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13.)د.إبرأٍهاليكٔجاٌ(٘ـــملؤشصاتاخلريٓامًتن طالباليتٓيتظرٍااجملاملّاحلاجات

85.رشٕ(ـٕ)أ.حصنيالكـــرالٓيتَــــــْاصلمصتنرّتطْٓـــــرٖ..تـ٘العنلاخلٔــــــصياع

96.ْزاٌ(ـــــــسالفــــــــدالعسٓــ٘)د.عبــــــــــرّرٗاجتناعٔـــــــرعّٕضــــــبشـلمطلـْاصــــــتـال

129ٍهفئاتاجملتن تأثريًايفعنلٔ٘التْاصلم اجلَاتاخلريٓــــ٘)د.حمندالصلنٕ(.أ

"ٍلميكًللكطاعاخلريٖتكدٓهحلْلعنلٔ٘جلنٔ فئاتاجملتن عًطرٓلتْفرياخلدمات

الطبٔ٘؟")د.مصفرالدّشرٖ(.
138

ــاِاجملتنـــ ..ّتط ــ٘ ـ ــازاجلَـــاتالرعٔـ ــاياامتٔـ ــ٘حماكـــاٗجـ ــاتاخلريٓـ ــايفاجلَـ بٔكاتَـ

)د.حمندالشرٓف(.
151

 

 



 

 ب                                                                                            لسادس للجهات اخلريية باملنطقة الشرقيةاللقاء السنوي ا

  الفـهـرس الفـهـرس 

 الصفحة املوضوع

ــات ــ اجلَـ ـــ٘مـ ــسالعمقـــــ ـــاىْٖيفتعسٓـ ــٔهالجــــ ـــمبالتعلـ ـــْٖلطـــــــ ـــدّرالـبـــــــ الـــ

اخلريٓــــــــ٘)د.ٍاشهاألٍدل(
176

216املعلكات

ُّّاحدٗ)أ.أمحدالبْعلٕ( 217.حتٙىكٌُْلْحن

242)د.صاحلالفرٓح(.أبرزّشائلالتْاصلاجلٔدّعْائكُبنياجلَاتاخلريّٓ٘اجملتن 

259جصدّاحدمًخملىظرٓ٘الصف٘)د.عبداإللُاحلٔساٌ(.

285رمحًقصاص(.األشالٔبالعنلٔ٘يفتْاصلاجملتن م اجلَاتاخلريٓ٘)د.عبدال

311 رب٘طمبجامع٘امللكفَدللبـّلّاملعادٌيفالعنلالتطْعٕ)د.عنرالصْٓله(.

االعموّشٔل٘لتعسٓسالعمق٘بنياجلَاتاخلريّٓ٘اجملتن .."اشـاتٔجٔ٘مكـح٘"

(  )د.ماجداملاجد
316

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1                                                                                                     ات اخلريية بامليطكة الصزقيةاللكاء السيوي السادس للجَ

 

 تكديه

 بكله/ صاحب الفضيلة الصيخ حمند بً سيد آل سليناٌ

 عضو ٍيئة كبار العلناء باملنلكة رئيس حماكه امليطكة الصزقية

 ورئيس اللجية التيفيذية جبنعية الرب بامليطكة الصزقية

 

احلمد هلل هللحدد وهللحاالةدوثهللحاال دوىهللمندحهلليبدبهللدهد هلليدد وحمهللددب هعهللذلمد هلليدبهللملد ا هللحمندحهلل الدد هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هللحصحل هللحدنمهللحيد :

فقدد هللءددعددهللاالدد اعهعدهللاال ددمعحاجهلليندد عهللعددعهللابصددينهللاالدورددعدهلليدد هلليدد هللاالل دد هللحا دد ي عهللهللهللهلل

حانمب عحمهللحرد هللخرد دهلليبةدعالهللاالي د اسهللايددويبةهللييدعسهللا هللحددنجهللهلبد هللصدنحهللا هللمنبد هللحددنمهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

عدهللحاألدعاادداهللاال لاالددجهللمنددحهلليبيعهددجهللقدد وهللاالدورددجهللحينقمبي ددعهلليدد هلليدد هلل اىهللمنبدد هللاال ددوى  هلل  هددعهللهللهللهللهللهلليعآلادد

هللرنقنعيمهلليببهللذي هللحينهثحهللحءدننعيمهللشدويًعهللحرلعذينهللاليدعلفواهلل نهلليني يبكمهللمن هللا هللينتقعيم  

حيواهددعهللاالددقهللحفدديهللا هللربعات ددعهللاليحكددبمهللييعيدد هللحدددنجهلللدددوال هللردد هلليبددبهللادددةهللينقمبددجهللهللهللهللهللهللهللهلل

االنددعكهلليعفدجهللحيد هللانيددبيبن هللغعصدجهللحينيفد هللذالددسهللاهللتدوف هللينددلعسهللاأليبددبهللهللهللهللهللهللهللهللااليددعحنهللحااليكدعتبهلليد هللهللهلل

االنف ةهللحاال وىهللادءيمعمةهللالنجمعمعدهللحاألفد ااحمهللحالد السهللهد قعهللت ديمهللييويفبديهللمد خهللا لدجهلليد هللهللهللهللهللهللهللهللهلل

انيواطن هللحانيقبم هللمنحهللينلض عحمهللحتدتتةهللاالدنعادجهلليعالدمدينهللاخلد تهللحيبباخلتد هللحت دجبد هللحتيفدوا وهللاهللهللهللهللهللهللهللهلل

افهللذالدسهللادديد ااًاهللاهللهفدوكهللانيدواطن هللالدمدينهللاخلد هللحايرلدع هللمنبد هللهللهللهللهللهللهللهللهلليبق يبجهللاقيمعيبعت عحمهللحر هللصدعهلل

فتمث هللذالسهللين هللق وهللانيبد عدهللحاجلمدبعدهللاالدعيبنجهللاهلليبب انهللاالربهللحاخل هللحاالدقهللتني د هللاهللطدو هللهللهللهلل

هللااللواهللحم ض عهللمعيبنجهللمنحهللاالربهللحاامبجهلل الب هللممعهللانفسهللااللواهللحاالدلعاهلليإذنهللا  

ربجهللعمدد هللا هللدددللعرجهللاهللقد وهللانيبددعاابحمهللممددعهللهللحالقد هلليعهددعهللةدبدجهللاالددربهلليعنينيفقددجهللاال د هللهللهللهلل

ءدن عهللتيلوينهلليبكعهجهللاال اعاثهللي هلليبثبوت عهللالبسهللاهللانينيفقجهللاال  ربجهللفح د هلليدينهللاهللينءدعدهللانيمنكدجهللهللهللهللهلل

هلليناطًع 

حييوءب هلليببهللصعد هللاال موهللانينكةهللاأليب هللذلم هلليبهللف د هلليدبهللملد االد ا هللينيبد هللانينيفقدجهللهللهللهللهللهللهلل

اال  ربجهللحيبيعيدجهلليببهللمسووهللاالك امهللفق هللاينيدعهللهللاال  ربجهللحلذبسهللدلنسهلل االثهللةدبجهللاالربهلليعنينيفقجهلل
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اجلمدبددجهللمنددحهللمقدد هللاالنقددعدهللاال ددنوتهللالنج ددعدهللاخل اددجهلللرلددجهللاهللتلددعا هللاآللادهللحاألفكددعلهللحاخلددربادهللهلل

هللحااليجعلسهللععهللادواهللمنحهللاالدمينهللاخل تهلليعالنفسهللحاالفعذ ثهلل نهللشعدهللا  

رد خهللهللقدهللريفدوثهللينهلل13/11/1426-11حاالنقعدهللاال عاكهللهل وهللاجل عدهللانيندق هللاهللاالفرتثهللهلل

اهللق وهللاني  ثهللانيلعليجهللاالقهلله موهللا هللءّنعهللر لت هلليننهللاكألقعهللي معاي هللحتوفبق هللحيننهللاثب هلليينهلل

هللاالدعيبن هللمنب عهللحانيآخلابهللجل واقعهلل هل هللمسبسهللدلب  

حي دد وهللانينعدددلجهللفإهدد هللا دد هةهلليننهللينمللدد هللمددبهللرددعالاهللاال ددك هللحاالد فددعنهللالةددعد هللاال ددموهللهللهلل

انينيفقدجهللاال د ربجهلللذدبسهللدلندسهلل االثهللاجلمدبدجهللهللهللهللهللهللانينكةهللاأليب هللذلم هلليبهللف  هلليبهللمل االد ا هللينيبد هللهلل

حال موهللهعذل هللصعد هللاال موهللاأليب هللءنوتهلليبهللمل االد ا هلليبهلليب عم هلليبهللءنوتهلل دفظ معهللا  هللمندحهللهلل

هلليبعهللتنقعوهللاجلمدبجهلليببهلليبقعيب معهلليببهلللمعاجهللحاقيمعىهللحيبيعيدج 

حدهللافوت هلليننهللينرداهلليعال دك هللاأليبد هللاالددعىهللالنجمدبدجهللاالد ييول/هللملد ا هلليدبهللد د هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

حاالنجنجهللانينظمجهللالنقعدهللاال عاكهللالنج دعدهللاخل ادجهللمندحهللاجل دواهللاالدقهلليد الوقعهللاليدوف هللددلينهللهللهللهللهللهللهللهللهللاالقعضةهلل

هللاالنجعحهللالنقعذنعهللانيلعلكهللق ا 

ه ددت هللا هللدددلحعه هلليننهللادددينهللااليوفبدديهللدنبفنددعهللةبدددًعحمهللحيننهللانفددسهلليدمننددعهللقدد اهللاالددلواهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هللاالدعني  حاالدلعاحمهللحيننهللا  انعهللدلينهللاال شعا  هلل هل هللحالةهللذالسهللحاالقعالهللمنب حمهللحاحلم هلل هلللسهلل

 والسالو عليكه ورمحة اهلل وبزكاتُ.،،،.والسالو عليكه ورمحة اهلل وبزكاتُ.،،،.
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 بكله: الدكتور/ عبداهلل بً حسني الكاضي

 أمني عاو جلنعية الرب بامليطكة الصزقية

احلمدد هلل هلللسهللاالدددعني هللحاالةددوثهللحاال ددوىهللمنددحهللرددعملهللاألهلبددعدهللحاني دددن حمهللحمنددحهلل الدد هللحصددحل هللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هللينةد هللحيد :

يعنينيفقدجهللاال د ربجهلليبند هللدديجهللينمدواىهللمندحهللامدوثهللاجل دعدهللاخل ادجهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللفق هللاينيعهللةدبجهللاالدربهللهلل

النقددعدهللدددنوتهللي دد فهللتيفددوا هللردد يبعت عهللح البددعدهللممندد عهللعددعهللاكفددينهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل يدددونهللا  هللتقدد امهللهللهللهللهللهلل

اني يوخهللاألفطدينهلليبدبهللاال معادجهللحاالدنعادجهلليعالفردعدهللا يعءدجهللالنددونهللحاني دعم ثهللحاالدقهللتلقدحهللااذمدًعهللاهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هللاعت ع يبلثهللاقيمعيبعت عهللحيبق يبجهللينحالو

حييوءب هللي امهلليببهللصعد هللاال موهللانينكةهللاأليب هللذلمد هلليدبهللف د هلليدبهللملد االد ا هللينيبد هللهللهللهللهللهللهلل

انينيفقجهللاال  ربجهللحلذبسهللدلنسهلل االثهللةدبجهللاالربهلليعنينيفقجهللاال د ربجهللحعيعيددجهلليبدبهللصدعد هللاال دموهللهللهللهللهللهلل

األيب هللءنوتهلليبهللمل االد ا هلليبهلليب عم هلليبهللءنوتهللهعذ هللينيب هللانينيفقجهللاال  ربجهللحهعذ هلللذدبسهللدلندسهللهللهلل

فقد هللااليدتىهللاالنقدعدهللاال دعاكهللالنج دعدهللاخل ادجهللقد اهللاالددعىهللؼدعهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل-دفظ مدعهللا هلل-دبجهلل االثهللاجلم

حمهللحيدعنهللقد فهللقد اهللاالنقدعدهللتدوف هللددلينهللهللهللهللهللهللهلل تد اد هللاالدوردجهلليد هللاجل دعدهللاخل ادجهللحا يمدس هللهللهللهللهللهللمنوان:هلل

االيواصينهللااللنلعدهللي هللاجل عدهللاخل اجهللحيبكوهعدهللا يمسهللين عهللععهللاكفينهلليب عليجهللقد وهللاالفردعدهللهللهلل

اهللؼقبيهللينقد افهللاالدمدينهللاخلد تهللحاال ردةهلليتااذد هللحتدمدبمهللهللهللهللهللهللهللهلل- لات يينهللد  هلل يبكعهبعت هللحر-

هلليبنعفد هللحفواذ وهللمنحهللاالفرعدهللا يعءج 

حر هللشعلكهللاهللاالنقعدهللاالد اد هلليبدبهللاالددعيبن هللاهللانيبد انهللاخلد تهلل بهللءعهد هللاأليدعا ب هللهللهللهللهللهللهللهللهلل

حااللددعدث هللانيصيةدد هللحاألدددعت ثهللحا عضدد ابهللاهللاجلعيبدددعدهللحاالكنبددعدهللاالدد ابهللردد ليبواهلليبددبهللرددو هللهلل

قهللاالدمينهللحا عض ادهللحدنقعدهللاالنقدع هللحاالند حادهللروصدجهللينعدعيف مهللحالاددعت مهللحػدعلي مهللاهللهللهللهللهللهللهللينحلا

هللءواه هللم ا ثهللذادهللصنجهللحيفبقجهللعحعحلهللاالنقعدهللحيبوضومعت هللحينق اف  

حاه ددجعيبًعهلليبددسهللمنواهدد هللاالدد ذبسهللفقدد هلللبدد هللقدد اهللاالنقددعدهللعطددولهلل ثددينهللشدد اذ هللا يمددسهللهللهللهللهللهللهلل

ءدددع هللاألممدددع هللحايمويبدددب هللحانيدددو ف هللهللهللانيصينفدددجهلل ندددعهللااليفدددوسهللحانيدنمددد هللحاأليدددعا ب هللحلهللهلل

حينصحعسهللاني ب  هلللرلجهللاهللؼ ا هلليب روالبعدهلليينهللق وهللاال  اذ هللحد  هللء واقعهللفبمعهللاددواهلليدعالنفسهللهللهلل

هللمنحهللاالدمينهللاخل تهللحا عقمهللاهللؼقبيهللينق اف هللحطمودعت هللحرعاعت  
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حلرلدجهللاهللتدمدبمهللاالفعذد ثهللممدعهللط ددد هللاني دعلي هلليبدبهللاآللادهللحاألفكدعلهللحااليجدعلسهللحيبددعهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

بهللادررتادعدهللحااليوصبعدهللفق هللممنعهللاالنجنجهللاالينظبمبدجهللمندحهللتويفبديهللذالدسهلليند هللحتيفلبقد هللهللهللهللهللهللهللر يبووهلليب

هللح م ااوحمهلليمعهللقوهللي هللينا اكمهللاهللق اهللاالكيعس 

حا  هةهللهللي  وهللانينعددلجهلليننهللينتقد ىهلليعال دك هللء اند هللحرعالةد هلل بهللفطدبنجهللاالواالد هللاال دب هللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

ينفب اجهللالنجمدبجهللاال تهللذلم هلليبهللخا هلل  هللدنبمعنهلللذبسهللذلعيمهللانينيفقجهللاال  ربجهللحلذبسهللاالنجنجهللاال

يعنهللجل واهللفطبني هللح لاذ هللاأليف هللااللعالغهللاهللفدعالبعدهللاالنقعدحمهللحاال ك هلليبوصو هلل بهللاالنجنجهللانينظمجهلل

منحهلليبعهللي  هللينمطعؤقعهلليببهللء واهللاهللايم ااهللهل اهللاالنقعدهللحتنفب وحمهلليمعهللينتق ىهلليعال ك هللحاالد فعنهلل

هلل عليجهللةبدًع  بهللاجل عدهللاال امبجهللاالقهلللمعهللق اهللاالنقعدهللح بهللاجل عدهللاخل اجهللاني

حا هللينددت هلليننهللانفدسهللي دعذ هللينممعالندعحمهللحيننهللادندد عهللرعالةدجهللالوء د هللاالكد ام  هلل هلد هللمسبددسهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هللدلب  

  والسالو عليكه ورمحة اهلل وبزكاتُ.،،،.والسالو عليكه ورمحة اهلل وبزكاتُ.،،،.
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 شعار اللكاء

هلل هللتواصينهللفدع هلل يمسهللينفطينهلل هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

 
 اهلدف العاو

اياعيبددجهلليدد هللاجل ددعدهللاخل اددجهللهللؼقبدديهللااليواصددينهللااللنددعدهللحاالدورددجهلل

هللحا يمس 

 

 رسالة اللكاء

تقدد امهلللؤاددجهللمنمبددجهللحممنبددجهللدددو هللاالدورددجهلليدد هللا يمددسهللحاجل ددعدهللهللهللهلل

اخل اجهلليببهللينءينهللتفدبينهللتنسهللاالدورجهللحفي هللاالف صجهللينيبعىهلليببد دعدهللحفردعدهللهللهلل

 ا يمسهللانيصينفجهللالنم عقمجهللاهللاالدمينهللاخل ت 
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 حماور اللكاء

 
 

 

 :ينقمبجهللااليواصينهللي هللاجل عدهللاخل اجهللحا يمس:هلل ا ولهللاألح 

 يبعنهلليننهللااليواصينهلليبيفن هللش مةهللحهللض حلثهللاءيمعمبجهللاليكعيبينهللا يمس   1

 ؼ ا هللمنعص هللممنبجهللااليواصينهللحهلليبفبجهللتيفلبق عهللاهللاالدمينهللاخل ت   2

 م ضهلليبدعا هللهعحهللااليواصينهللاالفدع    3

 ؼ ا هللينقمهللينق افهللااليواصينهللحهلليبعنهلل البجهللؼقبق ع   4

 

 :احلهللاجل عدهللاخل اجهللاهللتفدبينهلليندعالب هللااليواصينهلليبسهللش اذ هللا يمس:هللهللا ولهللاالثعهة 

 ت حا هللاالدعيبن هللاهللاجل عدهللاخل اجهلليتدعالب هللااليواصينهللاالفدع هللحهللت لال مهللمنب    1

 اعاهللحد ادهلليبيصةةجهللاهللاجل عدهللاخل اجهللتقوىهللمنحهللتفدبينهللحهللتيفدوا هللينددعالب هللهللهلل  2

 االيواصينهلليبسهللا يمس 

 بجهللالنيواصينهلليبسهللا يمس ؼ ا هللاالغعاعدهللاالن عذ  3

 م ضهللي ايبجهللتواصينهلللاذ ثهللالنج عدهللاخل اجهلليبسهللا يمس   4

 

 :احلهللا يمسهللاهللتفدبينهلليندعالب هللااليواصينهلليبسهللاجل عدهللاخل اج:هللهللا ولهللاالثعالا 

 ؼ ا هللينقمهللفرعدهللا يمسهللتتيف اهللمنحهللممنبجهللااليواصينهلليبسهللاجل عدهللاخل اج   1

 اخل اج يبعنهللينفطينهلليندعالب هللتواصينهللا يمسهلليبسهللاجل عدهلل  2

 ؼ ا هللدعءعدهللا يمسهللاالقهللا دحهلل بهلل شلعم عهلليببهللرو هللاجل عدهللاخل اج   3

 م ضهللي ايبجهللتواصينهلللاذ ثهللالنمجيمسهلليبسهللاجل عدهللاخل اج   4
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  املتحدثوٌاملتحدثوٌ

  

 اجلَة االسه

 ءعيبدجهللانينسهللفبةينهلليعألد عد اودبهلليبهللذلم هللاجلن انهلليبدعالةهللهللاال ييول/

 ين هلليعألد عدهلل-االرتيبجهللحااليدنبمهلل االثهلل ينمح هلليبهللمح هللااللومنةهللاألديعذ/

 يعال اعضهللءعيبدجهللانينسهللددوا  ي اقبمهلليبهللمح هللاالنقثعنهللاال ييول/

 يببد جهللاال اءحةهللاخل اجهلليعال اعض د  هلليبهلللاوهللاالق شةهللاألديعذ/

 ءعيبدجهللانينسهللددواهلليعال اعض رنبينهللاال عاةيبهللمحب هللهللاال ييول/

 ايدويببجهلليعألد عدءعيبدجهللاييبعىهللذلم هلل رعال هلليبهللددواهللاحلنب هللهللاال ييول/

 ش يجهللينل يبكوهلليعالظ  ان رعال هلليبهللموضهلليعخا هللاال ييول/

 يبكجهللانيك يبج يب ف هللاالقحيفعهةيبهللددب هللهللاال ييول/اال ب هللفطبنجهلل

 هلليعال اعضهللةب هللاخل اج  هلليببد جهلل دنيفعنهلليبهللذلم هللاال حاشهللاألديعذ/

 اال  ربجيبد  هللاياالثهللاالدعيبجهلليعنينيفقجهلل انيق نيبهللمل اال محبهللمس هللهللاألديعذ/

 اال بحنهللاالةحبجهلليعال  ربج شعق هلل عف هللاال   تهللاال ييول/

 ءعيبدجهللانينسهللفبةينهلليعألد عد صعحلهلليبهللدنمعنهللاال شب هللهللاال ييول/

هللءعيبدجهللينىهللاالق خهللعكجهللانيك يبج  صعحلهلليبهللمل ا هللاالف ا هللاال ييول/

 ء ا ثهللاالبوىهلليعال يبعى صعحلهلليبهللمنةهللاحلمب انهللاألديعذ/

 االيدنبمهلليعألد عداالرتيبجهللح االثهلل انيق نصعحلهلليبهللاودبهللهللاألديعذ/

 يبد  هللاياالثهللاالدعيبجهللف عهللانينيفقجهللاال  ربج معا هلليبهللينمح هللاالةعحلهللاال ييول/

 األيب هللاني عم هللجلمدبجهللاالربهلليعال اعض مل ايال هلليبهلل ي اقبمهللاحلب انهللاال ييول/

 عكجهللانيك يبجهللءعيبدجهللينىهللاالق خ مل اال محبهلليبهللةبينهللرةعصهللاال ييول/

 االغ فجهللااليجعلاجهللاالةنعمبجهلليعال اعض  وشةقانييبهللمنةهللمل االد ا هللهللاال ييول/

 االيدنبمهلليعال  ربجهللاالرتيبجهللح االثهلل مل االد ا هلليبهللصعحلهللانييفوعهللاألديعذ/

 ءعيبدجهللاأليبعىهللذلم هلليبهللددواهلليعال اعض ا هللمل االد ا هلليبهللفوخانهللاالفوخاناال ب هلل

 يعال اعضهللءعيبدجهللانينسهللددوا مل االد ا هللميفب هللاال ق اهةهللاال ييول/

  

هلل

هلل
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 اجلَة االسه

 االغ فجهللااليجعلاجهللاالةنعمبجهلليعال اعض مل ا هلليبهللدنبمعنهللانيق نهللاألديعذ/

 ءعيبدجهللانينسهللفبةينهلليعألد عد مل ا  بهلليبهللد  هللاالد فجهللاال ييول/

 ءعيبدجهللانينسهللفبةينهلليعال يبعى مل اال هلليبهللد  هللاالقعضةهللاال ييول/

 عكجهللانيك يبجهللةدبجهللخيب ىهللاالةحبجهللاالييفومبجلذبسهلل االلعليبهللينمح هللم هعنهللهللاألديعذهللاال ييول/

 دلمومجهلليغنبهللاالقعيطجهللظ ث مةعىهلليبهللينمح هللاال د هللاألديعذ/

 ءعيبدجهللاييبعىهللذلم هلليبهللددواهلليعال اعض منةهلليبهللمل اال محبهللاال حيبةهللهللاألديعذ/

 يعالظ  انهللءعيبدجهللانينسهللف  هللالنلرتح هللحانيدعان مم هلليبهللمل ا هللاال وانمهللاال ييول/

 يعال اعضهللءعيبدجهللانينسهللددوا ذلم هللانيعء هلليبعء هلليبهللاال ييول/

  يبعىهللحهللريفب هللءعيبسهللمم هلليبهللمل االد ا هلليعخلرب ذلم هلليبهللصعحلهللانينج هلل/اال ب فطبنجهلل

 حخالثهللاالد  هلليعنينيفقجهللاال  ربج ذلم هلليبهللصعحلهللاالقعضةهللاال ييول/اال ب هللفطبنجهلل

 ءعيبدجهللينىهللاالق خهللعكجهللانيك يبج  ذلم هلليبهللصعيبينهللاال نمةهللاال ييول/

 اال بحنهللاالةحبجهلليعال  ربج ذلم هلليبهللمنةهللاالغعيب تهللهللاألديعذ/

 يببد جهللاالرباقبمهللاخل اجهلليعال اعضهلل ذلم هلليبهللهعص هللاال شب هللاني ن ك/

 ةدبجهللؼفبظهللاالق  نهللاالك امهلليعاليفعذب مل ا هللاال نويبةهلليبهللذلم هللهللاال ييول/

 ش يجهللااليمك هللالودي علادهللاياالاجهللحااليصيفبطهللظ ث حيبحهللاال  ابهلليبهللذلم هللاألديعذ/

 ءعيبدجهللانينسهللددواهلليعال اعض يب ف هلليبهللميبيهللاال حد تهللاال ييول/

 ءعيبدجهللاييبعىهللذلم هلليبهللددواهللايدويببجهلليعال اعض حيةهللاحلنب يبهللهعص هللهللاال ييول/

 عكجهللانيك يبجهللءعيبدجهللينىهللاالق خ قعشمهلليبهللمنةهللاألق  هللاال ييول/

 اجلعيبدجهللايدويببجهلليعني انجهللانينولث حيبحهلليبهلل ي اقبمهللاالبحبحهللاال ييول/

 ةدبجهللاخل يبعدهللادءيمعمبجهلليعني انجهللانينولث دببهللصعحلهلليبهللحيبحهللهللني ن ك/ا

 يب ي هلليب علادهللاحلبعثهلليعال يبعى يبلعلكهللاخلعط يبهللاودبهللهللاال ييول/
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 اللجاٌ
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 بزىامج اليوو األول

 م 13/12/2005هـ  املوافق 1426/  11/    11يوم الثالثاء بتاريخ  

 اخلنبجهلليب ا اعنهلليعخلربفن قهلل

 ايديقلع هلل-صلعدًعهللهلل8377-7337ال ينهللاالي جبينهلليببهللاال عمجهلل

 الكاعة ميسل الورشة ورش العنل و الوقت

5
44
5

-
1
0
41
5

هلل
دج

رتا
د
ا

 

0
00
0

-
1
1
03
0

ص
 

مَارات اإلتضال الفعال بني اجلَات 1

 اخلريية و اجملتنع

 1هلل-يبوم هلل ا رعال هللاحلنب 

 2هلل-يبوم هلل ى ذلم هللاال شب  2

 3هلل-يبوم هلل ا محب هللاال عاة 3

 4هلل-يبوم هلل ى حيبحهللدبب 4

 5هلل-يبوم هلل  د اال مةعىهللا 5

كيف ىضنه بزامج التواصل الفعال  6

 مع الطالب؟

 اال اوان حهللاالبحبحبا حي

 مكع  ين ينمح هللااللومنة 7

 6-يبوم  ين صعحلهللانيق ن 8

11030-

12000  

 انيةنح صوثهللاالظ  

12000-

1030  

 اال اهج ادفييعحدفينهلل

1030-

2030  

 انييفدم االغ اد
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 بزىامج اليوو الجاىي

 م14/12/2005هـ  املوافق 1426/  11/ 12ووم األربعاء بتاروخ  

 الفعاليات

 الكاعة رئيس اجللسة مكدو الورقة عيواٌ الورقة اجللسة الوقت

0000-0040 

 ص

اجلن جهلل

 األحب

أ.عبداهلل  د.عبدالعزوز الفوزان حض حلثهلل ءيمعمبجااليواصينهلليبيفن هللش مةهلل

 املقرين

هج
 ا
اال

 

0040-5020 

 ص

 أ.حسني القرذي تواصينهلليب يم هللحتيفوا هللدهللاني ة

5020-

 ص5045

هللهقع هللمعىهللحيب ارود

 صباحًا / اللقاء الصحفي  ) قاعة أبها (10015 - 5045ادرتاحة 

10015-

 ص10055
اجلن جهلل

 االثعهبج

ذلعيعثهللمنعذجهللايبيبعخهللاجل عدهللاال عبجهللهلل  هللحتيفلبقعت عهللاهلل

 اجل عدهللاخل اج

معالي  أ.حممد الشروف

ووسف د..

 اجلندان

هج
 ا
اال

 

10055- 11035 

 ص

قينهلل كبهللالنقيفععهللاخل تهللر يبجهللةبسهللفرعدهللا يمسهللمبهللط ايهلل

 اخل يبعدهللااليفلبج

 د..مسفر الدودري

11035-

 ظ12000

 معىهللحيب ارودهللهقع 

    ًاهلل12030هلل-هلل12000صوثهللاالظ  هللهلل

12030-

 ظ1000

اجلن جهلل

 االثعالثج

ينقمهللفرعدهللا يمسهللتتيف ًاهللمنحهللممنبجهللااليواصينهلليبسهلل

 اجل عدهللاخل اج

د.عبدالعزوز  د.حممد السلمي

 الزهراني

هج
 ا
اال

 

1000-

 ظ1030

ا يمسهللاالقهللانظ قعهلليببهللاجل عدهللاخل اجهلليمعهللهللدعءعد

 ا لي عهللااليفعال هللاجلعيبدة

 د.ابراهوم النقوثان

1030-

 ظ2000

اال حلهللاالرتيوتهللاليفوسهللااليدنبمهللاالثعهوتهللاهللتد ا هللاالدورجهلليبسهلل

 اجل عدهللاخل اج

 د.هاذم األهدل

 هقع هللمعىهللحيب ارود ظ2000-2030

2030-3000 

 ظهرًا

 

 

 الكاعة املدرب الدورات التدريبية-الفرتة األوىل  و الوقت

3
37
7

6
33
7

 

 1 -موعد   ينعدهللاالةولثهللاال قنبج 1

 2 -موعد   فبهللاحلوالهللحهللايرنعع 2

 3 -موعد   يب علادهللايتةع  3

 4 -موعد   صنعمجهللاالدورعد 4

 انيةنح  53775337

 انيةنح  63377377
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 ملخص الورقة

ٕٓ   اؿُس هلل   ايعُاٌ اـا ٟ  ا١     ضب ايعإٌ ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً غٝس ايعاإٌ   ٚععاس ؾا 

يًُػاًٌُ عًا٢ َاطل ايعصاٛض ٚاياسٖٛض   ٚقٝااّ ا٭ؾاطاز ٚاؾُاعاا           عااضظ٠   زٜٔ اإلغا٬ّ   ٚع٬َا١   

 ٌ ايسٖط .عاضظ ٗ جب ٚإ٪غػا  ٗ ايتػاعل يصيو   َْٛٗط

إ٪غػاا  اـ ٜا١   ٚدػااعك      يتاضٜذ أَتٓا اجملٝاس   ؾكاس دعاسزٖ    اَتسازٚفتُعٓا ايّٝٛ ٖٛ 

ـس١َ إػًٌُ ٗ عكاع ا٭ضض   ٖٚٞ ٗ غُط٠ عصهلا ْٚؿاطٗا  عاج١ يٛقؿ١ َطاجع١  ٚدكاِٜٛ   

ْٗٛضٖااااا ٗ ٚغااااا٥ًٗا اٚ أٖااااساؾٗا أٚ فا٫دٗااااا أٚ ضقعتٗااااا اؾػطاؾٝاااا١   أٚ ٗ َ اياااا    غااااٛا٤ّ

اؿاجاا  ٚإ ايا  ايان ٜٓتٛطٖاا اجملتُا  َأ       إػتٗسف َٔ خسَادٗا   ٖٚصٙ ايسضاغ١ ععٓاٛإ    

أؾااطاز اياان ٜت ًاا  هلااا  ٚايااصٟ ٜٗااسف ٕعطؾاا١ طبٝعاا١ اؿاجااا  ٚإ اياا          إ٪غػااا  اـ ٜاا١ 

 َٔ َ٪غػاد٘ اـ ١ٜ نُا ٜعرب عٓٗا اي اي  اؾاَعٞ .اجملتُ  

ٍ    ٚقااس ب عٓااا٤ أزا٠ هلااصٙ    َؿتااٛح لااٍٛ إ اياا  اجملتُعٝاا١ َاأ      ايسضاغاا١   َٓبةكاا١ َاأ غاا٪ا

ٚغااتٌ ؾكااط٠   اإلجاعاا١ عًٝٗااا َااسضق ٔاغااٞ   ٚقااس   إ٪غػااا  اـ ٜاا١   ٜٚتهاإٛ َاأ  اا٬ ٕ 

َٔ اي ًبا١ ايػاعٛزٌٜ    عطض١ٝ لصً  ا٭زا٠ ع٢ً صسم ٚ با  عايٌٝ   َٚٔ  ِ طبك  ع٢ً ع١ٓٝ

عاَاا     55.35َتٛغا٘ عُاطٟ عًاؼ     طايبا    532ػ  ايساضغٌ ظاَع١ إًو غعٛز عايطٜاض عً

 . 5.16ٚعامطاف َعٝاضٟ قسضٙ  

: ايتٛع١ٝ ٚايتٛجٝ٘ يس٣ أؾطاز اجملتُ   اؿاجا  ايتاي١ٝإؿاح ٚقس خًص  ْتا٥ج ايسضاغ١ إٍ 

ٚاإلضؾاز   ٚايسعِ إازٟ ٚايعٝين   ٚ ايعٓا١ٜ عايؿباب   ٚنصيو إػاْس٠ ٚايسعِ ايعٚاجٞ هلِ  

١ إٍ َعٜااس َاأ إٓاؾا٘ اي عٜٛاا١ ٚايسعٜٛاا١   ٚاؿاجا١ إٍ ايٓؿاااٙ اإلع٬َااٞ  إت اأُ   ٚاؿاجا 

ايتعطٜااـ عتًااو إ٪غػااا  ٚأْؿاا تٗا   ٚنااصيو إػااا١ُٖ ٗ ايتااسضٜ  ٚايتٛٚٝااـ ي ا٥ؿاا١ َاأ        

إٍ ايعٓاٜاا١ عإطضاا٢   ٚاؿاجاا١ إٍ دػااٝ  إٓهااطا  ٗ اجملتُاا    إضاااؾ١   ايعاااطًٌ عاأ ايعُااٌ   

إٍ ايعٓاٜاا١  ٓهااٛعٌ  ٚاؿاجاا١ إٍ َعاؾاا١ ٚاااٖط٠ ايتػااٍٛ ٗ اجملتُاا    إضاااؾ١      ٚإعااٛقٌ ٚإ

عتااٛؾ  اي ؾٝاا٘ اهلااازف  ٚنااصيو إػااا١ُٖ عااٌ َؿااه٬  اجملتُاا  ا٫جتُاعٝاا١ ٚإصاا٬ح شا    

ٚاهلباا    ٚأخا ا     ٚعسّ ا٫قتصاض ع٢ً ايتربعاا  فايبٌ   ٚأٚٗط  اؿاج١ إٍ ا٫ٖتُاّ عا٭ٚقا
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قاس ختُا  ايسضاغا١    ٚ ١ ايعصاط ٚد ٜٛا  ايتكٓٝا١ ٗ َٓاؾا٘ اؾٗاا  اـ ٜا١ .      اؿاج١ إٍ َٛانبا 

 عبعض ايتٛصٝا  .

 

 املؤشصات اخلريية مً  تن طالب اليت ييتظرٍا اجملاملواحلاجات 

ٕٓ ايعٌُ اـ ٟ  ١ زٜأ اإلغا٬ّ    اؿُس هلل ٚلسٙ ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً َٔ ٫ ْيب ععسٙ : ؾ 

عاصٍ  ٫ٚ ؾاو إٔ ا٭صاٌ ٗ     دـ ٚايبصٍ ٚدًُؼ لاجاا  إػاًٌُ   ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً اي الِ ٚايتها

 ٕٓإٚ  ٚإ٫ ناْ  ايؿا٥س٠ ق١ًًٝ أٚ َعسَٚا١    ا٭ٍٚ ؾا٭ٍٚ  ًُحتاق لػ  أٚي١ٜٛ التٝاجاد٘اـ  ي

ُٗااَد َاأ  هلااٛ اـ ٜاا١نإ٪غػااا    ؼ لاجااا  ايك اااع إػااتٗسف َاأ قبااٌ ْعٝااا  ايٓؿاا  ايعاااّ ً

ؼ ايك ااع إػاتؿٝس   و ا ٚلتا٢    ٗ أٚجٗا٘ إػاتحك١    اإلْؿاام ٜهٕٛ  أٚيٜٛا  دًو إ٪غػا  لت٢

ٚؿصااٍٛ إػااتًٗو يتًااو اـااسَا  ٜٓبػااٞ عًاا٢     ايٝاْعاا١ اياان دبااصهلا دهااٌ إ٪غػااا     ٠عااايةُط

نٞ ّهٓٗا َعطؾ١ ايٛاق  ايؿعًٞ ٕػتًٗهٞ إ٪غػا  اـ ١ٜ ا٫ط٬ع عٔ قطب هلصٙ اؿاجا  

 مثاضٖا إطج٠ٛ . ٚيهٞ د٪دٞ دًو اؾٗٛز  خسَادٗا 

 ٕٓ ايسضاغااا١ ايعًُٝااا١ ٚإٓاقؿااا  اؾااااز٠ ٚايتاااساضؽ ايبٓاااا٤ يًعاااًٌَ َااا  ٖاااصا ايك ااااع    يااصا ؾااا 

نُااا ٜعااٛز عًاا٢   عًاا٢ ايعاااًٌَ عااايٓؿ  ٚايؿا٥ااس٠ ٚا٭جااط  -اهلل   عاا شٕ  -غااٝعٛز   إػااتٗسف 

ايبااٖط   ايٓجااح َٚأ  اِ ٜتحكال      إعٌٓٝ غاسَا  إ٪غػاا  اـ ٜا١ عتحكٝال اٯَااٍ ٚايت ًعاا        

 يتًو إ٪غػا  .

َأ اجملتُا  ايػاعٛزٟ عاٌ إْٗاا       نب ٠  ؾطو١  -غ١ٓ  13لت٢ غٔ  -ٜٚعترب ق اع ايؿباب 

٭١ُٖٝ ٖاصٙ   ْٚٛطا    [1]% 44.3لٝث دبًؼ ْػبتِٗ   ُةٌ أنةط َٔ  ٬ ١ أضعاع اجملتُ  ايػعٛزٟ 

ٔ نإ َٔ ا٭١ُٖٝ اغت ٬ع ع١ٓٝ َٔ ٖ٪٤٫ ٕ  ايؿطو١ َٔ اجملتُ   اؾٗاا    عطؾ١ َاشا ٜطٜسٕٚ َا

قبٌ َ٪غػا  اجملتُ  اـ ١ٜ   َٚا ّةًْٛا٘  َٔٔ  َػتٗسؾا  نب ا  عصؿتِٗ ّةًٕٛ ق اعا  اـ ١ٜ

دعتاارب إطلًاا١ اؾاَعٝاا١   َطلًاا١ ْ ااج ؾهااطٟ َٚعااطٗ    ٚ  َاأ ْػااب١ عايٝاا١ َاأ لجااِ اجملتُاا   

َااا ٜتُٝااع عاا٘ َاأ لٜٝٛاا١ ْٚؿاااٙ     ٗ اجملتُاا   ٚؾاااع٬  ٖاَااا  عٓصااطا   ٜعتاارب اي اياا  اؾاااَعٞ  ٚ

ؾهاإ َأ ا٭ُٖٝا١      ْٚٛطا يهْٛا٘ عًا٢ أعتااب ايٓاعٍٚ ٕٝاسإ ايعُاٌ ٚخسَا١ اجملتُا            ٚطُٛح 

 . َهإ ؛ اغت ٬ع ضأٜ٘ َٚعطؾ١ طبٝع١ اػاٖاد٘ مٛ َ٪غػا  ايعٌُ اـ ٟ
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 معهلة الدراشة 

ٕٓ و اجملتُاا  عكااِٝ  خ اااضٟ عًاا٢ ُػاا   زيٝااٌ  ٚاْتؿاااض َ٪غػاااد٘    ايعُااٌ اـاا ٟ  ؾااٝٛع  إ

ٓ٘   اإلغ٬ّ ايع١ُٝٛ   ٚاين ؼث ع٢ً ايبصٍ ٚايع ا٤   عصٛضٙ إدتًؿ١ ٚزضجاد٘ إتعسز٠   نُا أْا

زيٝاٌ خخاط     ٚعاِٝٗ عاوزٚاضِٖ  اجملتُعٝا١ ػااٙ عع اِٗ ايابعض         اجملتُا  ٚأؾاطازٙ   َعٝاض ع٢ً ضقٞ 

كٝل ـ ١ٜ ٖاصٙ ا٭َا١ قااٍ    ٚؼ   اجملتُ  عو١ُٖٝ اي الِ ٚايتآيـ ٚايتآخٞ عٌ أؾطزع٢ً ؾعٛضِٖ 

٘ٔ  }:  ٍ دع َٕ ٔعايًّ ُٛٓ َٔ َُٚدِ٪ ُُٓه ِط  ِٔ اْي َٕ َع ِٛ َٗ ِٓ ََٚد َُِعُطٚٔف  َٕ ٔعاْي َُُطٚ ١َٕٖ أ ِخِطَجِ  ٔيًٖٓاِؽ َدْو َِٝط أ  ِِ َخ خٍ {ن ُٓت

َٚايَّا       }:  ٍ ٚقاٍ دع  333عُطإ  ٔ٘ ٌِ ايًّا َٖاُسْٚا ٔؾاٞ َغأبٝ ََٚجا َٖااَجُطْٚا  َٚ ُٓاْٛا  ََ َٔ خ ََْصاُطْٚا  َٚائَّصٜ ٖٚ َْٚٚا  َٔ خ ٔصٜ

 ِْ َِٚضِظْم ن ِطٜ َِٖػٔؿَط٠    ُِٗ َٕ َلّكا  يَّ ُٛٓ َٔ ٪ُُِ ُِ اْي ُٖ ٠َٛ      }:  ٚقااٍ     41ا٭ْؿاٍ{أ ٚي ا٦ٔو   َٕ ِإِخا ُٓاٛ َٔ ٪ُُِ َُاا اْي ْٖ ِإ

 َٕ ُُٛ ِِ ُدِطَل َ٘ ي َعًَّه  َٚاٖدك ٛا ايَّ  ِِ ِٜه  َٛ َٔ أ َخ ِٝ َٕ   } : ٚقاٍ    33اؿجطا  {ؾ و ِصًُٔحٛا َع ُٓاٛ َٔ ٪ُُِ َُا اْي ْٖ ِإ

    ٔ٘ ٌِ ايَّاا ِِ ٔؾااٞ َغاأبٝ ِٗ َٚأ ْؿ ٔػاا  ِِ ِٗ َٛأي َِ َٖااُسٚا ٔعااو  ََٚجا َِٜطَداااُعٛا   ِِ ِٖ ي اا ٘ٔ ُ اا ََٚضُغااٛٔي  ٔ٘ ُٓااٛا ٔعايَّاا ََ َٔ خ ُِ ايَّاأصٜ ُٖاا ِٚي ٦ٔااو   أ 

 َٕ ِِ ِإ٫َّ  }:  دعاااٍٚقاااٍ  32اؿجااطا {ايٖصااأزق ٛ ُٖ َٛا َلاأ ِْٖجاا ِٝااَط ٔؾااٞ ن اأة    ِٚ  ٫َّ َخ ََااَط ٔعَصااَسق ١ٕ أ  ِٔ أ  ََاا

ُٛٔٝااا         ٘ٔ أ ِجااطا  َع ُِْ٪ٔدٝاا َِٛف  ٘ٔ ؾ َػاا ََِطَضااأ  ايًّاا ٌِ َشٔيااو  اِعَتَػااا٤  َْٜؿَعاا ََاأ  َٚ َٔ ايٖٓاااِؽ  ِٝ ِٚ ِإِصاا٬ ح  َعاا  ََِعااُطٕٚف أ 

 . 331ايٓػا٤{

ناٌ  ] :  قاٍ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:  عٔ أعٞ ٖطٜط٠ ضضٞ اهلل عٓ٘ قاٍٚٗ اؿسٜث 

ّ  ٌٓن ا    ٢ َأ ايٓااؽ عًٝا٘ صاسق١    ٬ََُغا  ضٚاٙ  [ ١عاٌ ايٓاااؽ صاسقْ   ٍُٔسِعا ٜٔ  ؾٝا٘ ايؿاُؼُ   ُ ً ا ْ َد ٜااٛ

ٔ   ٚ  ايبداضٟ  ِٜاَط٠    ٞأ ٔعا  ضٚاٜا١ َػاًِ عا ٘ٔ صا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚغاًِ          َُٖط ٍِ ايًّا ِٔ َضُغاٛ ٌٓ  ] : قااٍ  َعا ن ا

٘ٔ اي    ّ  َدْ ً اُ  ٔؾٝا ِٛ َٜا  ٌٓ ٘ٔ َصَسق ١  ن  ِٝ َٔ ايٓٓاِؽ َعً  َٔ  ٢َََ ُِؼُ ُغ٬  ٍَ [   ٓؿا ِٔ َصاَسق ١     ]  : ق اا ِٝ َٓا َٔ اإِلِ  ِٝ ٍُ َعا    َدِعأس

َٗاا    ِٝ ُ٘ َعً  ًُٔ ا ٘ٔ ؾ َتِح ٌَ ٔؾٞ َزآعٔت ٌُ ايٓطُج ُ٘      َُٚدٔع َََتاعا َٗاا  ِٝ ُ٘ َعً  ِٚ َدِطؾ اُ  ي ا ٍَ  [  َصاَسق ١     أ  َُا١   ] :   ق اا َٚاْيه ًٔ

َٝٓب١  َصَسق ١  َٗا   ايّ  ُِٔؿٝ ٠َٕٛ َد ٌٓ ُخْ  ِٔ ايّ ِطِٜل َصَسق ١    ٠ٔ َصَسق ١ ايٓص٬ إٍ  َٚن  ٘  ا٭ َش٣َ َع ُٝٔ   [ . َُٚد

 َِٚػاا٪ٚيٝادٗإػاإًُٛ َدتًااـ َػااتٜٛادِٗ  ٖااٖ   ايهطّاا١ ٚاْ ٬قااا َاأ ٖااصٙ ايتٛجٝٗااا  

ٕػاات٣ٛ قااسضادِٗ ٚإَهاْااادِٗ    دبعااا   ًُػااا١ُٖ إتٓٛعاا١ ٗ دًااو إ٪غػااا  عًاا٢ دؿاااٚ  عٝاآِٗ     ي

ًاِٗ زاؾعٗاِ طًا  َطضاا٠     نٚ  ُٝا١ ٖاصٙ إ٪غػا١ أٚ دًاو     ٚنصيو عػ  إّاِْٗ عوٖ  ٚٚعِٝٗ 

 . اهلل 
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ٕٓ إ٫ّ  يهٔ ضغِ دٓٛع إ٪غػا   ٖاا    ألٝاْاا  عٌ قاس دتعااضض     دتساخٌ قس ا٫ختصاصا   أ

ًٜكاٞ  نُاا    عٌ ٚع٢ً َصساقٝتٗا يس٣ ععض ايٓااؽ    ع٢ً إْتاج١ٝ دًو إ٪غػا   ٜٓعهؼ غًبا 

  سَا  دًاو اـا  ٖا وطَِٗ َٔ ا٫غتؿاز٠ إة٢ً َأ     سَٜٔٔ إػتؿٝ نب ٠ٕ ع٬ٛي٘ ع٢ً طا٥ؿ١ٕ

ٖااٛ دبااأٜ ايتكااِٜٛ ايؿعًااٞ ٫لتٝاجااا       ٚغااب  شيااو ٗ ايػاياا      ٜااٛغط صااسٚض اياابعض   عااٌ قااس  

 َأ  أقاٌ   ع ا٢  ُٜ ٚأ  طّ احملتااق  ٔحا ٖاا ُٜ   ِ ٜ د  ع٢ً شيو قطاضا  غ  زقٝك١ َٚٔ َ   إػتؿٝسٜٔ 

 . ت٘لاج

ٕٚٓ ُُاا  لتٝاجااا  اؾٗااا  إػااتؿٝس٠   ايسضاغاا١ ايؿعًٝاا١ ٫  إ ؼ دًااو اؿاجٝااا  َاأ إٝااسإ    ٚدً

ٖٚصٙ ايسضاغ١ ؼاٍٚ نؿاـ جٛاْا      يًٛاق  يتًو ا٫لتٝاجا   أقطَب قس ٜع ٞ دصٛضا    َباؾط٠ 

 َٔ دًو ا٫لتٝاجا  ٚإ اي  اجملتُع١ٝ نُا ٜسضنٗا اي اي  اؾاَعٞ .

 

 أشئلة الدراشة

ايتاايٞ : َاا ٖاٞ التٝاجاا  اجملتُا  ايان ٜٓتٛطٖاا        ايعاّ ٍ ايسضاغ١ ؼاٍٚ اإلجاع١ ع٢ً ايتػا٩

ٞ  َٔ إ٪غػا  اـ ١ٜ ٩ٍ ايعااّ ا٭غا١ً٦   اػا تٜٚتؿاطع َأ ٖاصا اي   ؟  نُا ٜعرب عٓٗا اي اي  اؾااَع

 ايؿطع١ٝ ايتاي١ٝ   ٚاين ؼاٍٚ ايسضاغ١ اإلجاع١ عًٝٗا :

 ؟٭ؾطازٙ يتٛع١ٝ ٚاإلضؾاز إػا١ُٖ عايتٛجٝ٘ ٚا  / ٌٖ ٜٓتٛط اجملتُ  َٔ اهل٦ٝا  اـ ١ٜ 3ؽ

ايااسعِ إااازٟ ٚإػااا١ُٖ ايعٝٓٝاا١ يًُحتاااجٌ َاأ    ٜت ًاا  اجملتُاا  َاأ َ٪غػاااد٘ اـ ٜاا١   أ/ 5ؽ

 أعٓا٥٘ ؟

 ؟َٔ أعٓا٥٘ ايعٓا١ٜ عك اع ايؿباب ٗ إػا١ُٖ   َٔ اهل٦ٝا  اـ ١ٜ ٜوٌَ / ٌٖ اجملتُ  1ؽ

 ؟ٗ شيو ايؿباب ظٚاجٝا َٚػاْسدِٗ  زعِ  / ٌٖ ٜٓتٛط أؾطاز اجملتُ  َٔ اؾٗا  اـ ١ٜ 1ؽ

زعااِ َٚػاااْس٠ إٓاؾاا٘ اي عٜٛاا١ ٚايسعٜٛاا١ ٗ اؾٗااا  اـ ٜاا١ ١ُ ػاااٖٜت ًاا  ٕ / ٖاٌ اجملتُاا  2ؽ

 ٭ؾطازٙ ؟

 أٖساف ٚفا٫  ٚأْؿ ١ اؾٗا  اـ ١ٜ ؟يسِٜٗ ا٫ط٬ع ايهاٗ ع٢ً / ٌٖ أؾطاز اجملتُ  3ؽ

٘ إػا١ُٖ ٗ لٌ َؿاه١ً ايب ايا١     اـ ١ٜ  ٪غػا / ٌٖ ٜٓتٛط اجملتُ  َٔ ا4ٕؽ َأ     ٭عٓا٥ا

 خ٬ٍ ايتسضٜ  ٚايتٛٚٝـ ؟
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َ  إ٪غػاا  ا٭خاط٣ ايكا٥ُا١     -إػا١ُٖ   / ٌٖ ٜٓتٛط أؾطاز اجملتُ  َٔ اؾٗا  اـ ١ٜ 5ؽ

 زاخٌ اجملتُ   ؟إٛجٛز٠ ٗ اؿس َٔ إٓهطا   -

ٚؽؿٝاـ    ٌ دهاايٝـ ايعا٬ق   إػا١ُٖ ٗ ؼُ   اـ ١ٜ إ٪غػا / ٌٖ اجملتُ  ٜٓتٛط َٔ 6ؽ

  ٚشٟٚ ا٫لتٝاجا  اـاص١ ؟ٌإعاْا٠ عٔ إطض٢ ٚإٓهٛع

  ْ اام خاسَادٗا يتؿاٌُ ايكاط٣     إٔ دٛٓغا   َأ اؾٗاا  اـ ٜا١    ٜاوًَٕٛ  / ٌٖ أؾاطاز اجملتُا    33ؽ

ا٤ ؿ ا اغاتك اب ا٭ن  ياصيو     إضااؾ١   بعٓا٤ إػاجس ٚدٛؾ  َٝاٙ ايؿاط   ٚنصيو جط ٚاهٔل

 يًعٌُ يسٜٗا  ؟

ٗ  - َا  إ٪غػاا  ا٭خاط٣    - إػاا١ُٖ   اـ ٜا١   إ٪غػاا  / ٌٖ ٜٓتٛاط اجملتُا  َأ    33ؽ

 ؟تػٍٛ عٌ أؾطاز  اجملتُ  ايٚاٖط٠ اؿس َٔ 

إٔ دػااِٖ ٗ داٛؾ  أَاانٔ اي ؾٝا٘ اهلاازف        اـ ٜا١    / ٌٖ ٜت ًا  اجملتُا  َأ إ٪غػاا    35ؽ

 ٙ ٚأؾطازٙ  ؟غِط٭ 

َٔ أَةااٍ   فتُع١ٝ   دكسِٜ خسَا ٗ  إػا١ُٖ   ـ ١ٜ/ ٌٖ ٜ ً  اجملتُ  َٔ اؾٗا  ا31ؽ

 ػٗٝع إٛد٢ ٚلٌ إؿه٬  ٚاإلص٬ح  عٌ ايٓاؽ ؟

ايعُاٌ عًا٢ إهااز أٚقااف دصاطف َأ ضٜعٗاا عًا٢           ا  اـ ١ٜ ٦َٝٔ اهل ً  ٜاجملتُ  / ٌٖ 31ؽ

 كتًـ أْؿ تٗا  ؟

نبااا١ ايتكٓٝااا١ ٗ أعُاهلاااا  إػااااضع١ ٗ َٛا  / ٖاااٌ ٜت ًااا  اجملتُااا  َااأ اؾٗاااا  اـ ٜااا١    32ؽ

 ٚأْؿ تٗا َٚؿاضٜعٗا  ؟
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 شةاأٍداف الدر

 أؾاطاز اجملتُا   ت ًا   ٜٚايان    دٗسف ايسضاغ١ ٫غتج٤٬ طبٝع١ إ اي  ٚا٫لتٝاجاا  إتٓٛعا١   

 . ٚؼكٝكٗا إٔ دكّٛ ع ؾباعٗاعاجملتُ  ٪غػا  اـ ١ٜ إإٍ 

  ١ أٚ إغا ٝا١ أٚ غ ٖااا  ٝا أٚ دعًُٝ ٝا١ اجتُاعٖٚاصٙ إ ايا  ٚاؿاجاا  غاٛا٤ ناْاا  ْؿػا١ٝ أٚ      

ط٣ عٝٓا١ َأ أؾاطاز    دا نٝاـ  ٚ ؟ٚيٜٛتٗاا  زضجا١ أ  ؾُاا   ٚلاجتٗا يإلؾاباع   ادتؿاٚ  ٗ طبٝع١ إؿالٗ

 .؟ ٚجملتُعِٗ  إؿاح دًبٝتٗا عايٓػب١ هلِ َػت٣ٛ اجملتُ  

ض إٔ ؿا  ُٜٚايان    إٝساْٝا١  ايتعطف ع٢ً ا٫لتٝاجا  ايؿعًٝا١ َأ ٚاقا  ايسضاغاا  ايعًُٝا١       ٕٓإ

َأ ا٭ٚيٝاا  ايبحةٝا١ ايان       ؽًص عٓتا٥ج دػاِٖ ٗ دػسٜس ٚدطؾٝس عٌُ دًو إ٪غػا  اـ ١ٜ 

   ٌ ٚيعاٌ ٖااصٙ ايسضاغاا١    ايعٓاٜا١ عاا٘   ٗ دًاو اؾٗااا   ٜٓبػاٞ عًاا٢ ايباالةٌ ٚضجااا٫  ايعًاِ ٚإػاا٦ٛي

 ػؿط عٓ٘ َٔ ْتا٥ج .َا ُددص  ٗ ٖصا ا٫ػاٙ َٔ خ٬ٍ 

 

 ميَج الدراشة

ايااصٟ ٫ ٜكتصااط عًاا٢ ٚصااـ   ٚغاات ٬ع١ٝ دكااّٛ عًاا٢ إاآٗج ايٛصااؿٞ ايتحًًٝااٞ    ٖااصٙ زضاغاا١ ا 

ٗ ؾٗاِ ايٛاقا  َٚأ  اِ      -عا شٕ اهلل   -ػاِٗ  ايٛصاٍٛ ٫غاتٓتاجا  دُ  إٍ  ايٛاٖط٠ عٌ ٜتعس٣ شياو 

 ع٢ً دًو إع ٝا  ٚدًو ايٓتا٥ج . عٓا٤ّ ٖصا ايٛاق  ايتعاٌَ َ 

 

 مصطلخات الدراشة

ٛياس  ٖٚاصا ايؿاعٛض ُٜ    ٜٓكصا٘  َاا   ؾاعٛض إاط٤ عاوٕ ؾا٦ٝا      ٚاؿاجا١ :    ْا  لاجا١    : اؿاجا 

ٕ  غاٛا٤ّ   ايتهٝاـ  يا٘  ل كا ناٞ ٜتح  شياو ايآكص   ع ؾاباع  ً٘ا  عًا٢ صاالب   ُٜ دٛدطا   ٖاصا ايآكص   ناا

 . أّ اجتُاعٝا  أّ ْؿػٝا  ع ٜٛا 

أٚ إزاض٠ لهَٛٝا١ أٚ أًٖٝا١ دكاسّ خاسَادٗا ايٓاؾعا١ ٭ؾاطاز        : ٖٞ نٌ ١ٕ٦ٖٝ إ٪غػا  اـ ١ٜ

 أٚ َكاعٌ ظٖٝس .  سٕٚ َكاعٌ اجملتُ  ع
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 اإلطار اليظري

 احملاٚض ايتاي١ٝ :ٚؾل تُع١ٝ جا  اجملتٝال٬ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ يغٓت طم 

ٚ ُٖٝاا١ إؾااباع اؿاجااا   ٚإ اياا  ٚأدعطٜااـ اؿاجااا   أ طٖااا عًاا٢  ٚطبٝعاا١ ٚأْااٛاع اؿاجااا  

 .ايػًٛى ٚعطض َٛجع يٓتا٥ج ععض ايسضاغا    ٖا ي٘ دعًل عٗصٙ ايسضاغ١ 

  : دعطٜـ اؿاجا  :أ٫ٚ

ٕ ْوَضَعا١  :  ٚاؿا٥َٔجا١   اؿاَج١ :  لٛقجا٤ ٗ يػإ ايعطب     ٘    َعطٚؾا١    ا ٍ  ٚقٛيا  ٚٔيَتِبً ُػاٛا  } :دعاا

َْٛق لاااْق اؿاجاا١ ْٚااُ    ا٭ ِغااؿاَض ٜعااين:   عًاا  قاااٍ { صااسٚضنِ ٗ لاجاا١  عًٝٗااا  ٖٚااٞ   ٚٔلاا

ِٛجااا٤ُ  اؿااٛا٥ج ٚنااصيو   اؿاَجاا١ٔ ْااُ  اؿاااُق:  ٟا٭ ظٖااط قاااٍ   لااٛا٥ُج اؿا٥َٔجاا١ ْٚاا    اؿ 

َٖٛق   ٚاؿاجا  ُٛٗق   اؿاَج١  طً :  َٚدَح  .  اؿاج١ ععس اؿاج١ طً :  ٚايَتَح

 ِإيٝٗاا  ضزٚا ْعٖٛاا  ؾًُا   ايٝا٤ َٓٗا لصؾٛا   لا٥َج١  ؾٝٗا ا٭ صٌ   ايعطب ن٬ّ ٗ ؿاَج١ ا

ٍ    ٚلاٛا٥جُ  لاجا١  : ؾكاايٛا  َٓٗا لصؾٛا َا    َٓٗاا  قصٚؾا١  ايٝاا٤  أ ٕ لاٛا٥ج  عًا٢  ِإٜاٖاا  ِْعٗا  ؾاس

ُِٛق:  ايًٝاااث قااااٍ    إبايػااا١ عًااا٢   لا٥جااا١  ٚلاجااا١  َُٛق:  ايتٗاااصٜ  ٚٗ   اؿاَجااا١ َااأ   اؿ ااا  أؿااا

ِٛجا٤ُ لاج١ :  ٚقايٛا  اؿاجاُ  ُِٛق   َل  . ايؿ ْكُط:  ٚاؿ ُٛق   اي ًَّ ُ :  ٚاؿ 

ٔ  ضٟٚ َا سٜثاؿ ٚٗ ٔ  عا ٕٓ:   عُاط  اعا ٘  اهلل صا٢ً  اهلل ٍٛضغا  أ  ِ  عًٝا ٍ    ٚغاً ٕٓ ] : قاا  هلل ِإ

ِ  ايٓااؽُ  َْٜؿاَععُ    ايٓاؽ ؿٛا٥ج خًكِٗ عبازا  ِ  ٗ ِإياٝٗ ٕ  أ ٚي٦او    لاٛا٥جٗ ّ  اٯَٓاٛ ضٚاٙ  [ ايكٝاَا١  ٜاٛ

ٕٓ:  أ ٜ ااا  اؿااسٜث ٚٗ  اعاأ أعااٞ ايااسْٝا     اْطً ُبااٛا ] : قاااٍ   ٚغااًِ عًٝاا٘ اهلل صاا٢ً  اهلل ضغااٍٛ أ 

ِٕإٍ  اؿااٛا٥َج اغااتعٝٓٛا عًاا٢ إلاااح ]:  ٚغااًِ عًٝاا٘ اهلل صاا٢ً ٚقاااٍ   ضٚاٙ اي رباْااٞ[ ايٛجااٛٙ ٔلػااا

ٕٓ  ضٚاٙ اي رباْااٞ ٚأعااٛ ْعااِٝ ٚايبٝٗكااٞ  [  لااٛا٥جهِ عايهتُااإ اؿاجاا١ دعااين  ٚخ٬صاا١ ايعااطض أ

 إيٝ٘ . ٚا٫ض طاضايؿ٤ٞ إٍ  ا٫ؾتكاض

ُ٘ ط ً باا   ط ً  :طازؾ١ ٖٚٞ ن١ًُ َ ًا  ؾكاس ٚضز ٗ ايكااَٛؽ احملاٝ٘     ١ُ إًٚأَا ايه ٍَ     َبا َٚ لاا

ٖٞ   ٚطًب٘    ٚجَٛزٙ ٚأِخَصٙ ٖٚاٛ     ٚط ً َبا١  ٚط ً ا ْ   : ط َّاْ  ٚط ا٬َّبْ  ٚاؾُا      ٖٚاٛ ط أيا ْ     : َضٔغا َ  إي ا

ِٕ ايٖؿ٤ٔٞ ٚأ ِخٔصٙ : اي ًَّ ُ  طً ٚٚز ٗ ايًػإ    ط ًْٛب ِِٚجسا َٚي ١   َُحا ًَْب١    :  : َا نإ يو  عٓاس   ٚاي ِّ

ُُ اي ب١    أياب٘ ع٘خخَط َٔ َللٍّ ُد ٫ٚ دعاٍ َدَتكاضااٙ ُٚد ايبا٘      : أ ٕ ُد أيَ  ِإْػاْا  عل يو عٓسٙ ٚايا

ُ٘   عصيو ُُ ًَُّٔ  أ صً َُٔ  ايتا٤ ٚايا َُِت  ًٔ  ؾو ِزٔغ َُ ًَّٔ  ؾكٌٝ   ُٚؾسلَز    ٗ اي ا٤ :   :  .  
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( َا عٌ ؼسٜس  need كس دعسز  ايتعطٜؿا  ٕص ً  اؿاج١ )ؾ  أَا دعطٜؿٗا ٗ ا٫ص ٬ح ٚ

دٓؿاو ياس٣    ؾٝعطؾٗا قٞ ايسٜٔ دٛم ٚعبس ايطٓٔ عسؽ عوْٗاا : لايا١     يٛٚٝؿتٗا  ٚدٛصٝـ   هلا 

      ٚ ايػاٝهٛيٛج١ٝ اي٬ظَا١ ؿؿاٜ عكاا٤      ايها٥ٔ اؿاٞ عٓاس اماطاف أٚ لٝاس ايؿاطٚٙ ايبٝٛيٛجٝا١ أ

ٚد ًال    ؾ٤ٞ  أٚ ًٜعَ٘  ؾ٤ْٞ٘ ٜٓكص٘ ٘ ؾعٛض إط٤ عوْٓعوْٓ [3]ٜٚعطؾٗا عبس إٓعِ اؿؿين  [2]ايؿطز

ِ       ٚد اؿٞ قُٝا١ عًا٢ ا٭ؾاٝا٤       اؿاج١ ععض اي اق١  ٟ     ٚدٛياس قا٠ٛ هلاا اػااٙ ٚلجا  ٜٚاط٣ َاٛضا

(Murray)      َٛاقاـ ؼكال يا٘    إٍ  إٔ اؿاج١ ٖٞ اين ػعٌ ايؿطز ٜباصٍ َأ إٛاقاـ غا  إؿابع١

إشا َاا أؾابع      كص أٚ ايؿكاس  ايآ  : إٔ اؿاج١ ٖٞ ا٫ؾتكاض أٚ ٜٚط٣ َٛضٗ  [4]إؾباع ٖصٙ اؿاج١

ٕٓ  ؼكل ايطضا ٚا٫ضدٝاح يًها٥ٔ اؿٞ  اؿاج١ لاي١ َٔ ايتٛدط ٚعاسّ ا٫داعإ    عُٝٓا ٜط٣ خخطٕٚ أ

 .  [5]ايع ٟٛ أٚ ايٓؿػٞ

لاياا١ امااطاف عاأ ايؿاا٤ٞ   اٖاااؾُاآِٗ َاأ ٜط  ٜٚٛٗااط ٖااا غاابل دااساخٌ ٗ ؼسٜااس اؿاجاا١   

ٚطا٥ؿ١  اية١   عايٓكص ٚا٫ؾتكاض يؿ٤ٞ ًٜعّ ؼكٝك٘  ٗا ؾعٛضٕ أْٓٚخخطعُٝٓا ٜط٣    اي بٝعٞ يًؿطز

 . ٖا دؿكسٙ ادعاْ٘ ايع ٟٛ أٚ ايٓؿػٞ  عٗا ايؿطز  لاي١ دٛدط ّٗط اٖادط

إتساخًااا١ َااا  َصااا ً  اؿاجااا١ َصااا ًحٞ اياااساؾ  ٚاؿااااؾع    إطدب ااا١ َٚٚااأ إصااا ًحا   

(motivation & drive )   ٖٚٓااى َأ     ؾا١  ؾٗٓاى َٔ ٜػتدسّ ٖصٙ إص ًحا  عصاٛض٠ َ از

عاّ ٜؿاٌُ ايبٛاعاث ٚاياسٚاؾ      حاص ٬٘ عوْٓ : ايساؾ  [6]ٜؿطم عٝٓٗا ؾُة٬ عطف عبس إٓعِ اؿؿين

ؾااعٛض١ٜ أٚ ٫   أٚيٝاا١ أٚ  اْٜٛاا١    ٚقااس دهاإٛ ايساؾعٝاا١  زاخًٝاا١ أٚ خاضجٝاا١       ٗ عُااٌ إااة ا   

هعٌ صالب٘ ٜتاو ط     طٟ٘ اغتعساز عصيب ْؿػاْٞ ؾ عوْٓ: [7]ؾ٘ ؾاٜع اؿاقٗ لٌ عٓط   ؾعٛض١ٜ

  ٜٚؿاعط عٓاس إزضانٗاا عاْؿعااٍ َأ ْاٛع خاا            لػٝا  ٜٚسضنٗا إزضانا    َ٪ طا  َٓاغب١ ي٘

أَاا عباس ايععٜاع       لٜٝٛاا   غًٛى خاا  ٜاطٟٚ لاجا١ ع ا١ٜٛ أٚ ْؿػا١ٝ ٚوكال غطضاا        إٍ  ٚعساؾ  

اإلْػاإ لتا٢   ٘ : لاي١ داٛدط أٚ ْكاص أٚ إؾاهاٍ ع اٟٛ أٚ ْؿػاٞ ٜصاال        ايٓػُٝؿٞ ؾٝعطؾ٘ عوْٓ

  ٘ ٛ إٝاٌ اؾبًاٞ اي بٝعاٞ ما    : ٘ ٜعطؾا٘ عوْٓا   [9]ٚلاس عباس ايععٜاع احملُٝٝاس       [8]ٜتِ غاسٙ أٚ إؾاباع

 ايكٝاّ عػًٛى َعٌ دكت ٝ٘ عٛاٌَ نا١َٓ ٗ طبٝع١ اإلْػإ ٚخًكت٘ ايعا١َ إتُٝع٠ .
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ـ ف نااٌ َاأ نُاا عااطٓ  ٗااا زاؾاا  غاا  اؿاجاا١ عوْٓ (English & English) الًاـ ٚ لًاا

ٕٓإٍ   ٜٚؿ  ايكٛصٞ  َؿب   [10]ٚالٕس ايتٛدط ٚاؿاج١ ٚايساؾ  نؿ٤ٕٞإٍ ْٛط١ٜ اجملاٍ   دٓٛط  أ

. 

   ٖٚٛ قس أ  ٘ : زاؾْ عوْٓ [11]عبس إٓعِ اؿؿٞطؾ٘ ؾٝٓع  ٚٗ َا ٜتعًل عإص ً  اٯخط اؿاؾع 

إ أٚ ٚقااس ٜعُااٌ اؿطَاا  َٛجاا٘ مااٛ ٖااسف ٜكااّٛ عًاا٢ دػااٝ  ٗ ايعًُٝااا  ايع اا١ٜٛ يًهااا٥ٔ اؿااٞ  

نُااا ٜعُااٌ ايػااًٛى إطاؾاال يًحاااؾع عًاا٢ غااس اياآكص ٗ       دعُااِٝ اؿااٛاؾع  إٍ  ايٛااطٚف إ٪شٜاا١ 

 .أٚ إععاز ايها٥ٔ عٔ إة ا  إ٪ش١ٜ   اإلؾباع 

٘ اؿااؾع  َٓصٛض ؾُٗاٞ  ٜٚعطف  ُاٌ إ ااض٠ ايكا٣ٛ    َأ ايعٛاَاٌ ايان دعِ    : اؿاٛاؾع فُٛعا١    عكٛيا

ٓ اا   ٘ ٚدصااطؾاد٘ اؿطنٝاا١ ٗ اإلْػااإ ٚاياان داا٪ ط عًاا٢ غااًٛن   س عااسٟٚ عوْاا٘ : ٗ لااٌ ٜعطؾاا٘ أ

نُا ٜكصس ع٘ اغتدساّ احملؿاعا  ايػاًٛن١ٝ     اغتةاض٠ ايٓؿاٙ ٚضب ٘ ٚدٛجٝٗ٘ مٛ غا١ٜ َع١ٓٝ 

 . [12]إدتًؿ١ إل اض٠ ضغب١ ايؿطز ٗ ايعٌُ ع٢ً ايٛج٘ إطجٛ

عااٌ ٜٚطجاا  شيااو ايتااساخٌ     َٚاأ ايعااطض ايػاااعل ًْحااٜ دااساخٌ عااٌ إصاا ًحا  اية٬ اا١       

أيؿااٚ   ٔاخات٬ف إ ْاٌ عا   إٍ ٚ  يًػاًٛى   دعسز ايٓٛطٜا  ايٓؿػا١ٝ ٗ ْٛطدٗاا   إٍ    إػُٝا 

اضدباطٗاا عتؿػا ٖا اؾع٥اٞ يًػاًٛى     إٍ نُاا ٜطجا  شياو      لس٠ يًُص ً  ا٭جٓيب ٚماٛ شياو   َٛ

ٕاط٤  ؾعٛض ا:  عوْٗا  اؿاج١ايبالث لٝث ٜعطف   دعطٜـ إجطا٥ٞ إٍ ٚنًص ٖا غبل    اإلْػاْٞ

َٕ يا٘  ل كا نٞ ٜتح شيو ايٓكص ع ؾباع ٘  ع٢ً صالبًٜ  ٖٚصا ايؿعٛض ٜٛيس دٛدطا   ٜٓكص٘ َا  ؾ٦ٝا  عو

 . ع ٜٛا أّ ْؿػٝا أّ اجتُاعٝا ٖصا ايٓكص غٛا٤ نإ  ايتهٝـ 

ٕٓ    ااؿاج١ َؿّٗٛ اؾ اضٞ ؾٗٛ عاج١ ٕعاٜ  ٜتِ َأ خ٬هلاا ايتعاطف عًا٢ ٚجٛزٖا      ْٚٛطا ٭

 تٗا ٗ غًٛى ايؿطز ٖٚٞ نايتايٞ:عاٜ  ّهٔ ع٢ً أغاغٗا َعطؾ١ ؾعايٝؾكس لسز َٛضاٟ ٔػ١ َ

 دٛاع  ايػًٛى ْٚتٝجت٘ . .3

 دًو ايٓتٝج١ .إٍ  ٘ ايػًٛى إتب  يًٛصٍِٛ .5

 ا٫ْتكا٥ٞ جملُٛع١ َٔ إٛضٛعا  ٚا٫غتجاع١ هلا نُ٪ طا  قسز٠ . اإلزضاى .1

 ايتعب  صطال١ عٔ ا٫ْؿعا٫  أٚ َؿاعط دتصٌ عتًو اؿاج١ . .1
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لااٌ   أٚ إٚٗاااض عااسّ ايطضااا     هلااصٙ اؿاجاا١ اإلؾااباعايطضااا عٓااس ؼكٝاال   إٚٗاااض .2

 . [13]ايٓتا٥ج إطج٠ٛ َٔ ايػًٛى إتعًل ع٘ إٍ  ٗ ايٛصٍٛ اإلخؿام

  اْؿعايٞ لاي١ اؾتكاض ْؿػٞ أٚ ع ٟٛ أٚإٍ  ٜت   يٓا إٔ اؿاجا  دؿ  َٔ ايعطض ايػاعل 

ٞ  اإلؾااباعٜت ًاا    ػعااٌ ايؿااطز وااؼ عؿكااسإ ؾاا٤ٞ َعااٌ    يتحكٝاال ايتهٝااـ ايٓؿػااٞ ٚا٫جتُاااع

ِٖ ؾ   ٚاجملتُعٞ ٚاجملتُ  ٜتهٕٛ َٔ فُٛعا١   - اؿاجا  ٜ٪زٟ عايؿطزدًو عسّ ؼكٝل ٕ  َٚٔ  

َٚةٌ ٖاصٙ اؿايا١ دآعهؼ غاًبا       ٭ؾطاز اجملتُ  عسّ ايتهٝـ ٚا٫غتكطاض ايٓؿػٞ إٍ  -أؾطاز 

ٛ ٖٚاصا    ٚا٫غتكطاض اجملتُعاٞ  ع٢ً اإلْتاج١ٝ  َ٪غػاا  اجملتُا    ٛيٞ دا إٔ ايتونٝاس عًا٢   إٍ  ْاٜاسع

ٕااا يااصيو َاأ خ اااض ْٛااطا   اٖتُاَااا أناارب     ؾااطاز ٚا٭غااطإؾااباع لاجااا  ا٭  ٚايط ٝاا١  اـ ٜاا١ 

 .إهاع١ٝ ع٢ً اغتكطاض اجملتُ  ٚإْتاجٝت٘ 

 

 :يٮؾطاز ٚا٭غط   اْٝا : أْٛاع اؿاجا  ايٓؿػ١ٝ ٚا٫جتُاع١ٝ

 ؿاج١ا :إٍ  ٜكػِ لاَس ايؿكٞ اؿاجا  ؾُة٬   ٯخط  الٕثدعسز ايتصٓٝؿا  يًحاجا  َٔ ع

 اؿاج١ٚ  ايكِٝ إٍ  ٚاؿاج١  ا٫ْتُا٤ إٍ  ٚاؿاج١  ا٫غتك٬ٍ إٍ  ٚاؿاج١  دٗصٜ  ايصا  إٍ 

 . [14]ايتهٝـ ا٫جتُاعٞإٍ  ٚاؿاج١  ايتكبٌ ا٫جتُاعٞ إٍ 

  اؿا  ٚايكباٍٛ   إٍ  اؿاجا١  نايتاايٞ : ٔاؼ ٖٚاٞ   إٍ ِ لاَس ظٖاطإ اؿاجاا    نُا قٖػ

  ايُٓٛ ايعكًٞ ٚا٫عتهاض إٍ  لاج١ٚ  اؾٓػٞ  اإلؾباعإٍ  ٚاؿاج١  َها١ْ ايصا  إٍ  ٚاؿاج١

 . [15]ؼسٜس ٚدٛنٝس ايصا إٍ  ٚاؿاج١

دؿب  دًاو اؿاجا١     ؾحٌ  َػتٜٛا  َتسضج١ ١ٔػإٍ  اؿاجا ( Maslaw)ٚقػِ َاغًٛ 

 ٚاؿاجا١   ٖٚصٙ اؿاجا  ٖٞ : اؿاجا  ايؿػٝٛيٛج١ٝ   ٝٗا ٖٚهصا ٜت ً  إط٤ يًحاج١ اين دً  

 . [16]ؼكٝل ايصا إٍ  ٚاؿاج١  ايتكسٜط إٍ  ٚاؿاج١  اؿ  ٚا٫ْتُا٤ إٍ  ٚاؿاج١  ا٭َٔ إٍ 

ٕٓ ٜت ً  دهاٌَ ايؿدص١ٝ  إؾباعٗا ٚدٓاٍٚ عُط ايؿٝباْٞ اؿاجا  ايٓؿػ١ٝ يًؿاب ؾصنط أ

ٚشناط أْٗاا دٓبا  َأ اؿٝاا٠ ٗ فتُا  ٚ كاؾا١ َعٝٓاتٌ هلُاا            ُاع١ٝ نُا دٓاٍٚ اؿاجا  ا٫جت  

 ِ   َعُٗا  َتهٝؿا  إشا َا أضاز إٔ ٜهٕٛ عٓصطا    َ ايبُٗا اـاص١ َٔ ايؿطز ايصٟ ٜعٝـ ؾُٝٗا

 ٚاؿاجا١   جٝس٠   دهٜٛٔ جػِ صحٝ  ٚيٝاق١ جػ١ُٝ إٍ  َٔ اؿاجا  ٖٚٞ : اؿاج١ عسز عع ا 



 د. إبراٍيه بً محد اليكيجاٌ                                                                          تن طالب اليت ييتظرٍا اجملاملواحلاجات 

 ريية املؤشصات اخلمً 

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           51                                                                                                          اللكاء الصيوي الصادط للجَات اخلريية بامليطكة العرقية

ٗ ايؿا ٠ ا٭ٍٚ َأ     ١ُٝ ٚايؿػاٝٛيٛج١ٝ ايػاطٜع١ ايان د اطأ عًا٢ ايؿااب       قبٍٛ ايتػ ا  اؾػإٍ 

إٍ  ٚاؿاجا١   ؼكٝل ا٫دعإ ا٫ْؿعايٞ ٚايتهٝاـ ايٓؿػاٞ ايػاًِٝ    إٍ  ٚاؿاج١  َطاٖكت٘ ٚعًٛغ٘ 

  ؼكٝاال اغااتك٬ٍ عاااطؿٞ َاأ ا٭غااط٠     إٍ  ٚاؿاجاا١  ٚأُٖٝتٗااا    دُٓٝاا١ ايؿااعٛض عكُٝاا١ ايااصا     

قباٍٛ  إٍ  ٚاؿاجا١   صساقا  ٚع٬قا  اجتُاع١ٝ غ١ٝٓ ْاجح١ َ  ضؾام ايػٔ  دهٜٛٔإٍ  ٚاؿاج١

ؾٗااِ ٚاجباا٘  إٍ  ٚاؿاجاا١  ايااسٚض ايااصٟ ٜٓتٛااطٙ ٚإعااساز ْؿػاا٘ هلااصٙ ا٭زٚاض ا٫جتُاعٝاا١ إٓتٛااط٠       

دهااٜٛٔ ؾااعٛض إٍ  ٚاؿاجاا١  دُٓٝاا١ ايؿااعٛض عإػاا٪ٚي١ٝ إٍ  ٚاؿاجاا١  َعطؾاا١ لكٛقاا٘ ٚنُاٛاطٔ  

إٍ  اؿاجا١  ٚأخا ا    ؾٗاِ ايآؿؼ   إٍ  ٚاؿاجا١   ً٘ ا٭َأ ٚايػا٬ّ ايعكًاٌٝ    زٜين قٟٛ وكل ٗ ٚ

 . [17]ػاٖا د١ُٝٓ إٍٝٛ ٚا٫

عًااا٢  ٬ ااا١ أْاااٛاع َااأ اؿاجاااا  إهتػاااب١ ٚايااان       ( Macleland)ٜٚ٪ناااس َان٬ًْٝاااس  

ٖٚاصٙ اؿاجاا      ٖٚٞ ؽتًـ َأ فتُا  ٯخاط َٚأ  كاؾا١ ٭خاط٣         ٜهتػبٗا ايؿطز َٔ اجملتُ  

 . [18]ايك٠ٛإٍ  ٚاؿاج١ ا٫ْتُا٤إٍ  اإللاظ ٚاؿاج١إٍ  اؿاج١ ٖٞ :

ْااٛعٌ إٍ  ِ اؿاجااا لٝااث ٜكٓػاا  ٖٚٓاااى دكػااِ خخااط ٫ ىتًااـ نااة ا عاأ دكػااِٝ َاغااًٛ  

    ِ   : لاجاا  ا٭َأ ٚايػا١َ٬    إٍ  لاجا  ؾػٝٛيٛج١ٝ ٚلاجا  ْؿػا١ٝ ؛ ٚاؿاجاا  ايٓؿػا١ٝ دٓكػا

ٚلاجااا    ٚلاجااا  إ بااا  ايااصا  ٚدونٝااسٖا     ٫لاا اّ ٚلاجااا  ا  ٚلاجااا  احملباا١ ٚا٫ْتُااا٤  

 . [19]إعطؾ١

 -٫ ًٜااعّ َٓٗااا ايتااسضق   - ٬ اا١ أقػاااّ  إٍ  اؿاجااا    (Al Derfer) ٜٚكػااِ ايااسٜطؾط 

ٚلاجااا    ٖٚااصٙ اؿاجااا  ٖااٞ : لاجااا  ايٛجااٛز      ّٚهاأ إٔ دٓؿاا٘ ْٝعااا ٗ ْؿااؼ ايٛقاا     

 . [20]ٚلاجا  ايُٓٛ  ايع٬قا  

احملبا١  إٍ  ٚاؿاجا١   ا٭َأ ايٓؿػاٞ   إٍ : اؿاج١ إٍ ٗ دكػِ اؿاجا   ٜٚتٛغ  غعٝس َاْ 

  اإللااااظ إٍ  ٚاؿاجااا١  ا٫ْتُاااا٤ إٍ  ٚاؿاجااا١  ايتكاااسٜط ا٫جتُااااعٞ  إٍ  ٚاؿاجااا١  ٚاإلخاااا٤ 

  إػاااعس٠ إٍ  ٚاؿاجاا١  ؼهااِ اإلْػااإ ٗ َصاا ٙ   إٍ ٚاؿاجاا١   ا٫غااتك٬ي١ٝ إٍ  ٚاؿاجاا١

 . [21]ال اّ ايصا إٍ  اؿاج١ ٚأخ ا   ايطعا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ عصٍ إٍ  ٚاؿاج١

ٌ إٍ  اؿاجا  ِقٓػٚلس َص ؿ٢ ايؿطقاٟٚ   ٚد اِ اؿاجا١  : اؿاجاا  اؾػا١ُٝ      قػاُ

دٓٛااِٝ زضجاا١ إٍ  ٚاؿاجاا١  ايٓؿاااٙ ٚايطالاا١ إٍ  ٚاؿاجاا١  ايؿااطاب إٍ  ٚاؿاجاا١  اي عاااّ إٍ 
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أَاا    اؾآؼ  إٍ  ٚاؿاجا١    ٚاإلصاع١دؿازٟ ا٭مل إٍ  ١ٚاؿاج   اإلخطاقإٍ  ٚاؿاج١  اؿطاض٠ 

 ٚاؿاجا١   اؿا  ٚايع اـ   إٍ  ٚد ِ اؿاجا١ : ايكػِ ايةاْٞ ؾٝؿٌُ اؿاجا  ايةا١ْٜٛ ا٫جتُاع١ٝ 

  اؿطٜاا١ ٚا٫غااتك٬ي١ٝ إٍ  ٚاؿاجاا١  اي ااب٘ إٍ  ٚاؿاجاا١  إهاْاا١ إٍ  ٚاؿاجاا١  ا٭َاأ إٍ 

 . [22]ا٫ْتُا٤إٍ  ٚاؿاج١  ايعٌُ إٍ  ٚاؿاج١

 ٞ لاجاا    نايتاايٞ :  ٬ ا١ أْاٛاع ٖٚاٞ    إٍ لاجاا  إطاٖال     [23]ٚقػِ عبس ايععٜع ايٓػُٝؿا

إٍ  لاجا  اجتُاع١ٝ ٚدؿاٌُ اؿاجا١  ٚ  ايكبٍٛ ٚ  َٔ ا٭ٚ  : ايعباز٠ إٍ   : ٚد ِ اؿاج١  ْؿػ١ٝ

 ٚاؿاجا١ ا٫غات ٬ع  ٍ إ لاجا   كاؾ١ٝ  ٚد اِ اؿاجا١  ٚ  ايعٌُ ٚإػ٪ٚي١ٝ ٚ  ايعٚاق ٚ  : ايطؾك١ 

 اهل١ٜٛ ايةكاؾ١ٝ .إٍ 

  ايصاساق١  إٍ  : اؿاجا١ لاجا١ ٖٚاٞ نايتاايٞ     ٠عؿط مثاْٞإٍ ِ عُط إؿس٣ اؿاجا  ٚقٓػ

إٍ  ٚاؿاجاا١  اٯخااطٜٔ  إعجاااباؿصااٍٛ عًاا٢  إٍ  ٚاؿاجاا١  ايػاا    ايطعاٜاا١ َاأ  إٍ  ٚاؿاجاا١

اؿصاٍٛ عًا٢   إٍ  ٚاؿاجا١   ؾٗاِ ايٓااؽ   إٍ  ٚاؿاجا١   لاظ اإلإٍ  ٚاؿاج١  ا٫غتك٬ٍ ايصادٞ 

  ايطغباا١ ٗ َػاااعس٠ اٯخااطٜٔ   إٍ  ٚاؿاجاا١  ايػااٝ ط٠ ٚايععاَاا١  إٍ  ٚاؿاجاا١  لاا  اٯخااطٜٔ  

  ايباااٍ  ٚضالاا١ا٭َاأ إٍ  ٚاؿاجاا١  ضضااا ايٛايااسٜٔ إٍ  ٚاؿاجاا١  ايتػااٝ  ٚايتٜٓٛاا  إٍ  ٚاؿاجاا١

  اي ُوْٝٓاا١ ايطٚلٝاا١ إٍ  ٚاؿاجاا١  عاأ اياآؿؼ اي ؾٝاا٘ إٍ  ٚاؿاجاا١  ؾٗااِ اياآؿؼ إٍ  ٚاؿاجاا١

  . [24]د١ُٝٓ إٛاٖ إٍ  ٚاؿاج١  ٬ع إعطؾ١ ٚا٫ّطإٍ  ٚاؿاج١

ٚاؿاجااا    قااس زفٗااا ٗ اؿاجااا  ايتايٝاا١ : اؿاجااا  اؾػاا١ُٝ   [25]ٚلااس قُااس صاااح

 ٚاؿاجا  ا٫جتُاع١ٝ .  ٚاؿاجا  ايعك١ًٝ  .ا٫ْؿعاي١ٝ 

  : ٚقؿا  َ  دًو اؿاجا 

 ٕٓ قس ضنع  عًا٢ اؾٛاْا  ايؿطزٜا١    ايتؿص٬ٝ  ٚايتكػُٝا  يًحاجا  دًو  عايطغِ َٔ أ

ٕٓ  يٮؾطاز  ٌ ٜاجملتُ  َا ٖٛ إ٫ فُٛع١ َٔ ا٭ؾطاز  إ٫ أ ٖٚاصٙ ا٭غاط٠     أغاط٠    ٓتُٕٛٛ ٗ ؾاه

جااا  َٚصاااح لاؾاااجملتُ  ٖااٛ فُٛعاا١ َاأ ا٭غااط اياان ػُعٗااا    َاأ يبٓااا  اجملتُاا   ٖااٞ يبٓاا١ 

 . َؿ ن١

 ٜٚػتٓتج ٖا غبل عطض٘ َٔ دكػِٝ اؿاجا  َا ًٜٞ :
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ؾايتحصااٌٝ ايعًُااٞ ٚإطنااع    دٛٗااط ٫لكاا   ُاااٚإْٓقااس ٫ دٛٗااط ٗ اي ؿٛيا١  ٗا عع ا  /3

س ععا ٫ دٛٗاط إ٫   اؿاجا١ يًاعٚاق   ٫ٚ دٛٗاط إ٫ َتاوخط٠     ا٫جتُاعٞ ٚال اّ ايصا  

 ايٓ ج .

َٚأ  اِ دٛجا٘ غاًٛى ايؿاطز         عدً  ٗ طً  اإلؾابا  ٗ ايتٛجٝ٘ ؛ لُٝث يًحاج١ دو   /5

 . مٛ أْؿ ١ دًيب شيو اإلؾباع

ايكٝاااّ عٓؿاااٙ يتحكٝاال  إٍ  ٚيااصا دااسؾ  ايؿااطز   دتُٝااع اؿاجاا١ عوْٗااا ْؿاا ١ لٜٝٛاا١   /1

 اإلؾباع .

 يٮٍٚ دو   نب  ع٢ً ايةا١ْٝ.إٔ  لٝث   دٛجس ص١ً عٌ اؿاجا  ا٭ٚي١ٝ ٚايةا١ْٜٛ /1

 إتص١ً ع ؾباع ٖصٙ اؿاج١ . ضا٭َٛدعٜس اؿاج١ َٔ قسض٠ ايؿطز ع٢ً اإللػاؽ ع /2

ٚيهأ ٜتؿااٚدٕٛ ٗ اؿاجاا       ٜؿ ى ا٭ؾاطاز ٗ اؿاجاا  ا٭ٚيٝا١ ايؿػاٝٛيٛج١ٝ      /3

 ايٓؿػ١ٝ ٚا٫جتُاع١ٝ .

ناحملبا١ ياس٣ ؾادص     أغاغاٝا   زاؾعاا    قس ٜػبل زاؾا   ااْٟٛ َاا ناال اّ اياصا        /4

 ْتٝج١ ٚطٚف خاص١ َط  ع٘ .  َعٌ 

ُٝٓااا ع  دٛااٌ ٗ جٖٛطٖااا عااسٕٚ دػٝٗااط طااٛاٍ اؿٝااا٠      اؿاجااا  ا٭ٚيٝاا١ ايبٝٛيٛجٝاا١   /5

 اؿاجا  ايٓؿػ١ٝ ٚا٫جتُاع١ٝ عطض١ يًتػ  .

6/ ٕٓ  دٛٗط ٗ صٛض٠ لاجا  ؾطع١ٝ ؿاجا  أخط٣ أغاغ١ٝ . ععض اؿاجا  ّهٔ أ

 اؿاجا  ّهٔ إٔ دتصاضع َ  عع ٗا طًبا يإلؾباع . /33

ؾػاس أٚ زضجا١   دتو ط قٛدٗا عسضج١ صاح١ ا    يهٌ غًٛى أنةط َٔ لاج١ ٚالس٠ /33

 ايٓؿاٙ ايٓؿػٞ ايعاّ .

ععض ايتصٓٝؿا  ايػطع١ٝ يًحاجا  خً  َٔ اإلؾاض٠ يًحاجا  ايطٚل١ٝ ٚا٭خطٜٚا١   /35

. 

  . [26] دساخٌ ععض اؿاجٝا  َ  ععض ٗ ععض ايتصٓٝؿا  /31

 

 :  ايةا : أ ط اؿاجا  ع٢ً ايػًٛى
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طدٝاا  زٚض ٫ ّهاأ دؿػاا  غااًٛى اإلْػااإ َعااعٍ عاأ َعطؾاا١ زٚاؾعاا٘ ٚلاجاداا٘ ّٚهاأ د      

 هٌ ايتايٞ : ؿاؿاج١ ٚؾل اي

 

 اغتعاز٠ ايتٛاظٕ . ْؿاٙ          ٖسف        خؿض اؿاؾع        لاؾع )َة  ًَ (        لاج١          دٛدط       

 

ٕٓ عاٌ عُٝٓٗاا ططٜاال      عاؿاجاا١ ٚاغاتعاز٠ ايتاٛاظٕ يٝػا  زا٥ُااا ٜػا ٠      اإللػااؽ إػااؾ١ عاٌ    إ

ٕ ٚايصطاعا  ٚايكًل ٚايعٛا٥ل اين قس دع ض  اإللباطا طٌٜٛ َٔ   ٚضَاا أز    ٗ لٝادا٘   اإلْػاا

ٖٚصٙ ايعٛا٥ل ؽتًـ َٔ لٝاث اؿاس٠ َأ إْػاإ ٯخاط        يًٗسف إكصٛز  اإلْػإعسّ ؼكٝل إٍ 

 َٚٔ فتُ  ٯخط .   َٚٔ ٚق  ٯخط   َٚٔ ٖسف هلسف  إ   

 

 ضاععا : ايسضاغا  ايػاعك١ :

إلؾباعٗا  اجملتُ  ت ً ٚاين ٜ اغا  اين دٓاٚي  اؿاجا  اجملتُع١ٝ  قاّ ايبالث َػ  يًسض

دٓاٚيا    ٚإِااـ ١ٜ   ٚيهٔ مل هس زضاغا  َباؾط٠ لٍٛ ٖصٙ اؿاجا     َ٘ٔ خ٬ٍ َ٪غػاد

عااسز َاأ ايسضاغااا  طبٝعاا١ إغااٗاَا  اؾُعٝااا  اـ ٜاا١   ٚععااض َٓاؾاا ٗا   ؾكااس زضغاا  أَااٌ    

ؾُعٝااا  ا٭ًٖٝاا١ ٚؼكٝاال إػاااعس٠ ايصادٝاا١ يًُػااتؿٝسا    خااسَا  ا   ايع٬قاا١ عااٌ[27]ايؿااُطٟ

ٕػاعس٠ إػتؿٝسا  َٔ ٚج١ٗ ْٛط  ا إٔ أعطظ اـسَا  اين دكسَٗا اؾُعٝإٍ ٚخًص  ايسضاغ١ 

ا٭خصا٥ٝا  ٖٞ إػاعسا  ايع١ٝٓٝ ٚإاي١ٝ ٚإع١ٜٛٓ )دعطٜـ َ٪غػا  َؿاع١ٗ(   نُا إٔ غاب   

تتعًل ؾايصطف أَا أٚج٘ ج١ ٚإطض ٚايعٚق ٚعسّ ٚجٛز عا٥ٌ   ٚا٫غتؿاز٠ َٔ اؾُع١ٝ ٖٞ : اؿا

 عايػً  ا٫غت٬ٗن١ٝ ٚإصطٚؾا  ايسضاغ١ٝ ٚإهاض ايػهٔ .

ـ   دكاِٜٛ اياسٚض اي عاٟٛ يًجُعٝاا  اـ ٜا١ ايٓػاا١ٝ٥ ٗ إًُها١         [28]نُا دٓاٚي  لصا١ إٓٝا

ؾُعٝاا  اـ ٜا١ ايٓػاا١ٝ٥      ايعطع١ٝ ايػعٛز١ٜ   مشً  ايرباَج ٚاـسَا  اي عٜٛا١ ايان دكاسَٗا ا   

إٍ ٚدٓؿٝااص ايٛٚااا٥ـ اي عٜٛاا١ ٗ اؾُعٝااا  اـ ٜاا١ ايٓػااا١ٝ٥   إضاااؾ١    ٚإزاض٠ٚنااصيو ؽ ااٝ٘ 

 ٟ يًجُعٝاا  اـ ٜا١ ايٓػاا١ٝ٥   ٚخًصا  ايسضاغا١         إعٛقا  اين ؼٍٛ زٕٚ ؾاع١ًٝ ايسٚض اي عاٛ

  ٚأٚٗاط   عاٟٛ يًجُعٝاا  اي عٜٛا١    ع٢ً أُٖٝا١ اياسٚض اي      ا  اؾُعٝا  اـ ١ْٜٜاع قٝازإإٍ 
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ٕٓ  ايسضاغاا١  ٔ   ا يااس٣ اؾُعٝااا  اٖتُاَاا   أ ايطعاٜاا١ ٚدعًااِٝ اـٝاطاا١    عتكااسِٜ خااسَا  َتعااسز٠   َاا

نُاا نؿاؿ  ايسضاغا١ عأ اضدؿااع نًؿا١ اـاسَا            أطؿاٍ  ٚايتوٌٖٝ نُطعٝا    ٚايتؿصٌٝ 

 اي ع١ٜٛ   ٚعٝٓ  ق١ً ٚجٛز ايٓؿاٙ اإلع٬َٞ إٓاغ  .

 ٗ عًُٝاا١ ْاا  ايتربعااا  ٚخًصاا     ٠  ٗ زضاغاات٘ ايعٛاَااٌ إاا٪ ط  [29]اؿطعااٞ ٚدٓاااٍٚ غاياا  

ٔػاا١ عٛاَااٌ داا٪ ط ٗ شيااو ٖااٞ : ايتد ااٝ٘ ؾُاا  ايتربعااا    ٚايػااُع١ اؿػاا١ٓ       إٍ ايسضاغاا١ 

يًجُعٝا١   ٚا٫عتٓااا٤ عايعاااًٌَ ٗ ْاا  ايتربعااا    َٚؿااضن١ إت ااٛعٌ ع ااطم َٗٓٝاا١ ٗ عًُٝاا١   

 اغتدساّ اإلْ ْ  ٗ ع١ًُٝ ْ  ايتربعا  .  إٍ ْ  ايتربعا    إضاؾ١ 

  ؾاع١ًٝ عطاَج ايتعًِٝ ايؿين ٚايتسضٜ  إٗين إكس١َ َٔ اؾُعٝا   [30]ٚزضغ  ٖٓس ايؿع٬ٕ

    َٚٔ عٌ ْتا٥جٗا شا  ايع٬ق١ : دٗسف دًو ايرباَج يتحكٝل د١ُٝٓ قسضا  إطأ٠  ١اـ ١ٜ ايٓػا٥ٝ

٦ٝٗتٗا يسخٍٛ غٛم ايعٌُ   نُا أٚضح  نؿا١ٜ ٚد  ٚإنػاعٗا خربا  َٚٗاضا  جسٜس٠ 

 ٚإهاؾ٦ا  .اـربا  ايتسضٜب١ٝ اين دكسَٗا ايرباَج   َ  ْكص ٗ اؿٛاؾع 

ٗ فا٫  ايطعاٜا١ ا٫جتُاعٝا١      اؾٗٛز ايٓػا١ٝ٥ ايت ٛع١ٝ  [31]ٚزضغ  اؾاظٟ ايؿبٝهٞ

ٕٓ  عإًُهاا١  ٍ      َٚاأ عااٌ ْتا٥جٗااا أ   : لاجاا١ إااطأ٠ يًتٛعٝاا١   ايااسٚاؾ  يكٝاااّ دًااو اؾُعٝااا  ا٭ٚ

ٚاإلضؾاااز   ٚٚجااٛز ٚقاا  ؾااطاؽ يااسٜٗا   ٚإ بااا  ٚجااٛز إااطأ٠ ايػااعٛز١ٜ نيني   َٚػاااعس٠ احملتاااجٌ      

ٕٓ   ٚايؿكطا٤  ٗ  ٖاَاا   ايع٬قاا  ٚا٫دصاا٫  ايؿدصا١ٝ ناْا  عاا٬َ         نُاا أٚضاح  ايٓتاا٥ج   أ

اغا١ قصاٛض ٚغااا٥ٌ   َعطؾا١ ايع ا٠ٛ ٭ٖاساف اؾُعٝاا١ ٚأغطاضاٗا ٚأْؿا تٗا   نُاا أٚضااح  ايسض      

اإلع٬ّ ٗ شيو   نُا أغؿط  ايٓتا٥ج عأ اغاتؿاز٠ أغًا  إت ٛعاا  َأ َؿااضنتٗٔ ايت ٛعٝا١        

٫نتػاب ععض اـربا   عايطضا ايٓؿػٞ يًُػا١ُٖ ٗ خس١َ اجملتُ    إضاؾ١  ٗ صٛض٠ إلػاؽ 

ٚايكااط٣    نُاا اد ا  إٔ ٚجاٛز اؾُعٝاا  ٜ ناع ٗ إااسٕ ايط٥ٝػا١ عُٝٓاا دؿتكاط إاسٕ ايصاػ ٠          

نُاا     جط يصيو   نُا أٚضح  ايٓتا٥ج ٚجٛز دساخٌ ٚدهطاض ٗ أْؿ ١ ٚعطاَج اؾُعٝا ٚاهٔل

تُةًاا١ ٗ ؼؿااٜٝ ايكااطخٕ   ايتعًُٝٝاا١ إ اياارباَجععااض إػاااُٖا  ايتُٜٓٛاا١ َاأ خاا٬ٍ     إٍ أؾاااض  

 .ٚقٛ ا٭١َٝ   ٚدعًِٝ ايًػا    زضٚؽ دك١ٜٛ يًُتوخطا  زضاغٝا  ايهطِٜ  

مل وًُاا٘ إدًصاإٛ   ٚإٔ  إٍ   أؾاااض  [32]ايعٜااس ٚٗ زضاغاا١ ظٜااس إٔ ُٜٛااٌ ايعُااٌ اـاا ٟ ٖاا

نُاا أؾااض    اؾُعٝا  اـ ١ٜ لكك  لالا نب ا   ٖاا غااعس عًا٢ ِٖٛاا أؾكٝاا ٚض أغاٝا         
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 ٚإٜااطازا ٚاهلبااا  ٚايعنااٛا       ٚايتربعااااؾاا انا  ا٭ع ااا٤   ٗا ٖااٞ :إٔ َصااازض ًُٜٛاا إٍ 

   ٚاإلعاْا  اؿه١َٝٛ   ٚايٛصاٜا ٚا٭ٚقاف . ا٭ْؿ ١ شا  ايعا٥س إايٞ

دااوط  ايعُااٌ إ٪غػااٞ     خ اااض أْؿاا ١  اؾُعٝااا  اـ ٜاا١   ؾااصنط َٓٗااا :     إٍ نُااا أؾاااض  

ُػااو ايسٚيااا١  ٚعًٝاا٘     ٚإقبايااا٘يًجُعٝااا  اـ ٜاا١   ٚدكبااٌ اجملتُااا  يًعُااٌ ايت ااٛعٞ اـاا ٟ       

ٖ     ٚاجملتُ  تُااّ اؾُعٝاا  اـ ٜا١ عاتًُؼ     ٚايكا٥ٌُ ع٢ً اؾُعٝاا  ع اٛاع٘ ايؿاطع   ناصيو ا

ا٫غاتؿاز٠ َأ ايسضاغاا  ٚايبحاٛ      إٍ غعٞ اؾُعٝا  إٍ التٝاجا  ايٓاؽ َٚت ًبادِٗ   إضاؾ١ 

 ايصازض٠ َٔ أٌٖ ا٫ختصا  .ٚا٫غتؿاضا  

ٖٚهصا لس ايسضاغا  ايػاعك١ لٍٛ اؾُعٝا  اـ ١ٜ   دٓٛع  ٗ زضاغ١ ٚعث ٚاغتكصا٤ 

ٝا    َٔ إزاض٠ ٚإْؿا٤   ٚأٖساف ٚعطاَج   ٚأغايٝ  ٚأزٚا    ٚخ اض جٛاْ  ٖا ٜتعًل عٗصٙ اؾُع

دتٓااٍٚ ا٫لتٝاجاا  اجملتُعٝا١     –ٗ لسٚز عًِ ايبالث  –ٚمثطا    يهٔ مل ٜػبل زضاغ١ َٝسا١ْٝ 

٭ؾااطاز اجملتُاا  َاأ دًااو اؾُعٝااا  اـ ٜاا١ َدتًااـ ؽصصااادٗا   ٚفا٫دٗااا   ٖااا ٜع ااٞ ٖااصٙ  

 اي١ ٚاؿسا ١ .ايسضاغ١ جاْبا اؾس٠ ٚا٭ص

 

 الطرم اإلحصائية املصتخدمة 

 ايٓػ  ا١ٜٛ٦ٕ ٚايتهطاضا  . .3

 إتٛغ ا  اؿػاع١ٝ . .5

 . 5َعاٌَ نا .1

 . Alpha Crunbachنطْٚبار  أيؿاَعاٌَ  .1

  ا٫ضدباٙ .  َعا٬َ .2

 

 

 عرض ىتائج الدراشة ومياقعتَا
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زٚادٗاااا     ْػااتعطض خصاااا٥ص عٝٓاا١ ايسضاغااا١   ٚأ   ْتااا٥ج ايسضاغااا١ َٚٓاقؿاااتٗا قبااٌ دٓااااٍٚ  

 ٚنصيو عٔ إجطا٤ا  ايت بٝل ع٢ً ع١ٓٝ ايسضاغ١  .

 

 ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚخصا٥صٗا :

فتُ  ايسضاغ١ ِٖ طًب١ جاَع١ إًاو غاعٛز   ٚقاس ب اختٝااض عٝٓا١ عطضا١ٝ َأ طًبا١ نًٝا١          

  ٖأ ٜكاّٛ ايبالاث عتسضٜػاِٗ َكاطضا  ٗ عًاِ ايآؿؼ   ٚشياو          طايباا   532اي ع١ٝ   دتويـ َٔ 

  ٚايؿصٌ ايسضاغاٞ ا٭ٍٚ يًعااّ   3152/3153ضاغٞ ايصٝؿٞ َٔ ايعاّ اؾاَعٞ خ٬ٍ ايؿصٌ ايس

   ٚدؿصٌٝ خصا٥ص ايع١ٓٝ دٛضح٘ اؾساٍٚ ايتاي١ٝ :  3154/ 3153ايسضاغٞ : 

 ايتدصص : -1

 صص ايسضاغٞ ٕطل١ً ايبهايٛضٜٛؽ  ٜي اؾسٍٚ ايتايٞ دٛظٜ  ايع١ٓٝ لػ  ايتد    

 

 كا يًتدصص ( ٜبٌ دٛظٜ  ايع١ٓٝ ٚؾ3جسٍٚ ضقِ )

 اليصبة % العدد الكصه 

 54.6 41 زضاغا  إغ١َٝ٬ 

 4.6 53 دطع١ٝ خاص١ 

 12.3 61 عًِ ْؿؼ 

 4.6 53 دطع١ٝ عس١ْٝ ٚعًّٛ اؿطن١ 

 1.1 6 دطع١ٝ ؾ١ٝٓ 

 5.4 4 أخط٣ 

 32.3 13 غ  َبٌ 

 333 532 اجملُٛع

 

ٕٖ  ٜٚؿ   ٕٖ   اؾاسٍٚ ايػااعل إٍ أ   ؾُٝةاٌ طًبا١ عًاِ     اضم ياٝؼ ٜػا ا   ايؿا  ا٭عاساز َتؿاٚدا١   ٚأ

%   ًٜٞ شياو طًبا١ قػاِ    12.3َكاض١ْ عبك١ٝ ايتدصصا    لٝث دبًؼ ْػبتِٗ  ايٓؿؼ ا٭ع٢ً ْػب١ 

%    ِ ٜتػا٣ٚ طًب١ قػُٞ اي ع١ٝ اـاص١ ٚاي ع١ٝ ايبس١ْٝ عؿااضم  4.5ايسضاغا  اإلغ١َٝ٬ عؿاضم 
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ِ ًٜاٞ شياو طًبا١ اي عٝا١ ايؿٓٝا١ عؿااضم       %    ا 53نب  عٔ طًب١ ايسضاغا  اإلغ١َٝ٬  عؿاضم ٜصاٌ  

%   ٖٚااصا لااس ايؿااطم عااٌ أغًاا   3.4%   ٚأخاا ا ايتدصصااا  ا٭خااط٣  عؿاااضم ضاا٦ٌٝ ٜصااٌ   1.2

 فُٛعا  ايسضاغ١ ٜػ ا .

 ٚاؾسٍٚ ايتايٞ ٜؿ  إٍ  إػتٜٛا  ايسضاغ١ٝ اين ٜٓتُٞ إيٝٗا أؾطاز ايع١ٓٝ :

 

 

 

 

 

 ؾطاز ايع١ٓٝ( ٜٛض  إػتٜٛا  ايسضاغ١ٝ ٭5جسٍٚ ضقِ )

 اجملنوع غري مبني الجامً الصاب  الصادط اخلامض الراب   الجالح  الجاىي  األول  املصتوى

 532 16 5 16 52 23 13 51 11 5 ايتهطاضا 

 333 35.2 3.5 31.4 6.1 36.5 32.2 5.4 35.2 3.5 ايٓػب١ %

 

 ٕٓ لٝااث دبًااؼ ْػاابتِٗ    غايبٝاا١ ايعٝٓاا١ ٜٓتُاإٛ إٍ إػاات٣ٛ اـاااَؼ      ٜٚتاابٌ َاأ اؾااسٍٚ أ

% ٕ ًٜٞ شيو إػت٣ٛ ايطاع  ؾايػاع     ِ ايةاْٞ ؾايػازؽ    ِ ايةاْٞ ًٜٝا٘ ا٭ٍٚ ٚايةاأَ     36.5

 إ٫ إٔ ْػب١ َٔ مل ٜصنط إػت٣ٛ ايسضاغٞ يٝػ  ق١ًًٝ .

 

 ايعُط : -2

( أعُاض ايع١ٓٝ لػ  ايؿ٦اا  ايعُطٜا١ ٭ؾاطاز عٝٓا١ ايسضاغا١ لٝاث دطاٚلا         1ٜبٌ جسٍٚ )   

 عاَا . 13-36اضِٖ عٌ أعُ

 ١( ٜبٌ أعُاض ع١ٓٝ ايسضاغ1جسٍٚ ضقِ )

 اجملنوع غري مبني 42-35 -32 -25 -22 -15 الفئة العنرية

 532 15 5 2 53 363 3 ايتهطاضا 

 333 32.5 3.5 3.6 4.2 43.4 5.1 ايٓػب١ %
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ؿطٜٔ   ٚعًاؼ  ٚايع ١ٜٚت   َٔ اؾسٍٚ ايػاعل إٔ أعُاض ع١ٓٝ ايبحث ٖٞ عٌ ايعؿطٜٔ ٚايطاعع

-36  عًُا إٔ إس٣ ايعُطٟ دطاٚح عٌ  5.16عاَا عامطاف َعٝاضٟ عًؼ  55.35َتٛغ٘ ايعُط 

 عاَا   أَا غ  إبٌٝٓ يًعُط ؾِٗ ْػب١ ٫ عوؽ عٗا . 13

 

 

 :  دٛظٜ  أؾطاز ايع١ٓٝ عػ  اؿاي١ ا٫جتُاع١ٝ ٭ؾطاز ايع١ٓٝ -3

 ١ ايةا١ْٜٛ ْػتعطضٗا ٗ اؾسٍٚ ايتايٞ :ٕٚعطؾ١ اـًؿ١ٝ ايع١ًُٝ ايسضاغ١ٝ ٗ إطلً

 

 ( ٜٛض  اؿاي١ ا٫جتُاع١ٝ ٭ؾطاز ايع١ٓٝ 1جسٍٚ ضقِ )

 اجملنوع غري مبني متسوج أعسب  احلالة 

 532 33 53 511 ايتهطاضا  

 333 1.5 4.6 55.1 ايٓػب١ %

 

ٕٓ ظاز  عٔ    لٝث غايب١ٝ أؾطاز ايع١ٓٝ ِٖ َٔ غ  إتعٚجٌ ٚعٓػب١ عاي١ٝ جسا  ٜٚت   أ

 % ؾك٘  . 5%   ٗ لٌ عًػ  ْػب١ إتعٚجٌ قطاع١  55

 

 دٛظٜ  أؾطاز ايع١ٓٝ عػ  َهإ ايٓؿو٠ :  -4

لٝث د اٚح دكػُٝا  َهإ ايٓؿو٠ إٍ ع١٦ٝ َس١ْٝ أٚ ل ط١ٜ   ٚع١٦ٝ قطٜٚا١ أٚ ضٜؿٝا١   أٚ   

 ٗا :ع١٦ٝ عس١ٜٚ أٚ  صحطا١ٜٚ   ٚاؾسٍٚ ايتايٞ طبٝع١ ْٛع ايب١٦ٝ اين ْؿوٚا ؾٝ

 

 ( ٜٛض  َهإ ايٓؿو٠ ٭ؾطاز ايع١ٓٝ 2جسٍٚ ضقِ )

 اجملنوع غري مبني بادية قرية مديية  احلالة 

 532 13 5 14 352 ايتهطاضا  

 333 33.4 3.5 34.4 36.5 ايٓػب١ %
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  ٕٓ غايبٝا١ أؾاطاز ايعٝٓا١ ْؿاوٚا ٗ ع٦ٝا١ َسْٝا١   لٝاث دهةاط          ٜٚتبٌ َٔ اؾاسٍٚ ايػااعل أ

عأ ايبازٜا١   ٚقاس قاضعا       ا   اـ ١ٜ   غ٬ف ايكط٣ ٚاهلجاط   ؾ ا٬   إ٪غػ -غايبا -ؾٝٗا 

 %   ٗ لٌ ْػب١ َٔ ْؿوٚا ٗ ايباز١ٜ ٫ دهاز دصنط .43ْػبتِٗ 

 دٛظٜ  أؾطاز ايع١ٓٝ عػ  خربدِٗ َٔ عسَٗا ٗ إػا١ُٖ ٗ اهل٦ٝا  اـ ١ٜ :  -5

 ايع١ٓٝ :ٚ ٜبٌ اؾسٍٚ ايتايٞ طبٝع١ إػا١ُٖ َٔ عسَٗا يس٣ أؾطاز 

 

 

 اـ ١ٜ   اهل٦ٝا ( ٜبٌ طبٝع١ إػا١ُٖ ٗ 3جسٍٚ ضقِ )

 

 

 

 

٫ ؽتًاـ ناة ا   ٜٚت   إٔ ْػب١ أؾطاز ايع١ٓٝ ايصٜٔ غبل هلِ إػاا١ُٖ ٗ ا٭عُااٍ اـ ٜا١    

عأ ْػااب١ َأ مل ٜػاااِٖ ٗ ا٭عُااٍ اـ ٜاا١   ٖٚااصا ٜؿا  إٍ ضااعـ ٗ اؾاْا  ايااسعا٥ٞ يتًااو      

اؾٗااا    خاصاا١ إشا أخااصا جاْاا  اـ ٜاا١ ٗ أؾااطاز  ا٭َاا١   ٚلاابِٗ يًبااصٍ ٚايع ااا٤   ٖٚااٛ َااا       

 دهؿؿ٘ ا٭ضقاّ اين دتعًل عتبٝٝ  اي١ٝٓ يًُػا١ُٖ ٗ أعُاٍ اـ  .

 

 طاز ايع١ٓٝ عػ  دٓٛع خربدِٗ ٗ إػا١ُٖ ٗ اهل٦ٝا  اـ ١ٜ : دٛظٜ  أؾ -6

 ٚ ٜؿ  اؾسٍٚ ايتايٞ طبٝع١ ْٛع إػا١ُٖ ٕٔ غبل ي٘ إػا١ُٖ َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ :

 

 اـ ١ٜ  اهل٦ٝا ( ٜٛض  طبٝع١ أْٛاع َػاُٖا  أؾطاز ايع١ٓٝ ٗ 4جسٍٚ ضقِ )

 غري مبني أخرى ييية د إعالمية  فهرية  بدىية  مادية  ىوع املصاٍنة

 53 2 33 33 34 12 61   *ايتهطاضا 

 اجملنوع غري مبني مل يصبل لُ املصاٍنة شبل لُ املصاٍنة  احلالة 

 532 33 313 351 ايتهطاضا  

 333 1.5 16.1 13.5 ايٓػب١ %
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 33.61 1.31 5.34 5.54 31.43 55.51 42 **ايٓػب١ %

  ( شنط أنةط َٔ َػا١ُٖ .351ععض إػتجٝبٌ َٔ أصٌ ) *               

 عايٓػب١ ٕٔ غاِٖ َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ **             

 

اْ  اياسعِ إاازٟ   ٚقاس ٜطجا  شياو إٍ أُٖٝا١       ًٜٚحٜ إٔ غايب١ٝ إػاُٖا  دطنع  ٗ ج

ايااسعِ إااازٟ يًُ٪غػااا  اـ ٜاا١   ٚنْٛاا٘ عصاا  اؿٝااا٠ يتًااو إ٪غػااا    ٚيهْٛاا٘ إت ًاا   

ا٭ٍٚ  ِ دودٞ اؿاجا  ا٭خط٣ َٔ ايسعِ دبعا ي٘   ؾًٛ دٛقاـ ٖاصا ايعصاط ٭صابح  إ٪غػاا       

اؾٗاس ايباسْٞ   لٝاث دت ًا  ععاض      عاجع٠ عأ دكاسِٜ اـاسَا  ا٭خاط٣   ًٜاٞ شياو إػاا١ُٖ ع       

إٓاؾ٘ اـ ١ٜ ؾٗس ايؿباب ٗ دٛظٜ  إعْٛا  ٚمٛ شيو   أَا إػا١ُٖ ايؿهطٜا١ ٚايسعٜٛا١     

 ؾكس جا٤  ٗ إطدب١ ايةاية١   ٗ لٌ التً  إػا١ُٖ اإلع١َٝ٬ إطدب١ ايطاعع١  .

 

  ١ٜ : دٛظٜ  أؾطاز ايع١ٓٝ عػ  اغتؿازدِٗ َٔ خسَا  اؾٗا  اـ -7

 يس٣ أؾطاز ايع١ٓٝ :غتؿاز٠ َٔ خسَا  َٚؿاضٜ  اؾٗا  اـ ١ٜ ٛض  اؾسٍٚ ايتايٞ طبٝع١ ا٫ٜٚ 

 

 اـ ١ٜ   اهل٦ٝا ( ٜبٌ طبٝع١ إػا١ُٖ ٗ 5جسٍٚ ضقِ )

 اجملنوع غري مبني مل يصبل لُ االشتفادة شبل لُ االشتفادة  احلالة 

 532 33 313 336 ايتهطاضا  

 333 1.5 22.3 13.3 ايٓػب١ % 

 

ٕٓ ْػب١ أؾاطاز ايعٝٓا١ اياصٜٔ غابل هلاِ ا٫غاتؿاز٠ َأ خاسَا  إ٪غػاا  اـ ٜا١ ٫            ٜٚت   أ

َباؾط٠   ٚقس ٜؿ  ٖصا إٍ جاْ  َأ   عٔ ْػب١ َٔ مل ٜػتؿس َٔ خسَادٗا عصٛض٠ٕ ؽتًـ نة ا 

   ٕٓ تُا  ٖأ أْعاِ    غايبٝا١ أؾاطاز اجمل   ايكصٛض ٗ دػٜٛل خسَادٗا ٭ؾطاز اجملتُا    نُاا ٜؿا  إٍ أ

 اهلل عًٝ٘ عاـ  ٚعايتايٞ يٝؼ ٗ لاج١ يتًو اـسَا  .

 

 دٛظٜ  أؾطاز ايع١ٓٝ عػ  دٓٛع اغتؿازدِٗ َٔ خسَا  اؾٗا  اـ ١ٜ :  -8
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 ٚ ٜبٌ اؾسٍٚ ايتايٞ طبٝع١ أْٛاع ا٫غتؿاز٠ َٔ دًو اـسَا  :

 

 ـ ١ٜ ( ٜٛض  طبٝع١ أْٛاع ا٫غتؿاز٠ َٔ خسَا  اؾٗا  ا6جسٍٚ ضقِ )

 غري مبني أخرى دييية  إعالمية  فهرية  إرظادية  مادية  ىوع املصاٍنة

 33 1 25 2 53 15 53   *ايتهطاضا 

 33.36 1.34 21.53 1.26 35.12 11.31 51.52 **ايٓػب١ %

 ( شنط أنةط َٔ فاٍ ي٬غتؿاز٠   336ععض إػتجٝبٌ َٔ أصٌ )* 

 ١** عايٓػب١ ٕٔ اغتؿاز َٔ أؾطاز ايعٝٓ

 

ٕٓ أعِٛ اغتؿاز٠ لصٌ عًٝٗا أؾطاز ايع١ٓٝ ناْ  ٗ اجملاٍ  ٜٚؿ  اؾسٍٚ ايػاعل أ

%   ٜودٞ ععسٖا َٔ لٝث ايٓػب١ اـسَا  اإلضؾاز١ٜ ٚايتٛج١ٝٗٝ عؿاضم 25ايؿطعٞ إش قاضع  

%   أَا ا٫غتؿاز٠ 55%   ٗ لٌ ٜودٞ ايسعِ إازٟ ٗ إطدب١ ايةاية١  عؿاضم نب  ٜصٌ 3ٜصٌ 

 ؾحصً  ع٢ً إطدب١ ايطاعع١ . ايؿهط١ٜ

   

 دٛظٜ  أؾطاز ايع١ٓٝ ٚؾكا يٓٛطدِٗ إػتكب١ًٝ ٗ إػا١ُٖ ٗ زعِ أْؿ ١ اؾٗا  اـ ١ٜ :  -9

ٗ  ٚ ٜؿ  اؾسٍٚ ايتايٞ ي بٝع١ إٛقـ إػتكبًٞ يس٣ أؾطاز ايع١ٓٝ َٔ إػا١ُٖ ٫لكا 

 أْؿ ١ اؾُعٝا  اـ ١ٜ :

 

 اـ ١ٜ اهل٦ٝا إػتكبًٞ ٗ إػا١ُٖ ٗ أْؿ ١  ( ٜبٌ إٛقـ33جسٍٚ ضقِ )

 اجملنوع غري مبني ال ييوي املصاٍنة ييوي املصاٍنة احلالة 

 532 6 51 515 ايتهطاضا  

 333 1.1 6.3 54.2 ايٓػب١ % 

 

ٖٕ غايبٝاا١ أؾااطاز ايعٝٓاا١ ٜٓاا٣ٛ ٗ إػااتكبٌ إػااا١ُٖ ٗ أْؿاا ١ اؾٗااا  اـ ٜاا١       ًٜٚحااٜ أ

ٌ لا   ا عٔ َٔ ٫ ٜٟٓٛ إػا١ُٖ ٗ دًو اؾٗا  اـ ١ٜ   ٜٚسٍ ٖصا عًا٢ دوٓصا  ٚعؿاضم نب  جس
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اـاا  ٚإػااا١ُٖ ؾٝاا٘ عااٌ أؾااطاز اجملتُاا  إػااًِ   ٜٚااطز ايتػااا٩ٍ ايتااايٞ َااا ْااٛع دًااو إػاااُٖا    

 إػتكب١ًٝ ٚاين ٜٟٓٛ أؾطاز ايع١ٓٝ دكسّٗا ٗ إػتكبٌ ؟ ٖصا َا ٜؿطل٘ اؾسٍٚ ايتايٞ :

 

 أؾطاز ايع١ٓٝ طبكا ي بٝع١ إػا١ُٖ إػتكب١ًٝ اين ٜٟٓٛ أؾطاز ايع١ٓٝ إػا١ُٖ عٗا :دٛظٜ   -12

 ٚ ٜبٌ اؾسٍٚ ايتايٞ ْٛع إػا١ُٖ إػتكب١ًٝ يس٣ أؾطاز ايع١ٓٝ :

 

 

 

 ( ٜٛض  طبٝع١ إػا١ُٖ إػتكب33١ًٝجسٍٚ ضقِ )

 مبنيغري  أخرى دييية  إعالمية  فهرية  إرظادية  مادية  ىوع املصاٍنة

 14 1 32 15 15 24 315   *ايتهطاضا 

 53.52 3.61 55.35 33.15 53.36 51.24 33.53 **ايٓػب١ %

 ( شنط أنةط َٔ فاٍ ي٬غتؿاز٠ 515ععض إػتجٝبٌ َٔ أصٌ )*        

 ** عايٓػب١ ٕٔ ٣ٜٛٓ إػا١ُٖ َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ                       

 

ٕٓ ْػب١ َٔ قاٍ عٗا أنةط َٔ  ٕٖإنع  ٗ إػا١ُٖ إاز١ٜ إش غايب١ٝ إػا١ُٖ دط ًٜٚحٜ أ

ٚغتٌ   ًٜٞ شيو قصس إػا١ُٖ ٗ اجملاٍ ايؿطعٞ    ِ إػا١ُٖ اإلضؾاز١ٜ ؾايؿهط١ٜ  ٚالٕس

 ؾاإلع١َٝ٬  .

 

 دٛظٜ  أؾطاز ايع١ٓٝ ٚؾكا ي بٝع١ َعًَٛادِٗ مٛ اؾٗا  اـ ١ٜ :  -11

 َا  لٍٛ اؾٗا  اـ ١ٜ يس٣ أؾطاز ايع١ٓٝ :ٚ ٜبٌ اؾسٍٚ ايتايٞ طبٝع١ إعًٛ

 

 اـ ١ٜ   اهل٦ٝا ( ٜٛض  طبٝع١ إعًَٛا  مٛ 35جسٍٚ ضقِ )

 اجملنوع غري مبني معلومات غري نافية معلومات نافية احلالة 

 532 5 335 62 ايتهطاضا  
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 333 1 33.3 12.5 ايٓػب١ %

 

    ٕٓ طاز ايعٝٓا١ دٓكصاِٗ إعًَٛاا  ايٛاؾٝاا١    ايػايبٝا١ َأ أؾاا   َأ اؾاسٍٚ ايػااعل ٜٛٗااط عٛضاٛح أ

% َٔ أؾاطاز ايعٝٓا١   33لٍٛ طبٝع١ َٚٗاّ اؾٗا  اـ ١ٜ ٗ إًُه١   ٖٚ٪٤٫ دبًؼ ْػبتِٗ أنةط 

%   ٖاا  13  ٚٗ إكاعٌ لس َٔ ٜط٣ إٔ َعًَٛاد٘ ناؾ١ٝ لٍٛ اؾٗا  اـ ١ٜ ٫ دصاٌ ْػابتِٗ   

 ٕٓ ٍ داابين غٝاغاا١ إع٬َٝاا١ ؾاعًاا١ ٗ ايتعطٜااـ    إ َاغاا١ٕ اؾٗااا  اـ ٜاا١ عاجاا١ٕ   ٜع ااٞ اْ باعااا أ

عًا٢ دؿاعاٌ أؾاطاز اجملتُا  َا  أٖاساف دًاو         عوْؿ تٗا ٚأٖساؾٗا   ٖٚصا عسٚضٙ غٝٓعهؼ إهاعٝا 

 اؾُعٝا  .

 

تًااو يْؿاا ١ ا٭ٖااساف ٚا٭ًٜٚاا  ايتػااا٩ٍ لااٍٛ أٖااِ إصااازض ٚأنةطٖااا ٗ ايتعطٜااـ عتًااو      

 ٕصازض ٗ ايتعطٜـ عاؾٗا  اـ ١ٜ :اؾٗا  اـ ١ٜ ؟ ٚاؾسٍٚ ايتايٞ ٜبٌ أِٖ دًو ا

 

 ( ٜٛض  ْٛع١ٝ إصازض ٗ ايتعطٜـ عوْؿ ١ اؾٗا  اـ ١ٜ  31جسٍٚ ضقِ )

 املطبوعات السيارة األصدقاء التلفاز الصخف  ىوع املصاٍنة

 42 15 45 21 45   *ايتهطاضا 

 45.62 11.53 42.46 23.51 42.46 **% ايٓػب١

 ( شنط أنةط َٔ فاٍ ي٬غتؿاز٠ 62ػتجٝبٌ َٔ أصٌ )ععض إ*                

 ** عايٓػب١ ٕٔ ٜط٣ إٔ َعَٛاد٘ عٓٗا ناؾ١ٝ               

 

ٕٓ   التًا  إطدبا١ ا٭ٍٚ    ١إ بٛعا  ايتعطٜؿ١ٝ عوْؿ ١ اؾٗا  اـ ٜا  ٜٚتبٌ َٔ اؾسٍٚ أ

ٚايصااحـ ايَٝٛٝاا١ ٗ دعطٜااـ أؾااطاز اجملتُاا  عوْؿاا تٗا   ًٜااٞ شيااو نااٌ َاأ دعطٜااـ ا٭صااسقا٤   

عوخباضٖا ٚدػ ٝادٗا   ٗ لٌ داودٞ ايارباَج ٚايتػ ٝاا  ٚاإلع٬ْاا  ايتًؿاظٜا١ ٗ إطدبا١ ايطاععا١          

 أَا ايعٜاض٠ إٝسا١ْٝ يتًو اؾٗا  ؾتحتٌ إطدب١ اـاَػ١ . 

 

 أداة الدراشة :
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١ ًبحااث   ٚشيااو يكٝاااؽ اػاٖااا  أؾااطاز عٝٓاا   يدصااُِٝ أزا٠ عايػااعٞ مااٛ  يكااس قاااّ ايبالااث  

نُااا ٜااسضنٗا اي اياا     -ايسضاغاا١ مااٛ إ اياا  ٚا٫لتٝاجااا  اياان ٜٓتٛطٖااا أؾااطاز اجملتُاا       

  َٚٔ أجٌ شيو قاّ ايبالث ع طح غا٪اٍ َؿتاٛح عًا٢ عٝٓا١ َأ اي ًبا١ دكااضب إا٥ا١          -اؾاَعٞ 

)عٝٓاا١ اغاات ٬ع١ٝ(   لٝااث طًاا  َاآِٗ اإلجاعاا١ نتاعٝااا عاأ ايتػااا٩ٍ ايتااايٞ : َااا ٖااٞ لاجااا        

   اين ٜػع٢ أؾطازٙ إٍ إؾباعٗا َٔ خ٬ٍ اؾٗا  اـ ١ٜ ؟ َٚ اي  اجملتُ

ٚقس قاّ ايبالث عصنط ِاشق َٔ إ٪غػا  اـ ١ٜ ٗ اجملتُ  عٗسف دٛضٝ  َع٢ٓ اؾٗا  

اـ ٜااا١   ٚععاااس ؼًٝاااٌ يإلجاعاااا  اياااٛاضز٠ ب اغاااتد٬  عاااس٠ فاااا٫  شنطٖاااا أؾاااطاز ايعٝٓااا١  

زا٠ ايسضاغاا١   ّٚهاأ دصاآٝـ دًااو إ اياا  ٗ ا٫غاات ٬ع١ٝ   ٚاياان عًاا٢ ضاا٥ٛٗا ب دصااُِٝ أ

 فُٛعا  نايتايٞ : 

 

 ( ٜٛض  َ اي  أؾطاز ايع١ٓٝ َٔ اؾٗا  اـ ١ٜ   31جسٍٚ ضقِ )
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 ١دهطاضٖاا عأ ٔػا    ٌٓدًو أِٖ اجملا٫  اين دهطض شنطٖا   ٚقس زف  إ اي  ايان ق ا  

 دهطاضا  ٗ َ ً  َتؿطقا    ٚٗ َا ًٜٞ دٛضٝ  يتًو إ اي  :

ايتٛع١ٝ ٚايتٛجٝ٘ : ٚقس لاظ أع٢ً دهاطاض   لٝاث قصاس عا٘ إػاتجٝبٕٛ ايتٛعٝا١ ايسٜٓٝا١         /3

 ٚا٫جتُاع١ٝ ٚا٭غط١ٜ .
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عاااّ : ٜٚاااودٞ ٗ إطدباا١ ايةاْٝاا١   ٚضنااع ؾٝااا٘ إػااتجٝبٕٛ عًاا٢ دكاااسِٜ       ايااسعِ إااازٟ اي   /5

 اإلعاْا  إاز١ٜ   ٚايع١ٝٓٝ   يٮغط ٚا٭ؾطاز ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ ايعٛظ .

ٕاا ُةًا٘    إٔ وتٌ ٖاصا إ ًا  ٖاصٙ إطدبا١ ايةايةا١   ْٛاطا        ايعٓا١ٜ عايؿباب : ٚيٝؼ غطٜبا  /1

  ٕٚااا ؼتاجاا٘ ٖااصٙ ايؿااطو١ ايهااب ٠ َاأ  ؾااطو١ ايؿااباب َاأ ْػااب١ عايٝاا١ ٗ اجملتُاا 

 عٓا١ٜ ٚاٖتُاّ   ٚـ ٛض٠ إُٖاٍ أٚ دُٗٝـ ٚدػ ٝ  زٚض ايؿباب ٗ اجملتُ  . 

إػاْس٠ ٚايسعِ ايعٚاجٞ : ٚالتاٌ ٖاصا إ ًا  إطدبا١ ايطاععا١   ٚقاس ٜعاٛز شياو يًُعاْاا٠           /1

 إطل١ً ايعُط١ٜ اين ٜعاٜؿْٛٗا.اين ّط أؾطاز ايع١ٓٝ عهِ 

ؾ٘ اي ع١ٜٛ ٚايسعٜٛا١ : ٚدؿاٌُ لًكاا  ؼؿاٜٝ ايكاطخٕ ايهاطِٜ   ٚإقاَا١ إطاناع         إٓا /2

 لتٌ ٖصا إ ً  إطدب١ ايطاعع١.ايصٝؿ١ٝ ٚإعػهطا  اي ع١ٜٛ   ٚا

ِ ا٫ٖتُااّ   ٚقاس   ًّايٓؿاٙ اإلع٬َٞ : ٚالتٌ ٖاصا إ ًا  إطدبا١ ايػازغا١ َأ لٝاث ُغا        /3

 ٜـ عوٖساؾٗا   ٚدػٜٛل خسَادٗا .ٜطج  شيو إٍ قصٛض اؾٗا  اـ ١ٜ ٗ ايتعط

ايتاسضٜ  ٚايتٛٚٝااـ : ٚيعااٌ ٖااصا إ ًاا  َٓ ًاال َاأ ٖاااجؼ ايب اياا١ ٚدااوخط ايتٛٚٝااـ ٗ   /4

ايك اااع ايعاااّ   ٚؾااطٚٙ ايك اااع اـااا  عاااـرب٠ ايعًُٝاا١ يًُتكااسٌَ   ٚقااس التااٌ ٖااصا   

 إ ً  إطدب١ ايػاعع١ .

ؿا١ٝ ٗ اجملتُا  ٚزعاِ ٦ٖٝاا      دػٝ  إٓهطا  : ٜٚكصاس عا٘ ايك اا٤ عًا٢ إٓهاطا  إتؿ      /5

ا٭َط عإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهاط   ٚقاس يؿا  ْٛاطٟ ٖاصا إ ًا    ٚدهاطاضٙ َأ قباٌ          

َأ    ايع١ٓٝ ا٫غت ٬ع١ٝ   ٚقس ٜطجا  شياو ٭غاباب َٓٗاا   َاا ٜعاٜؿا٘ ٜٚعًُا٘ ايؿاباب         

عهِ إعاٜؿ١ يًؿباب َأ اؾٓػاٌ        خ٬ٍ أصسقا٥ِٗ ٖا ٜ ًعٕٛ عًٝ٘ َٔ َعا  

ٖٛ  دًُؼ يٮ ط احملُٛز ؾٗٛز اهل٦ٝا    ٚٚٗٛض ا٭ ط ايػًيب يتحجِٝ ععض أْؿا تٗا  أٚ 

  ٚقااس ٜهاإٛ ضز٠ ؾعااٌ يًااٗجُا  إػطضاا١ َاأ ععااض ايهتاااب ٚإ٪غػااا  ايصااحؿ١ٝ        

 ٚغ ٖا   ٖا جعٌ ٖصٙ اؿاج١ دودٞ ٗ إطدب١ ايةا١َٓ .

ع١   ٜٚعاٛز ٖاصا ا٫ٖتُااّ    إطض٢ ٚإٓهٛعٕٛ : ٚقس التً  خس١َ ٖصٙ ايؿ١٦ إطدب١ ايتاغ /6

عٗ٪٤٫ ْتٝج١ إعاْا٠ اين هسٖا إطض٢ ٚإٓهٛعٕٛ َصا٥    ٚأغط ايػجٓا٤ ٚنصيو 

 شٟٚ ا٫لتٝاجا  اـاص١  .
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َتؿطقا  : ٚدؿٌُ فُٛعا١ َأ إ ايا  ايان ٜكاٌ دهطاضاٖاا عأ ٔػا١   َٚأ أَةًا١            /33

ٚاْكااا٤ ا٭نؿااا٤ َاأ   ٖااصٙ اؿاجااا  ٚإ اياا  : عٓااا٤ إػاااجس  ٚلؿااط اٯعاااض يًؿااطب      

ايعاااًٌَ   ٚإػااا١ُٖ إٝساْٝاا١ يًُتااربعٌ   ٚا٫ْتؿاااض ٗ ايكااط٣ ٚاهلجااط   ٚعااسّ قصااط   

 اـسَا  ع٢ً إسٕ .

ايك ااا٤ عًاا٢ ايتػااٍٛ : ٖٚااصا إ ًاا  جااا٤ ٗ اي دٝاا  اؿااازٟ عؿااط   ٚقااس يؿاا  اْتباااٙ    /33

ٕ جع٤ َٔ أٚي٦و ايبالث   ٚقس ٜعٛز شيو ٫عتباض ايتػٍٛ ٚاٖط٠ غ  ل اض١ٜ   أٚ يهٛ

إُتٌٗٓ يًتػٍٛ َأ إداازعٌ   ٖأ اؽاصٖا َٗٓا١ ٚلطؾا١ يًةاطا٤   ٚضَاا ناإ شياو           

ا٫ٖتُاّ ْتٝج١ اإللػاؽ َا ٜعاْٝ٘ ععض إتػاٛيٌ احملتااجٌ َأ شيا١ ٚاغاتها١ْ لاٌ       

 ٜ ً  ايصسقا  .

35/   ٚ  ٖاصا أٜ اا   اي ؾٝ٘ اهلازف : ٚالتٌ ٖصا إ ً  إطدب١ ايةا١ْٝ عؿط٠ ضُٔ إ ايا    

ٖا يؿ  ْٛاط ايبالاث   إش ٖاصٙ َأ أٚيٜٛاا  اـاسَا  ايبًسٜا١   ٚيهأ ضَاا ٜطجا            

اي نٝع ع٢ً شيو يك١ً دًو ا٭َانٔ اين ٜعاٍٚ ؾٝٗا أؾطاز اجملتُا  اي ؾٝا٘ ايارب٤ٟ      

 عإتوًٌٖ   ٚاإلُٖاٍ اؾع٥ٞ يًععاب .  ٚضَا ٜطج  شيو إٍ اٖتُاّ ايبًسٜا  

َاأ اـااسَا  اياان ٜت ًاا  هلااا أؾااطاز  ٜٚؿااٌُ ٖااصا إ ًاا  عااسزا  اـااسَا  اجملتُعٝاا١ : /31

اجملتُ  نايػعٞ إلص٬ح شا  ايبٌ زاخٌ ا٭غط   ٚلٌ إؿه٬  اين دك  عٌ أؾاطاز  

عتجٗٝع إاٛد٢   ٚايؿاؿاع١ ياس٣ ايػا    ٚايعُاٌ عًا٢ ظٜااز٠ اي اعا٘          ّاجملتُ    ٚا٫ٖتُا

 عٌ أؾطاز اجملتُ  .

اين دعٛز ضٜعٗا ع٢ً دًاو اؾٗاا  اـ ٜا١   ٖاا هعًاٗا أنةاط       عا٭ٚقاف : ٚ ّا٫ٖتُا /31

  ٗ َػت٣ٛ أْؿ تٗا ٚعطافٗا   ٜٚػااعس عًا٢ ايتد اٝ٘ إتاعٕ ٚإاسضٚؽ         اغتكطاضا 

 إبين ع٢ً   با  ايسخٌ ٚاغتكطاضٙ .

َٛانباا١ ايتكٓٝاا١ : ٖٚااٞ ٖااا ٜت ًاا  إيٝاا٘ اجملتُاا  َاأ اؾٗااا  اـ ٜاا١   إٔ دٛاناا       /32

يعَٔ ٗ اغتةُاض ايتكٓٝا١ اؿسٜةا١ ٗ فاا٫  ٚأْؿا ١ ٚإزاض٠ اؾٗاا       ايعصط ٚدػاعل ا

 اـ ١ٜ .
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َاأ دًااو ا٫غااتجاعا  يًعٝٓاا١ ا٫غاات ٬ع١ٝ   قاااّ ايبالااث عتصااُِٝ اغااتبا١ْ        ٚاْ ٬قااا 

ٗ عٓا٥ٗاا   يكٝاؽ طبٝع١ إ اي  ٚاؿاجا  اين ٜٓتٛطٖا َٔ إ٪غػا  اـ ١ٜ   َػاتدسَا  

اـُػ١   َٛاؾل ُاَا   َٛاؾل إٍ لاس َاا   غا  َتوناس       ططٜك١ يٝهط  شٟ إػتٜٛا  

 غ  َٛاؾل   غ  َٛاؾل إط٬قا ؛  ٚقس َٖط  خ ٛا  إعسازٖا ععس٠ خ ٛا  نايتايٞ :

 قطا٠٤ َٛغع١ يًسضاغا  ٗ عًِ ايٓؿؼ ا٫جتُاعٞ . 

اإلط٬ع ع٢ً ععض إطاج  إتدصص١ ٗ َعاؾ١ عٓا٤ إكاٜٝؼ ٚا٫ختباضا  اي ع١ٜٛ  

 يٓؿػ١ٝ .ٚا

َٔ ايؿكطا  اين دكٝؼ دًو إ اي  ٚاين أنسدٗا  ععس شيو قاّ ايبالث عصٝاغ١ عسٕز 

 ايع١ٓٝ ا٫غت ٬ع١ٝ .

 ٚعٞ إٔ ٫ ؼٌُ ايعباض٠ أنةط َٔ َع٢ٓ .ُض 

 . َ  ا٫ختصاض َا أَهٔ خص ٗ اؿػبإ إٔ دهٕٛ ايؿكطا  َتػا١ٜٚ اي ٍٛ دكطٜبا أ  

 نتؿٞ َسضق ٔاغٞ ؾك٘ .  إش ا عا ٚعٞ أ٫ ٜهٕٛ َسضق ا٫غتجاع١ ٚاغُض 

١ ٚاين دًٝٗا عوضض١ٝ عٝ ا٤   يًك ا٤ ع٢ً ً طبع  عٝث دهٕٛ ؾكط٠ عوضض١ٝ َ ًَ  

 ا٫يتباؽ لٌ ضقِ ا٫غتجاع١ َٔ قبٌ إؿحٛ  .

عك  شيو عطض  ع٢ً عؿطٜٔ َٔ إدتصٌ ٗ عًِ ايٓؿؼ ا٫جتُاعٞ ٚايكٝاؽ ٚمٛٙ  

 . ألس عؿط قهُا ِٓٗ   يتحهِٝ ا٫غتبا١ْ   ٚقس اغتجاب َ

عٌ عباضا  َٛجب١ ٚ عباضا  غايب١   يهٞ ْك ٞ  ٚعٞ إٔ دهٕٛ ايؿكطا  َٛظع١ ُض 

   1يًُؿحٛ    ٚعباضا  ا٫غتبا١ْ َٛجب١ َاعسا ايؿكطا  )  ١ع٢ً ِ ١ٝ ا٫غتجاع

51  56  16  13  21. ) 

ك  قبٌ طبك  ا٭زا٠ ععس ا٫ط٦ُٓإ إٍ صسقٗا ٗ قٝاؽ َا ٚضع  يكٝاغ٘   لٝث طب 

  ٚٗ عسا١ٜ 3152/3153خخط قاضط٠ عايؿصٌ ايسضاغٞ ايصٝؿٞ يًعاّ ايسضاغٞ 

 .  3154/ 3153ايؿصٌ ايسضاغٞ ا٭ٍٚ يعاّ 

 ( .3)ًَحل ضقِ  ٚغتٌ ؾكط٠   َٛظع١ ع٢ً ٔػ١ عؿط ععسا  دتهٕٛ ا٭زا٠ َٔ  ٬ٕ  
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 صدم األداة : 

         ٕ دتصاٌ   َأ أع ااا٤   ب لػااب ايصاسم َأ خا٬ٍ عطضا٘ عًا٢ فُٛعا١ َأ احملهُاٌ ا

 . قػِ عًِ ايٓؿؼ عه١ًٝ اي ع١ٝ جاَع١ إًو غعٛز عًػٛا ألس عؿط قهُا 

  ٚياصا أعكٝا  ايؿكاطا      333 - 55ٚقس دطاٚل  ْػ  ادؿام احملهٌُ يؿكطا  ا٭زا٠ عاٌ  

   يهٔ َ  دعسٌٜ عػٝ٘ ٗ ععض ايهًُا  لػ  َا اق ل٘ ععض احملهٌُ .

ٍ ا٫دػام ايساخًٞ يٮزا٠   ٚشيو َٔ خ٬ٍ اضدباٙ نُا لػ  ايصسم يًؿكطا  َٔ خ٬

نٌ ؾكط٠ َٔ ؾكطا  ا٫غتبا١ْ عايسضج١ ايه١ًٝ يًبعس   ٚقس ناْ  ايؿكطا  يٮععاز نًٗا زاي١ 

   ٚاؾسٍٚ ايتايٞ ٜٛض  اضدباٙ ايؿكط٠ عايبعس : 3.33عٔ َػت٣ٛ أقٌ َٔ 

 

 ( ٜبٌ زضج١ اضدباٙ ايؿكط٠ عايبعس   32جسٍٚ ضقِ )
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 15 54 52 5 6 51 31 33 1 1 3 2 5 3 4 الرقه

 3.53 3.31 3.13 3.55 3.51 3.25 3.4 3.53 3.22 3.11 3.24 3.22 3.24 3.15 3.35 املعامل

 23 11 11 34 13 56 53 13 35 35 55 53 53 33 32 الرقه

 3.55 3.41 3.21 3.55 3.53 3.26 3.3 3.51 3.36 3.14 3.36 3.32 3.4 3.21 3.33 املعامل

  16 12   13 31 23 36 13 11 11 15 31 55 الرقه

  3.4 3.35   3.33 3.35 3.31 3.31 3.15 3.35 3.33 3.3 3.15 3.33 املعامل

   14   22   13 12 13 15 15 33 33 الرقه

   3.22   3.55   3.21 3.15 3.25 3.21 3.33 3.15 3.43 املعامل

   35      33 16 24 25 23 51  الرقه
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   3.34      3.41 3.33 3.11 3.33 3.41 3.21  املعامل

          25 26   14  الرقه

          3.53 3.16   3.33  املعامل

          21      الرقه

          3.13      املعامل

 3.33ا٫ضدباٙ زاي١ عٓس َػت٣ٛ   نٌ َعا٬َ *          

 

نُا لػ  أٜ ا ايصسم ايساخًٞ يٮععاز َٔ خ٬ٍ اضدباٙ ايسضج١ ايه١ًٝ يًبعس عايسضج١ 

 ايه١ًٝ يٮزا٠   ٚاؾسٍٚ ايتايٞ ٜبٌ َعاٌَ ا٫ضدباٙ يهٌ ععس عايسضج١ ايه١ًٝ :

 

 ( ٜٛض  زضج١ اضدباٙ ايبعس عايسضج١ ايه١ًٝ يٮزا33٠جسٍٚ ضقِ )
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21 

 3.33ْٝ  َعا٬َ  ا٫ضدباٙ زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

 

عايسضج١ ايه١ًٝ نُا لػ  أٜ ا ايصسم ايساخًٞ يًؿكطا  َٔ خ٬ٍ اضدباٙ نٌ ؾكط٠ 

  ٗ لٌ ناْ   3.33يٮزا٠   ٚناْ  َعا٬َ  ا٫ضدباٙ يًؿكطا  زاي١ عٓس َػت٣ٛ أقٌ َٔ 

  ؾًِ  21     13  56   51   1أَا ايؿكطا  ضقِ : 3.32زاي١ عٔ َػت٣ٛ أقٌ َٔ  16ايؿكط٠ 
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ٕ ؾبه١ يك٠ٛ اضدباطٗا عايبعس   ٚعاؾ١ًُ ؾ  دهٔ شا  ز٫ي١   ٚقس أعكٝ  ضُٔ إكٝاؽ ْٛطا 

ا٫ضدباطا  ايساخ١ًٝ يًُكٝاؽ دؿ  يسضج١ عاي١ٝ َٔ ايصسم ايتهٜٛين يٮزا٠   ٖا ّهٓٓا َٔ 

اغتدساَٗا ٗ  ك١ يؿحص َ اي  اجملتُ  ٚالتٝاجاد٘ َٔ َ٪غػا  اجملتُ  اـ ١ٜ   ٚاؾسٍٚ 

 ايتايٞ ٜبٌ زضج١ اضدباٙ ايؿكط٠ عايسضج١ ايه١ًٝ يٮزا٠ :

 

 

 

 ١ اضدباٙ ايؿكط٠ عايسضج١ ايه١ًٝ يٮزا٠  ( ٜبٌ زضج34جسٍٚ ضقِ )

 املعامل الفكرة املعامل الفكرة املعامل الفكرة املعامل الفكرة املعامل الفكرة املعامل الفكرة املعامل الفكرة املعامل الفكرة

1 3.51 9 3.11 17 3.11 25 3.54 33 3.11 41 3.14 49 1 57 3.15 

2 3.53 12 3.15 18 3.11 26 3.16 34 3.11 42 3.14 52 3.11 58 3.12 

3 3.31* 11 3.13 19 3.23 27 3.51 35 3.1 43 3.5 51 3.11 59 3.1 

4 3.15 12 3.15 22 3.25 28 3.11 36 3.13 44 3.11 52 3.14 62 3.33 

5 3.56 13 3.53 21 3.25 29 3.33* 37 3.11 45 3.15 53 3.11 61 3.16 

6 3.14 14 3.51 22 3.25 32 3.11 38 3.1 46 3.35* 54 3.33* 62 3.3 

7 3.15 15 3.2 23 3.55 31 3.14 39 3.31 47 3.13 55 3.14 63 3.55 

8 3.11 16 3.35 24 3.36* 32 3.11 42 3.13 48 3.25 56 3.3  

 ( ؾٗٛ غ  زاٍ*  أَا َا ٚض  أع٬ٙ ل١ُ) 3.32ؾساي١ عٓس َػت٣ٛ  16عسا ؾكط٠  3.33ْٝ  ايؿكطا  زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

 

 ثبات األداة :

( Crunbach Alphaلػ   با  ا٭زا٠ ععس٠ ططم   َٓٗا ططٜك١ َعاٌَ أيؿا نطْبار )

١ ايٓصؿ١ٝ يٮزا٠   نُا لػ  ايةبا  ع طٜك١ ايتجع٥ 3.56لٝث عًؼ َعاٌَ  با  ا٭زا٠ = 

  نُا عًؼ إعاٌَ  3.51لٝث عًؼ َعاٌَ ايةبا  =  (Guttman)ع طٜكتٌ : ططٜك١ جُٛإ 

 .3.52=  (Spearman-Brown)عطإٚ -ع طٜك١ غب َإ

ٕٓ  َعاٌَ ايةبا  يؿكطا  ا٭زا٠ ٜؿ  إٍ زضج١ عاي١ٝ َٔ ايةبا  يٮزا٠ . ٜٚٛٗط أ

 

 الدراشة ىتائج عرض
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ٌ  ايسضاغا١   دػاا٫٩   ٚؾال  َطدبا١  ا٭زا٠ ععااز ٭ ٚؾكاا   ايسضاغا١  تاا٥ج ْ اغتعطاض ٜتِ غٛف  ٚدػًػا

ٕٓ  إٍ اإلؾاااض٠ ا٭ُٖٝاا١ َٚاأ    (31) ضقااِ جااسٍٚ ٗ نُااا ايتهااطاضا  يٓػااب١ ٚؾكااا احملاااٚض  ايكااِٝ أ

 لاس  إٍ َٛاؾال ) ٫غاتجاع١  زضجاا   1   (ُاَا  )َٛاؾل ٫غتجاع١ زضجا  2 : ٖٞ ي٬غتجاعا  إع ا٠

 ٚالااس٠  ٚزضجاا١    َٛاؾاال( )غاا   ٫غااتجاع١  ٚزضجتااإ   (َتونااس  )غاا   ٫غااتجاع١ ا زضجاا  1   ( َااا

ٌ  هلاا  ايتكاسٜط  عهاؼ  ب ؾكاس  ايػاايب١  ايعبااضا   أَاا  (إط٬قاا   َٛاؾال  )غ  ٫غتجاع١    ايتصاحٝ   لا

 ( َٛاؾال  غا  ) ٫غتجاع١ زضجا  1 ٚ   (إط٬قا  َٛاؾل غ ) ٫غتجاع١ زضجا  2 ايك١ُٝ أع ٝ  لٝث

ٕٓ عًُااا    (ُاَااا  )َٛاؾاال ٫غااتجاع١ ٚالااس٠ ٚزضجاا١    َااا( لااس إٍ )َٛاؾاال غااتجاع٫١ ٚزضجتااإ    أ

 .( 21   13   16    56  51  1)  ايػايب١  ٖٞ ايػايب١ ايعباضا 

5نااا اختباااض عاغااتدساّ   ايسضاغا١  ٭غاا١ً٦ اإللصااا١ٝ٥ إعاؾااا  ْتااا٥ج اٯٕ ْٚػاتعطض 
 عٗااسف 

 ًٜااٞ ٚؾُٝااا   ا٭زا٠ ٭ععاااز دبعااا ا٭زا٠ عٓااٛز عًاا٢ ١ايسضاغاا عٝٓاا١ أؾااطاز اغااتجاعا  عااٌ ايؿااطٚم ؾحااص

ٍ  َ   ا١ٜٛ٦ٕ ٚايٓػ  ايتهطاضا  عطض ب ٚقس   عًٝٗا ايتعًٝل َ  اإللصا١ٝ٥ ايٓتا٥ج ْػتعطض  جاسٚ

ٔ  دكطٜباا   ناصيو ٚ   يًبالاث  إع اا٠  إػال١ حملسٚز١ٜ َطاعا٠ 5نا ِ  ايكااض٨  ياصٖ ِ    ايهاطٜ  ٚغاٝت

 : إؿحٛصٌ ٫غتجاعا  اإللصا١ٝ٥ إعاؾ١ ْتا٥ج ضعط  ِ ايؿكطا  عطض  ِ ايتػا٩ٍ عطض

 

 :  ٚاإلضؾاز ٚايتٛع١ٝ يًتٛجٝ٘ اؿاج١

 ٌٖ ٜٓتٛط اجملتُ  َٔ اهل٦ٝا  اـ ١ٜ إػا١ُٖ عايتٛجٝ٘ ٚايتٛع١ٝ ٚاإلضؾاز ٭ؾطازٙ ؟/ 3ؽ

 ٜٚؿٌُ ٖصا ايبعس ايؿكطا  ايتاي١ٝ :

 

  يتٛجٝ٘ٚا ايتٛع١ٝ ععس عٓٛز ٜعطض (35) ضقِ جسٍٚ

 العبارة قهالر

 ه  ع٢ً إ٪غػا  اـ ١ٜ إػا١ُٖ ٗ عث ايٛعٞ ايسٜين يس٣ أؾطاز اجملتُ  . 7

 ع٢ً اؾٗا  اـ ١ٜ إٔ دٗتِ عتٛجٝ٘ ٚإضؾاز أؾطاز اجملتُ  15

 إٕ َٔ َٗاّ إ٪غػا  اـ ١ٜ ا٫ٖتُاّ عا٭ْؿ ١ ايةكاؾ١ٝ خس١َ ٭ؾطاز اجملتُ  . 28

 ١ ايٓـ٤ ٚٚقاٜت٘ َٔ ايكِٝ ٚايػًٛنٝا  اـاط١٦ .ع٢ً إ٪غػا  اـ ١ٜ ٓاٜ 62
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5ناااا اختبااااض عاغاااتدساّ ايتػاااا٩ٍ ؾحاااص ب ٚقاااس 
 ١َعاؾااا  إٍ ٜؿااا  ايتاااايٞ اؾاااسٍٚ ٚ   

 : ايبعس ٖصا ع٢ً ا٫غتجاعا 

 

 

  ٚايتٛجٝ٘ ايتٛع١ٝ يبعس 5نا ز٫ي١ ق١ُٝ ٜبٌ (36) ضقِ جسٍٚ
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7 531 535 43.5 16 35.3 3 5.1 1 3.2 5 3.5 1 226.12 3.333 

15 531 335 31.3 43 53.2 53 4.3 2 3.6 3 3.1 1 143.13 3.333 

28 531 333 13.6 335 15.2 11 35.5 31 2.1 5 3.5 1 361.53 3.333 

62 533 331 35.5 32 51.6 53 4.4 5 1.1 3 3.3 1 111.24 3.333 

 

ُٕٚٓ ا٫غااتجاع١  ٗ    دطنااع ٘غايبٝاا١ ا٫غااتجاعا  ؾُٝااا ٜتعًاال عبعااس ايتٛعٝاا١ ٚايتٛجٝاا  ًٜحااٜ أ

ٜٚت ا  َأ   أ١ُٖٝ ٖصٙ اؿاجا١ ياس٣ أؾاطاز اجملتُا         ٖٚصا ٜعينايتا١َ    ا٭ٍٚ   ٚدعين إٛاؾك١ 

ٌ    3.33إٔ ٖٓااى ؾطٚقاا جٖٛطٜا١ زايا١ عٓاس َػات٣ٛ أقاٌ َأ          5ق١ُٝ نا  عاٌ اغاتجاعا  إؿحٛصا

يصاااح ا٫غاتجاع١ ا٭ٍٚ   ٜٚٓػاح  ٖااصا عًا٢ ناٌ عباااضا  ٖاصا ايبعاس   ٖااا        ايؿعًٝا١ ٚإتٛقعا١  

 ٜ٪نس أ١ُٖٝ ٖصا إ ً  يًُجتُ  .

 

 :  عٝينيٚا إازٟ يسعِا

إازٟ ٚإػا١ُٖ ايع١ٝٓٝ يًُحتااجٌ َأ أعٓا٥ا٘     أ ٜت ً  اجملتُ  َٔ َ٪غػاد٘ اـ ١ٜ ايسعِ/ 5ؽ

 ؟

 

 ٝينايعٚ إازٟ ايسعِ ععس عٓٛز ٜعطض (53) ضقِ جسٍٚ
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 العبارة الرقه

 دكسِٜ ايسعِ إازٟ يًُحتاجٌ َٔ أٚيٜٛا  َٗاّ إ٪غػا  اـ ١ٜ . 3

 ع٢ً اهل٦ٝا  اـ ١ٜ زعِ ايساضغٌ احملتاجٌ َازٜا . 33

 ا٤  ُٜعس أِٖ زٚض يًجٗا  اـ ١ٜ .ايعٕٛ إازٟ يًؿكط 33

 إهاز َػانٔ يًؿكطا٤ َٔ ا٭ٚيٜٛا  اين ه  ع٢ً اؾٗا  اـ ١ٜ ايعٓا١ٜ ع٘ . 51

 إػا١ُٖ ٗ ايك ا٤ ع٢ً ايؿكط ألس أِٖ َطدهعا  اؾٗا  اـ ١ٜ . 14

5نااا اختباااض عاغااتدساّ ايتػااا٩ٍ ؾحااص ب ٚقااس 
 ١َعاؾاا  إٍ ٜؿاا  ايتااايٞ اؾااسٍٚ ٚ   

 : ايبعس ٖصا ع٢ً غتجاعا ا٫

 

   إازٟ ايسعِ يبعس 5نا ز٫ي١ ق١ُٝ ٜبٌ (53) ضقِ جسٍٚ
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1 531 361 73.1 55 20.8 31 4.9 5 .83 3 .40 1 235.33 3.333 

11 533 311 54.8 46 30.3 52 9.6 5 3.1 3 2.3 1 531.36 3.333 

16 531 345 65.4 45 27.4 31 4.9 3 2.3 3 3 1 535.63 3.333 

23 535 341 66 33 25.2 32 5.7 1 1.5 1 1.5 1 164.36 3.333 

37 533 331 62.8 33 25.3 51 9.2 2 1.9 5 .83 1 116.55 3.333 

 دٓتٛاط  إ ًكا١  ايػايبٝا١  إٔ إٍ   يًُجتُ  إازٟ ايسعِ ععس ؾكطا  ع٢ً ايتهطاضا   ٚدؿ

 إٛاؾكا١  ع٢ً ا٫غتجاعا  دًو دطنع  ٚقس   اؿاج١ ٖصٙ عتحكٝل ا٫عتٓا٤   اـ ١ٜ إ٪غػا  َٔ

5نا ق١ُٝ ٚدؿ    ًٜٝ٘ ٚايصٟ ايتاّ َػتٜٛٝٗا ٗ
 زايا١  ٛقعا١ ٚإت ايؿع١ًٝ ا٫غتجاعا  عٌ ايؿطٚم ز٫ي١ 

ٌ  َػات٣ٛ  عٔ ٔ  أقا ٌ  ٚشياو     ٚايةاْٝا١      ا٭ٍٚ ايؿعًٝا١  ا٫غاتجاع١   يصااح    3.33 َا  ايعبااضا   ٜؿاُ

 . يًبعس اـُػ١

 

 :  عايؿباب عٓا١ٜاي
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 ٌٖ اجملتُ  ٜوٌَ َٔ اهل٦ٝا  اـ ١ٜ إػا١ُٖ ٗ ايعٓا١ٜ عك اع ايؿباب َٔ أعٓا٥٘ ؟/ 1ؽ

 ٜٚؿٌُ ٖصا ايبعس ايؿكطا  ايتاي١ٝ :

 

 

 عايؿباب عٓا١ٜاي ععس عٓٛز ٜعطض (55) ضقِ سٍٚج

 ايعباض٠ ايطقِ

 ع٢ً اهل٦ٝا  اـ ١ٜ ايعٓا١ٜ اـاص١ عايؿباب َٔ اؾٓػٌ . 8

 ه  ع٢ً اؾٗا  اـ ١ٜ ٓا١ٜ ايؿباب َٔ ايػًٛنٝا  ايػ١٦ٝ . 22

 ع٘ .اين دصازؾِٗ ؛ ٖا ٜٓبػٞ ع٢ً اؾٗا  اـ ١ٜ ايعٓا١ٜ  ضدٛع١ٝ ايؿباب عا٭خ ا 32

 طاقا  ايؿباب . ضع٢ً اهل٦ٝا  اـ ١ٜ ايتٓػٝل عٌ ق اعا  ا٭عُاٍ عؿوٕ اغتةُا 48

 إ ًٛب َٔ إ٪غػا  اـ ١ٜ ططح عطاَج دػاعس ايؿباب ٗ ايتػً  ع٢ً َؿه٬دِٗ 56

 

5ناااا اختبااااض عاغاااتدساّ ايتػاااا٩ٍ ؾحاااص ب ٚقاااس
 ١َعاؾااا  إٍ ٜؿااا  ايتاااايٞ اؾاااسٍٚ ٚ   

 : ايبعس ٖصا ع٢ً ا٫غتجاعا 

 

   عايؿباب ايعٓا١ٜ يبعس 5نا ز٫ي١ ق١ُٝ ٜبٌ (51) ضقِ جسٍٚ
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8 531 334 31.1 53 13.4 33 1.5 1 3.2 3 3.1 1 163.34 3.333 

22 531 325 24.5 51 13.6 55 5.1 1 3.3 5 3.5 1 136.51 3.333 

32 533 311 22.1 65 12.1 33 3.5 3 5.1 5 3.5 1 134.51 3.333 

48 533 313 25.3 41 55 12 31.1 31 2 1 3.2 1 555.15 3.333 

56 531 341 32.4 32 51.4 33 3.3 1 3.3 2 3.6 1 165.15 3.333 
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ٕٜٓٚتاابٌ َاأ اؾاا  ؾُٝااا ٜتعًاال عبعااس  إؿحٛصااٌ ٫غااتجاعا  ايتهااطاضا  ٚايٓػاا   سٍٚ أ

ٜاطٕٚ أُٖٝا١ دًبٝا١ اؿاجا١ يًعٓاٜا١ عايؿاباب ٚلاٌ إؿاه٬  ايان          َأ  دابٌ إٔ   ايعٓا١ٜ عايؿاباب   

عين إٛاؾكا١  ايتاَا١   ٜ  ٚٝاضٜٔ ا٭ٚيٌٝ ٗ اـدًو ا٫غتجاعا  دطنع   دٛاجِٗٗ ٗ اؿٝا٠   ؾكس

 5  ٖٚصا ٜعين أ١ُٖٝ ٖصٙ اؿاج١ يس٣ أؾطاز اجملتُا    ٜٚت ا  َأ قُٝا١ ناا     َا لس إٍ ٚإٛاؾك١ 

عااٌ اغااتجاعا  إؿحٛصااٌ ايؿعًٝاا١     3.33عٓااس َػاات٣ٛ أقااٌ َاأ    جٖٛطٜاا١ زاياا١   ا إٔ ٖٓاااى ؾطٚقاا 

  ٜٚٓػح  ٖصا ع٢ً نٌ عباضا  ٖصا ايبعس   ٖاا ٜ٪ناس    ٌٝا٭ٚيتٌ ٚإتٛقع١ يصاح ا٫غتجاع

 جملتُ  .طاز اؾأ١ُٖٝ ٖصا إ ً  ٭

 

 :  اجملتُع١ٝ ٚإػاْس٠ ايعٚاجٞ ايسعِ

 َٚػاْسدِٗ ٗ شيو ؟ ٌٖ ٜٓتٛط أؾطاز اجملتُ  َٔ اؾٗا  اـ ١ٜ زعِ ايؿباب ظٚاجٝا / 1ؽ

 ٜٚؿٌُ ٖصا ايبعس ايؿكطا  ايتاي١ٝ :

 

 ايعٚاجٞ ٚايسعِ ػاْس٠إ ععس عٓٛز ٜعطض (51) ضقِ جسٍٚ

 العبارة الرقه

  ١ٜ َػاعس٠ ايؿباب ع٢ً اغتهُاٍ َت ًبا  ايعٚاق  .ع٢ً إ٪غػا  اـ 5

 ع٢ً اؾٗا  اـ ١ٜ إػا١ُٖ ٗ لٌ َؿه١ً ايعٓٛغ١ ٗ اجملتُ  . 21

 ٜٓبػٞ ع٢ً اؾٗا  اـ ١ٜ إػا١ُٖ ٗ لٌ َؿه١ً ايععٚع١ٝ اين د٪ضم ايؿباب . 33

 جٌ .َٔ ٚاجبا  اهل٦ٝا  اـ ١ٜ َػاْس٠ احملتاجٌ َٔ اي ًب١ إتعٚ 42

 أض٣ إٔ ع٢ً إ٪غػا  اـ ١ٜ ْؿط ٚدؿجٝ  لؿ٬  ايعٚاق اؾُاعٞ . 53

 دبين خؿض إٗٛض ٚدهايٝـ ايعٚاق ٖا ٜٓبػٞ ع٢ً إ٪غػا  اـ ١ٜ ا٫ٖتُاّ ع٘ . 58

 

5ناااا اختبااااض عاغاااتدساّ ايتػاااا٩ٍ ؾحاااص ب ٚقاااس 
 ١َعاؾااا  إٍ ٜؿااا  ايتاااايٞ اؾاااسٍٚ ٚ   

 : ايبعس ٖصا ع٢ً ا٫غتجاعا 
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 ايعٚاجٞ ايسعِ يبعس 5نا ز٫ي١ ق١ُٝ ٜبٌ (52) ضقِ جسٍٚ
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5 263 201 76.4 52 19.8 6 2.3 1 1.5 3 3 1 161.15 3.333 

21 264 155 58.7 78 29.5 36 7.2 33 4.2 3 .43 1 132.16 3.333 

33 263 165 62.7 31 24.3 51 8.7 5 1 1 1.1 1 111.63 3.333 

42 263 161 61.2 79 30 53 7.6 5 0.= 3 .40 1 111.63 3.333 

53 262 130 49.6 73 27.9 36 13.7 15 5.7 8 3.1 1 365.13 3.333 

58 263 157 59.7 72 27.4 21 5 5 1 2 1.9 1 131.51 3.333 

 

ِ  ععاس  ؾكاطا   عًا٢  ا٦ٕٜٛا١  ٚايٓػا   ايتهطاضا  ٚدؿ  ٞ  اياسع ٕٓ إٍ   ايعٚاجا  إ ًكا١  ايػايبٝا١  أ

ّ    اـ ٜا١  اؾٗا  َٔ دٓتٛط  عًا٢  ا٫غاتجاعا   دًاو  دطناع   ٚقاس    اؿاجا١  ٖاصٙ  عتحكٝال  ا٫ٖتُاا

ٕٓ إ٫   ايبعس  عباضا  يهٌ ًٜٝ٘ ٚايصٟ ايتاّ َػتٜٛٝٗا ٗ إٛاؾك١  دهٔ مل اؾُاعٞ ايعٚاق لؿ٬  أ

5ناا  ق١ُٝ ٚدؿ    إٛاؾك١ َػت٣ٛ عٓؿؼ
ٌ  ايؿاطٚم  ز٫يا١   ٔ  زايا١  ٚإتٛقعا١  ايؿعًٝا١  ا٫غاتجاعا   عا  عا

ٌ  َػت٣ٛ ٔ  أقا ٌ  ٚشياو     ةاْٝا١ ٚاي ا٭ٍٚ ايؿعًٝا١  ا٫غاتجاع١   يصااح    3.33 َا  ١تػا اي ايعبااضا   ٜؿاُ

 . يًبعس

 

 :  ٚايسع١ٜٛ اي ع١ٜٛ إٓاؾ٘

ٖاٌ اجملتُاا  ٜت ًاا  ٕػااا١ُٖ اؾٗااا  اـ ٜاا١ ٗ زعااِ َٚػاااْس٠ إٓاؾاا٘ اي عٜٛاا١ ٚايسعٜٛاا١  / 2ؽ

 ٭ؾطازٙ ؟

 ٜٚؿٌُ ٖصا ايبعس ايؿكطا  ايتاي١ٝ :
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   ٚايسع١ٜٛ اي ع١ٜٛ إٓاؾ٘ ععس عٓٛز ٜعطض (53) ضقِ جسٍٚ

 العبارة الرقه

  ١ٜ .اإلؾطاف ع٢ً َطنع خس١َ أٌٖ اؿٞ َٔ َٗاّ اهل٦ٝا  اـ 6

 أض٣ إٔ اؾٗا  اـ ١ٜ دتب٢ٓ ايطعا١ٜ ٚاإلؾطاف ع٢ً َطانع ا٭لٝا٤ . 22

 ع٢ً اؾٗا  اـ ١ٜ إقا١َ إطانع ايصٝؿ١ٝ ٚإدُٝا  ايؿباع١ٝ . 34

 ٜٓبػٞ ع٢ً اؾٗا  اـ ١ٜ إٔ دٓؿ٧ َهتبا   كاؾ١ٝ ٗ نٌ لٞ . 36

 ٘ .إٕ َٔ َٗاّ إ٪غػا  اـ ١ٜ زعِ ٔلًل ايعًِ ٚزضٚغ 57

 أض٣ َٔ ٚاجبا  إ٪غػا  اـ ١ٜ إػا١ُٖ ٗ اإلْؿام ع٢ً لًكا  ؼؿٜٝ ايكطخٕ ايهطِٜ . 59

  

5ناااا اختبااااض عاغاااتدساّ ايتػاااا٩ٍ ؾحاااص ب ٚقاااس 
 ١َعاؾااا  إٍ ٜؿااا  ايتاااايٞ اؾاااسٍٚ ٚ   

 : ايبعس ٖصا ع٢ً ا٫غتجاعا 

 

   سع١ٜٛٚاي اي ع١ٜٛ إٓاؾ٘ يبعس 5نا ز٫ي١ ق١ُٝ ٜبٌ (54) ضقِ جسٍٚ
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6 263 108 41.1 70 26.6 54 20.5 24 9.1 4 2.7 1 336.55 3.333 

22 261 90 34.5 53 13 57 21.8 54 10.3 3 2.3 1 63.42 3.333 

34 261 141 54 80 30.7 25 9.6 10 3.8 2 1.9 1 523.51 3.333 

36 263 103 39.2 84 31.9 39 14.8 33 12.5 4 1.5 1 355.43 3.333 

57 262 158 60.3 75 28.6 19 7.3 3 2.3 1 1.5 1 156.31 3.333 

59 262 173 33 31 51 51 8.8 3 .43 5 .80 1 162.36 3.333 
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سٍٚ أع٬ٙ   إٔ ايتهطاضا  ٚايٓػ  ٫غاتجاعا  إؿحٛصاٌ ؾُٝاا ٜتعًال عبعاس      ٜٚتبٌ َٔ اؾ

ٕٓ  ٚايسع١ٜٛ  اي ع١ٜٛ إٓاؾ٘ إػتجٝبٌ ٜطٕٚ أ١ُٖٝ دًبٝا١ اؿاجا١ يًعٓاٜا١ عاوؾطاز اجملتُا          دبٌ أ

عا١َ ؾُٝا ٜتعًل ع ؾباع اؿاجا  ايةكاؾ١ٝ ٚاي ع١ٜٛ ٚايسع١ٜٛ   ؾكس دطنع  دًاو ا٫غاتجاعا  ٗ   

ٖاصا  ٚلاس َاا     إٍ ـٝاضٜٔ ا٭ٚيٌٝ ع٢ً غايب١ٝ ؾكطا  ايبعاس   ٜٚعاين إٛاؾكا١  ايتاَا١ ٚإٛاؾكا١      ا

ٕٓ أ١ُٖٝ ٖصٙ اؿاج١ يس٣ أؾطاز اجملتُ   إٍ ؿ  ٜ ايػازغ١ ٚايةا١ْٝ ٚايعؿطٕٚ قس  ٚيهٔ ًٜحٜ أ

ٕٓ 5ٜٚت اا  َاأ قُٝاا١ نااا   دٛظعاا  ا٫غااتجاعا  عًاا٢ ا٫غااتجاعا  اية٬ اا١ ا٭ٍٚ      ا ؾطٚقاا ٖٓاااى أ

عااٌ اغااتجاعا  إؿحٛصااٌ ايؿعًٝاا١ ٚإتٛقعاا١ يصاااح     3.33جٖٛطٜاا١ زاياا١ عٓااس َػاات٣ٛ أقااٌ َاأ    

 ٙا٫غااتجاعتٌ ا٭ٚيااٌٝ   ٜٚٓػااح  ٖااصا عًاا٢ نااٌ عباااضا  ٖااصا ايبعااس   ٖااا ٜ٪نااس أُٖٝاا١ ٖااص   

 ٭ؾطاز اجملتُ  .ٓاؾ٘ إ

 

 :  اإلع٬َٞ ٚايتعطٜـ ايٓؿاٙ

 ايهاٗ ع٢ً أٖساف ٚفا٫  ٚأْؿ ١ اؾٗا  اـ ١ٜ ؟ ٌٖ أؾطاز اجملتُ  يسِٜٗ ا٫ط٬ع/ 3ؽ

 ٜٚؿٌُ ٖصا ايبعس ايؿكطا  ايتاي١ٝ :

 

 اإلع٬َٞ ايٓؿاٙ ععس عٓٛز ٜعطض (55) ضقِ جسٍٚ

 العبارة الرقه

 إ٪غػا  اـ ١ٜ َكصط٠ ٗ ايتعطٜـ عوْؿ تٗا . 3

 عوْؿ تٗا  . أض٣ إٔ دؿ ى اؾٗا  اـ ١ٜ ع ْؿا٤ قٓا٠ ؾ ا١ٝ٥ دػاِٖ عايتعطٜـ 18

 ه  ع٢ً إ٪غػا  اـ ١ٜ إقا١َ ايٓسٚا  ٚإعاضض يًتعطٜـ عوْؿ تٗا . 32

 دعٌُ اؾٗا  اـ ١ٜ ع٢ً ْؿط ؾعايٝادٗا ٗ ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ إدتًؿ١ . 35

 مل دٓج  اهل٦ٝا  اـ ١ٜ ٗ نػ   ك١ أؾطاز اجملتُ  عٗا . 39

 ع٬َٝا .ه  ع٢ً إ٪غػا  اـ ١ٜ إعطاظ جٗٛزٖا إ 52

 أجٌٗ نة ا َٔ أْؿ ١ إ٪غػا  اـ ١ٜ ٗ عًسٟ . 54
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5ناااا اختبااااض عاغاااتدساّ ايتػاااا٩ٍ ؾحاااص ب ٚقاااس 
 ١َعاؾااا  إٍ ٜؿااا  ايتاااايٞ اؾاااسٍٚ ٚ   

 : ايبعس ٖصا ع٢ً ا٫غتجاعا 

 

   اإلع٬َٞ ٚايتعطٜـ ايٓؿاٙ يبعس 5نا ز٫ي١ ق١ُٝ ٜبٌ (56) ضقِ جسٍٚ
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3 261 54 20.7 114 43.7 49 18.8 35 13.4 6 3.4 1 331.51 3.333 

18 260 147 56.5 73 28.1 53 8.1 31 5.4 2 1.9 1 543.43 3.333 

32 263 152 57.8 61 35.7 31 4.9 5 .8 5 .80 1 114.25 3.333 

35 261 57 21.8 53 31 43 26.8 15 14.6 32 5.7 1 25.44 3.333 

39 260 52 20 71 27.3 54 20.8 36 13.8 47 18.1 1 35.15 3.331 

52 261 176 67.4 43 27.2 6 3.4 1 1.1 5 .83 1 113.45 3.333 

54 261 86 11 61 13 11 31 11 12.6 31 5.4 1 63.45 3.333 

 

ٙ  ععاس  ؾكاطا   عًا٢  ا١ٜٛ٦ٕ ْٚػبٗا ايتهطاضا  َٔ ٜٚت   ـ  ايٓؿاا ٞ  ٚايتعطٜا ٕٓ إٍ    اإلع٬َا  أ

 يهاؾ١ َٓاؾ ٗا ٚإعطاظ اؿاج١ ٖصٙ عتحكٝل ا٫عتٓا٤   اـ ١ٜ إ٪غػا  َٔ دٓتٛط إ ًك١ ايػايب١ٝ

 اياسضجا   دؿات   ٜؿا   نُاا    أٖساؾٗا ؼكٝل ٗ إ٪غػا  ٖصٙ ٜٚؿٝس ٜػتؿٝس نٞ اجملتُ  أؾطاز

 اؾٗاا   دًاو  قٝاّ ٗ ا ٚاضح ا قصٛض ٖٓاى إٔ إٍ   ايػًب١ٝ ايعباضا  ٗ ٚخاص١ ايعباضا  ععض ع٢ً

5نا ق١ُٝ ٚدؿ    عوْؿ تٗا عايتعطٜـ اـ ١ٜ
 زايا١  قعا١ ٚإتٛ ايؿعًٝا١  ا٫غاتجاعا   عٌ ايؿطٚم ز٫ي١ 

 . ًبعسي ١بعػاي ايعباضا  نٌ ٜؿٌُ ٚشيو   3.33 َٔ أقٌ َػت٣ٛ عٔ

 

 

 

 :  ٚايتٛٚٝـ ايتسضٜ 
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ٌٖ ٜٓتٛط اجملتُ  َٔ اؾٗا  اـ ١ٜ إػاا١ُٖ ٗ لاٌ َؿاه١ً ايب ايا١ ٭عٓا٥ا٘ َأ خا٬ٍ        / 4ؽ

 ايتسضٜ  ٚايتٛٚٝـ ؟

 ٜٚؿٌُ ٖصا ايبعس ايؿكطا  ايتاي١ٝ :

 

   ٚايتٛٚٝـ ايتسضٜ  ععس عٓٛز ٜعطض (13) ضقِ جسٍٚ

 ايعباض٠ ايطقِ

 ١ٜ إقا١َ ايسٚضا  ا١ٕٝٓٗ إدتًؿ١ ٭ؾطاز اجملتُ  .ٜٓبػٞ ع٢ً إ٪غػا  اـ  4

 ٜٓبػٞ ع٢ً اهل٦ٝا  اـ ١ٜ ايػعٞ يًُػا١ُٖ ٗ دٛٚٝـ ايعاطًٌ عٔ ايعٌُ . 12

 ٜٓبػٞ ع٢ً اؾٗا  اـ ١ٜ د ٜٛط اـرب٠ ٚإٗاض٠ ا١ٕٝٓٗ يس٣ أؾطاز اجملتُ  . 19

 ؾطاز ا٭غط احملتاج١ .ع٢ً اؾٗا  اـ ١ٜ إقا١َ َطانع ايتسضٜ  إٗين ٭ 31

 إٕ ايػعٞ يتٛٚٝـ ايؿباب َٔ ا٭َٛض اين ٜٓبػٞ ع٢ً إ٪غػا  اـ ١ٜ ايعٓا١ٜ ع٘ . 61

5نااا اختباااض عاغااتدساّ ايتػااا٩ٍ ؾحااص ب ٚقااس
 ١َعاؾاا  إٍ ٜؿاا  ايتااايٞ اؾااسٍٚ ٚ   

 : ايبعس ٖصا ع٢ً ا٫غتجاعا 

 

   يتٛٚٝـٚا ايتسضٜ  يبعس 5نا ز٫ي١ ق١ُٝ ٜٛض  (13) ضقِ جسٍٚ
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4 264 140 21 55 33.3 53 9.8 6 3.4 3 .40 1 535.51 3.333 

12 261 332 40.2 45 27.6 15 16.1 56 11.1 31 2 1 335.32 3.333 

19 263 353 45.6 335 38.8 55 10.6 35 4.6 3 .40 1 553.55 3.333 

31 260 147 56.5 53 33.1 53 7.7 3 2.3 3 .43 1 133.36 3.333 

61 264 136 51.5 55 31.1 52 9.5 33 6.1 2 1.9 1 513.53 3.333 

 

تعًااال عبعاااس ٜٚتااابٌ َااأ اؾاااسٍٚ   إٔ ايتهاااطاضا  ٚايٓػااا  ٫غاااتجاعا  إؿحٛصاااٌ ؾُٝاااا ٜ

تٛٚٝاـ ٚداسضٜ    إٔ إػتجٝبٌ ٜطٕٚ أ١ُٖٝ دًبٝا١ اؿاجا١ يًعٓاٜا١ ع    إٍ ؿ    د  ٚايتٛٚٝـ ايتسضٜ 
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  ؾكاس دطناع  دًاو ا٫غاتجاعا  ٗ     عا١َ يًك ا٤ ع٢ً ايب اي١ إكٓع١ أٚ   ايٛاٖط٠ أؾطاز اجملتُ  

لس َا   ٖٚصا ٜؿ  إٍ ؾك١ ؾكطا  ايبعس   ٜٚعين إٛاؾك١ ايتا١َ ٚإٛا نٌاـٝاضٜٔ ا٭ٚيٌٝ ع٢ً 

إٔ ٖٓااى   5اؿاجا١ ياس٣ أؾاطاز اجملتُا    ٜٚت ا  َأ قُٝا١ ناا        دًب١ٝ ٚإؾاباع ٖاصٙ   أ١ُٖٝ ٖصٙ إٍ 

عٌ اغتجاعا  إؿحٛصٌ ايؿع١ًٝ ٚإتٛقع١ يصااح   3.33زاي١ عٓس َػت٣ٛ أقٌ َٔ  جٖٛط١ٜ  ا ؾطٚق

٭ؾاطاز  تٗاا    ٖاا ٜ٪ناس أُٖٝ   ا٫غتجاعتٌ ا٭ٚيٌٝ   ٜٚٓػح  ٖصا ع٢ً نٌ عباضا  ٖاصا ايبعاس  

 اجملتُ  .

 

 : إٓهطا  دػٝ 

ٌٖ ٜٓتٛاط أؾاطاز اجملتُا  َأ اؾٗاا  اـ ٜا١ إػاا١ُٖ َا  إ٪غػاا  ا٭خاط٣ ايكا٥ُا١ ٗ            / 5ؽ

 اؿس َٔ إٓهطا  زاخٌ اجملتُ   ؟

 ٜٚؿٌُ ٖصا ايبعس ايؿكطا  ايتاي١ٝ :

 

 إٓهطا  دػٝ  ععس عٓٛز ٜعطض (15) ضقِ جسٍٚ

 العبارة الرقه

 اـ ١ٜ . ٪غػا ٦ٖٝا  ا٭َط عإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط دتهاٌَ َ  إ 12

 ع٢ً اهل٦ٝا  اـ ١ٜ َػاْس٠ ١٦ٖٝ ا٭َط عإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط . 41

 أض٣ إٔ اؾٗا  اـ ١ٜ ٦ٖٝٚا  ا٭َط عإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ؛ َ٪غػا  ٖا١َ ٗ اجملتُ   . 52

 

5ناااا اختبااااض عاغاااتدساّ ايتػاااا٩ٍ ؾحاااص ب ٚقاااس 
 ١َعاؾااا  إٍ ٜؿااا  ايتاااايٞ اؾاااسٍٚ ٚ   

 : ايبعس ٖصا ع٢ً ا٫غتجاعا 

 

 إٓهطا  دػٝ  يبعس 5نا ز٫ي١ ق١ُٝ ٜٛض  (11) ضقِ جسٍٚ
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12 263 313 49.4 45 27.4 12 13.3 32 5.7 33 4.2 1 353.432 3.333 

41 262 323 57.6 45 27.5 53 7.6 31 5.3 2 1.9 1 116.554 3.333 

52 263 534 78.7 16 14.8 33 4.2 1 1.5 5 .80 1 251.534 3.333 

 

د ناع ٗ ا٫غاتجاعتٌ ا٭ٚياٌٝ َٛاؾال     ٜٚٛٗط َٔ اؾاسٍٚ ايػااعل إٔ ايٓػا  ٚايتهاطاضا      

لس َا   ٖٚصا ٜؿ  لاج١ اجملتُا  ـاسَا  دًاو إ٪غػا١ ا٫جتُاعٝا١ )٦ٖٝا١       إٍ ُاَا   َٚٛاؾل 

ٚعًػا  ْػاب  َأ ٫    ٭ؾطاز اجملتُ     َُٗا  ا٭َط عإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط(   ٚأْٗا دًيب َ ًبا 

زايا١ عٓاس َػات٣ٛ     جٖٛطٜا١   ا إٔ ٖٓااى ؾطٚقا   5ناا  %   ٜٚت   َٔ قُٝا١ 3ٜتؿل ٖٚصا ايبعس أقٌ َٔ 

عٌ اغتجاعا  إؿحٛصٌ ايؿع١ًٝ ٚإتٛقع١ يصاح ا٫غتجاعتٌ ا٭ٚيٌٝ   ٜٚٓػح   3.33أقٌ َٔ 

ٖصا ع٢ً نٌ عبااضا  ٖاصا ايبعاس   ٖاا ٜ٪ناس أُٖٝا١ ٖاصٙ اؿاجا١ ٚزضجا١ إؿالٗاا ياس٣ أؾاطاز             

 اجملتُ    ٖا ٜ٪نس أ١ُٖٝ إؾباعٗا .

 

 : ٚإٓهٛعٕٛ إطض٢ٚ إعٛقٕٛ

ٌٖ اجملتُ  ٜٓتٛط َٔ اؾٗا  اـ ١ٜ إػا١ُٖ ٗ ؼٌُ دهايٝـ ايعا٬ق ٚؽؿٝاـ إعاْاا٠    / 6ؽ

 عٔ إطض٢ ٚإٓهٛعٌ ٚشٟٚ ا٫لتٝاجا  اـاص١ ؟

 ٜٚؿٌُ ٖصا ايبعس ايؿكطا  ايتاي١ٝ :

 

 

 

 ٚإٓهٛعٌ ٚإطض٢ إعٛقٌ ععس عٓٛز ٜعطض (11) ضقِ جسٍٚ

 بارةالع الرقه
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 ه  ع٢ً اهل٦ٝا  اـ ١ٜ إػا١ُٖ ٗ ايطعا١ٜ ايصح١ٝ يًؿكطا٤ ٚاحملتاجٌ . 13

 ا٫ٖتُاّ عوغط ايػجٓا٤ ٖا ٜٓبػٞ ع٢ً اؾٗا  اـ ١ٜ ايعٓا١ٜ ع٘ . 26

 ٜٓبػٞ ع٢ً إ٪غػا  اـ ١ٜ ؼٌُ دهايٝـ ع٬ق ايؿكطا٤ . 63

 

5ناااا اختبااااض عاغاااتدساّ ايتػاااا٩ٍ ؾحاااص ب ٚقاااس 
 ١َعاؾااا  إٍ ٜؿااا  ايتاااايٞ سٍٚاؾااا ٚ   

 : ايبعس ٖصا ع٢ً ا٫غتجاعا 

 

 ٌٚإٓهٛع إطض٢ٚ إعٛقٌ يبعس 5نا ز٫ي١ ق١ُٝ ٜٛض  (12) ضقِ جسٍٚ
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13 263 341 66.2 22 20.9 53 7.6 33 4.2 1 1.1 1 153.342 3.333 

26 265 170 64.2 43 28.7 31 4.9 1 1.1 1 1.1 1 165.465 3.333 

63 263 151 57.4 73 27.8 53 9.9 33 3.8 1 1.1 1 553.432 3.333 

 

ٕٓ   ٗ ا٫غااتجاع١   دطنااع ٘غايبٝاا١ ا٫غااتجاعا  ؾُٝااا ٜتعًاال عبعااس ايتٛعٝاا١ ٚايتٛجٝاا  ًٜٚحااٜ أ

ا٭ٍٚ   ٚدعين إٛاؾك١  ايتا١َ   ٖٚصا ٜعين أ١ُٖٝ إؿاح ٖصٙ اؿاج١ ٚأ١ُٖٝ ؼكٝل إؾباعٗا يس٣ 

ٕٓ   5أؾطاز اجملتُ    ٜٚت   َٔ ق١ُٝ نا  3.33عٓس َػات٣ٛ أقاٌ َأ     جٖٛط١ٜ زاي١  ا ٖٓاى ؾطٚق أ

     ٍ    ٜٚٓػاح  ٖاصا عًا٢ ناٌ     عٌ اغتجاعا  إؿحٛصاٌ ايؿعًٝا١ ٚإتٛقعا١ يصااح ا٫غاتجاع١ ا٭ٚ

 جملتُ  .ؾطاز اعباضا  ٖصا ايبعس   ٖا ٜ٪نس أ١ُٖٝ ٖصا إ ً  ٭

 

 

 : َتؿطقا 
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إٔ دٛغ  ْ ام خسَادٗا يتؿٌُ ايكط٣ ٚاهلجط اجملتُ  َٔ اؾٗا  اـ ١ٜ أؾطاز ٜت ً   / 33ٌٖؽ

 ؟ ؿا٤ يًعٌُ يسٜٗا ٚاغتك اب ا٭ن  بَ  عٓا٤ إػاجس ٚدٛؾ  َٝاٙ ايؿط

 صا ايبعس ايؿكطا  ايتاي١ٝ :ٜٚؿٌُ ٖ

 تؿطقا إ ععس عٓٛز ٜعطض (13) ضقِ جسٍٚ

 العبارة الرقه

 ٖا ُٜعاب ع٢ً اؾٗا  اـ ١ٜ إٔ أعُاهلا د نع ٗ إسٕ ايهب ٠ . 24

 ٖا ٜ٪خص ع٢ً إ٪غػا  اـ ١ٜ عسّ دٛٚٝـ ايطجٌ إٓاغ  ٗ ايعٌُ إٓاغ  . 29

  ١ٜ ؾت  ؾطٚع هلا ٗ نٌ قط١ٜ ٖٚجط٠ .ٜٓتٛط اجملتُ  َٔ اهل٦ٝا  اـ 44

 ايكٝاّ عؿط اٯعاض ٚعٓا٤ إػاجس ٖا ٜٓبػٞ اقتصاضٙ ع٢ً ا٭ؾطاز زٕٚ اهل٦ٝا  اـ ١ٜ. 46

 ٜٓبػٞ ع٢ً إ٪غػا  اـ ١ٜ اْتكا٤ ايعاًٌَ ا٭نؿا٤ يًعٌُ يسٜٗا . 55

 

5ناااا اختبااااض عاغاااتدساّ ايتػاااا٩ٍ ؾحاااص ب ٚقاااس 
 ١َعاؾااا  إٍ ؿااا ٜ ايتاااايٞ اؾاااسٍٚ ٚ   

 : ايبعس ٖصا ع٢ً ا٫غتجاعا 

 َتؿطقا  يبعس 5نا ز٫ي١ ق١ُٝ ٜٛض  (14) ضقِ جسٍٚ
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24 262 130 49.6 67 25.6 13 15.3 32 5.7 33 3.8 1 355.651 3.333 

29 261 76 29.1 44 29.5 43 29.1 35 6.9 31 5.4 1 51.514 3.333 

44 261 6;; 63.6 45 27.6 6= 6.9 9 1.5 6 .40 1 512.435 3.333 

46 261 64 24.5 23 19.2 59 22.6 59 22.6 29 11.1 1 31.511 3.332 

55 262 366 43 14 17.9 31 5.3 3 .43 3 .43 1 216.346 3.333 

 

َٔ  ٍ ٕٓ إ٫ّ   إتؿطقاا   ععاس  ؾكاطا   عًا٢  ا٦ٕٜٛا١  ْٚػابٗا  ايتهاطاضا   ٕٓأ ٜت ا   ايػااعل  اؾاسٚ  أ

 اجملتُا   أؾاطاز  يهاؾ١ ا اؿاج دًو عتحكٝل ا٫عتٓا٤   اـ ١ٜ إ٪غػا  َٔ دٓتٛط إ ًك١ ايػايب١ٝ
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 ناْاا  َااٛجبتٌ غاا  عباااضدٌ ُْٛٗااان ٌٚا٭ضععاا ٚايػازغاا١ ٜٔٚايعؿااطٚ ايتاغااع١ ايعباااضدٌ ٚٗ  

 ايٓٛاط٠  ٖاصٙ  َ  ٜتؿكٕٛ ٫ إؿحٛصٌ ععض يهٕٛ ْٛطا    َٓدؿ ١ َا لس إٍٚ ُاَا  إٛاؾك١ زضج١

ٕ  ايػايب١ٝ يهٔ   اـسَا  دًو يبعض ايػًب١ٝ ٕٓ ٗ ٜتؿكاٛ  عًا٢  أعُاهلاا  دطناع  اـ ٜا١  إ٪غػاا   أ

5نا ق١ُٝ ٚدؿ    ايهب ٠ إسٕ
ٌ  ايؿاطٚم  ز٫ي١  ٔ  زايا١  ٚإتٛقعا١  ايؿعًٝا١  ا٫غاتجاعا   عا  َػات٣ٛ  عا

 . يًبعس ػ١ُاـ ايعباضا  نٌ ٜؿٌُ ٚشيو   3.33 َٔ أقٌ

 

 : ايتػٍٛ ٚاٖط٠ ع٢ً ايك ا٤

ٚااٖط٠  / ٌٖ ٜٓتٛط اجملتُ  َأ اؾٗاا  اـ ٜا١ إػاا١ُٖ َا  إ٪غػاا  ا٭خاط٣ ٗ اؿاس         33ؽ

 ؟ايتػٍٛ 

 : تٌايتايٝ دٌٜٚؿٌُ ٖصا ايبعس ايؿكط

 

 ايتػٍٛ ٚاٖط٠ ع٢ً ايك ا٤ ععس عٓٛز ٜعطض (15) ضقِ جسٍٚ

 العبارة الرقه

 ه  إٔ دػِٗ إ٪غػا  اـ ١ٜ ٗ َعاؾ١ ٚاٖط٠ ايتػٍٛ . 9

 ظٗٛز ٚزعِ اهل٦ٝا  اـ ١ٜ ُٜك ٞ ع٢ً ٚاٖط٠ ايتػٍٛ . 42

 

5نااا اختباااض عاغااتدساّ ايتػااا٩ٍ ؾحااص ب ٚقااس
 ١َعاؾاا  إٍ ٜؿاا  ايتااايٞ اؾااسٍٚ ٚ   

 : ايبعس ٖصا ع٢ً اعا ا٫غتج

 

 

 

 

 ايتػٍٛ ٚاٖط٠ ع٢ً ايك ا٤ 5نا ز٫ي١ ق١ُٝ ٜٛض  (16) ضقِ جسٍٚ



 د. إبراٍيه بً محد اليكيجاٌ                                                                          تن طالب اليت ييتظرٍا اجملاملواحلاجات 

 ريية املؤشصات اخلمً 

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           33                                                                                                          اللكاء الصيوي الصادط للجَات اخلريية بامليطكة العرقية

رة
فك
 ال
قه

ر
 

ت
با
جا
شت
ال
د ا
عد

 

ما
متا

ل 
اف
مو

 

% 

ل 
اف
مو

ىل 
إ

ما
د 
ح

 

% 

د 
أن
مت
ري 
غ

 

% 

فل
وا
ري م

غ
 

% 

قا
ال
ط
ل إ

اف
مو
ري 
غ

 

% 

ية
حلر

ت ا
جا
در

 

نا
ة 
ين
ق

2  

لة
ال
لد
ى ا
تو
ص
م

 

9 261 316 53.3 51 31.8 51 8.7 68 2 1 1.1 1 521.323 3.333 

42 261 134 51.3 52 32.6 23 8.8 14 5.4 2 1.9 1 512.435 3.333 

 

ٜٚتاابٌ َاأ اؾااسٍٚ إٔ ايتهااطاضا  ٚايٓػاا  ا٦ٕٜٛاا١ ٫غااتجاعا  إؿحٛصااٌ   إٔ أؾااطاز  

ايع١ٓٝ ٜطٕٚ أ١ُٖٝ َػا١ُٖ إ٪غػا  اـ ١ٜ ٗ ايك ا٤ ع٢ً ٚاٖط٠ ايتػٍٛ   ؾكس دطنع  دًو 

لاس َاا  ٜٚؿا  ٖاصا     إٍ   ٗ اـٝاضٜٔ ا٭ٚيٌٝ   ٖٚصا ٜعاين إٛاؾكا١  ايتاَا١ ٚإٛاؾكا١     ا٫غتجاعا

إٔ ٖٓااى   5٭١ُٖٝ ايك ا٤ ع٢ً ٚاٖط٠ ايتػٍٛ نُا ٜطاٖا أؾطاز اجملتُا    ٜٚت ا  َأ قُٝا١ ناا     

عٌ اغتجاعا  إؿحٛصٌ ايؿع١ًٝ ٚإتٛقع١ يصااح   3.33عٓس َػت٣ٛ أقٌ َٔ  زاي١  جٖٛط١ٜ  ا ؾطٚق

 ا٫غتجاعتٌ ا٭ٚيٌٝ   ٖا ٜ٪نس أ١ُٖٝ ٖصا إ ً  ٭ؾطاز اجملتُ  .

 

 :  اهلازف اي ؾٝ٘

إٔ دػاااِٖ ٗ دااٛؾ  أَااانٔ اي ؾٝاا٘ اهلااازف   اـ ٜاا١   إ٪غػاااَاأ  اجملتُاا ت ًاا  / ٖااٌ 35ٜؽ

 ؟ ٭غطٙ ٚأؾطازٙ 

 :ايؿكطدٌ ايتايٝتٌ ٜٚؿٌُ ٖصا ايبعس 

 

  ؾٝ٘اي ععس عٓٛز ٜعطض (13) ضقِ جسٍٚ

 ايعباض٠ ايطقِ

 إقا١َ ٚدٛؾ  إٓتعٖا  ٚأَانٔ اي ؾٝ٘ َٔ َٗاّ إ٪غػا  اـ ١ٜ . 2

 ٜٓبػٞ ع٢ً اؾٗا  اـ ١ٜ إػا١ُٖ ٗ دٛؾ  اي ؾٝ٘ اهلازف ٭ؾطاز اجملتُ  . 17

5نااا اختباااض عاغااتدساّ ايتػااا٩ٍ ؾحااص ب ٚقااس
 ١َعاؾاا  إٍ ٜؿاا  ايتااايٞ اؾااسٍٚ ٚ   

 : ايبعس ٖصا ع٢ً ا٫غتجاعا 
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   اهلازف اي ؾٝ٘ يبعس 5نا ز٫ي١ ق١ُٝ بٌٜ (13) ضقِ جسٍٚ
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2 531 54 10.3 14 17.9 43 26.6 44 29.3 42 33 1 15.533 3.333 

17 261 46 17.6 53 30.7 36 26.4 13 17.6 53 7.7 1 13.215 3.333 

 

ٜٚٛٗااط َاأ اؾااسٍٚ ايػاااعل إٔ ايٓػاا  ٚايتهااطاضا  دتااٛظع عًاا٢ إػااتٜٛا  اـُػاا١          

دؿاٚ  اػاٖا  أؾاطاز ايعٝٓا١ ٗ ْٛاطدِٗ ٕػاا١ُٖ اؾٗاا  اـ ٜا١       إٍ ي٬غتجاعا    ٖٚصا ٜؿ  

  لٝاث  از اجملتُ    ٚقاس ٜطجا  شياو يعاسّ ؼسٜاس إكصاٛز عاي ؾٝا٘        ٗ دٛؾ  اي ؾٝ٘ اهلازف ٭ؾط

إٔ ٖٓااى     5  ٜٚت ا  َأ قُٝا١ ناا    لس ْػب١ ٫ عوؽ عٗا أخص  اـٝاض ايٛغ ٞ )غ  َتونس( 

عًا٢  عاٌ اغاتجاعا  إؿحٛصاٌ ايؿعًٝا١ ٚإتٛقعا١       3.33زاي١ عٓس َػات٣ٛ أقاٌ َأ     جٖٛط١ٜ  ا ؾطٚق

  عًا٢ نا٬ ايعبااضدٌ    ٚشياو    إ٪ٜاسٜٔ  ْػب١ غا إ٪ٜسٜٔ دعٜس عٔ  ْػب١إػتٜٛا  اـُػ١ إ٫ إٔ 

 . ٖا ٜ٪نس أ١ُٖٝ ٖصٙ اؿاج١ ٚزضج١ إؿالٗا يس٣ أؾطاز اجملتُ  

 

 :  اجملتُع١ٝ اـسَا 

دكاسِٜ خاسَا  َأ أَةااٍ ػٗٝاع إاٛد٢       اجملتُ  َأ اؾٗاا  اـ ٜا١ إػاا١ُٖ     ٌٖ ٜ ً  / 31ؽ

 ؟ٓاؽ َ  دٛغٝ  أْؿ تٗا يؿٌُ ايكط٣ ٚاهلجط عٌ اي  اإلص٬حلٌ إؿه٬  ٚ ٚ

 ٜٚؿٌُ ٖصا ايبعس ايؿكطا  ايتاي١ٝ :

 

 اجملتُع١ٝ اـسَا  ععس عٓٛز ٜعطض (15) ضقِ جسٍٚ

 العبارة الرقه

 إهاز أَانٔ يتجٗٝع إٛد٢ ٖا ٜٓتٛطٙ اجملتُ  َٔ إ٪غػا  اـ ١ٜ . 25
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 إهاز لًكا  دٛاصٌ عٌ ا٭ؾطاز ٚإػ٦ٛيٌ .ٜٓبػٞ ع٢ً اهل٦ٝا  اـ ١ٜ إٔ ٜهٕٛ َٔ عطافٗا  45

 ي٦ًٝٗا  اـ ١ٜ زٚض ؾاعٌ ٗ إػا١ُٖ ٗ لٌ َؿه٬  اجملتُ  . 47

 إٕ ع٢ً إ٪غػا  اـ ١ٜ إٔ دٗتِ عؿ ١ًٝ إص٬ح شا  ايبٌ عٌ أؾطاز اجملتُ  . 62

 

5ناااا اختبااااض عاغاااتدساّ ايتػاااا٩ٍ ؾحاااص ب ٚقاااس 
 ١َعاؾااا  إٍ ٜؿااا  ايتاااايٞ اؾاااسٍٚ ٚ   

 : ايبعس ٖصا ع٢ً ا٫غتجاعا 

 

   اجملتُع١ٝ اـسَا  يبعس 5نا ز٫ي١ ق١ُٝ ٜٛض  (11) ضقِ جسٍٚ
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25 264 63 34.1 65 34.8 21 20.5 53 5 4 2.7 1 331.55 3.333 

45 259 333 61.8 43 27.4 35 6.9 4 2.7 1 1.2 1 551.633 3.333 

47 261 117 44.8 92 35.2 15 12.3 33 6.1 1 1.5 1 355.532 3.333 

62 263 153 58.2 78 29.7 53 5 4 2.7 1 1.5 1 134.151 3.333 

 

ٕٓ ايػاعل اؾسٍٚ َٔ ٜت    اجملتُعٝا١  اـاسَا   ععاس  ؾكاطا   عًا٢  ا٦ٕٜٛا١  ٗاْٚػب ايتهطاضا  أ

ٕٓ ٜعاين  ٖٚصا   ايبعس عباضا  نٌ ٜؿٌُ شيو   ا٭ٚيٌٝ ا٫غتجاعتٌ لٍٛ دتُحٛض  إ ًكا١  ايػايبٝا١  أ

ٔ  دٓتٛاط  ايع١ٓٝ أؾطاز َٔ ٌ    اجملتُعٝا١  اـاسَا   عٗاصٙ  ا٫عتٓاا٤    اـ ٜا١  إ٪غػاا   َا ّ  َةا  ا٫ٖتُاا

ٌ  ادصاااٍ لًكاا١ دهاإٛ إٔ ًا٢ ع ٚايعُااٌ   إااٛد٢ ػٗٝااع غاسَا    ٭جااٌ ٚإػاا٦ٛيٌ اجملتُاا  أؾااطاز عا

ٌ    غبًِٝٗ دع ض اين ايصعٛعا  دصيٌٝ ٌ  ٚ٭جا ِ  لا ٕ  ٚإٔ   َؿاه٬دٗ  شا  إلصا٬ح  َطجعاا   دهاٛ

ِ  ٚق ٝعا١    َٚؿاالٓا   خصَٛا  َٔ اجملتُ  أؾطاز ؾٝ٘ ٜك  ؾُٝا   ايبٌ ٛ    ضلا  ٚدؿا     شياو  ٚما

5نا ق١ُٝ
ٔ  زايا١  ٚإتٛقعا١  ايؿع١ًٝ اعا ا٫غتج عٌ ايؿطٚم ز٫ي١  ٌ  َػات٣ٛ  عا ٔ  أقا  يصااح    3.33 َا

 إؾاباع  عًا٢  ايعٌُ ضطٚض٠ٚ   اجملتُع١ٝ اؿاجا  دًو َةٌ إؿاح إٍ ٜؿ  ٖا   اـسَا  دًو قبٍٛ

 . اؿاجا  دًو
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 : عا٭ٚقاف ا٫ٖتُاّ

عًا٢   صاطف َأ ضٜعٗاا   دعُاٌ عًا٢ إهااز أٚقااف     اجملتُا  َأ اؾٗاا  اـ ٜا١ اي     ت ً / ٌٖ 31ٜؽ

 ؟ كتًـ أْؿ تٗا 

 ٜٚؿٌُ ٖصا ايبعس ايؿكطا  ايتاي١ٝ :

 

 عا٭ٚقاف ا٫ٖتُاّ ععس عٓٛز ٜعطض (11) ضقِ جسٍٚ

 ايعباض٠ ايطقِ

 َٔ أٚيٜٛا  اؾٗا  اـ ١ٜ إهاز أٚقاف دػتةُط ضٜعٗا ٗ ٌُٜٛ أْؿ تٗا . 27

 ٌٜ .إٕ َٔ اـ و اعتُاز اهل٦ٝا  اـ ١ٜ ع٢ً ايتربعا  ؾك٘ نُصسض ُٛ 43

 ٫ غ٢ٓ ي٦ًٝٗا  اـ ١ٜ عٔ دبين أٚقاؾا دصطف َٔ ضٜعٗا ع٢ً عطافٗا . 49

 

 عا٭ٚقاف ا٫ٖتُاّ يبعس 5نا ز٫ي١ ق١ُٝ ٜٛض  (12) ضقِ جسٍٚ
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27 265 345 67.2 31 23.8 55 8.3 3 3 5 0.= 1 553.252 3.333 

43 262 144 22 43 26.7 15 12.2 35 4.6 1 1.5 1 35.151 3.333 

49 260 312 55.8 32 52 15 16.2 2 1.9 1 1.2 1 533.321 3.333 

 

ٕٓ   دطناع  ٗ ا٫غاتجاع١   غايب١ٝ ا٫غتجاعا  ؾُٝاا ٜتعًال عبعاس ا٫ٖتُااّ عا٭ٚقااف       ًٜٚحٜ أ

ا٭ٍٚ   ٚدعين إٛاؾك١  ايتا١َ   ٖٚصا ٜعين أ١ُٖٝ إؿاح ٖصٙ اؿاج١ ٚأ١ُٖٝ ؼكٝل إؾباعٗا يس٣ 

 3.33  إٔ ٖٓاى ؾطٚم جٖٛط١ٜ زاي١ عٓاس َػات٣ٛ أقاٌ َأ      5أؾطاز اجملتُ    ٜٚت   َٔ ق١ُٝ نا
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ٍٚ   ٜٚٓػاح  ٖاصا عًا٢ ناٌ     عٌ اغتجاعا  إؿحٛصاٌ ايؿعًٝا١ ٚإتٛقعا١ يصااح ا٫غاتجاع١ ا٭     

 عباضا  ٖصا ايبعس   ٖا ٜ٪نس أ١ُٖٝ ٖصا إ ً  ٭ؾطاز اجملتُ  .

 

 :  ايتك١ٝٓ َٛانب١

اضع١ ٗ َٛانبا١ ايتكٓٝا١ ٗ أعُاهلاا ٚأْؿا تٗا     اجملتُ  َٔ اؾٗا  اـ ١ٜ إػٜت ً  / ٌٖ 32ؽ

 ؟ َٚؿاضٜعٗا 

 :ايؿكطدٌ ايتايٝتٌ ٜٚؿٌُ ٖصا ايبعس 

 

 تك١ٝٓاي َٛانب١ ععس عٓٛز ٜعطض (13) ضقِ جسٍٚ

 العبارة الرقه

 ع٢ً اهل٦ٝا  اـ ١ٜ َٛانب١ َػتجسا  ايعصط ايتك١ٝٓ . 38

 ٜٓبػٞ ع٢ً اهل٦ٝا  اـ ١ٜ ا٫غتؿاز٠ إة٢ً َٔ ايتك١ٝٓ اؿسٜة١ ٗ عطافٗا . 51

 

5ناااا اختبااااض عاغاااتدساّ ايتػاااا٩ٍ ؾحاااص ب ٚقاااس 
 ١َعاؾااا  إٍ ٜؿااا  ايتاااايٞ اؾاااسٍٚ ٚ   

 : ايبعس ٖصا ع٢ً ٫غتجاعا ا

 

   ايتك١ٝٓ َٛانب١ يبعس 5نا ز٫ي١ ق١ُٝ ٜٛض  (14) ضقِ جسٍٚ
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38 264 323 56.8 43 28.8 13 11.4 3 2.3 5 0.= 1 556.111 3.333 

51 260 176 67.7 33 25.4 33 6.2 5 0.= 3 3 1 554.236 3.333 

 

ٕٓ  ايٓػ  ا١ٜٛ٦ٕ ٚايتهطاضا  د نع ٗ ا٫غتجاعتٌ ا٭ٚيٌٝ َٛاؾل ُاَا  ٜتبٌ َٔ اؾسٍٚ أ

ٜةا١  ٭ٕ دٛانا  اؾٗاا  اـ ٜا١ إكتٓٝاا  اؿس    لس َا   ٖٚصا ٜؿ  لاج١ اجملتُا   إٍ   َٚٛاؾل 
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إٔ ٖٓااى   5  ٜٚت   َٔ ق١ُٝ ناٗ دؿػٌٝ ٚإزاض٠ ٚد ٜٛط خسَادٗا ٚا٫ضدكا٤ َػتٜٛا  إْتاجٝتٗا 

عٌ اغتجاعا  إؿحٛصٌ ايؿع١ًٝ ٚإتٛقع١ يصااح   3.33زاي١ عٓس َػت٣ٛ أقٌ َٔ  جٖٛط١ٜ  ا ؾطٚق

ل٘ يس٣ أؾطاز ٚزضج١ إؿا  ً إ ا  ٖا ٜ٪نس أ١ُٖٝ ٖصٗ ن٬ ايؿكطدٌ  ا٫غتجاعتٌ ا٭ٚيٌٝ

 ٘ ٚٗ ٖاااصا خسَااا١ ٚؾا٥اااس٠ َؿااا ن١ عاااٌ اؾٗااا١ اـ ٜااا١   اجملتُااا    ٖاااا ٜ٪ناااس أُٖٝااا١ إؾاااباع

 . ٚإػتؿٝسٜٔ 

 

 مياقعة ىتائج الدراشة 

 

ٔ ايتعًٝل ع٢ً ْتاا٥ج ايسضاغا١ َأ     غٓتٓاٍٚ إعًَٛاا  ايعاَا١ يعٝٓا١ ايسضاغا١         ا٭ٍٚ  قاٛضٜ

 عؿط٠ . ععازٖا اـُؼ٥ج ا٭زا٠ َٔ خ٬ٍ أٚايةاْٞ ايتعًٝل ع٢ً ْتا

 

 أ٫ٚ : ايتعًٝل ع٢ً إعًَٛا  ايعا١َ : 

ؾكااس ُحااٛض  أعُاااض عٝٓاا١ ايسضاغاا١   ٗ ايؿ٦اا١ ايعُطٜاا١ َااا عااٌ غاأ ايعؿااطٜٔ ٚاـاَػاا١         

عًُاا إٔ  % َٔ ع١ٓٝ ايسضاغ١   ٖٚصا ايعُط طبٝعٞ ي ًب١ اؾاَع١ 7>ٚايعؿطٜٔ   ُٚةٌ ٖصٙ ايؿ١٦ 

 .غ١ٓ  77َتٛغ٘ ايعُط يًع١ٓٝ ٖٛ 

%    ِ طًبا١ قػاِ   :8َا عٔ ايتدصصا  ؾٝحتٌ طًب١ قػِ عًِ ايٓؿؼ إطدب١ ا٭ٍٚ عٓػب١ أ

%    ااِ دتااٛظع ايٓػاا  عااٌ ؽصصااا  ايهًٝاا١ ا٭خااط٣ ٖٚااٞ   >7اإلغاا١َٝ٬   عٓػااب١   ايسضاغااا  

اي ع١ٝ اـاص١   ٚاي ع١ٝ ايؿ١ٝٓ ٚاي ع١ٝ ايبس١ْٝ   ٚعايٓػب١ يًُػتٜٛا  ايسضاغ١ٝ ؾؿًُ  ايسضاغا١  

%    ِ ايطاعا   <6إػتٜٛا  ايسضاغ١ٝ ايةُا١ْٝ   ٜٚودٞ إػت٣ٛ اـاَؼ ٗ إكس١َ   عٓػب١  ْٝ 

 ث%   ؾايةاياا<%   ؾايػااازؽ عٓػااب١ 68%    ااِ ايةاااْٞ عٓػااب١ :6%   ؾايػاااع  عٓػااب١ ;6عٓػااب١ 

 %    ِ ا٭ٍٚ ٚايةأَ عٓػب١ ٜػ ٠  .<عٓػب١ 

اي عٝا١ ٚناصيو مشًا  إػاتٜٛا       ٚيصا ْكٍٛ إٔ ايسضاغ١ مشًا  ْٝا  ايتدصصاا  عهًٝا١    

 ايسضاغ١ٝ إدتًؿ١ .
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% َأ  ==ؾػايب١ٝ أؾطاز ايع١ٓٝ غ  َتعٚجٌ إش عًػ  ْػابتِٗ  أَا َا ٜتعًل عاؿاي١ ا٫جتُاع١ٝ 

أؾااطاز ايعٝٓاا١   ٖٚااصٙ ْػااب١ عايٝاا١   يهاأ لااٌ ْٓٛااط يًتهًؿاا١ إازٜاا١ يًااعٚاق   ْااسضى إٔ يااٝؼ       

 يبٝتِٗ ع٢ً إهاؾو٠ ايؿٗط١ٜ ٗ ْؿكاد٘ َٚصطٚؾاد٘ .َكسٚض اي اي  اؾاَعٞ ٚايصٟ ٜعتُس غا

ايعٝٓا١   ٖٚاصٙ ايٓتٝجا١ داة       أؾاطاز % َٔ 0>أَا َا ٜتعًل ؾايػايب١ٝ ايع٢ُٛ َٔ إسٕ ّٚةًٕٛ 

ٕٓ ٕٓ دػا٫٩    ٌٖ ٭ اي اي  ٜٓٛط يكطٜتا٘   أعٓا٤ إسٕ أنةط ٚعٝا ٗ أ١ُٖٝ َٛاص١ً ايسضاغ١   أّ أ

ِٖ ٜٓٛااط هلااا      نااة ا  – عؿ ااٌ اهلل –ٚاياان دتااٛؾط ؾٝٗااا   َاأ اـااسَا  إٛجااٛز٠ ٗ إااسٕ   َٚاأ َ اا

 .% ؾك٘ =6ٚيٝؼ قط١ٜ نيني   أَا ْػب١ َٔ ْؿو ٗ ايكط١ٜ ؾتبًؼ ْػبتِٗ  صػ ٠نُس١ٜٓ 

أَا َا ٜتعًل عٓػب١ إػا١ُٖ ٗ أْؿ ١ اؾٗا  اـ ١ٜ   ؾًٮغاـ إٔ غا  إؿااضنٌ دبًاؼ     

 ٖصا ايعُط ايصٟ ٜتُٝع عايٓؿاٙ ٚايبصٍ ٚايت اح١ٝ   إش  ْػبتِٗ أع٢ً َٔ ْػب١ إؿاضنٌ ِٖٚ ٗ

% ؾكا٘   ٖٚاصٙ ايٓػاب١ ٗ فتُا  إغا٬َٞ      >9%   عُٝٓا دبًؼ ْػب١ إؿااضنٌ  <9دصٌ ْػبتِٗ 

دعترب غطٜبا١   نٝاـ ٚزٜٓٓاا ايعٛاِٝ واث إػاًِ عًا٢ ايت اٛع ٚعاصٍ اـا  يًٓااؽ   ٚيعاٌ ٖٓااى              

ايتٛع١ٝ اإلع١َٝ٬ عٓؿاطا  دًو إ٪غػا    َٚٓٗا َعٛقا  َٓٗا َا نؿؿت٘ ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ ق١ً 

  ٚنااصيو َٚٓٗااا عٛا٥اال [34]  ٚايػااُاعٌٝ[33]ْؿػاا١ٝ د ااطم إيٝٗااا نااٌ ايٓكٝةااإَعٛقااا  أخااط٣ 

  [37]  ٚايؿاااهٞ[36]ٚاؾعٝااس  [35]ايعٖطاْااٞشنطٖااا نااٌ َاأ   ٚفتُعٝاا١ إزاضٜاا١ ٚدُٓٛٝٝاا١  

 .[  41]ايباظ         ٚ[40]  ٚعاض[39]  ٚلبٝ [38]ٚايربنادٞ

َٔ غبل ي٘ إػا١ُٖ َٔ أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١   ؾايػايب١ٝ َِٓٗ اقتصاط  َػااُٖتِٗ عًا٢    أَا 

% =7%   ٚٗ إطدب١ ايةا١ْٝ دودٞ إػا١ُٖ ايبس١ْٝ لٝث دبًؼ ْػبتٗا :>اؾاْ  إازٟ لٝث عًػ  

%   ٗ لااٌ ؼتااٌ إػااا١ُٖ اإلع٬َٝاا١ إطدباا١ ايطاععاا١ ٚدبًااؼ    69   ااِ إػااا١ُٖ ايؿهطٜاا١ ٚدبًااؼ  

 % .=ًؼ ب%   ؾإػا١ُٖ ايس١ٜٝٓ ٚد<ْػبتٗا 

% مل ::ٚعٔ َس٣ اغتؿاز٠ أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ خسَا  إ٪غػا  اـ ١ٜ ؾكاس دابٌ إٔ   

أِْٗ غبل هلِ ا٫غتؿاز٠   ٜٚٛٗط % َِٓٗ 96ٜػبل ي٘ إٔ اغتؿاز َٔ دًو اـسَا    ٗ لٌ أؾاض 

ٗ ع٬زْااا   ٚقااس  -ٚهلل اؿُااس -ٗااا قًا١ ا٫غااتؿاز٠ َاأ خااسَا  اؾٗااا  اـ ٜاا١   عًاا٢ نةطد 

ٟ   أؾاض عع ٗا خْؿا   ٚنُا إٍ ععض إعٛقا  اين أؾطْا إٍ ٜطج  شيو     [42]ناٌ َأ ا٭ اط

 .عسز َٔ دًو إعٛقا  إٍ  [44]  ٚاؿٝسضٟ[43]ٚايبٛعًٞ
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أَا عأ طبٝعا١ ْٚاٛع دًاو ا٫غاتؿاز٠   ؾكاس جاا٤  ْػاب١ ا٫غاتؿاز٠ ايسٜٓٝا١ ٗ إكسَا١ لٝاث             

%   ًٜاٞ  99%   ٚٗ إطدب١ ايةا١ْٝ جا٤  ا٫غتؿاز٠ اإلضؾاز١ٜ   لٝاث دبًاؼ ْػابتٗا    ١:8 ؼتٌ ْػب

 % .=6 ِ ًٜٞ شيو ا٫غتؿاز٠ ايؿهط١ٜ ٚدبًؼ ْػبتٗا   %78شيو ا٫غتؿاز٠ إاز١ٜ ٚعًػ  ْػبتٗا 

ًٜٚحااٜ ايااسٚض ايطا٥ااس يتًااو إ٪غػااا  ٗ دكااسِٜ خااسَا  ايتٛعٝاا١ ايسٜٓٝاا١ ٚاإلضؾاااز١ٜ   إشا     

 ايك١ُ ٗ شيو .لاظدا 

أَا عٔ ْٛاطدِٗ إػاتكب١ًٝ ٗ إػاا١ُٖ َأ عاسَٗا ٗ اؾٗاا  اـ ٜا١   ؾكاس جاا٤  ْػاب١           

%   ٖٚااٞ ْػااب١ عايٝاا١    ==ايتد ااٝ٘ يًُػااا١ُٖ إػااتكب١ًٝ ٗ إ٪غػااا  اـاا  عايٝاا١ إش عًػاا    

ٕ      ٚدتػل َ  طبٝع١ إػًِ ايصٟ ٜطجٛ َا عٓس اهلل  ػاا١ُٖ ٗ    ٗ لٌ عًػا  ْػاب١ َأ ٫ ٜاٛز ا

ٕٓ<أْؿاا ١ اؾٗااا  اـ ٜاا١ ضاا١ًٝ٦ ٖٚااٞ  ٕٓ %   إ٫ أ َاأ ايٛاجاا   ٖااصٙ ايٓػااب١ ضغااِ ضااآيتٗا   إ٫ أ

َُ أ١ُٖٝ عث َٚعطؾ١ دًو ا٭غاباب     أُٖٝا١ ايعُاٌ اـا ٟ       ىا ٚمأ ٗ فتُا  َػاًِ ٜاسض    غاٝ

        ٟ   [98]  ٚايباااٛعًٞ [97]ٚقاااس ٜطجااا  شياااو يااابعض ا٭غاااباب ٚايااان د اااطم هلاااا ناااٌ َااأ ا٭ اااط

 . [96]  ٚايباظ[99]ٝسضٟٚاؿ

ٚدتٓٛع طبٝعا١ إػاا١ُٖ ايان ٜٓاٟٛ أؾاطاز ايعٝٓا١ إػاا١ُٖ عٗاا   ؾكاس اعتًا  إػااِٖ إازٜا١             

%   ًٜٞ =7%   ًٜٞ شيو إػا١ُٖ ايس١ٜٝٓ   ٚعًػ  ايٓػب١ 6;إطدب١ ا٭ٍٚ   إش عًػ  دًو ايٓػب١ 

دااودٞ إػااا١ُٖ ايؿهطٜاا١ لٝااث دبًااؼ   %   ٚٗ إطدباا١ ايطاععاا7:١اإلضؾاااز١ٜ ٚعًػاا  شيااو إػااا١ُٖ 

76. % 

ٚأغاًٗٗا ٗ ايتٓؿٝاص     ٚطبٝعاٞ إٔ ؼتاٌ إػاا١ُٖ إازٜا١ إطدبا١ ا٭ٍٚ   ؾٗاٞ أٜػاط اي اطم         

ْاٛع دٓػاٝل   إٍ ٚدٝػط ايػبٌ يتكسّٗا يتًو اؾٗا  اـ ١ٜ   ٗ لٌ ؼتااق إػااُٖا  ا٭خاط٣    

 ٚدؿطؽ ٚمٛ شيو .

% َأ أؾاطاز   6;َا  ايصاد١ٝ عٔ إ٪غػا  اـ ١ٜ   ؾكس أؾاض أَا دكِٜٛ أؾطاز ايع١ٓٝ يًُعًٛ

% َآِٗ إٔ َعًَٛادا٘   ;8إٔ َعًَٛادِٗ عٔ اؾٗا  اـ ١ٜ غا  ناؾٝا١   ٗ لاٌ أؾااض     إٍ ايع١ٓٝ 

عٓٗا ناْ  ناؾ١ٝ   ٖٚصٙ ايٓتٝجا١ دًكاٞ إػا٪ٚي١ٝ عًا٢ دًاو اهل٦ٝاا  اـ ٜا١ ٭ٕ داربظ أْؿا تٗا          

ٟ زع  إيٝا٘ ععاض ايسضاغاا  َةاٌ زضاغا١      ٛ َا ٚخسَادٗا يًجُٗٛض   ٖٚ ٞ [=8]ا٭ اط   [<8]  ٚايباٛعً

  . [45]ٚايٓعاضٟ
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ٚعٔ أِٖ إصازض ٗ ايتعطٜـ عوْؿ ١ اؾٗا  اـ ١ٜ ؾكس نؿؿ  ايسضاغا١ إٔ إ بٛعاا    

%   ًٜاااٞ شياااو ناااٌ َااأ <>ايتعطٜؿٝااا١ عإ٪غػاااا  اـ ٜااا١ داااودٞ ٗ إكسَااا١   إش لصاااً  عًااا٢ 

%   >:عٓػاب١  %   ٚٗ إطدب١ ايطاعع١ ٜودٞ ايتًؿااظ  ;>ػ  ايٓػب١ ٚايصحـ لٝث عً [46]ا٭صسقا٤

ٗ ايتعطٜاـ عإ٪غػاا  اـ ٜا١   ّٚهأ      ١ايتعطٜؿٝا أُٖٝا١ إ بٛعاا    إٍ ٖٚصٙ إع ٝا  دؿا   

ٕٓ إصازض اإلع١َٝ٬ إؿ ١ً يس٣ دًو اؾٗا  ٖٞ دًو إ بٛعا  ضَا يَٛٓٗا  ؼٌُ ايٓتٝج١ ع٢ً أ

نُا ًٜحٜ أ١ُٖٝ ا٫دصااٍ ايؿدصاٞ ٗ ايتعطٜاـ عاؾٗاا  اـ ٜا١   جاا٤        أقبٌ دهًؿ١ َاز١ٜ  

 ٗ إطدب١ ايةا١ْٝ  .

 

 :ٚايتٛصٝا  ايسضاغ١  جْتا٥: ايتعًٝل ع٢ً   اْٝا

ايٓتاا٥ج عأ أُٖٝا١ ٖاصا إ ًا        أغاؿط  ايتٛع١ٝ ٚايتٛجٝ٘ ٭ؾاطاز اجملتُا      إٍ ؾؿٞ اؿاج١ 

ٜكااّٛ عًاا٢ لكااٛم ايتٓاصاا  عااٌ أؾااطازٙ     َٞإغاا٬يًُجتُاا    ٖٚااصا ؾااٞ ٫ ٜػااتػطب َاأ فتُاا   

اؾٗا  اـ ١ٜ   ًُٜؼ أؾطاز اجملتُ  خ اضٖا  –أٚ دؿاضى ؾٝٗا  –ؾايتٛجٝ٘ ٚايتٛع١ٝ اين دكّٛ عٗا 

  خاص١ لٌ ٜكّٛ أؾطاز َعطٚؾٕٛ عاـ  ٚا٫غتكا١َ عتبٓٝٗا أٚ إؿااضن١  ؾٝٗاا   ٚيعاٌ ايكاا٥ٌُ     

يٌ عٓٗا   ٜاسضنٕٛ أُٖٝا١ َؿااضن١ ايعًُاا٤ ٚطًبا١ عًاِ ٗ       ع٢ً دًو اؿ٬ُ  إدتًؿ١ أٚ إػ٪ٚ

دًو اؿ٬ُ  ايتٛع١ٜٛ   ٚيصا وطصٕٛ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َٔ ضُٔ عٓاصاط دًاو اؿًُا١ َةاٌ ٖا٪٤٫      

 .ايعًُا٤ 

ٕٓ ِٓاا إ نُااا نؿااؿ  عٓاا٘   –١ َةااٌ دًااو اؿُاا٬  ايتٛعٜٛاا١ َ ًاا  ًَاا     ٜااٞ اؾٗااا  اـ دب

دًااو إ٪غػااا  ايعٓاٜاا١ عٗااصا اؾاْاا    ٚدااودٞ دًااو    ٚيااصا ٜٓبػااٞ عًاا٢ إػاا٪ٚيٌ عًاا٢    –ايسضاغاا١ 

ا٭ُٖٝاا١ َاأ جاااْبٌ   ا٭ٍٚ َكااساض ايةكاا١ اياان ٜٛيٝٗااا أؾااطاز اجملتُاا  ٗ دًااو اؾٗااا    ٚايةاااْٞ       

َٔ أٖساف ْؿودٗا ٗ اجملتُ    ؾاجملتُ  ٜتعاٌَ َ  ضغايتٗا عٓؿػ١ٝ كتًؿا١   ا ٖٚسؾ ا نْٛٗا َ ًب

 ق ١ ا٭ططٚلا    ٚا٭ٖساف ٚايرباَج .عُا ٜتًكاٙ َٔ َ٪غػا  إع١َٝ٬ َتٓا

َااا ٜتعًاال عايااسعِ إااازٟ نولااس لاجااا  اجملتُاا  إًحاا١ ؾٗااٛ َ ًاا  َااطدب٘ ع بٝعاا١          أَااا

١   دكااسّ ايااسعِ إااازٟ ٚايعااٝين  ٜاادًااو اؾٗاا١ اـ ٜاا١   ؾًااٝؼ نااٌ إ٪غػااا  اـ   اختصااا  

      ٗ  ععااض اؾُعٝااا   يًُحتاااجٌ   ٚإِااا شيااو ٜااطدب٘ عصااٛض٠ َباؾااط٠ ظُعٝااا  اياارب ٚايااعٚاق   
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غٝاغااتٗا أٖااساؾٗا أٚ َاأ دًااو إ٪غػااا  يااٝؼ َاأ  اياابعضٗ لااٌ لااس  ا٭خااط٣ عصااؿ١  اْٜٛاا١  

 .دكسِٜ َةٌ دًو اـسَا  

َا ٜتباازض يًاصٖٔ جاٌ إطا٬م يؿٛا١ جٗا١ خ ٜا١           أٍٚإٕ دكسِٜ اـسَا  إاز١ٜ ٚايع١ٝٓٝ ٖٛ 

صٙ اـسَا١ نحاجا١ ًَحا١ يًؿكاطا٤     ٚيعٌ ايػب  ٗ شياو إٔ إ٪غػاا  اـ ٜا١   عاسأ  عتكاسِٜ ٖا      

خؾام أضل  ٚأمشٌ َأ فاطز اياسعِ إازٜا١   َأ      إٍ ٚإعٛظٜٔ    ِ د ٛض  خسَا  دًو اؾٗا  

 كتًـ اجملا٫  إتٓٛع١ ٚاين أعطظ  جاْبا َٓٗا ٖصٙ ايسضاغ١ .

ٚؾُٝا ٜتعًل عايؿباب   ؾكس ٚٗط  اؿاجا١ إًحا١ يًعٓاٜا١ عاولٛاهلِ َٚعاؾا١ َؿاه٬دِٗ         

َٚطاعا٠ ايٛطٚف ايُٓا١ٝ٥ اين ّاطٕٚ عٗاا   ٚا٭خ ااض احملسقا١ عٗاِ    ٚايؿاً ايان ٜتعطضإٛ هلاا          

 غٛا٤ ٗ إعتكس أٚ ايؿهط أٚ ايؿٗٛا  أٚ اهل١ٜٛ نيني .

اـُػاا١   ٖٚااصا ًٜكااٞ  َ٘اأ خاا٬ٍ ْتااا٥ج ٖااصا ايبعااس عؿكطاداا  إٕ ٖااصٙ اؿاجاا١ عااطظ  ٚاضااح١ 

  ي٬ٖتُااّ عٗاِ ٚدًُاؼ َؿاه٬دِٗ   ٚايػاعٞ اؾااز       ٚايط ٝا١  إػ٪ٚي١ٝ ع٢ً اؾٗا  اـ ٜا١  ع

َعاؾ١ َؿه٬دِٗ   ٚايبعس عٔ أغاايٝ  دػا ٝ  خضا٥ٗاِ   ٚدػاؿٝ٘ أؾهااضِٖ   أٚ إؾاػاهلِ       إٍ 

ٚيٮغـ   ؾُطل١ً ايؿاباب   َطلًا١ دتػاِ عاؿٜٝٛا١      عايتٛاؾ٘   ؾِٗ طاق١ َٓتج١   يهٓٗا َع ١ً 

ٚاـٝااٍ     ٚايت ح١ٝ   ْٚكا٤ ايػطٜط٠ ٚصاؿا٤ اياصٖٔ    ٚايؿت٠ٛ ٚايٓؿاٙ   ٚاؾطأ٠ ٚاإلقساّ   ٚايبصٍ

....مٛ شيو   ٖا قاس ٫ هتُا  ٗ َطلًا١ أخاط٣ َأ َطالاٌ ايعُاط   ياصا ها  إٔ داٛيٞ           اـص  

 أٌَ ا٭١َ ٚعُاز َػتكبًٗا ع شٕ اهلل .دًو إ٪غػا  اـ ١ٜ ايعٓا١ٜ عٗ٪٤٫ ايصٜٔ ِٖ 

ؾكاس عاطظ نحاجا١ ؾاباع١ٝ ٜعااْٞ َٓٗاا نا٬        أَا زعِ ايؿباب ٗ فاٍ ايعٚاق َٚػاْسدِٗ   

ٕٓ عسضجاا١  أؾااطاز ايعٝٓاا١ ٗ َطلًاا١ عُطٜاا١   ٜهاإٛ اهلاااجؼ ايعٚاجااٞ ًَحااا   اؾٓػااٌ   ٫ٚ ؾااو  أ

ػطب إٔ داودٞ ْتاا٥ج ٖاصا ايبعاس     ت  ٚيصا ٫ ْػا  عايساؾ  اؾٓػٞ ٜهٕٛ نب ا  ٚاإللػاؽنب ٠   

١ُٝ قٝاّ إ٪غػا  اـ ١ٜ   عإػاا١ُٖ  شا  ز٫ي١ نب ٠   ٗ أ١ُٖٝ ٖصٙ اؿاج١ ايع ١ٜٛ   ٚأٖ

إعا١ْ ايؿاباب َأ اؾٓػاٌ عًا٢ إنُااٍ ْصاـ اياسٜٔ   ٖٚاصٙ اإلعاْا١ ٫ دكتصاط عًا٢ اياسعِ             ٗ 

إااازٟ ؾكاا٘   عااٌ جٛاْاا  إػاااْس٠ إدتًؿاا١   َاأ دبصاا  ٭ؾااطاز اجملتُاا  عًاا٢ اإللػاااؽ َعاْااا٠  

جاْا  اإللػااؽ   إٍ ٚع١ٝ ٚايعٓٛغا١    ايؿباب َٔ اؾٓػٌ عايٛلس٠ ٚا٫غ اب   ٚخٛف ؾب  ايعع

ٕٓ ع٢ً اؾٗا  اـ ٜا١ دابين إقاَا١ لؿا٬       عةكٌ إ اي  ا٭غط١ٜ يًُتعٚجٌ َٔ اي ٬ب   نُا أ
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ايعٚاق اؾُاعٞ   ٚزعاٛا  خؿاض دهاايٝـ اياعٚاق ٚإٗاٛض   ٚدابين دؿاجٝ  ضجااٍ ا٭عُااٍ عًا٢           

 دكسِٜ قطٚض َٝػط٠ يتو ٝث عـ ايعٚج١ٝ ... ٚمٛ شيو .

إؾااباعٗا   ٚٚٗااط  زضجاا١  إٍ اؾٗااا  اـ ٜاا١  إًحاا١ ٚاياان زعااا إؿحٛصاإٛ    ؿاجاا١ا أَااا

عًا٢ ؾكاطا  ايبعاس ايػات١   ؾٗاٞ إٓاؾا٘ ايسعٜٛا١ ٚايؿعايٝاا           7اإلؿاح ؾٝٗا َٔ خا٬ٍ قُٝا١ ناا   

اي ع١ٜٛ   ٕا هلا َٔ أ ط نب  ٗ اغتكطاض اجملتُ    ٚدهادؿ٘   ٚٓاٜت٘ َٔ ايتصسع ٚا٫غتٗساف 

طٜاا    ٚيااصا جااا٤  اغااتجاعا  إؿحٛصااٌ َسضناا١ يًجٛاْاا  اإلهاعٝاا١ ٕةااٌ دًااو إٓاؾاا٘     ٚايتػ

ا٭ْؿ ١ اين د٪زٟ يبٓا٤ إٛاطٔ ايصاح   ايصٟ ٚايؿعايٝا    ٚيصا ؾ ٕ زعِ َٚ٪اظض٠ ٚدػسٜس دًو 

 ٕٓ إُٖااٍ إؾاباع دًاو اؿاجاا  ايٓؿػا١ٝ ٚا٫جتُاعٝا١ ٚايسٜٓٝا١         ٜعطف لل ضع٘ ْٚؿػ٘ ٠٫ٚٚ أَاطٙ   إ

لااٌ إُٖاااٍ ٖااصٙ  -َٓعيكااا  خ اا ٠   ؾكااس ٜهْٛاإٛ إٍ اجملتُاا  أٚ طٛا٥ااـ َٓاا٘  عااوؾطاز٪زٟ ٜاا

 ععض ظخطف ايكٍٛ .إٍ يك١ُ غا٥ػ١ يؿٝاطٌ اإلْؼ ٚاؾٔ لٝث ٜٛلٞ عع ِٗ  -اؿاج١ 

ٕٓ قٝاّ اهل٦ٝاا  اـ ٜا١ عتحكٝال ٖاصا إ ًا  ٖاٛ خسَا١ يًُجتُا  ٚأؾاطازٙ   ٚصاٝا١ْ يا٘ َأ              إ

ايتصسع ٚايتؿت    ؾحطٟ عتًو إ٪غػا  اـ ٜا١ إٔ  إٍ ؾا  اين د٪زٟ ع٘ ايتصسع ٚٚقٛع٘ ٗ اٯ

 دٛيٞ ٖصٙ اؿاج١ لكٗا َٔ ا٫ؾباع نٌ ١٦ٖٝ ٚؾل اختصاصٗا ٚفاي٘ .

ضطٚض٠ قٝاّ اهل٦ٝاا  اـ ٜا١ ع ؾاباع ٖاصٙ     ٠ سَ٪نععس ايٓؿاٙ اإلع٬َٞ   يكس جا٤  ْتا٥ج 

لٝاث أٚضاح  ايسضاغا١ اي اطٚض٠      دًو اهل٦ٝاا   اؿاج١   ٚدعطٜـ أؾطاز اجملتُ  َجا٫  ٚأْؿ ١

إاغ١ يتًب١ٝ ٖصٙ اؿاج١   ؾهاْا  ْتاا٥ج ايؿحاص ٫غاتجاعا  ٖاصا ايبعاس َ٪ناس٠ شياو ٚعس٫يا١          

ؾكاس ناْا  دًاو     يتاسيٌ عًا٢ ا٫ؿااح ٗ ٖاصا اؾاْا         0.06إلصا١ٝ٥   عٓس َػات٣ٛ أقاٌ َأ    

    غاٛا٤ ٗ ايتعطٜاـ عوْؿا تٗا أٚ    دكص  إ٪غػا  اـ ١ٜ ٗ ٖصا اؾاْا إٍ ا٫غتجاعا  دؿ  

نػ   ك١ نٌ ا٭ؾطاز ٭ْؿ تٗا ٚؾعايٝادٗا   ٚقس ٜهٕٛ يبعض ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ احملًٝا١ ٚايعإٝا١   

عًا٢ أؾاطاز    اؾُعٝا  اـ ١ٜ اإلغ١َٝ٬   احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ   ٖا قس ٜٓعهؼ غًبا زٚض ٗ دؿٜٛ٘ 

  ٚ ٜ٪ناس شياو َاا أؾااض  إيٝا٘ ععاض ايسضاغاا         اجملتُ  ٗ ْٛط٠ ايتعُِٝ اـاط٧ يًجٗاا  اـ ٜا١ 

   ٚغ ٖا . [49]  ٚاؿٝسضٟ[48]  ٚايبٛعًٞ [47]َةٌ زضاغ١ َٔ ا٭ طٟ

ايتسضٜ  ع٢ً َٗٔ نٞ ٜػ ظقٛا َٓٗا ٜٚ ٛضا َاا ياسِٜٗ َأ    إٍ ٚلاج١ َعِٛ أؾطاز اجملتُ  

إٍ  ؾ١َٗاااضا  ٚقااسضا    َٚااا ٜااطدب٘ عااصيو َاأ ضؾاا  ايهؿااا٠٤ إٗٓٝاا١ يااس٣ أؾااطاز اجملتُاا    إضااا  
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ؾًكاس عاطظ  ٖاصٙ اؿاجا١ َأ خا٬ٍ ؼًٝاٌ اغاتجاعا            عأ ايعُاٌ   ًٌ طدٛٚٝـ ايعاإػا١ُٖ ٗ 

  ٖٚصا دع ٞ أؾاضا  0.06 >ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً عٓٛز ٖصا ايبعس   ٚاين جا٤  زاي١ عٓس َػت٣ٛ 

  ٭ٕ ٖا١َ يًُػا٪ٚيٌ ٗ إ٪غػاا  اـ ٜا١ ٚايط ٝا١   إٔ ٜٛياٛا ٖاصٙ اؿاجا١ ايعٓاٜا١ ايهاب ٠          

اغتكطاض اجملتُ  عاغتكطاض أؾطازٙ   ٚنٕٛ طا٥ؿ١ َٔ أؾطازٙ وػٕٛ عٓكص اإلؾباع هلصا إ ً    

ؾٝعين شيو عسّ ؼكل ايتهٝـ ايٓؿػٞ ٭ؾطازٙ   ٖا ٜٓعهؼ غًبا ع٢ً دصاطؾادِٗ ٚألاٛاهلِ     

  خاصاا١ لااٌ ْػتؿاعط لجااِ ايب اياا١  ؾٝعطضاِٗ ٜٚعااطض اجملتُا  نهااٌ يًُؿااه٬  ٚاٯؾاا     

١ُ ٗ ايبًس   ٜكاعٌ شيو عجع إ٪غػا  ايط ١ٝ عٔ ا٫غتٝعاب هلا٪٤٫   ضَاا ٫ دػاتٛع     إتعاٚ

 . [50]% َٔ ٖ٪٤٫:غ٣ٛ 

أَا اؿاج١ يًعٌُ ع٢ً إظاي١ إٓهطا  ايٛاقع١ ٗ اجملتُ  ؾٗٞ َٔ اؿاجا  ايان عارب أؾاطاز    

صٙ إُٗا١   ٚقاس ٜطجا     ايع١ٓٝ ع٢ً ضطٚض٠ ايكٝاّ عٗا أٚ َػاْس٠ إ٪غػا  اين أْٝ٘ عٗاا ض ٝاا ٖا   

شيااو ٕااا ًٜحٛاا٘ ايؿااباب عهااِ ايػاأ   َٚعاًَاا١ ععااض ايطؾكااا٤ ٖااا ٜؿاااٖسْٚ٘ أٚ ٜػااُعْٛ٘ َاأ  

ٖااا هااطٟ َاأ إٓهااطا  َاأ قبااٌ عٓصااط ايؿااباب َاأ اؾٓػااٌ   أٚ َاأ قبااٌ أؾااطاز    ظ٥٬َٗااِ  

  ٌ يًك اا٤     ٚيعاٌ َاا ْكاطأ ٗ ايصاحـ احملًٝا١ َأ ْتاا٥ج عُٛٝا١         اجملتُ  َٔ َاٛاطٌٓ   أٚ َكاُٝ

ع٢ً أٚنااض ايؿػااز َأ خا٬ٍ اؿُا٬  ا٭َٓٝا١ عًا٢ ععاض ا٭لٝاا٤ ٗ ععاض إاسٕ   ٗ كتًاـ             

َٓااطل إًُها١   َاا ٜعااعظ ٖاصا ا٫ػااٙ   ٚقااس زيا  ْتاا٥ج ايبحاث عًاا٢ دطناع اغاتجاعا  أؾااطاز           

إلظايا١ دًاو إٓهاطا  لٝاث       ايع١ٓٝ   ع٢ً ضطٚض٠ دهاٌَ اؾٗا  اـ ١ٜ َ  إ٪غػ١ ايط ١ٝ 

  يٝ٪نس اؿاج١ إًح١ يًُػاا١ُٖ ايؿاعًا١ َأ قباٌ      0.06 >ٚعٓس َػت٣ٛ ع٢ً شيو زي  ايٓتا٥ج 

دًو إ٪غػا  اـ ١ٜ ٗ دسعِٝ ٚدععٜاع ٦ٖٝا١ ا٭َاط عاإعطٚف ٚايٓٗاٞ عأ إٓهاط   ٖٚاٞ اؾٗا١          

 ايط ١ٝ ٗ ع٬زْا ٚاين أغٓس  هلا ٖصٙ ا١ُٕٗ ع٢ً ايٓ ام ايط ٞ .

اؿاجاا١ إًحاا١ ٭ؾااطاز  إٍ ٚإعااٛقٌ ٚمااِٖٛ ؾكااس أؾاااض  ايٓتااا٥ج    أَااا َااا ٜتعًاال عإطضاا٢   

اجملتُ    ٭ٕ دعتين إ٪غػا  اـ ١ٜ عٗصا اؾاْ    غٛا٤ ؾُٝا ٜتعًل عإطض٢ ٚإعٛقٌ أٚ أغاط  

ايػجٓا٤ ايصٟ غاب عِٓٗ عا٥ًِٗ  ٚؼًُٛا دبع١ شيو ايػٝاب زٕٚ شْا  جٓاٛٙ ٖا٪٤٫ ا٭ؾاطاز   ٚجاا٤      

  ؾُٝ  عباضا  ٖصا ايبعس يٝ٪نس ضطٚض٠ اٖتُااّ اؾٗاا     0.06 >ٓس َػت٣ٛ َػت٣ٛ ايس٫ي١ ع

 اـ ١ٜ عٗصٙ ايؿطو١ َٔ أؾطاز اجملتُ  .
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ٚأٚٗاط  ايسضاغا١ ععاض اؿاجااا  ايان ٜت ًا  أؾاطاز اجملتُاا  إٔ دتحكال َأ خا٬ٍ اهل٦ٝااا           

ِٖ     اـ ١ٜ   َٔ َةٌ دٛظع ا٭ْؿ ١ ع٢ً كتًـ ايكط٣ ٚاهلجط   أٚ اْتكا٤ ا٭ؾاطاز  اياصٜٔ وًُإٛ ٖا

ٜٚتؿاااْٛا ٗ أزا٤ ضغااايتٗا   ؾاا شا ؼكاال   دًااو إ٪غػاا١ اـ ٜاا١ يهااٞ ٜٛصااًٛا ضغااايتٗا عاقتااساض     

     ٕٓ  اهلسف ايٓبٌٝ َ  ايؿدص ايصٟ ٜعاٜـ ُّٖٛ َ٪غػت٘ اـ ٜا١ ٜٚتؿاا٢ْ ٗ ؼكٝال ضغاايتٗا   ؾا 

عتٛصااٌٝ    يهاأ َاأ ٜكااّٛ أٖااساؾٗا غااتتحكل عهااٌ جااساض٠   يهاأ لااٌ ٜهاإٛ اهلااسف غاااَٝا   

ايطغاااي١ غاا  َٗااتِ عتحكٝاال شيااو اهلااسف   غااتهٕٛ ايٓتااا٥ج عهػاا١ٝ أٚ عًاا٢ ا٭قااٌ زٕٚ إػاات٣ٛ  

 إ ًٛب .

نصيو دٓااٍٚ ٖاصا ايبعاس ععاض اـاسَا  ا٭خاط٣ ٚجاا٤ ععبااض٠ غاًب١ٝ )عهػا١ٝ(   يهأ            

ٕٓ ـ        زي  ايٓتا٥ج ع٢ً أ  ٜا١  اجملتُ  ٜت ً  إلؾاباع ٖاصٙ ا٫لتٝاجاا  اجملتُعٝا١ عأ ططٜال اهل٦ٝاا  ا

أنةااط ٖااا عاأ ططٜاال ا٭ؾااطاز   ٚناْاا  ايٓتااا٥ج ؾُٝاا  عباااضا  ٖااصا ايبعااس زاياا١ عٓااس َػاات٣ٛ       

  ٖٚااصا ٜعٓاا٢ إؿاااح ٖااصٙ اؿاجااا  يااس٣ أؾااطاز اجملتُاا    ٚعًاا٢ ايكااا٥ٌُ عًاا٢ دًااو             0.06>

 إ٪غػا  اـ ١ٜ ايعٓا١ٜ عٗا .

عاطظ  َأ خا٬ٍ    ٚجا٤  اؿاج١ اجملتُع١ٝ ٗ ايك ا٤ ع٢ً ٚاٖط٠ ايتػٍٛ   نحاج١ ًَحا١  

ْتا٥ج ايبحث يت٪نس أ١ُٖٝ َػا١ُٖ اهل٦ٝا  اـ ١ٜ ٗ َعاؾ١ دًو ايٛاٖط٠   ٚيعٌ شيو ْاع  َأ  

إلػاااؽ أؾااطاز اجملتُاا  عاجاا١ طا٥ؿاا١ َاأ إتػااٛيٌ يًُػاااعس٠ اياان ػعًاا٘ ٜاا ى ٖااصٙ ايصااؿ١     

 جاازا   ٚنصيو ْاع  َٔ ؼٍٛ ايبعض هلصٙ إُاضغ١ نحطؾ١    َا  قسضدا٘ عًا٢ ايهػا  ياٛ غاع٢      

غا  صااح١ٝ   ٚغا  طبٝعٝا١ ٗ اجملتُاا      ٠ٚااٖط ا أؾاطاز اجملتُا  عًاا٢ أْٗاا    هلااٗ شياو   ٚياصا ٜٓٛاط    

  ٕٓ نؿاؿ  عٓا٘    َاا  عا٬ق ٖاصٙ إؿاه١ً لاجا١ ًَحا١ ٜٓبػاٞ ؼكٝكٗاا   ٖٚاصا         إػًِ   َٚٔ  اِ ؾا 

  َٚاأ ٖٓااا ٜتونااس ايعُااٌ عًاا٢ ايتعااإٚ َاا  َ٪غػااا     0.06 > إلصااا١ٝ٥عس٫ياا١  ايسضاغاا١ْتااا٥ج 

تُ  اـ ١ٜ ٚايط ١ٝ ٗ ايػعٞ يع٬ق عًُٞ إهاعٞ ٚعوقٌ قاسض َأ ايػاًبٝا  هلاصٙ ايٛااٖط        اجمل

 . جٛاْ  َٔ ٖصٙ ايٛاٖط٠ ا٫جتُاع١ٝدًكٞ اي ٤ٛ ع٢ً   [51]ٚيعٌ ايسضاغ١ اين قسَٗا ايػسلإ

يتٛؾ  ٚغا٥ٌ دطؾٝ٘ عط٨ نولس اؿاجا  اين ؼتاق يتحكٝل   ٚاين ٜت ًا    ١جا٤  اؿاج

ٕٓ اجملتُ  يتحكٝكٗا أؾطاز ع١ٓٝ ايسضاغا١ مل دهأ عإٛاؾكا١ إ ًكا١      َٔ قبٌ اهل٦ٝا  اـ ١ٜ   إ٫ أ

  عااٌ دؿاات  ا٫غااتجاعا  عااٌ َ٪ٜااسٜٔ عسضجاا١ َااا   َٚ٪ٜااسٜٔ عًاا٢ اإلطاا٬م   ْٚػااب١ ٚقؿاا  عًاا٢    
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ٕٓ اؿٝاز   ْٚػب١ ق١ًٝ غ  َٛاؾك١ ع٢ً شيو   إ٫ّ ١ٝ٥ ٚجٛز ؾطٚم شا  ز٫ي١ إلصاا إٍ  7ق١ُٝ نا أ

  عااٌ ا٫غااتجاعا  ايؿعًٝاا١ ٚإتٛقعاا١   يصاااح إ ًاا  عكٝاااّ دًااو إ٪غػااا  اـ ٜاا١ عتااٛؾ  دًااو  

 ك١ أؾطاز اجملتُ  عإ٪غػا  اـ ١ٜ إلزاض٠ َةاٌ دًاو   إٍ ا٫لتٝاجا  اجملتُع١ٝ   ٚيعٌ شيو ضاج  

 ي ؾٝ٘ ٖازف .إٓؿآ    ٚيًحاج١ اجملتُع١ٝ 

تُع١ٝ   َٔ أَةاٍ ػٗٝع إٛد٢   ٚلٌ إؿه٬  عاٌ  أَا عٔ اؿاج١ يبعض اـسَا  اجمل

أؾطاز اجملتُ    ٚإص٬ح شا  ايبٌ   ٚايؿؿاع١ يس٣ ايػا    ٚنًاٗا أَاٛض زضق اجملتُا  اإلغا٬َٞ      

ٕٓ إ٫عًا٢ ؼكٝكٗاا َأ قباٌ احملتػابٌ َأ أؾااطاز ا٭َا١   ؾكاس أٚضاح  ْتاا٥ج ايسضاغا١               أؾااطاز  أ

َٔ قبٌ اهل٦ٝا  اـ ١ٜ   ٚأؾاض  ْتا٥ج ايسضاغا١ عًا٢ إؿااح     اجملتُ  ٜوًَٕٛ عتحكٝل ٖصٙ اؿاج١

  ٚياصا ٜٓبػاٞ عًا٢     0.06>ٖصٙ اؿاج١ ٚيصا جا٤  ا٫غتجاعا  شا  ز٫ي١ إلصا١ٝ٥ عٓس َػات٣ٛ  

يتؿاٌُ كتًاـ   ع٢ً ْ ام أٚغ  ٖصٙ اؿاجا  إػ٪ٚيٌ ٗ اهل٦ٝا  اـ ١ٜ ايػعٞ اؾاز يتحكٝل 

  .إسٕ ٚايكط٣ 

ٚقاف ٚعسّ ا٫عتُاز ايهًٞ ع٢ً ايتربعا  ؾكس ناْ  إلس٣ اؿاجا  ايان  ٚا٫ٖتُاّ عا٭

عًا٢ ؾكاطا     7إؾباعٗا   ٚٚٗط  زضج١ اإلؿاح ؾٝٗا َأ خا٬ٍ قُٝا١ ناا    إٍ اجملتُ   أؾطازٜت ً  

جاااا٤  اغاااتجاعا  إؿحٛصاااٌ َسضنااا١ يًجٛاْااا     لٝاااث   0.06 >ٚعس٫يااا١  ايبعاااس إدتًؿااا١   

ٞ يًاا٦ٝٗا  اـ ٜاا١ يهااٞ دػااتُط ٗ أْؿاا تٗا زٕٚ دصعااصب دبعااا  تٛجاا٘ ايصااحاإلهاعٝاا١ ٕةااٌ دًااو اي

ؿاي١ ايسعِ ايصٟ ٜتؿاٚ  َٔ ٚق  ٯخط   ٚؾكا يًٛطٚف احملٝ ١   ٚقٝااّ إػا٪ٚيٌ عأ اؾٗاا      

ٖٛ دطؾٝس يٮزا٤ ٚؾل خ ا٘ َسضٚغا١   اـ ١ٜ ع ؾباع ٖصٙ اؿاج١ ٫ ٜعين اْك اع ايتربعا  هلا عٌ 

 .ُُٞ دًو اـ ٘ َب١ٝٓ ع٢ً َٛاضز ٚاضح١ يس٣ َص

إٔ دٛان  إ٪غػا  اـ ١ٜ َػتجسا  ايعصط   غٛا٤ّ ٗ إٍ ٜت ً  أؾطاز اجملتُ   ٚأخ ا 

زايا١   5إٔ قُٝا١ ناا  إزاضادٗا أٚ ٚغا٥ًٗا أٚ عطافٗا   َؿاضٜعٗا ٚماٛ شياو   ناْا  ايٓتاا٥ج دؿا       

ا٫غتجاعتٌ إ٪ٜاس٠  عٌ اغتجاعا  إؿحٛصٌ ايؿع١ًٝ ٚإتٛقع١ يصاح  3.33عٓس َػت٣ٛ أقٌ َٔ 

يتٛطٌ ايتك١ٝٓ ٚاغتةُاضٖا ٗ َؿااضٜ  اهل٦ٝاا  اـ ٜا١    ٖاا ٜ٪ناس أُٖٝا١ ٖاصا إ ًا  ٚزضجا١          

 .ع٢ً ايك اع إػتٗسف ٚع٢ً اؾ١ٗ إٓؿص٠  إؿال٘ يس٣ أؾطاز اجملتُ    ٖا ٜٓعهؼ إهاعٝا 

 ضاغ١ :َٔ ايٓتا٥ج هلصٙ ايس ٚقبٌ اـتاّ ْصنط ططؾا َٔ ايتٛصٝا  إٓبةك١
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ٚ   عًاا٢ إ٪غػااا  اـ ٜاا١   /6 ايتٛعٝاا١ ٚايتٛجٝاا٘ ٭ؾااطاز  ايعٓاٜاا١ اـاصاا١ عايطعاٜاا١ 

 ْٛااطا   ٗ جٛاْبٗااا إدتًؿاا١ ايسٜٓٝاا١ ٚا٫جتُاعٝاا١ ٚايصااح١ٝ ٚاي عٜٛاا١     اجملتُاا 

 يًحاج١ إاغ١ يصيو .

أغاؽ ٗ د ًعا  احملتاجٌ َٔ أؾاطاز اجملتُا      دكسِٜ اـسَا  إاز١ٜ ٚايع١ٝٓٝ  /7

إٔ دااٛيٞ َةااٌ ٖااصٙ اؿاجااا  ايعٓاٜاا١ ا٭ناارب    اـ ٜاا١  بػااٞ عًاا٢ اؾٗااا  ؾٝٓ  

 زضاغ١ ٚعةا ٚدطؾٝسا .

ايؿباب أٌَ ا٭١َ   ٚعٓصط ٖاّ ٗ اجملتُ  ٜٚؿهٌ ايػايب١ٝ َأ أؾاطازٙ   ؾعًا٢     /8

دؿكااس التٝاجااادِٗ ٚايعٓاٜاا١ عااولٛاهلِ َٚعاؾاا١ َؿااه٬دِٗ     اؾٗااا  اـ ٜاا١ 

ٚطبٝعا١    ٭عسا٤   َػتػًٌ ق١ً اـرب٠ اؿٝاد١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً ٓاٜتِٗ َٔ َهط ا

 ٚايٛطٚف ايُٓا١ٝ٥ اين ّطٕٚ عٗا .  ٚايػطٜع٠ يسِٜٗ   ا٫غتٗٛا٤ 

ضطٚض٠ َػاْس٠ ٚزعاِ ايؿاباب ٗ فااٍ اياعٚاق   ٖٚاصٙ إػااْس٠ ٫ دكتصاط عًا٢          /9

ايسعِ إازٟ ؾك٘   عٌ ُتس يتؿٌُ دبص  أؾطاز اجملتُا  عجاِ َعاْاا٠ ايؿاباب     

ٓػاٌ عايٛلاس٠ ٚا٫غا اب   ٚخاٛف ؾاب  ايععٚعٝا١ ٚايعٓٛغا١   إٍ جاْا          َٔ اؾ

دبين إقا١َ لؿ٬  ايعٚاق اؾُاعٞ   ٚزعٛا  خؿاض دهاايٝـ اياعٚاق ٚإٗاٛض       

ٚدبين دؿجٝ  ضجاٍ ا٭عُاٍ عًا٢ دكاسِٜ قاطٚض َٝػاط٠ يتو ٝاث عاـ ايعٚجٝا١ ...        

 ٚمٛ شيو .

نااب  ٗ  عٜٛاا١   ٕااا هلااا َاأ أ ااط أُٖٝاا١ ايعٓاٜاا١ عإٓاؾاا٘ ايسعٜٛاا١ ٚايؿعايٝااا  اي  /:

 عا شٕ اهلل  –دػااعس    اغتبصاض أؾطاز اجملتُ  عٜٗٛتِٗ   ٕٚاهلا َٔ جٛاْ  دطع١ٜٛ 

عصادا٘ ٚعتاضىا٘    ١ع٢ً ٚٓاٜت٘ َٔ ايتصسع ٚا٫غتٗساف ٚايتػطٜا    ٚعٓاا٤ ايةكا    –

 اجملٝس   نٞ ٜصب  َٛاطٓا صاؿا .

   تٗاجملتُاا  َجااا٫  ٚأْؿاا   عتعطٜااـ أؾااطاز ا   ضااطٚض٠ قٝاااّ اهل٦ٝااا  اـ ٜاا١    /;

خاصااا١ َااا  ٚجاااٛز إعااا٬ّ  ٚنػااا   كااا١ ناااٌ ا٭ؾاااطاز ٭ْؿااا تٗا ٚؾعايٝادٗاااا     

َٓٗاا  احملًٝا١    اإلغا١َٝ٬   اؾُعٝاا  اـ ٜا١    عا١  دؿاٜٛ٘  ؼاٍٚ   َٚ٪غػا  

 .ٚايسٚي١ٝ 
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ٔ   ايعٓا١ٜ عا٫ٖتُاّ عتسضٜ  أؾطاز اجملتُ   /> ٜٚ ٛضا   نٞ ٜػ ظقٛا َٓٗا  ع٢ً َٗ

َٗاضا  ٚقسضا    ٚضؾ  ايهؿا٠٤ ا١ٕٝٓٗ يسِٜٗ   َ  ايػعٞ اؿةٝث َا يسِٜٗ َٔ 

 يًُػا١ُٖ ٗ لٌ َؿه١ً ايعاطًٌ عٔ ايعٌُ.

اؿاجااا١ إاغااا١ ؿُاٜااا١ أؾاااطاز اجملتُااا  َااأ دؿؿاااٞ إٓهاااطا    ٚايعُاااٌ عًااا٢     /=

 إػا١ُٖ َ  ا٭جٗع٠ إع١ٝٓ ٗ إظاي١ إٓهطا  ايٛاقع١ ٗ اجملتُ  .

ايعُاٌ  ٚ    اـ ١ٜ عإطض٢ ٚإعٛقٌ ٚ أغاط ايػاجٓا٤   ين إ٪غػاتضطٚض٠ إٔ دع /<

 ؽؿٝـ َعاْادِٗ .ع٢ً 

ايعٓا١ٜ ٗ اختٝاض ا٭ؾاطاز ايعااًٌَ عٗاا   ٚأُٖٝا١ داٛظع        ع٢ً إ٪غػا  اـ ١ٜ   /60

 أْؿ تٗا ع٢ً كتًـ ايكط٣ ٚاهلجط .

ٗ َعاؾ١ ٚاٖط٠ ايتػٍٛ   صٝا١ْ يًُتػاٛيٌ    أ١ُٖٝ َػا١ُٖ اهل٦ٝا  اـ ١ٜ   /66

 ٔ ا٫عتصاٍ   ٚلؿاٚا ع٢ً أؾطاز اجملتُ  َٔ ا٫غتػ٬ٍ . َ

عتٛؾ  ٚغا٥ٌ دطؾٝ٘ عط٨   ٚإْؿاا٤ أَاانٔ ػٗٝاع      أ١ُٖٝ قٝاّ اهل٦ٝا  اـ ١ٜ   /67

 إٛد٢ .

إقاَا١ َطاناع خاسَا  لاٌ إؿاه٬  ا٭غاط١ٜ         ضطٚض٠ دبين اؾٗا  اـ ١ٜ  /68

 ٚا٫جتُاع١ٝ   ٚإص٬ح شا  ايبٌ   ٚايؿؿاع١ يس٣ ايػ  .

ا٫ٖتُااااّ عا٭ٚقااااف ٚعاااسّ ا٫عتُااااز ايهًاااٞ عًااا٢        عًااا٢ اؾٗاااا  اـ ٜااا١     /69

 ايتربعا   خاص١ َ  ١ًٓ ايتؿٜٛ٘ اين ضنع  ع٢ً طا٥ؿ١ َٓٗا .

  َٛانبااا١ َػاااتجسا  ايعصاااط ايتكٓٝااا١      ضاااطٚض٠ قٝااااّ إ٪غػاااا  اـ ٜااا١      /:6

 .د ٜٛعٗا ٗ ؾت٢ عطافٗا ٚأْؿ تٗاٚ

 

 خي٘ ٚأصحاع٘ َٚٔ دبعِٗ إٍ ّٜٛ ايسٜٔ .ٚص٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً ْبٝٓا قُس ٚع٢ً 
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 (6ملخل رقه )

 أداة الدراشة 

: ايػ٬ّ عًاٝهِ ٚضٓا١ اهلل ٚعطنادا٘ : عاٌ ٜاسٜو اغاتبا١ْ دتٓااٍٚ َ ايا  اجملتُا           أخٞ اي اي  

  )أٟ َا ٜٓٛطٙ أؾطاز اجملتُ ( َأ إ٪غػاا  أٚ اهل٦ٝاا  اـ ٜا١ إتٓٛعا١ ٗ إًُها١ )نجُعٝاا       

ايرب ْٚعٝا  ؼؿٜٝ ايكاطخٕ َٚهادا  اياسع٠ٛ ٚدٛعٝا١ اؾايٝاا  َٚهاؾحا١ ايتاسخٌ ْٚعٝاا          

٘ غٝتِ اغتدساّ أيؿااٚ : اهل٦ٝاا    أْٓ إعٛقٌ َٚؿاضٜ  ايعٚاق ٚاؾُعٝا  ايٓػا١ٝ٥ ٚمٖٛا(   عًُا 

إلجاعا١  ااـ ١ٜ ٚ إ٪غػا  اـ ١ٜ ٚاؾٗا  اـ ١ٜ َع٢ٓ ٚالس . ٚإ ًٛب َٓو أخاٞ ايهاطِٜ   
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ؼ  اـٝاض ايصٟ داطاٙ ٜتٓاغا     عهٌ َٛضٛع١ٝ عٔ ؾكطا  ٖصٙ ا٫غتبا١ْ   عٛض  ع١َ٬ ص  

ٕٓ َ  َا دعتكسٙ     عًُا  : ٫ د ى  ػتدسّ إ٫ ٭غطاض ايبحث ايعًُٞ   ؾ ٬ ٖصٙ إعًَٛا  ئ ُد أ

     ٫ زاعٞ يصنط ا٫غِ .  زٕٚ إجاع١ٕ ؾكط٠ 

 أ٫ٚ : َعًَٛا  عا١َ :

أعااعب : اؿاياا١ ا٫جتُاعٝاا١            :                  إػت٣ٛ ايسضاغٞ : ايتدصص       ايعُط :

   َهإ ايٓؿو٠َتعٚق  : َس١ٜٓ قط١ٜعاز١ٜ 

عسْٝا١   َايٝا١        : ْٛع إػا١ُٖ  ٫    ْعِ   ٌٖ غبل إٔ غاُٖ  ٗ ١٦ٖٝ خ ١ٜ 

       ؾهط١ٜإع١َٝ٬             :ٖٞ أخط٣ 

َايٝااا١       :  ْاااٛع ا٫غاااتؿاز٠ ٫      ْعاااِ  بل إٔ اغاااتؿس  َااأ خاااسَا  ٦ٖٝااا١ خ ٜااا١   ٖاااٌ غااا 

إضؾاز١ٜ       ؾهط١ٜ  إع١َٝ٬  ز١ٜٝٓ     أخط٣ ٖٞ:         ٖاٌ دٓاٟٛ إػاا١ُٖ

  إضؾاز١ٜ  َاي١ٝ       :  ْٛع إػا٫١ُٖ    ْعِ   ٗ ا٭عُاٍ ايت ٛع١ٝ اـ ١ٜ 

     ؾهط١ٜ  إع١َٝ٬   ز١ٜٝٓ          :ٖٞ أخط٣ 

:  َصاسض دًاو إعًَٛاا    غا  ناؾٝا١     ناؾٝا١   ٌٖ َعًَٛادو عٔ اهل٦ٝا  اـ ١ٜ عإًُه١ 

 ايصحـ ايتًؿاظ ا٭صسقا٤ ايعٜاض٠.إ بٛعا  ايتعطٜؿ١ٝ 

 

 
 

 

  اْٝا : ا٫غتبا١ْ :

 

 الــعــــــبـــارة و
 موافل

 متاما

 موافل

إىل حد 

 ما

 غري

 متأند

 غري

 وافلم

 غري

موافل 

 إطالقا

      دكسِٜ ايسعِ إازٟ يًُحتاجٌ َٔ أٚيٜٛا  َٗاّ إ٪غػا  اـ ١ٜ .  3

      إقا١َ ٚدٛؾ  إٓتعٖا  ٚأَانٔ اي ؾٝ٘ َٔ َٗاّ إ٪غػا  اـ ١ٜ .  5

      إ٪غػا  اـ ١ٜ َكصط٠ ٗ ايتعطٜـ عوْؿ تٗا .  1

1   ٚ      ضا  إٗٓٝااا١ إدتًؿااا١ ٭ؾاااطاز ٜٓبػاااٞ عًااا٢ إ٪غػاااا  اـ ٜااا١ إقاَااا١ اياااس
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 الــعــــــبـــارة و
 موافل

 متاما

 موافل

إىل حد 

 ما

 غري

 متأند

 غري

 وافلم

 غري

موافل 

 إطالقا

 اجملتُ  .

      .ع٢ً إ٪غػا  اـ ١ٜ َػاعس٠ ايؿباب ع٢ً اغتهُاٍ َت ًبا  ايعٚاق  2

      اإلؾطاف ع٢ً َطنع خس١َ أٌٖ اؿٞ َٔ َٗاّ اهل٦ٝا  اـ ١ٜ .   3

4  
ها  عًا٢ إ٪غػاا  اـ ٜا١ إػااا١ُٖ ٗ عاث اياٛعٞ اياسٜين ياس٣ أؾااطاز         

 اجملتُ  .

     

      ع٢ً اهل٦ٝا  اـ ١ٜ ايعٓا١ٜ اـاص١ عايؿباب َٔ اؾٓػٌ .  5

6  ِٕ       دػِٗ إ٪غػا  اـ ١ٜ ٗ َعاؾ١ ٚاٖط٠ ايتػٍٛ . ه  أ

      ٦ٖٝا  ا٭َط عإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط دتهاٌَ َ  إ٪غػا  اـ ١ٜ .  33

      ع٢ً اهل٦ٝا  اـ ١ٜ زعِ ايساضغٌ احملتاجٌ َازٜا .  33

35  
ٜٓبػااٞ عًاا٢ اهل٦ٝااا  اـ ٜاا١ ايػااعٞ يًُػااا١ُٖ ٗ دٛٚٝااـ ايعاااطًٌ عاأ      

 ايعٌُ .

     

31  
هاااا  عًاااا٢ اهل٦ٝااااا  اـ ٜاااا١ إػااااا١ُٖ ٗ ايطعاٜاااا١ ايصااااح١ٝ يًؿكااااطا٤     

 ٚاحملتاجٌ .

     

      ٜٓبػٞ ع٢ً اهل٦ٝا  اـ ١ٜ َس ٜس إػاعس٠ يًُػًٌُ خاضق ايب٬ز .  31

      تِ عتٛجٝ٘ ٚإضؾاز أؾطاز اجملتُ  .ع٢ً اؾٗا  اـ ١ٜ إٔ دٗ  32

      ايعٕٛ إازٟ يًؿكطا٤  ُٜعس أِٖ زٚض يًجٗا  اـ ١ٜ .  33

34  
ٜٓبػااٞ عًاا٢ اؾٗااا  اـ ٜاا١ إػااا١ُٖ ٗ دااٛؾ  اي ؾٝاا٘ اهلااازف ٭ؾااطاز         

 اجملتُ  .

     

35  
ِٕ دؿاا ى اؾٗااا  اـ ٜاا١ ع ْؿااا٤ قٓااا٠ ؾ ااا١ٝ٥ دػاااِٖ عااايتعطٜـ         أض٣ أ

 عوْؿ تٗا  .

     

36  
ٜٓبػااٞ عًااا٢ اؾٗاااا  اـ ٜاا١ د اااٜٛط اـااارب٠ ٚإٗاااض٠ إٗٓٝااا١ ياااس٣ أؾاااطاز    

 .اجملتُ 

     

      ه  ع٢ً اؾٗا  اـ ١ٜ ٓا١ٜ ايؿباب َٔ ايػًٛنٝا  ايػ١٦ٝ .  53

      ع٢ً اؾٗا  اـ ١ٜ إػا١ُٖ ٗ لٌ َؿه١ً ايعٓٛغ١ ٗ اجملتُ  .  53

55  ِٕ       ١ ٚاإلؾطاف ع٢ً َطانع ا٭لٝا٤ .اؾٗا  اـ ١ٜ دتب٢ٓ ايطعاٜ أض٣ أ

51  
إهاااز َػااانٔ يًؿكااطا٤ َاأ ا٭ٚيٜٛااا  اياان هاا  عًاا٢ اؾٗااا  اـ ٜاا١     

 ايعٓا١ٜ ع٘ .

     

51  ٕٓ       أعُاهلا د نع ٗ إسٕ ايهب ٠ . ٖا ُٜعاب ع٢ً اؾٗا  اـ ١ٜ أ
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 الــعــــــبـــارة و
 موافل

 متاما

 موافل

إىل حد 

 ما

 غري
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 غري
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 غري

موافل 

 إطالقا

      . إهاز أَانٔ يتجٗٝع إٛد٢ ٖا ٜٓتٛطٙ اجملتُ  َٔ إ٪غػا  اـ ١ٜ  52

      ا٫ٖتُاّ عوغط ايػجٓا٤ ٖا ٜٓبػٞ ع٢ً اؾٗا  اـ ١ٜ ايعٓا١ٜ ع٘ .  53

54  
دػاااتةُط ضٜعٗاااا ٗ ُٜٛاااٌ    َااأ أٚيٜٛاااا  اؾٗاااا  اـ ٜااا١ إهااااز أٚقااااف    

 أْؿ تٗا.

     

55  
ٕٓ َٔ َٗااّ إ٪غػاا  اـ ٜا١ ا٫ٖتُااّ عا٭ْؿا ١ ايةكاؾٝا١ خسَا١ ٭ؾاطاز          إ

 اجملتُ  .

     

56  
إ٪غػا  اـ ٜا١ عاسّ دٛٚٝاـ ايطجاٌ إٓاغا  ٗ ايعُاٌ       ٖا ٜ٪خص ع٢ً 

 إٓاغ  .

     

      ه  ع٢ً إ٪غػا  اـ ١ٜ إقا١َ ايٓسٚا  ٚإعاضض يًتعطٜـ عوْؿ تٗا .  13

      ع٢ً اؾٗا  اـ ١ٜ إقا١َ َطانع ايتسضٜ  إٗين ٭ؾطاز ا٭غط احملتاج١ .  13

15  
ا ٜٓبػاٞ عًا٢ اؾٗاا  اـ ٜا١     اين دصازؾِٗ ؛ ٖا  ضدٛع١ٝ ايؿباب عا٭خ ا

 ايعٓا١ٜ ع٘ .

     

11  
ٜٓبػٞ ع٢ً اؾٗا  اـ ١ٜ إػاا١ُٖ ٗ لاٌ َؿاه١ً ايععٚعٝا١ ايان دا٪ضم       

 ايؿباب .

     

      ع٢ً اؾٗا  اـ ١ٜ إقا١َ إطانع ايصٝؿ١ٝ ٚإدُٝا  ايؿباع١ٝ .  11

      دتًؿ١ .دعٌُ اؾٗا  اـ ١ٜ ع٢ً ْؿط ؾعايٝادٗا ٗ ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ إ  12

      ٜٓبػٞ ع٢ً اؾٗا  اـ ١ٜ إٔ دٓؿ٧ َهتبا   كاؾ١ٝ ٗ نٌ لٞ .  13

      إػا١ُٖ ٗ ايك ا٤ ع٢ً ايؿكط ألس أِٖ َطدهعا  اؾٗا  اـ ١ٜ .  14

      ع٢ً اهل٦ٝا  اـ ١ٜ َٛانب١ َػتجسا  ايعصط ايتك١ٝٓ .  15

      عٗا .مل دٓج  اهل٦ٝا  اـ ١ٜ ٗ نػ   ك١ أؾطاز اجملتُ    16

      ظٗٛز ٚزعِ اهل٦ٝا  اـ ١ٜ ُٜك ٞ ع٢ً ٚاٖط٠ ايتػٍٛ .  13

      ع٢ً اهل٦ٝا  اـ ١ٜ َػاْس٠ ١٦ٖٝ ا٭َط عإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط .  13

      َٔ ٚاجبا  اهل٦ٝا  اـ ١ٜ َػاْس٠ احملتاجٌ َٔ اي ًب١ إتعٚجٌ .  15

11  ٕٓ       .ايتربعا  ؾك٘ نُصسض ٌُٜٛ َٔ اـ و اعتُاز اهل٦ٝا  اـ ١ٜ ع٢ً إ

      ٜٓتٛط اجملتُ  َٔ اهل٦ٝا  اـ ١ٜ ؾت  ؾطٚع هلا ٗ نٌ قط١ٜ ٖٚجط٠ .  11

12  
ٜٓبػٞ عًا٢ اهل٦ٝاا  اـ ٜا١ إٔ ٜهإٛ َأ عطافٗاا إهااز لًكاا  دٛاصاٌ          

 عٌ ا٭ؾطاز ٚإػ٦ٛيٌ .

     

     ا٭ؾااطاز زٕٚ ايكٝاااّ عؿااط اٯعاااض ٚعٓااا٤ إػاااجس ٖااا ٜٓبػااٞ اقتصاااضٙ عًاا٢      13
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 اهل٦ٝا  اـ ١ٜ .

      ي٦ًٝٗا  اـ ١ٜ زٚض ؾاعٌ ٗ إػا١ُٖ ٗ لٌ َؿه٬  اجملتُ  .  14

15  
طاقاا    ضع٢ً اهل٦ٝا  اـ ١ٜ ايتٓػٝل عٌ ق اعا  ا٭عُاٍ عؿاوٕ اغاتةُا  

 ايؿباب .

     

      ٫ غ٢ٓ ي٦ًٝٗا  اـ ١ٜ عٔ دبين أٚقاؾا دصطف َٔ ضٜعٗا ع٢ً عطافٗا .  16

23  
ٕٓ اؾٗااا  اـ ٜااا١ ٦ٖٝٚاااا  ا٭َاااط عاااإعطٚف ٚايٓٗاااٞ عااأ إٓهاااط ؛   أض٣ أ

 َ٪غػا  ٖا١َ ٗ اجملتُ   

     

23  
َااأ ايتكٓٝااا١ اؿسٜةااا١ ٗ  ٜٓبػاااٞ عًااا٢ اهل٦ٝاااا  اـ ٜااا١ ا٫غاااتؿاز٠ إةًااا٢    

 عطافٗا.

     

      ه  ع٢ً إ٪غػا  اـ ١ٜ إعطاظ جٗٛزٖا إع٬َٝا .  25

21  ٕٓ       اـ ١ٜ ْؿط ٚدؿجٝ  لؿ٬  ايعٚاق اؾُاعٞ .ع٢ً إ٪غػا   أض٣ أ

      أجٌٗ نة ا َٔ أْؿ ١ إ٪غػا  اـ ١ٜ ٗ عًسٟ .  21

      ٜٓبػٞ ع٢ً إ٪غػا  اـ ١ٜ اْتكا٤ ايعاًٌَ ا٭نؿا٤ يًعٌُ يسٜٗا .  22

23  
إ ًٛب َٔ إ٪غػا  اـ ١ٜ ططح عطاَج دػاعس ايؿباب ٗ ايتػًا  عًا٢   

 َؿه٬دِٗ  

     

      إٕ َٔ َٗاّ إ٪غػا  اـ ١ٜ زعِ ٔلًل ايعًِ ٚزضٚغ٘ .  24

25  
داابين خؿااض إٗااٛض ٚدهااايٝـ ايااعٚاق ٖااا ٜٓبػااٞ عًاا٢ إ٪غػااا  اـ ٜاا١  

 ا٫ٖتُاّ ع٘ .

     

26  
أض٣ َااأ ٚاجباااا  إ٪غػاااا  اـ ٜااا١ إػاااا١ُٖ ٗ اإلْؿاااام عًااا٢ لًكاااا   

 ؼؿٜٝ ايكطخٕ ايهطِٜ .

     

33  
 ٓ اٜاا١ اياآـ٤ ٚٚقاٜتاا٘ َاأ ايكااِٝ ٚايػااًٛنٝا     عًاا٢ إ٪غػااا  اـ ٜاا١ 

 اـاط١٦ .

     

33  
ٕٓ ايػعٞ يتٛٚٝـ ايؿباب َٔ ا٭َٛض ايان ٜٓبػاٞ عًا٢ إ٪غػاا  اـ ٜا١       إ

 ايعٓا١ٜ ع٘ .

     

35  
ٕٓ عًاا٢ إ٪غػااا  اـ ٜاا١ إٔ دٗااتِ عؿ اا١ًٝ إصاا٬ح شا  اياابٌ عااٌ أؾااطاز   إ

 اجملتُ  .

     

      دهايٝـ ع٬ق ايؿكطا٤ .ٜٓبػٞ ع٢ً إ٪غػا  اـ ١ٜ ؼٌُ   31
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 ؾهطا  ع٢ً دعاْٚو                 
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 ملخص الىرقُ :

متس األ١َ اإلضال١َٝ ٚخاص١ ازبُعٝات اشبري١ٜ ٚاملؤضطات االدتُاع١ٝ ٖرٙ األٜاّ بايهجري َٔ 

ٚاملُازضات غري ايصشٝش١ ٚتأخس  ايصعٛبات اييت منت َع َسٚز ايصَٔ بطبب بعض املفاِٖٝ

٢ ٚصًت ٖرٙ املؤضطات إىل َسس١ً ايفهس اإلدازٟ ٚاملايٞ ٚايتػػًٝٞ يف ٖرٙ املؤضطات ست

 ايتفاعٌ املتأخس َع األسداخ بدال َٔ االضتبام ٚاملبادز٠ ٚايٛقا١ٜ. 

 

عًٝٗا َطاعف١ ازبٗد يتٛانب ايتػريات ايب١ٝ٦ٝ ٚاالستٝادات ايداخ١ًٝ ٚاشبازد١ٝ  فأصبح يصاًَا 

ٝاغ١  يريو ٚدب ايعٌُ ع٢ً إعاد٠ ايٓظس يف طسٜك١ عٌُ ٖرٙ املؤضطات َٔ خالٍ إعاد٠ ص

ٝل تطًعات صبتُعاتٗا أٖدافٗا ٚاضرتاتٝذٝاتٗا ٖٚٝانًٗا َٚٗازاتٗا ست٢ تتُهٔ َٔ ذبك

، ٚتكدِٜ اشبدَات ذات ايك١ُٝ املطاف١ ٚايٓٛع١ٝ يف ٚقتٗا املٓاضب يبًداْٗا ٚاملطتفٝدٜٔ َٓٗا

 ٚأَتٗا ٚايعامل احملٝط بٗا.  

 

تكّٛ ع٢ً  ٌ اشبريٟ يٝصبح صٓاع١ًٚال ٜتِ ذيو إال َٔ خالٍ إعاد٠ ايٓظس يف تصٛزاتٓا عٔ ايعُ

أضظ ٚعٓاصس سدٜج١ َٚتطٛز٠ ال ربتًف يف آيٝاتٗا ٚٚضا٥ًٗا َٚٗازاتٗا عٔ أٟ صٓاع١ إال يف                

 ضبتٛاٖا اشباص بٗا. 

 

ٚضٛف ْكّٛ بإذٕ اهلل َٔ خالٍ ٖرٙ ايٛزق١ بعسض املفاِٖٝ اييت جيب إٔ تصشح ٚنٝف١ٝ صٓاع١ 

ٙ املؤضطات يتشكٝل أٖدافٗا ايٓب١ًٝ ٚضٝتِ ايرتنٝص ع٢ً ايسٚابط بني ايعٌُ  اشبريٟ يًسقٞ بٗر

  ٖرٙ املفاِٖٝ ٚايعٓاصس ٚأُٖٝتٗا يف ع١ًُٝ ايتٛاصٌ املطتُس.
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 مكدمـُ : 

إٕ إداز٠ ايعٌُ اشبريٟ تستهص ع٢ً َفاِٖٝ أضاض١ٝ ال ربتًف يف األصٌ عٔ إداز٠ أٟ عٌُ آخس 

ْ٘ عٌُ خدَٞ ٜكدّ ايدعِ االدتُاعٞ يًُطتفٝدٜٔ ض٣ٛ بعض ايتطبٝكات اشباص١ ب٘ ، َٓٗا أ

ٜٚدعِ عٌُ ايدٚي١ ٚخيفف ايعب٤ عًٝٗا ٜٚفعٌ طاقتٗا االدتُاع١ٝ يف اجملاالت املدتًف١ ايع١ًُٝ 

 ٚايصش١ٝ ٚامل١ٝٓٗ ٚغريٖا. 

 

ع٢ً ٚد٘ ٖرٙ  ًاٚألٕ ايعٌُ اشبريٟ ٜستبط باجملتُع فٗٛ ٜبك٢ ببكا٤ ايبػس١ٜ ، ٚطاملا إٔ ٖٓاى بػس

فطٝبك٢ ايعٌُ اشبريٟ قا٥ًُا ضٛا٤ً عٔ طسٜل أفساد أٚ َؤضطات ضب١ًٝ أٚ إق١ًُٝٝ ، ٚإذا األزض 

تسى اجملتُع َٚؤضطات٘ اشبري١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٖرٙ األعُاٍ فطٝكّٛ عًٝٗا آخسٕٚ ٜكدَٛا يًٓاع َا 

َع صبتُعاتٓا ٚأَتٓا ٚضٝاضتٓا ، ٚضٝٛدد َٔ  لِٖ حبادت٘ ٚحيككٛا أٖدافِٗ  اييت قد ال تتٛاف

 كّٛ بريو ع٢ً سطاب َهتطباتٓا ايػسع١ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ. ٜ

 

يرا ٜتعني عًٝٓا املبادز٠ يف تطٜٛس َؤضطاتٓا ٚأْظُتٗا ٚايعاًَني عًٝٗا ٚصٓاع١ عًُٓا اشبريٟ َٚٔ  

ٖرا املٓطًل ٜتعني ع٢ً املؤضطات اسبه١َٝٛ ٚاشبري١ٜ ايعٌُ باضرتاتٝذ١ٝ َتها١ًَ ٚٚضع 

ػرتن١ يتشكٝل املصًش١ يًُطتفٝدٜٔ  ٚيًدٚي١ ٚيًُؤضطات ْفطٗا يٝتُهٔ اجملتُع األٖداف امل

َٔ ْفع بعط٘ بعطا ٚربفٝف االعتُاد ع٢ً ايدٚي١ يف نٌ غ٧ٝ َٔ خالٍ بٓا٤ ٚدعِ صٓاع١ ايعٌُ 

 اشبريٟ .
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 أواًل : حتديد اسرتاتًجًات وأهداف العمل اخلريٍ :

ملؤضط١ ايكٝاّ ب٘ ٚايتدصص فٝ٘ ملا يريو َٔ  إٕ َٔ أٚىل األٚيٜٛات ذبدٜد َا تسٜد ا

ذبكٝل ايرتنٝص ٚاالٖتُاّ ٚاإلبداع، ٜٚتِ ذيو َٔ خالٍ دزاض١ ب١٦ٝ ٖرٙ املؤضطات ايداخ١ًٝ 

ٚاشبازد١ٝ ملعسف١ َٛاطٔ ايك٠ٛ ٚايطعف داخٌ ٖرٙ املؤضطات ٚذبدٜد ايفسص ٚايتٗدٜدات 

١ املطتٗدف١ َٔ ٖرٙ املؤضط١ ٚذبدٜد احملٝط١ بٗرٙ املؤضطات، ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو ٜتِ ذبدٜد ايػسحي

استٝاداتٗا ٚآيٝاتٗا ٚطبسداتٗا مبػازن١ اجملتُع ْفط٘ ٚبايرات املطتفٝدٜٔ َٓٗا ضٛا٤ أٜتاّ أٚ 

 دايٝات أٚ أزاٌَ أٚ غسا٥ح أخس٣ َٔ خالٍ ايتٛاصٌ َعِٗ ٚذبدٜد ٚتستٝب أٚيٜٛاتِٗ. 

٤ ْػ٤ٛ ٖرٙ املؤضط١ نُا إٔ املٛظف فاملتًكٞ يًدد١َ ٖٛ املطتفٝد األٍٚ ٖٚٛ ايطبب ايس٥ٝظ ٚزا 

َطتفٝد ،ٚايدٚي١ َطتفٝد٠ ، ٚاملؤضطات األخس٣ َطتفٝد٠ ٚنٌ َِٓٗ ي٘ سكٛم ٚعًٝ٘ ٚادبات 

ٜتعني ايكٝاّ بٗا، ثِ ٜتِ ٚضع األٖداف ٚايتٛقعات اييت تتعًل بهٌ َٔ ٖؤال٤ املطتفٝدٜٔ َٔ 

سصا٥ٝات ٚايدزاضات املطشٝ٘ ٚاإل تخالٍ آيٝات تٛاصٌ فاعً٘ َباغس٠ أٚ عٔ طسٜل االضتبٝاْا

 ٚايبشج١ٝ. 

 

َٚٔ خالٍ طبسدات ٖرٙ املسس١ً ٜتِ ايعٌُ ع٢ً زبط تٛقعات املطتفٝدٜٔ بأٖداف ٚأْػط١ 

ٚإدسا٤ات املؤضط١ ايداخ١ًٝ ٚايتأند َٔ إٔ ٖرٙ األعُاٍ تتِ بهفا٠٤ عاي١ٝ ٚأْٗا تفٞ مبتطًبات 

 طتُس٠ ٚايتطٜٛس. ٚتٛقعات ٖؤال٤ املطتفٝدٜٔ َٔ خالٍ ايكٝاع ٚاملتابع١ امل

َٚٔ أِٖ ٖرٙ املتطًبات ضسع١ اإلدسا٤ات ايداخ١ًٝ ٚٚضٛح املعاٜري ٚايطٛابط ٚاملعًَٛات اييت  

 ٜب٢ٓ عًٝٗا قسازات ٖرٙ املؤضطات دباٙ املػازٜع ٚاملطتفٝدٜٔ َٓٗا. 

ٚعٓد نجس٠ االستٝادات ٚايتٛقعات ٚق١ً املٛازد ٚاإلَهاْٝات ٜٓبػٞ ذبدٜد األٚيٝات َٚٔ ثِ 

ٛاصٌ املطتُس َع ٖرٙ ايػسا٥ح ) املطتفٝدٜٔ ( يتعسٜفِٗ خبطط ٚأٖداف املؤضط١ عٓد ذيو ايت

ٜأتٞ ايدعِ االدتُاعٞ ٚاسبهَٛٞ ٚغريٙ يتطٜٛس ٚزفع قدز٠ ٖرٙ املؤضطات َٚٛازدٖا 

 ٚإَهاْٝتٗا. 
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 ثانًـًا : بناء املؤسسات من الداخل : 

إٔ تهٕٛ ق١ٜٛ يف طبسداتٗا إال أْٗا فال ميهٔ ألٟ َؤضط١ داخًٗا،إٕ ق٠ٛ املؤضطات تأتٞ َٔ 

 ق١ٜٛ يف داخًٗا ٚأْٗا َب١ٝٓ ع٢ً أضظ ١َٝٓٗ ٚتٓظ١ُٝٝ َٚٛازد ٚأْظ١ُ فعاي١. 

فتكّٛ املؤضط١ ببٓا٤ ٖٝانًٗا بٓا٤ً ع٢ً أٖدافٗا اييت سددتٗا يٓفطهٗا ٚيهٝظ عًه٢ أفهساد ال بهد َهٔ       

٠ َٔ األْظ١ُ اإلداز١ٜ املتطٛز٠ يف إجياد ايٛظا٥ف هلِ ضٛا٤ً مبكابٌ أٚ بدٕٚ َكابٌ ، َٔ ثِ االضتفاد

ٚضع إدسا٤اتٗا ٚاالضتفاد٠ َٔ ايكٛايب اييت تعٌُ بٗا املٓظُات ايسحب١ٝ ٚتٛظٝفٗا ٚاالضتفاد٠ َٓٗها  

 يف تطٜٛس ٖرٙ اإلدسا٤ات ٚتطًٗٝٗا يإلضساع يف ع١ًُٝ األدا٤ ٚاإلظباش. 

ريٙ َهٔ األعُهاٍ األخهس٣ ضهٛا٤ً     ٚسٝح إٔ ايعٌُ اشبريٟ يف َٗاَ٘ اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ  ال خيتًف عٔ غه  

أْظُتهههه٘ أٚ إدسا٤اتهههه٘ ٚضههههٛا٤ً يف غهههه٦ٕٛ ايعههههاًَني أٚ اإلداز٠ املايٝهههه١ ٚاالضههههتجُاز ٚاحملاضههههب١ أٚ يف  

املػههرتٜات أٚ اإلعههالّ ٚايعالقههات ٚغريٖهها ، فههال بههد َههٔ ايبشههح ٚتٛظٝههف ايٛضهها٥ٌ اسبدٜجهه١ يف           

طتفٝدٜٔ َٔ ٖهرٙ        املؤضطهات ،   إدسا٤ات ٖرٙ األقطاّ ٚاإلدازات يتًب١ٝ استٝادات ٚتٛقعات امل

ٚنريو ايتٛاصٌ َع ايعاًَني ٚاملتعاْٚني يف املؤضطات ايسحب١ٝ ٚاالضتفاد٠ َٔ خهااتِٗ يف تطهٜٛس   

إدسا٤ات ٚٚضا٥ٌ عُهٌ ٖهرٙ اإلدازات ٚاألقطهاّ يتههٕٛ َٓافطه١ ٚفاعًه١ َٚبٓٝه١ عًه٢ أضهظ َٗٓٝه١           

ٟ ٖهٞ يف األضهاع دٍٚ صهٓاع١ٝ اضهتفادت     عاي١ٝ ذيو إٔ ايدٍٚ املتكد١َ يف قطاعٗها ايعهاّ أٚ اشبهري   

َٔ أضايٝب ٚآيٝات ايعٌُ ايصٓاعٞ ٚٚظٝفت٘ يف صباالتٗا ايعا١َ ٚاشبري١ٜ ٚغريٖا، فهال ميههٔ إٔ   

 دبد دٚي١ َتكد١َ إال ٚتهٕٛ صٓاع١ٝ بايدزد١ األٚىل. 

 

ٚسٝح إٔ أسد َػهالت ايعٌُ اشبريٟ إٔ ايهجري َٔ املطؤٚيني فٝه٘ ال ٜهسٕٚ أْه٘ حباده١ يٓظهاّ       

أٚ إدسا٤ات أٚ َٗازات أٚ تدزٜب ٚتطٜٛس فٝطتُس يف ايتأخس ٚايتأثس بٓفطٝات ٚاْطباعهات ايكها٥ُني   

عًٝ٘ ٚاييت قد تؤدٟ إىل تأخسٙ ٚتأخس أْظُت٘ ٚايعاًَني فٝ٘ سته٢ ٜصهبح عهدِٜ ايتفاعهٌ ٚايتٛاصهٌ      

 َع استٝادات املطتفٝدٜٔ َٓ٘ ضٛا٤ً عاًَني أٚ ضبتادني. 
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  األداء:قًـاس  ثالجـًا:

إٕ َٔ أِٖ َعٛقات ظباح ايتٛاصٌ ايداخًٞ ٚاشبازدٞ قدز٠ املؤضطات ع٢ً بٝإ ْتا٥ذٗا 

َٚهتطههباتٗا باألزقههاّ ٚاإلسصهها٥ٝات َههٔ خههالٍ قٝههاع األدا٤ ٚٚضههع َؤغههسات يهههٌ ٖههدف َههٔ      

أٖههداف اشبطهه١، ٜٚههأتٞ َبههدأ قٝههاع األدا٤ سههني صههٝاغ١ األٖههداف ٚٚضههع اشبطههط سٝههح البههد           

 ابتدا٤ً. يألٖداف إٔ تهٕٛ قاب١ً يًكٝاع 

ٕ ايهجري َٔ املؤضطات ربًط بني اهلهدف ٚايٛضه١ًٝ ٚايطٝاضه١ يهريو ال ميههٔ      إٚسٝح 

قٝاع غري اهلدف، ٚال ميهٔ بٝإ ذبكل اشبطط ٚأٖدافٗا بدٕٚ ايكٝاع بصف١ دٚز١ٜ َٓظُه١ َهٔ   

خالٍ ايتكازٜس ايدٚز١ٜ اييت ٜهٕٛ اهلدف ضبٛز ٖرٙ ايتكهازٜس ٚيهٝظ إْػها٤ً عاَهًا فًطهفًٝا ال ٜهؤدٟ       

 ىل َعسف١ ذبكل ٖرٙ األٖداف َٔ عدَٗا. إ

فكٝاع األدا٤ ٖٛ ايعُٛد ايفكسٟ بعد ع١ًُٝ ايتدطٝط ٚذبدٜد األٖهداف ٚايهرٟ جيهب إٔ    

 ٜب٢ٓ عًٝ٘ تعدٌٜ املطاز ضًبًا أٚ إجيابًا َٚٔ ثِ تعدٌٜ األٖداف تباعًا يتًو املؤغسات. 

فٝههر ثههِ ايكٝههاع ثههِ   فعٓههدَا ْكههّٛ بٗههدٙ ايعًُٝهه١ َتهاًَهه١ ابتههدا٤ً َههٔ ايتدطههٝط ثههِ ايتٓ    

ايتعدٌٜ ثِ إعهاد٠ ايتدطهٝط َهس٠ أخهس٣ ٜتهبني يٓها قهدز٠ ٖهرٙ املؤضطه١ عًه٢ ذبكٝهل َها أْػهأت َهٔ               

 أدً٘.  

ٚعٓهههدَا ْتٛاصهههٌ َهههع ايب٦ٝههه١ ايداخًٝههه١ ) ايعهههاًَني ٚاملطههه٦ٛيني ( ٚايب٦ٝههه١ اشبازدٝههه١ ) ايهههداعُني        

ُٜٓٝٗا ٚبايتايٞ ٜصداد ايدعِ ٚاملطتفٝدٜٔ ( ضٝذد ايٓاع اسبكا٥ل ٚاضش١ باألزقاّ مما ٜصٜد ايجك١ ٚ

 املادٟ ٚاملعٟٓٛ ٚتطتُس املؤضط١ يف عطا٥ٗا ٚخدَتٗا ٚفل استٝادات املطتفٝدٜٔ َٓٗا.

 

 رابعـًا : املعلىمات والدراسات والتحلًل : 

إٕ َٔ أِٖ َدخالت اإلداز٠ ٚارباذ ايكساز املعًَٛات ٚايدزاضات ٚايتشًٌٝ ، ٚال ميهٔ إٔ 

ذا نإ ٖٓاى َعًَٛات ٚذبًٌٝ صشٝح . فايكساز ايصشٝح ٚايعٌُ ٜهٕٛ ايكساز صشٝشًا إال إ

املفٝد َبين ع٢ً َعًَٛات ٚذبايٌٝ صشٝش١ ٚسدٜج١ ، ٚقد قٌٝ أْ٘ َا ال ميهٔ قٝاض٘ ال ميهٔ 

 إدازت٘ ٚبايتايٞ ال ميهٔ تطٜٛسٙ.
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ع٢ً تصٛزات ٚاْطباعات ْٚفطٝات أفساد ٚإمنا ع٢ً سكا٥ل  ًآٜبػٞ إٔ ال ٜهٕٛ ايكساز َبٓٝ 

 ٚقا٥ع ٚدزاضات َٝدا١ْٝ تتِ َٔ خالٍ ايتٛاصٌ ايفعاٍ ٚاملطتُس َع ايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ ٚاشبازد١ٝ ٚ

فٝهٕٛ األثس ٚايتأثس أبًؼ ٚايكساز أصٛب ألٕ ايكساز ٖٛ ْتٝذ١ ع١ًُٝ َعًَٛات١ٝ ذب١ًًٝٝ ، فُت٢ 

 ناْت املعًَٛات ايتش١ًًٝٝ صشٝش١ نإ ايكساز صشٝشًا بإذٕ اهلل. 

 

 خامسًا  : املستفًد أواًل : 

جيب إٔ تعًِ املؤضطات اشبري١ٜ َٚٔ ٜعٌُ فٝٗا ٜٚٓتطب إيٝٗا إٔ ايطبب ٚزا٤ ْػ٤ٛ ٖرٙ 

املؤضطات ٖٛ املطتفٝد أٚ املتًكٞ يًدد١َ ، ٖٚرا ٜٓطبل ع٢ً مجٝع املؤضطات ٚخاص١ اشبري١ٜ 

ٚغري ايسحب١ٝ يٛددْا إٕ ضس  َٓٗا ٚيٛ متعٓا ظباح املؤضطات ايعامل١ٝ اشباص١ َٓٗا ٚايعا١َ ايسحب١ٝ

ذيو ٜهُٔ يف اٖتُاَٗا بعُال٥ٗا أٚ املطتفٝدٜٔ َٓٗا، بٌ إْٗا ال تكتصس يف ٖرا املفّٗٛ ع٢ً 

املطتفٝد اشبازدٞ )َٔ ٜتًك٢ اشبد١َ( بٌ دباٚشت ذيو يتصٌ إىل إدزاز ايعاًَني ٚاملايهني 

بايب١٦ٝ َجال( ضُٔ ٖرا املفّٗٛ  )ايداعُني ( أٚ املطاُٖني بٌ ٚاجملتُع بأضسٙ )َٔ خالٍ االٖتُاّ

ازبدٜد ٚأدزنت إٕ بكا٤ٖا بعد تٛفٝل اهلل ٜعتُد ع٢ً إضعاد ٖؤال٤ املطتفٝدٜٔ مبفَٗٛ٘ ايػاٌَ، 

فع٢ً مجٝع املؤضطات االٖتُاّ بعُال٥ٗا ٚاملطتفٝدٜٔ َٓٗا َٚٔ ٖؤال٤ املطتفٝدٜٔ ايدٚي١ ، فايدٚي١ 

ٌ ٚايفكس ٚازبسمي١ َٔ خالٍ تٛع١ٝ ٚدع٠ٛ تطتفٝد َٔ ٖرٙ املؤضطات اشبري١ٜ يف َهافش١ ازبٗ

، يريو قاَت ايدٍٚ املتكد١َ بتٝطري ٚتطٌٗٝ عٌُ عًٝٗاَٚطاعد٠ احملتادني يتدفف اسبٌُ 

املؤضطات اشبري١ٜ ٚتٓظُٝٗا ٚدعُٗا َٚٔ تًو ايتطٗٝالت إعفا٥ٗا َٔ ايطسا٥ب ٚإعفا٤ َٔ 

ات ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛسٖا ٜطاعدٖا َٔ َؤضطات دباز١ٜ َٔ ايطسا٥ب بكدز دعُٗا هلرٙ املؤضط

ٚتأٌٖٝ َٓطٛبٝٗا ٚتفسٜؼ ايطاقات املاٖس٠ يًُطا١ُٖ يف تكدِٜ خدَات َتُٝص٠ َٚجُس٠ ٚذيو ألِْٗ 

أدزنٛا أْ٘ ال ميهٔ هلِ تػط١ٝ االستٝادات االدتُاع١ٝ إال َٔ خالٍ تفعٌٝ صبتُعاتِٗ شبد١َ 

 بعطِٗ ايبعض ٚتٝطري ذيو هلِ. 

١ اإلْتاد١ٝ ٚاسب١ٜٛٝ ٖٚٛ املطتفٝد ايداخًٞ )املٛظف ٜٚبك٢ ايعٓصس األِٖ يف ٖرٙ ايعًُٝ

 أٚ املتعإٚ ( ايرٟ جيب إزضا٤ٙ َٔ خالٍ سطٔ االختٝاز ٚايتٛظٝف ايطًِٝ ٚايتدزٜب ٚايتشفٝص. 
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ٚسٝح إٔ ٖرٙ املؤضطات تبك٢ ببكا٤ ايبػس١ٜ فٗٞ بأَظ اسباد١ إىل اضتكطاب ايهفا٤ات 

إٕ خري  كٟٛ األَني نُا قاٍ اهلل تبازى ٚتعاىل املتُٝص٠ فال ٜهفٞ اضت٦ذاز األَني فكط بٌ اي

( . ذيو أْ٘ ميًو اشباص١ٝ ٚاملبدأ ٖٚٞ 98ضٛز٠ ايكصص أ١ٜ ) َٔ اضتأدست ايكٟٛ األَني 

 األَا١ْ ٚميًو املٗاز٠ ٖٚٞ ايك٠ٛ فٝٓبػٞ تٛظٝف صاسب املٗاز٠ باإلضاف١ إىل األَا١ْ ٚايجك١. 

 

د١ٜ َٓٗا ٚيف مجٝع املٝادٜٔ ألٕ ٖاتني ٖٚرا ٜٓطبل ع٢ً مجٝع ايٛظا٥ف ٚخاص١ ايكٝا 

بايجك١ ٜٚطتطٝع إٔ ٜكّٛ بايعٌُ بهفا٠٤ ، ٚإذا  ًااييت دبعٌ ايػدص ددٜسدبعالٕ  ُٖا املٝصتني 

السظٓا بعض ٖرٙ املؤضطات ظبد أْٗا تعتُد يف دداز٠ أفسادٖا ٚقٝاداتٗا ع٢ً املبدأ أٚ ايك١ُٝ 

ألْٗا ال تٛاشٕ بني ايك٠ٛ ٚاألَا١ْ فٗٞ فكط فتذدٖا تتعجس يف خططٗا ٚأٖدافٗا َٚٛازدٖا 

نهفيت َٝصإ ٚاألضٌٗ يف ٖاتني اشباصٝتني إٔ ٜتِ تٛظٝف األَني ثِ ٜدزب ع٢ً املٗاز٠ اييت 

 حيتادٗا ألدا٤ عًُ٘. 

 

ٜٚأتٞ تٛظٝف ايكٟٛ األَني َٔ طسٜكني أسدُٖا إٔ ٜتِ تطٜٛس صبُٛع١ َٔ اشبسجيني 

ٟ ٚايعٌُ فٝ٘ أٚ تفسٜؼ بعض ايطاقات املتُٝص٠ َٔ َٔ ربصصات طبتًف١ ع٢ً إداز٠ ايعٌُ اشبري

 ايكطاعات املٓتذ١ إلداز٠ ٖرٙ األعُاٍ ٚيٛ يفرت٠ ضبدٚد٠. 

 

ٕ إٚبعد االختٝاز تأتٞ َسس١ً ايتأٌٖٝ ٚايتدزٜب، ٖٚرٙ َٔ َعٛقات ايتطٜٛس سٝح  

ٌٖٝ ايهجري َٔ املؤضطات تفكد ايهجري َٔ املٛازد ٜٚتػري ايعدٜد َٔ أٖدافٗا بطبب ق١ً ايتأ

استٝادات َب١ٝٓ ع٢ً  ب٢ٓ ع٢ًٚايتدزٜب ألٕ فاقد ايػ٤ٞ ال ٜعطٝ٘ ، فايتدزٜب ٚقا١ٜ ٚجيب إٔ ُٜ

تكِٜٛ دقٝل ست٢ ال ٜصبح تسفا ال ٜؤدٟ إىل انتطاب َٗاز٠ أٚ تعصٜصٖا شبد١َ أفطٌ يًُطتفٝدٜٔ 

ؤضطات اشبري١ٜ ٚاييت ال تتِ إال َٔ خالٍ ايسٚاتب ايػري َتد١ْٝ ٚاسبٛافص املٓافط١ ، فإذا أزادت امل

أٚ غريٖا اضتكطاب املٗازات املتُٝص٠ فًٔ ٜهٕٛ ٖرا ممهٓا إال بايتُٝص يف زٚاتبٗا ٚممٝصاتٗا 

 ٚسٛافصٖا ٚأْظُتٗا. 
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ٚاملسس١ً ايجايج١ احملافظ١ ع٢ً ايعاًَني َٔ خالٍ ايتشفٝص ٚايتُهني ٚاملػازن١ يف صٓاع١ 

ٜع ألٕ أنجس ايعاًَني ٜػعسٕٚ بايسض٢ ايكسازات ٚبٓا٤ اشبطط ٚايدزاضات ٚاملطا١ُٖ يف املػاز

ٚاالْتُا٤ َٔ خالٍ املػازن١ ٚايتُهني يف قسازات ٚإظباشات املٓظُات اييت ٜعًُٕٛ بٗا باإلضاف١ 

 إىل اسبٛافص املاي١ٝ اييت ٖٞ دص٤ َٔ َعادي١ ايسض٢ ٚاالْتُا٤ ٚتفعٌٝ ايطاقات. 

 

غريٙ يف ٖرا اجملاٍ ضٛا٤ً يف ٚيٛ متعٓا يف ٖرٙ ازبٛاْب يٛددْا ايكطاع اشباص َجال ٜفٛم  

اضتكطاب ايهفا٤ات ايعاي١ٝ ٚاالضتفاد٠ َٓٗا ٚمتهٝٓٗا يف ذبكٝل ظباسات أنا ٚأنجس  ألٕ 

ذبكٝل األٖداف ٜصزع ايجك١ يف ايعاًَني ٚاملطتفٝدٜٔ ٚايداعُني يتشكٝل ظباسات أنا ٚاضتكطاب 

 َٛازد أنجس. 

ٝدٜٔ َٓٗا َٔ خازز املؤضط١ فٝٓبػٞ ع٢ً املؤضطات اشبري١ٜ إٔ تسنص ع٢ً املطتف

ٚداخًٗا مبا يف ذيو ايعاًَني ٚاضتكطاب ايٓدب١ َِٓٗ ٚاحملافظ١ عًِٝٗ َٔ خالٍ تطٜٛسِٖ 

ٚتدزٜبِٗ ٚذبفٝصِٖ ألٕ املؤضطات ايعامل١ٝ أدزنت َٓر شَٔ إٔ ايتُٝص ٜهُٔ يف متٝص أْظ١ُ 

ٚيهٓٗا يٝطت َتُٝص٠ يف  املؤضط١ ٚايعاًَني فٝٗا ، فكد دبد ايهجري َٔ املؤضطات املتُٝص٠ تكٓٝا

خدَاتٗا ألٕ قٛتٗا ايداخ١ًٝ ضعٝف١ بطبب تدْٞ َطت٣ٛ ايعاًَني فٝٗا ضٛا٤ يف َٗازاتِٗ أٚ 

  قدزاتِٗ.

 

 العمل املؤسسٌ بعملًُ التىاصل : سادسًا : عالقُ

اٍ داخٌ ٚخازز املؤضطات اشبري١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ َٔ أِٖ املكَٛات يتطٌٗٝ ع١ًُٝ ٜعتا ايتٛاصٌ ايفعَّ

 يتطٜٛس داخًًٝا ٚزبط استٝادات ٚتٛقعات املطتفٝدٜٔ خازدًٝا. ا

ٕ ايتٛاصٌ إلجياد ايٛعٞ ٚإٜصاٍ أٖدافِٗ ٚاضرتاتٝذٝاتِٗ يًعاًَني باملؤضط١ ٛٚيؤٜٚطتعٌُ املط

يتشكٝكٗا ٚايتعبري عٔ ايتصاَِٗ بٗا َٔ خالٍ ب١٦ٝ ع١ًُٝ ٚذبفٝص ايعاًَني ٚأخر ًَشٛظاتِٗ 

 ٜٚٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ذيو بطسٜك١ َٓتظ١ُ ٚدٚز١ٜ َٔ خالٍ :ٚاقرتاساتِٗ يفسص ايتطٜٛس ، 
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 فتح قٓٛات ايتٛاصٌ :  -9

تعتُد املٓظُات ايٓادش١ ع٢ً فتح قٓٛات ايتٛاصٌ َع ايعاًَني فٝٗا ٚاملطتفٝدٜٔ َٓٗا ملعسف١ 

َكرتساتِٗ ٚآزا٥ِٗ سٍٛ خطط ٚأٖداف َٓظُاتِٗ َٚؤضطاتِٗ، ٜٚهٕٛ ذيو يف مجٝع 

 ألضفٌ ٚيألطساف (. االدباٖات   ) يألع٢ً ، ٚا

 

 االضتُاع يألزا٤ ٚاملكرتسات :  -9

تعتُد املؤضطات ايٓادش١ يف ع١ًُٝ ايتطٜٛس ع٢ً االضتُاع أنجس َٓٗا ع٢ً ايتًكني ضٛا٤ً َع 

 ايعاًَني فٝٗا أٚ َع املطتفٝدٜٔ َٓٗا ، ٚتػذع املالسظات ٚايٓكد ايبٓا٤ ٚاالْفتاح. 

  

 ايطٝطس٠ ع٢ً عٛاٌَ ايتػٜٛؼ :  -9

دخ ايتػٜٛؼ بطبب ضعف ايتٛاصٌ ٚإٜطاح األٖداف ٚايتٛدٗات مما ٜدفع ايعاًَني نجريًا َا حي

أٚ املطتفٝدٜٔ إىل اإلغاعات ، ٚقد ٜهٕٛ َٔ أَٛز ايتػٜٛؼ َكا١َٚ ايتػٝري ٚاشبٛف َٓ٘ 

ٚاالستهانات ايداخ١ًٝ اييت ذبدخ داخٌ املٓظ١ُ نُا إٔ عدّ اسبصٍٛ ع٢ً زدٚد األفعاٍ 

 ٕ صشٝش١. ٜؤدٟ إىل تٓبؤات قد ال تهٛ

 

ٚيني ايتٛاصٌ املطتُس َع ايعاًَني ٚاملطتفٝدٜٔ بتشدٜد ايتٛدٗات ؤيرا ٜتعني ع٢ً املط

 ٚاالضرتاتٝذٝات ٚاألٖداف ٚذبفٝص املٓذصٜٔ ٚاملتعاْٚني.  

 

 سابعـًا إدارَ التغًري :  

عٌ إٕ َٔ َكَٛات ايٓذاح يًتشٍٛ ٚايتطٜٛس ٖٛ َفَٗٛٓا يًتػٝري ، ٚنٝف ْدٜس ايتػٝري ؟ ٚنٝف ظب

 ايتػٝري ْادشًا ٚممتعًا يٓا ٚيػريْا ؟. 

ٚقد تتب٢ٓ املؤضط١ أفطٌ ايااَر ٚاآليٝات يًتطٜٛس ،ٚيهٓٗا تفػٌ بطبب ض٤ٛ إداز٠ ايتػٝري، ٚإذا 

 أزدْا يًتػٝري إٔ ٜتِ فعًٝٓا إٔ ْعًِ : 

  .َٕٛإٔ ايعامل نً٘ ٜتػري فإذا مل ْتػري ْٚتطٛز فٓشٔ ْسدع يًٛزا٤ ألٕ اآلخسٜٔ ٜتكد 
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 تػٝري يف ايٛضا٥ٌ ٚاألضايٝب ٚيٝظ يف املباد٨ ٚايكِٝ . إٔ اي 

  . إٔ ايتػٝري ٚايتطٛز ايهبري ٜب٢ٓ ع٢ً ظباسات صػري٠ تعصش ايجك١ يف ايٓفظ 

  .ٌٗإٔ املػازن١ يف صٓاع١ ايكساز دبعٌ ايتػٝري أض 

  .إٔ ايتٛاصٌ املطتُس ٚاالضتُاع َٔ َٗازات ايتػٝري ايٓادح 

 

ٛفكٓا مجٝعًا ملا فٝ٘ خري اإلضالّ ٚاملطًُني ٚإٔ ٜسشقٓا مجٝعًا ْطأٍ اهلل ايعًٞ ايكدٜس إٔ ٜ

اإلخالص يف ايكٍٛ ٚايعٌُ ، ٚاسبُد هلل زب ايعاملني ٚص٢ً اهلل ع٢ً ْبٝٓا ضبُد ٚآي٘ 

 ٚصشب٘ ٚضًِ.    
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 الرحيهاهلل الرمحن  بسه

 التواصل مطلب شرعي وضرورة اجتناعية

اؿُد هلل ايرٟ ٖداْا ضبٌٝ ايسغاا،  ٚضكآًا ذٗارا ايادٜٔ سًا٢ ضاا٥س ايوباا،  ٚ غاٗد  ٕ    يا٘             

٘ اهلل ٚسدٙ   غسٜو ي٘ غسع يٓا َأ ايػاسا٥و ٚاكسهااّ َاا وكال       املوااؽ ٚاملواا،     ٓا يفَؿااؿ  ذا

ٚ غااٗد  ٕ قُاادّا سباادٙ ٚزضااٛي٘  ضكااٌ زضااٍٛ ٚ نااسّ ٖااا،  ؾاا٢ً اهلل ٚضااًِ سًٝاا٘ ٚسًاا٢  ياا٘           

 ٚ ؾشاذ٘ ٚ تباس٘  ىل ّٜٛ ايتٓا، 

 ويــــــــــدمت

قبٌ اؿدٜح سٔ قسٚز٠ ايتٛاؾٌ ذني اؾُوٝات اـري١ٜ ٚاجملتُو   ذد َٔ َٔ ايتأنٝد س٢ً سد، 

َاأ اؿكااا٥ل املُٗاا١  ٜتوًاال ذوكااٗا ذاؾُوٝااات اـريٜاا١ ٚايااداسُني  ااا  ٜٚتوًاال اياابو  ا  ااس         

 ذاملطتفٝدٜٔ َٓٗا  

  َا َا ٜتوًل ذاؾُوٝات اـري١ٜ ٚايداسُني  ا  ضٗٞ اؿكا٥ل ا ت١ٝ: 

س٢ً ايسغِ َٔ ٚداٛ، ذوا  ايجػاسات ضٝا٘  ٚسادّ قدزتا٘ سًا٢         ٕ ايوٌُ اـريٟ اإلضالَٞ ا   :كٚىلا

ااا قااد ذًااؼ يف ايطاآٛات ايوػااس اك ااري٠ غااأّٚا ذوٝاادّا  َٚطاات٣ٛ سايٝااّا َاأ   ايٛضااا٤ ذاؿادااات ايكا٥ُاا١

ايػُٛي١ٝ ٚايوُّٛ  ٚايتخطٝط ٚايتٓعِٝ  ٚتًُظ اؿادات  ٚ،زاض١ املٓاطل ٚاؾٗات املطتٗدض١  

ٚتٛضٝو ،ا٥س٠ ايوُاٌ اـاريٟ يٝؿاٌ  ىل ناٌ ذاال، املطاًُني ٚاكقًٝاات املطا١ًُ يف ايواا   ٚٚقاو           

 إلٜؿاٍ املطاسدات ملطتشكٝٗا  ٚؼكٝكٗا يألٖداف املسد٠ٛ َٓٗا  ا ستٝاطات ايالش١َ 

نُا  ْٗا ٚهلل اؿُد سككت ْتا٥ر نجري٠ َػهٛز٠  ضٛا٤ يف فاٍ اإلغاث١ ٚاإلساْا١ يًُطاًُني    

ٚتفسٜر نسذاتِٗ  ٚاحملاضع١ س٢ً ٖٜٛتِٗ  ٚمحا١ٜ ،ِٜٓٗ ٚ  القِٗ  َٚٓاؾستِٗ ٚتك١ٜٛ دااْبِٗ   

ْٚػس ايوًاِ ايػاسسٞ املسضاظ سًا٢ ايهتااس ٚايطا١ٓ ٚضال ضٗاِ ايطاً             ٚيف فاٍ ايدس٠ٛ  ىل اهلل

   ايؿاحل
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ٚ ؾابشت اؾُوٝاات اـريٜا١ اإلضاال١َٝ ا سًا٢ اياسغِ َأ قًا١ َٛاز،ٖاا ٚنٛا،زٖاا  ٚقدٚ،ٜا١               

كاٖٞ نربٜات اؾُوٝات ايتٓؿاري١ٜ  تا يوٛا٥ل ايهجري٠ اييت تورتض طسٜكٗا  سد،ٖا  ٚايوكبات ٚا

ٚايتجكٝا  ٚايتوًاِٝ  ذاٌ  ْٗاا ٚايفكاٌ هلل تتفاٛم سًٝٗاا ثساساٌ ناجري٠ يف           اييت تًبظ يبٛع اإلغاث١

  ، اٍ غري املطًُني يف اإلضالّ  ٚتجبٝت املطًُني س٢ً  ضالَِٗ  

َٚا ذيو    كِْٗ ٜدسٕٛ  ىل ايدٜٔ اؿل ايرٟ ازتكااٙ اهلل يوباا،ٙ  ٚدوًا٘ ،ٜأ ايفطاس٠ املطاتك١ُٝ       

 ،٠ ايدْٝا ٚا  س٠  ٚايوكٌ ايطًِٝ  ٚزتب س٢ً ايتُطو ذ٘ ضوا

نُا  ٕ ايكا٥ُني س٢ً ٖرٙ املسضطات اإلضال١َٝ سٓدِٖ َٔ اإل الف ٚا ستطاس ٚايوف١ ٚاكَا١ْ 

ٚاحملاضع١ س٢ً  َٛاٍ املطًُني َا يٝظ سٓد  ٚي٦و ايهاضسٜٔ  ايرٜٔ هُوٕٛ ٦َاات املًٝاازات َأ    

ني ضٝٗاا ضاال ٜهاا، ٜؿاٌ     ايدٚ زات  ضٝرٖب  نجسٖا ؾٝٛس املتتفرٜٔ يف تًو املسضطات ٚايوااًَ 

  ىل اؾٗات املطتٗدض١ َٓٗا    ايكًٌٝ   

 َااا املسضطااات اإلضااال١َٝ ضااإ اهلل تواااىل ٜبااازى يف  َٛا ااا ٚدٗٛ،ٖااا  ضتشكاال ذاياادٚ ز ايٛاسااد      

ٚذاااؾٗٛ، ايكًًٝاا١ احملاادٚ،٠ َااا   وككاا٘  ٚي٦ااو ذااو ف اياادٚ زات  ٚذأقااواف ذيااو َاأ اؾٗااٛ،       

 ٚاإلَهاْات   

 سفٝع١  سدا٤ ٖرٙ اك١َ  ٜٚصٜد يف سٓكِٗ ايػدٜد س٢ً ٖرٙ املسضطات ٚاؾُوٝاات  ٖٚرا مما ٜجري

اإلضال١َٝ  ٜٚبوح يف ْفٛضاِٗ سالَاات اضاتفٗاّ ناجري٠ يف  ضاباس لااي اؾُوٝاات اإلضاال١َٝ          

 ٚضػٌ مجوٝاتِٗ س٢ً ايسغِ َٔ تفٛقٗا َا،ّٜا ٚتكّٓٝا ٚ سالَّٝا َٚوًَٛاتّٝا ٚ ،ازّٜا ٚ،سُّا ضٝاضّٝا  

 ٕ يبال، اؿسَني ايػسٜفني ممجًا١ ذاٛ ٠  َسٖاا  ٚسًُا٥ٗاا ٚ،ساتٗاا  ٚػازٖاا ٚ  ٝازٖاا          :ا١ْٝايج

ٚطالذٗاااا ٚممجًٝٗاااا املٓتػاااسٜٔ يف  ماااا٤ ايواااا    ثاااسّا ذايػاااّا يف ْػاااس اإلضاااالّ َٚٓاؾاااس٠ قكااااٜا   

ٚ،ساِ   املطًُني  ٚا ٖتُاّ ذِٗ َٚواٜػ١   َٗاِ ٚ َاا ِ  ٚتفوٝاٌ ايٓػااطات ايدسٜٛا١ ٚايتوًُٝٝا١       

اؾُوٝات ٚاملسضطات اإلضال١َٝ يف غت٢  ما٤ ايواا   ٚ   دااٚش اؿكٝكا١  ذا قًات  ْا٘   ٜهاا،       

ٜٛدد َسنص  ضالَٞ  ٚ َسضطا١  ريٜا١  ضاال١َٝ    ٚ ارٙ ايابال، املبازنا١ ايكادي املوًا٢  ٚايٝاد          
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ٟٛ ايطاااٛىل يف  قاَتٗاااا ٚ،ساااِ ْػااااطاتٗا  ٚتؿاااشٝض َطاااريتٗا  َااأ  اااالٍ ايااادسِ املاااا،ٟ ٚاملوٓااا   

ٚايفهسٟ  ٚ قا١َ ايًكا٤ات ايو١ًُٝ  ٚايدٚزات ايػسس١ٝ  ٚاملخُٝاات ايرتذٜٛا١  ٚنفايا١ ايادسا٠      

 ٚتٛشٜو ايهتب ٚاكغسط١ ٚغريٖا  

ٚيٝظ ٖارا ذػسٜاب سًا٢ ٖارٙ ايابال، املبازنا١  ضٗاٞ َٗابط اياٛسٞ ٚقبًا١ املطاًُني  َٚٓٗاا اْطًال              

يوع٢ُ اييت ا٥تُٓٗا اهلل سًٝٗا  ٚغاسضٗا  اإلضالّ ٚ يٝٗا ٜأزش  ٖٚرا ٖٛ قدزٖا  ٚتًو ٖٞ َُٗتٗا ا

ٟ   ( )عًُٗا )يتٓرز  ّ ايكس٣ َٚٔ سٛ ا  ٕ ٖارا ايادٜٔ   : ٚ ْ٘ يرنس يو ٚيكَٛاو ٚضاٛف تطاأيٕٛ(  

ساص ٚغاسف يهااِ يف ايادْٝا ٚا  اس٠  ٚيهٓاا٘ َطاسٚي١ٝ سعُٝاا١ ٚتبوا١ ثكًٝا١  ضااٛف تطاأيٕٛ ساأ         

 ايكٝاّ ذ٘ ٚمحً٘ ٚتبًٝػ٘ يًواملني  

نُا  ٕ ٖرٙ اؿكٝك١ تفطس يٓا تًو اؿُالت ايػوٛا٤ اييت تػٔ سًا٢ ٖارٙ ايابال،  ٖٚاٞ محاالت      

ضٝاضاا١ٝ ٚاقتؿااا،١ٜ ٚ سالَٝاا١ ٚ،سا٥ٝاا١ ٚاضااتخباز١ٜ ٜكؿااد ذٗااا  ٜكاااف ٖاارٙ ايٓػاااطات اـريٜاا١     

ٚػفٝ  َٓاذوٗا  ٚؽرٌٜ ايكا٥ُني ذٗاا  ٚ ساقا١ دٗاٛ،ِٖ  ٚزَاِٝٗ ثاا ٖاِ َٓا٘ ذاسا٤  ٚ غاػا ِ          

 ضو١ ٚاملؿاٚي١ سٔ ا ضتُساز ضُٝا ٜكَٕٛٛ ذ٘ َٔ اإلغاث١ ٚايدس٠ٛ  ذاملدا

ٖٚااارٙ اؿاااسس املطاااوٛز٠ قاااد اؾُوٝاااات اـريٜااا١ داااص٤ َااأ ضااا١ٓ اهلل توااااىل يف اذاااتال٤ املطاااًُني  

ذايهاضسٜٔ  ٚاَتشإ ذوكِٗ ذبو  )ٚيٛ غاا٤ اهلل  ْتؿاس َآِٗ ٚيهأ يٝبًاٛ ذوكاهِ ذابو (        

  ايرٜٔ داٖدٚا َٓهِ ٜٚوًِ ايؿاذسٜٔ( ) ّ سطبتِ  ٕ ترتنٛا ٚملا ٜوًِ اهلل

ٚاملوسن١ ذني اؿل ٚايباطٌ  ٚاإلضالّ ٚايهفس َوسن١ ط١ًٜٛ غسض١  ذد ت َٓر  ٕ  ٖبط اهلل 

)اٖبطا َٓٗا مجٝوّا ذوكهِ يبو  سدٚ( ٚئ تصاٍ َطتوس٠ :  ،ّ ٚ ذًٝظ  ىل اكزض  ٚقاٍ  ُا

قتد١َ يف نٌ فاٍ  ٚس٢ً مجٝو  َػبٛذ١  ىل ّٜٛ ايكٝا١َ  ٚ ٕ اؿسس ذٝٓٓا ٚذني  سدا٥ٓا

اكؾود٠  ضًِ ٜرتى  ٚي٦و اكسدا٤ ضسؾ١ ٜٓايٕٛ ذٗا َٓا    اٖتبًٖٛا  ٚ  ٜدسٛا فاّ  

ٜطتطٝوٕٛ  ٕ وازذْٛا َٔ  الي٘    ضًهٛٙ  ضٛظفٛا نٌ َا ميًهٕٛ َٔ  َهاْات ٚقدزات  

زٟ  ٚضٝطس٠ ٚتكٓٝات ٚؾٓاسات  ٚاضتوال٤ ضٝاضٞ ٚتفٛم سطهسٟ ٚاقتؿا،ٟ ٚتٓعِٝ  ،ا

،سا١ٝ٥ ٚ سال١َٝ ؿسس اإلضالّ ٚ ٜكاف َدٙ  ٚٚقو ايوكبات ٚاؿٛادص يف طسٜك٘  ٚتػٜٛ٘ ؾٛز٠ 
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املطًُني ٚتٓفري ايٓاع َِٓٗ  ٚ قواضِٗ ٚغٌ قدزاتِٗ  ٚ دٗاض قٛتِٗ  َٚٓوِٗ َٔ  ضباس 

 ايتكدّ ٚايٓٗٛض  ٚٚضا٥ٌ ايتأثري ٚؾٓاس١ اؿٝا٠  

ْٓتعس َِٓٗ غري َا ٜفوًْٛ٘ ذٓا ٜٚهٝدٕٚ ذ٘ يدٜٓٓا  ٚقد  ٚ  غسٚ يف ذيو ضِٗ  سداؤْا  ٚيطٓا

سٔ سكٝك١ ٖرٙ املوسن١  ٚطبٝو١ ٖرٙ اؿسس  ٚ ْٗا  يف  ٜات نجري٠ َٔ نتاذ٘   ربْا اهلل تواىل

سسس ،١ٜٝٓ سكد١ٜ تطتٗدف اإلضالّ ذات٘  ٚتطو٢ يًؿد سٔ ضبٌٝ اهلل  ْٚػس ايباطٌ ٚايفطا، يف 

 اكزض  

ُوٝات ٚاملسضطات اإلضال١َٝ اـري١ٜ ٚايدس١ٜٛ دص٤ َٔ ٖرٙ اؿسس ٚا ذ١ُ ايػسض١ س٢ً اؾ

ايكسٚع اييت تػٔ س٢ً  ١َ اإلضالّ يف فا ت نجري٠  ذٌ  ٕ اؿسس س٢ً ٖرٙ املسضطات  غد 

قسا٠ٚ َٔ غريٖا  كِْٗ ٜدزنٕٛ  ثس املاٍ ٚايدس٠ٛ يف ْػس اإلضالّ ٚتك١ٜٛ املطًُني  ِٖٚ ٜسٕٚ 

 بات ايهجري٠ اييت سككتٗا يإلضالّ ٚ ًٖ٘   ثاز ٖرٙ املسضطات  ٚاملهتط

ٚ ٕ ٖرا ايتػٓر يف  ؾداز ايكٛا٥ِ تًٛ ايكٛا٥ِ سٔ املسضطات اإلضال١َٝ اـري١ٜ  ٚاستبازٖا 

َسضطات  زٖاذ١ٝ تدسِ اإلزٖاس ٚتػرٜ٘  ٚثٛدبٗا مجدت سطاذاتٗا  ٚ غًكت َهاتبٗا  

َوٗا  ذٌ ٚػاٚشٚا ذيو  ىل اتٗاّ  ٚضشبت تسا ٝؿٗا  ٚ قُٝت ايدسا٣ٚ س٢ً َٓطٛذٝٗا ٚاملتواْٚني

ايتذاز ايداسُني  ا  ٚاؿهَٛات املتواطف١ َوٗا ٚايتػٗري ذٗا   ٕ ٖرا نً٘ َعٗس َٔ َعاٖس 

ٖرٙ اؿسس ايعامل١  اييت ٜسا، ذٗا توطٌٝ ٖرٙ املسضطات ٚػفٝ  َٓاذوٗا   ٚ توٜٛكٗا ٚغٌ 

 س٠ٛ ٚايٓؿس٠  ْػاطٗا  ٚ غػا ا ذاملداضو١ ٚاملؿاٚي١ سُا تكّٛ ذ٘ َٔ ايد

ضاؾُوٝات ٚاملسضطات اإلضال١َٝ اـري١ٜ  ذّا يف ضاس١ دٗا،  ٖٚٞ س٢ً ثػس سعِٝ َٔ ثػٛز ٖرا 

ايدٜٔ  ٚؽٛض سسذّا ضسقت سًٝٗا َٔ قبٌ  سدا٥ٗا ٚاملرتذؿني ذٗا  ضايٛادب سًٝٗا  ،زاى ٖرٙ 

  ٚ نجس ؾربّا َٓٗااؿكٝك١  ٚايتأٖب  رٙ املوسن١ ايط١ًٜٛ  ٚ   ٜهٕٛ  سداؤٖا  طٍٛ ْفطّا 

)ٚ  تٗٓٛا ٚ  ؼصْٛا ٚ ْتِ اكسًٕٛ  ٕ نٓتِ َسَٓني( ٜٚكٍٛ تواىل َؿربّا سبا،ٙ  قاٍ اهلل تواىل:

) ٕ تهْٛٛا تأملٕٛ ضاِْٗ ٜأملٕٛ نُا تأملٕٛ : َٚوصّٜا  ِ  َٚبّٝٓا سطٔ ساقبتِٗ يف ايدْٝا ٚا  س٠

ال٤ املسَٓني ذايهاضسٜٔ َٚا ٜٓا ِ َِٓٗ ٚتسدٕٛ َٔ اهلل َا   ٜسدٕٛ( ٚذني ضبشاْ٘ ضٓت٘ يف اذت
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)يتبًٕٛ يف  َٛايهِ ٚ ْفطهِ ٚيتطُؤ َٔ ايرٜٔ  ٚتٛا ايهتاس َٔ : َٔ اكذ٣ قّٛ  ٚضواّل ضكاٍ

 ٕ : قبًهِ َٚٔ ايرٜٔ  غسنٛا  ذ٣ نجريّا ٚ ٕ تؿربٚا ٚتتكٛا ضإ ذيو َٔ سصّ اكَٛز(  ٟ

ٗا اهلل ٚ َس ذٗا سبا،ٙ  ٚ  ٜكدز س٢ً ايكٝاّ ايؿرب س٢ً ٖرا اكذ٣ َٚداضوت٘ َٔ اكَٛز اييت سصَ

 ذٗا     ٚيٛا ايوصا٥ِ ايك١ٜٛ ٚا ُِ ايو١ًٝ  

ٚ يطٓتِٗ ذايط٤ٛ ) ٕ ٜجكفٛنِ ٜهْٛٛا يهِ  سدا٤ ٜٚبططٛا  يٝهِ  ٜدِٜٗ : ٚقاٍ سص َٔ قا٥ٌ

 ( ضِٗ  ٕ ٚددٚا ضبٝاّل سًٝٓا    ٜتٛزسٛا سٔ ذطط  ٜدِٜٗ ٚ يطٓتِٗ ذايط٤ٛٚٚ،ٚا يٛ تهفسٕٚ

 يٝٓا  ٚؾدْا سٔ ،ٜٓٓا ٚز،ْا س٢ً  سكاذٓا  اضسٜٔ  ضٓشٔ  ذّا  َاّ ٖرا ايودٚإ ايؿازخ ذني 

 َا  ٕ ْطتخرٟ  ِ ْٚٓهـ س٢ً  سكاذٓا ْٚهفس نُا نفسٚا  ٚ َا  ٕ :  ٝازٜٔ   ثايح  ُا

 ْٗب ملداضوتِٗ ٚز، نٝدِٖ ٚسدٚاِْٗ  

سٓا يف سادٌ  َسْا ٚ دً٘  قاٍ اهلل ٚ  قٝد يٓا سٔ اـٝاز ايجاْٞ  ضٗٛ ٚادبٓا  ٚسٓٛإ ضال

 زاذطٛا ٚاتكٛا اهلل يوًهِ تفًشٕٛ()ٜا  ٜٗا ايرٜٔ  َٓٛا اؾربٚا ٚؾاذسٚا ٚ: تواىل

ضأَس ضبشاْ٘ ذايؿرب ٚاملؿاذس٠ ٚاملساذط١ ٚايتك٣ٛ  ٚزتب س٢ً ذيو سؿٍٛ ايفالي يف ايدْٝا 

ٖٛ ساٍ ايؿاذس َو سدٚٙ  ضال ٜٓبػٞ  ٕ  ٚاك س٣  ٚايؿرب ٖٛ ساٍ ايؿاذس يف ْفط٘  ٚاملؿاذس٠

ٜٓفد ؾرب املسَٔ َُٗا طايت اجملاٖد٠  ٚاغتد اكذ٣ ٚسعِ ايهٝد  ٚاملساذط١ ٖٞ يصّٚ ايجػٛز 

اييت ىػ٢ ، ٍٛ ايودٚ َٓٗا  ٜٚد ٌ ضٝٗا اك ر ثبد  اؿٝط١ ٚاؿرز  ٚايفط١ٓ ٚايهٝاض١  

ضبٝاّل سًٝٓا َٔ  الٍ تؿسضات  ٚسطٔ ايتدذري ٚايطٝاض١  عٝح   لوٌ  س ٤ ايهاضسٜٔ

ٖٛدا٤  ٚاْفوا ت طا٥ػ١  ٚغوازات ضازغ١  ٚقسازات َسػ١ً  ٚ ذاس١ ملا ٜٓبػٞ ضرتٙ  ٚضهٛت 

 سُا ٜٓبػٞ نػف٘ ْٚكدٙ  

نُا   هٛش يٓا  ٕ نكو  س ٤ اكسدا٤  ْٚطتذٝب يهٝدِٖ ٚ َال٤اتِٗ  ْٚتٓاشٍ سُا هب 

ملساذط١  كٕ تٓازيٓا  ِ ضٝطُوِٗ يف املصٜد  ٚئ سًٝٓا َٔ ايدس٠ٛ ٚايٓؿس٠  ٚاجملاٖد٠ ٚا

ٜسقِٝٗ سٓا     ٕ ْتخ٢ً سٔ ،ٜٓٓا  ٚنٕٛ  َاْتٓا  ْٚكود سٔ ايكٝاّ ذٛادباتٓا  ذٌ ٚ ٕ لري 
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َسضطاتٓا ـدَتِٗ  ْٚٛد٘ دٗٛ،ْا ٚطاقاتٓا يٓػس ذاطًِٗ  َٚػازنتِٗ يف  مثِٗ ٚقال ِ  

 ًٝٓا َٔ  ٕ ْٓهـ س٢ً  سكاذٓا ذود  ذ ٖداْا اهلل  ٖٚٝٗات ٖٝٗات  ٚكٕ ْكرف يف ايٓاز  ٖٕٛ س

ٚ  ٜوين ذيو  ٕ ْطتفصِٖ قدْا   ٚ مسقِٗ سًٝٓا ٚس٢ً َسضطاتٓا   ٚ لوٌ  ِ ضبٝاّل يتوٜٛل 

َػازٜوٓا ٚاؿد َٔ ْػاطاتٓا  ٚغاؾ١  ِْٗ ميًهٕٛ َٔ ٚضا٥ٌ ايك٠ٛ ٚايتأثري ٚا ١ُٓٝ َا   

 منًه٘ َو اكض  ايػدٜد  

ذيو ايد ٍٛ يف َػاَسات َتٗٛز٠  ٚتؿسضات سٓرت١ٜ  اضس٠   ٚ  ٕ ْدع ا ستٝاطات  نُا   ٜوين

ايالش١َ اييت تكتكٝٗا ايفط١ٓ ٚايهٝاض١ يٓشكل  ٖداضٓا ذطسم ذن١ٝ َدزٚض١  ٚٚضا٥ٌ 

َػسٚس١  ٚايتصاّ ذايكٛاْني املوٍُٛ ذٗا يف املٓاطل ٚايدٍٚ املطتٗدض١  عٝح   ٜبك٢  ِ ضبٌٝ 

 َالسكتٓا عذ١ كايف١ اكْع١ُ ٚايكٛاْني املسس١ٝ  قاْْٛٞ  تٗآَا ٚ

ضايطال١َ   ٜود ا غ٧  ٚايواقٌ املٛضل ٖٛ َٔ ٜطتجُس نٌ ايفسف ٚايٛضا٥ٌ املتاس١  ٜٚطو٢ 

 ٚضو٘ يتذٓب ايوكبات ٚايوٛا٥ل اييت قد تورتض طسٜك٘  

ٚ اضتوداؤِٖ ٚ ثاز٠ ٚايتٗٛز ٚايوذ١ً  ٚا تهاي١ٝ ٚق١ً املبا ٠  ٚا ضتٗا١ْ ذاـؿّٛ ٚػاًِٖٗ   

   :سفٝعتِٗ  دٌٗ ٚضف٘    ٜكسٙ غسع قِٜٛ ٚ  سكٌ ضًِٝ  ٚايٓيب ا ؾ٢ً اهلل سًٝ٘ ٚضًِ ا ٜكٍٛ

 )   تتُٓٛا يكا٤ ايودٚ  ٚضًٛا اهلل ايواض١ٝ  ضاذا ذًٝتِ ضاؾربٚا (  

ه١ُ َٚٔ ايٛادبات املتشت١ُ يف ٖرٙ املسس١ً َٛاد١ٗ تًو ا تٗاَات ايعامل١ ذهٌ ق٠ٛ ٚسصّ  ٚس

ٚز١ٜٚ  ٚ ٕ ْطتود حملانُات َٚساضوات قد تطٍٛ ٚيهٓٗا تكطو ايطسٜل س٢ً ٖس ٤ املوتدٜٔ  

ٚتفكض سداٚتِٗ يٓا ٚؼاًَِٗ سًٝٓا  ٚ ِْٗ ٜتوإًَٛ ثواٜري َص،ٚد١  ٜٚهًٕٝٛ ثهٝايني  

 ٜٚفتكسٕٚ يًٓصا١ٖ ٚاملؿداق١ٝ  

اك١َ املط١ًُ  ضسا،ّا َٚسضطات  ايتشدٜات اـطري٠ اييت تٛاد٘ ايفسق١ ٚا  تالف َٔ  ايجايج١:

َٔ  نرب  ضباس قو  اك١َ ٚضػًٗا  ٚذٖاس زوٗا ٚتونٌ قٛتٗا  ٚتطًٝط اكسدا٤ سًٝٗا  ُٖٚا

 ) ٚ  تٓاشسٛا ضتفػًٛا ٚترٖب زوهِ ( : ٚطُوِٗ ذٗا  نُا قاٍ ا تواىل ا
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ٚا  تالف ٚايتٓاشع  ثس َٔ  ثاز قو  اإلميإ ٚزق١ ايدٜٔ  ٚتكدِٜ ا ٣ٛ س٢ً ا د٣  ٚ ٜجاز  

: -تواىل  -قاٍ ايدْٝا س٢ً ا  س٠  ٖٚٛ سكٛذ١   ١ٝ ملٔ قؿس يف سك٘ تواىل  ٚ سكٛم سبا،ٙ  

)قٌ ٖٛ ايكا،ز س٢ً  ٕ ٜبوح سًٝهِ سراذا َٔ ضٛقهِ  ٚ َٔ ؼت  زدًهِ  ٚ ًٜبطهِ غٝوا 

: )َٚٔ ايرٜٔ قايٛا  ْا ْؿاز٣   رْا -تواىل  -ص ٚقاٍ 54طاكْواّ:   (ل ذوكهِ ذأع ذوٜٚرٜ

 ص 03طاملا٥د٠: (َٝجاقِٗ ضٓطٛا سعا مما ذنسٚا ذ٘ ضأغسٜٓا ذِٝٓٗ ايودا٠ٚ ٚايبػكا٤

ضُت٢ تسى ايٓاع ذو  َا  َسِٖ اهلل ذ٘ ٚقوت "س٢ً ٖرٙ ا ١ٜ:  قاٍ غٝخ اإلضالّ اذٔ ت١ُٝٝ توًٝكّا

ودا٠ٚ ٚايبػكا٤  ٚ ذا تفسم ايكّٛ ضطدٚا ًٖٚهٛا  ٚ ذا ادتُوٛا ؾًشٛا ًَٚهٛا  ضإ ذِٝٓٗ اي

 اؾُاس١ زمح١  ٚايفسق١ سراس 

ٖٚرا ايتفسٜل ايرٟ سؿٌ َٔ اك١َ: سًُا٥ٗا َٚػاىٗا  ٚ َسا٥ٗا ٚنربا٥ٗا  ٖٛ ايرٟ  ٚدب 

 (1)"تطًط اكسدا٤ سًٝٗا  ٚذيو ذرتنِٗ ايوٌُ ذطاس١ اهلل ٚزضٛي٘

ٚذنسِٖ ذٓوُت٘ سًِٝٗ ذإٔ  ي  ذني ذا ستؿاّ عبً٘  سبا،ٙ  -تواىل  - َس اهلل  ٚ را ملا

ذايكٝاّ ذٛادب ايدس٠ٛ  ىل اهلل ٚاكَس ذاملوسٚف ٚايٓٗٞ  ِ َسٖقًٛذِٗ ٚمجوِٗ س٢ً اك ٠ٛ ضٝ٘  

تواىل  -ع ٚا ٥تالف  قاٍ اهلل يكٝاّ ذأَس اهلل تواىل ضبب ا دتُاسٔ املٓهس  مما ٜدٍ س٢ً  ٕ ا

ٚاستؿُٛا عبٌ اهلل مجٝوا ٚ  تفسقٛا ٚاذنسٚا ْو١ُ اهلل سًٝهِ  ذ نٓتِ  سدا٤ ضأي   ) :-

ذني قًٛذهِ ضأؾبشتِ ذٓوُت٘   ٛاْا ٚنٓتِ س٢ً غفا سفس٠ َٔ ايٓاز ضأْكرنِ َٓٗا نريو 

ٚيتهٔ َٓهِ  ١َ ٜدسٕٛ  ىل اـري ٜٚأَسٕٚ ذاملوسٚف  oٜبني اهلل يهِ  ٜات٘ يوًهِ تٗتدٕٚ 

ص ثِ  سكب ذيو َباغس٠ ذٗرا 013-012ط ٍ سُسإ:  ٕ (ٓهس ٚ ٚي٦و ِٖ املفًشٜٕٛٚٓٗٛ سٔ امل

ص  مما 014ط ٍ سُسإ:  ت (ٚ  تهْٛٛا نايرٜٔ تفسقٛا ٚا تًفٛا َٔ ذود َا دا٤ِٖ ايبٝٓا ايٓٗٞ )

  يتفسم ٚا  تالف اضبب اإلسساض سٔ طاس١ اهلل ٖٛ ٜدٍ س٢ً  ٕ 

تهْٛٛا َٔ املػسنني ايرٜٔ ضسقٛا ،ِٜٓٗ ٚناْٛا غٝوّا نٌ )ٚ  : ٚقاٍ ا سص ٚدٌ ا قرزّا سبا،ٙ

"ضأيت زذٞ ثالثّا ضأسطاْٞ اثٓتني : ٚايٓيب ا ؾ٢ً اهلل سًٝ٘ ٚضًِ ا ٜكٍٛ  سصس ثا يدِٜٗ ضسسٕٛ(

َٚٓوين ٚاسد٠  ضأيت٘  ٕ   ًٜٗو  َيت ذايطٓني ضأسطاْٞ  ٚضأيت٘  ٕ   ٜطًط سًِٝٗ سدّٚا َٔ 

                                                 
   007ايٛؾ١ٝ ايهرب٣  ف:  1
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ًٜبطِٗ غٝوّا ٜٚرٜل ذوكِٗ ذأع ذو  ضُٓوين" زٚاٙ َطًِ ٚ محد  غريِٖ ضأسطاْٞ  ٚضأيت٘  ٕ  

 ٚاذٔ  صمي١ ٚاؿانِ ٚايًفغ ي٘ 

َٚو نجس٠ ايٓؿٛف ايػسس١ٝ يف اؿح س٢ً ايٛسد٠ ٚا ٥تالف  ٚايتشرٜس َٔ ا ضرتام 

ٚا  تالف  ٚاتفام ايوكال٤ س٢ً  ٕ ا ؼا، ق٠ٛ  ٚايفسق١ قو  ٚذي١      ٕ املسضطات 

نجري َٔ ايدٍٚ اإلضال١َٝ  ٚيف ذال، اكقًٝات املط١ًُ تواْٞ َٔ ٖرٙ املػه١ً  اإلضال١َٝ يف 

ذطبب ا  تالضات ايوسق١ٝ ٚاملرٖب١ٝ  ٚايوؿبٝات اؿصذ١ٝ  ٚاكٖٛا٤ ٚاملطاَو ايػخؿ١ٝ  ٚاؾٌٗ 

 ثكاؾد ايػسٜو١ اإلضال١َٝ  

الضات ٚايتشصذات  َٚسضطاتٓا اـري١ٜ يف ايدا ٌ  ٕ ناْت ا ٚهلل اؿُد ا ضًُت َٔ ٖرٙ ا  ت

 ضاْٗا َكطس٠ يًتواٌَ َو َٔ اذتًٞ ذٗا يف اؾُوٝات ٚاملسضطات اإلضال١َٝ يف اـازز  

 : ٖٚرا ٜٛدب س٢ً اؾُوٝات اـري١ٜ ٚاملسضطات ايدس١ٜٛ  َٛزّا ثالث١

اؿسف س٢ً ٚسد٠ ايؿ  ٚادتُاع ايه١ًُ  ٚايتٓطٝل ٚايتوإٚ ضُٝا ذٝٓٗا  ٚ ٕ ٜطتفٝد : اكٍٚ

ات ذو  َٚهتطبات٘  ٚ ٕ تهٕٛ نايبٓا٤ ايٛاسد ٜهٌُ ذوك٘ ذوكّا  ذوكٗا َٔ  رب

ٚنايٝدٜٔ تػطٌ  سداُٖا اك س٣   ٕ ايٛادب ايػسسٞ  ٚاملٓطل ايوكًٞ وتِ س٢ً ٖرٙ 

اؾُوٝات اإلضال١َٝ ا  ؿٛؾّا يف ظٌ ٖرٙ اؿُالت ايػسض١ ا  ٕ تتوإٚ ٚ  تتطاسٔ  ٚتتهاٌَ 

 ٚع ٚ  تتٓاشع   ٚ  تتونٌ  ٚتتوي  ٚ  تتخاي   ٚتتطا

ايتٛاؾٌ َو نٌ املطًُني  ٚتكدِٜ ايٓؿض  ِ  ٚتٛسٝتِٗ ذٛادب ا ستؿاّ عبٌ اهلل : ايجاْٞ

املتني  ٚا دتُاع س٢ً ايهتاس ٚايط١ٓ  ٚا ذتوا، سٔ ايبدع احملدث١  ٚايوؿبٝات اؿصذ١ٝ 

  ُٚتوكب املٗا١ْ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايوسق١ٝ ٚاملرٖب١ٝ  اييت متصم مشٌ اك١َ  ٚتٛزخ ايفت١ٓ ٚايفسق١

ٚايري١  َو ايوٓا١ٜ ذايًط  يف املوا١ًَ  ٚسطٔ املواغس٠  ٚ،َاث١ اـًل  ٚضو١ اكضل  ٚذود 

ايٓعس  ٚاؿٛاز ايبٓا٤  ٚايٓكد ا ا،ف  ٚاكْا٠ ٚايسضل  ٚاؿًِ ٚايهسّ  ٚايتطًض ذاؿذ١ 

   ٚايربٖإ  ٚاؿسف س٢ً ايتٝطري ٚزضو اؿسز  ٚتأيٝ  ايكًٛس ٚمجو ايه١ًُ

ٚقو ذساَر س١ًُٝ َؿاسب١ يًُطاسدات اإلغاث١ٝ َٔ  دٌ ْػس ايوًِ ايػسسٞ املسضظ : ايجايح

س٢ً ايهتاس ٚايط١ٓ ٚضل ضِٗ ضً  اك١َ  ايرٟ ٖٛ ايطسٜل ايؿشٝض يتبؿري املطًُني عكٝك١ 
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،ِٜٓٗ  ٚ،سٛتِٗ س٢ً ذؿري٠ ٖٚد٣  ٚ ْكاذِٖ َٔ ذساثٔ اؾٌٗ ٚايكالي١  ٚسجِٗ س٢ً ايتصاّ 

ط١ٓ  ٚؼرٜسِٖ َٔ ايػسى ٚايبدس١  ٚذٝإ سكٛم اك ٠ٛ اإلضال١َٝ  ٚتأنٝد َو٢ٓ ايتٛسٝد ٚاي

اؾطد ايٛاسد  ٚاك١َ ايٛاسد٠  ٚٚدٛس ايتوإٚ ذني املطًُني س٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ  ٚاستؿاَِٗ 

 ذايوس٠ٚ ايٛثك٢  

  َا َا ٜتوًل ذاملطتفٝدٜٔ َٔ اؾُوٝات اـري١ٜ  ضٗٞ َا ٜأتٞ:

ٜٚطو٢ يهفا١ٜ ٚهتٗد يف طًب ايسشم   ٕ اكؾٌ يف املطًِ املهً   ٕ ٜوٌُ ٜٚهدي   :اكٚىل

سادت٘ ذٓفط٘  ٚذهدٙ ٚدٗدٙ  ست٢   ٜهٕٛ ساي١ س٢ً ا  سٜٔ  ٚ  ٜكطس  ىل تهففِٗ 

  ٕ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهللزقٞ اهلل سُٓٗا اذٔ سُس ضؤ ٚضسا ِ  ٚايتطًو  ىل سِْٛٗ َٚطاسدتِٗ  

: )ايٝد ايوًٝا  ري َٔ ا ٖٚٛ ٜرنس ايؿدق١ ٚايتوف  سٔ املطأي١ا  س٢ً املٓربسًٝ٘ ٚضًِ قاٍ ٖٚٛ 

 ( 1)املٓفك١  ٚايطف٢ً ٖٞ ايطا١ً٥( ايٝد ايطف٢ً  ٚايٝد ايوًٝا ٖٞ

)كٕ ٜأ ر  سدنِ سبً٘  ضٝأتٞ عص١َ اؿطب س٢ً ظٗسٙ  : ذٌ قاٍ سًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ

:  ٜكّاٚقاٍ   (2 سطٛٙ  ٚ َٓوٛٙ()  ٍ ايٓاعضٝبٝوٗا  ضٝه  اهلل ذٗا ٚدٗ٘   ري ي٘ َٔ  ٕ ٜطأ

 (4(()3)  ؼٌ ايؿدق١ يػين  ٚ  يرٟ َس٠ ضٟٛ)

                                                 
َٚطاًِ يف ) نتااس     (0/331  0318  سد٘ ايبخاازٟ يف ) نتااس ايصناا٠  ذااس  ؾادق١    سأ ظٗاس غٓا٢  سادٜح زقاِ:            1

  0122ايصنا٠  ذاس ذٝاإ  ٕ ايٝاد ايوًٝاا  اري َأ ايٝاد ايطاف٢ً  ٚ ٕ ايوًٝاا ٖاٞ املٓفكا١  ٚ ٕ ايطاف٢ً ٖاٞ ا  ار٠  سادٜح زقاِ:                

1/606  ) 
 (  0/345  0360يوٛاّ  يف ) نتاس ايصنا٠  ذاس ا ضتوفاف سٔ املطأي١  سدٜح زقِ: زٚاٙ ايبخازٟ َٔ سدٜح ايصذري ذٔ ا 2

ٚزٚاٙ ايبخازٟ َٚطًِ َٔ سدٜح  ذٞ ٖسٜس٠ ٚيفع٘: ) ٚايرٟ ْفطٞ ذٝدٙ  كٕ ٜأ ر  سدنِ سبًا٘  ضٝشتطاب سًا٢ ظٗاسٙ   اري يا٘       

 َٔ  ٕ ٜأتٞ زداّل  ضٝطأي٘   سطاٙ  ٚ َٓو٘ (

 ( 0361  سدٜح زقِ: ) ؾشٝض ايبخازٟ  املٛقو ايطاذل

 (  1/610  0131) ؾشٝض َطًِ  نتاس ايصنا٠  ذاس نسا١ٖ املطأي١ يًٓاع  سدٜح زقِ: 
 املس٠ ذهطس املِٝ: ٖٞ ايك٠ٛ  ٚايطٟٛ: ٖٛ املطتٟٛ اـًل  ايتاّ اكسكا٤  3

  4/88  ٚغسي ايطٝٛطٞ س٢ً ضٓٔ ايٓطا٥ٞ 1/332اْعس: غسي ايصزنػٞ س٢ً كتؿس اـسقٞ 
اٚ، َأ ساادٜح سباداهلل ذأ سُاسٚ يف ) نتاااس ايصناا٠  ذااس َاأ ٜوطا٢ َأ ايؿادق١  ٚسااد ايػٓا٢  سادٜح زقااِ:              سدا٘  ذاٛ ،   4

ََٔ  ؼٌ ي٘ ايؿدق١  سدٜح زقِ:   ( 1/174-175  0523  ( 2/31  541ٚايرتَرٟ يف ) نتاس ايصنا٠  ذاس َادا٤ 
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ٖٚرا اؿدٜح ؾسٜض يف  ْ٘   سّغ يًواطًني ٚاملتهاضًني يف ؾادقات املطاًُني  ٚذياو يٝادضوِٗ     

  ىل ايوٌُ ٚا نتطاس اؿالٍ 

َاسؿااً٘ ذهااد ميٝٓاا٘  ٚسااسم ٚذااني سًٝاا٘ ايؿااال٠ ٚايطااالّ  ٕ  ضكااٌ طواااّ ٜأنًاا٘ اذاأ  ،ّ  ٖااٛ  

)َا  نٌ  سد طواَّا قط  ريّا َٔ  ٕ ٜأنٌ َٔ سُاٌ ٜادٙ  ٚ ٕ ْايب اهلل ،اٚ، سًٝا٘     : دبٝٓ٘  ضكاٍ

 (1ايطالّ نإ ٜأنٌ َٔ سٌُ ٜدٙ()

       ٍ )ٖاٛ  : ٚقد سح اهلل تواىل س٢ً طًاب اياسشم  ٚايكاسس يف َٓاناب اكزض يتشؿاًٝ٘ ٚمجوا٘ ضكاا

  ص04طاملًاو:  َٓانبٗاا ٚنًاٛا َأ زشقا٘ ٚ يٝا٘ ايٓػاٛز      ايرٟ دوٌ يهِ اكزض ذياّٛ  ضاَػاٛا يف   

 ص 01طاإلضسا٤: )ٚدوًٓا  ١ٜ ايٓٗاز َبؿس٠ يتبتػٛا ضكاّل َٔ زذهِ: ٚقاٍ تواىل

 ص01طاؾُو١: )ضاذا قكٝت ايؿال٠ ضاْتػسٚا يف اكزض ٚاذتػٛا َٔ ضكٌ اهلل: ٚقاٍ تواىل

يًتذااااز٠ ٚايتؿاااسف ضُٝاااا ؼتاااادٕٛ  يٝااا٘ َااأ  َاااس   ( ضاْتػاااسٚا يف اكزض>>: قااااٍ ايػاااٛناْٞ

َأ زشقا٘ ايارٟ ٜتفكاٌ ذا٘ سًا٢ سباا،ٙ ثاا وؿاٌ  اِ َأ            :  ٟ( ٚاذتػٛا َٔ ضكٌ اهللَواغهِ 

 (2)<<اكزذاي يف املواَالت ٚاملهاضب

ٓفطاا٘ يف َٝااا،ٜٔ ايوُااٌ  يٝشكاال ي تٗاادٕ املطااًِ اؿاال ٖااٛ اياارٟ ميكااٞ يف طسٜاال ايهفاااي  ٚه  

نفاٜا١  ٗٛ املطسٍٚ سأ  ض  ٚا ش،ٖاز   ٚكَت٘ ضبٌٝ ايتكدّٚاؿٝا٠ ايهسمي١  ضست٘ َٛاز، ايوٝؼٚ

قبٌ  ٕ ُٜطأٍ سٓ٘ اجملتُو   ٚ تسساٙ ايدٚيا١  ٚ اؾا١  ذا ناإ َفتاٍٛ ايوكاالت        ٚ غٓا٥ٗاْفط٘ 

قا،زّا س٢ً ايوٌُ  ضاْ٘ يف ٖرٙ اؿاٍ ٜٓبػاٞ  ٕ ٜهإٛ اك،ا٠ ايفوايا١ يف  دَا١ اكضاس٠ ٚاجملتُاو        

  ا٠ ا قتؿا،١ٜ  ٚتكدّ ايبال، اؿكازٟ ٚاش،ٖاز اؿٝ

                                                                                                                      
  1486٘ ،زاٖاِ ٚناإ يا٘ ساد ا  سادٜح زقاِ:       ٚ  سد٘ ايٓطا٥ٞ َٔ سدٜح  ذٞ ٖسٜس٠ يف ) نتاس ايصنا٠  ذاس  ذا   ٜهٔ يا 

(  ٚيًشدٜح طاسم ناجري٠     0/478  0728ٚاذٔ َاد٘ يف ) نتاس ايصنا٠  ذاس َٔ ضأٍ سٔ ظٗس غ٢ٓ  سدٜح زقِ:   ( 4/88

  ٚاكيبااْٞ يف " زٚا٤  310-1/288ٚغٛاٖد سٔ مجو َٔ ايؿشاذ١  ٚقد ذنسٖا ٚتهًِ سٔ  ضاْٝدٖا ايصًٜوٞ يف "ْؿب ايساٜا١"  

   ٚسهِ يًشدٜح ذايؿش١ 274-2/270ٌ" ايػًٝ
 (  1/71  1161  سد٘ ايبخازٟ يف ) نتاس ايبٝٛع  ذاس نطب ايسدٌ ٚسًُ٘ ذٝدٙ  سدٜح زقِ:  1
  4/116ضتض ايكدٜس  2
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ىًاد اإلْطاإ  ىل ايدسا١ ٚايهطاٌ  ٜٚتكااسظ سأ ايوُاٌ ٚايتهطاب          ضال ٜؿاض يف ،ٜأ اهلل  ٕ   

 ٍ ٖٚااٛ ٜوًااِ  ٕ ايًااِٗ ازشقااين  ايًااِٗ ازشقااين  : ٜٚكوااد ساأ ايطااوٞ يف طًااب ايااسشم  ٜٚهتفااٞ ذكااٛ

  (1 )ٚذرٍ اكضباسايطُا٤   متطس ذٖبّا ٚ  ضك١  ٚ  ذد َو ايدسا٤ َٔ ايوٌُ 

ٚ  هٛش يف غسٜو١ اإلضالّ  ٕ ميد املطًِ ٜدٙ  ىل ايٓاع ٜٚطأ ِ اإلسطاإ ٚايؿادق١  ٖٚاٛ ٜكادز     

ٚ ارا لاد  ٕ اإلضاالّ قادع ايوُاٌ  ٚنآسّ ايوُااٍ  ٚاستارب          س٢ً ايهطب  ٚهاد ضاُبٌ ايوُاٌ    

 (2)ٍ ٜدٙ َٔ  سٌ املهاضب ٚ ضكٌ اكسُانطب ايسدٌ َٔ 

اإلضالّ س٢ً ايوٌُ  ضكد سرز َٔ املطأي١ يػري ساد١  ٚغد، ايٓهري ٚايٛسٝد ٚنُا سح  ايجا١ْٝ:

س٢ً َٔ ٜتواطْٛٗا  ٚيٝطٛا َٔ  ًٖٗا   َا يػٓاِٖ   ٚ يكادزتِٗ سًا٢ ايوُاٌ ٚايهطاب ٚا ضاتػٓا٤      

  سٔ ايٓاع 

 :ا تٞٚقد ٚز، يف ذيو  سا،ٜح نجري٠ ددّا   نتفٞ َٓٗا ذجالث١  سا،ٜح ضكط  ٖٚٞ ن

)  تصاٍ املطاأي١ ذأسادنِ    : سبد اهلل ذٔ سُس  ٕ ايٓيب ؾ٢ً اهلل سًٝ٘ ٚضًِ قاٍسدٜح -0      

َُصس١ ؿِ )  (4()(3ست٢ ًٜك٢ اهلل ٚيٝظ يف ٚدٗ٘ 

(  ضامنا 5)َٔ ضأٍ ايٓاع تهجسّا ): سدٜح  ذٞ ٖسٜس٠  ٕ ايٓيب ؾ٢ً اهلل سًٝ٘ ٚضًِ قاٍ-1      

 (6ٜطأٍ مجسّا  ضًٝطتكٌ  ٚ يٝطتهجس()

ٍ       سدٜح سا -2       ( 1) ٕ املطاأي١ نآد )  : س٠ ذأ دٓادس  ٕ زضاٍٛ اهلل ؾا٢ً اهلل سًٝا٘ ٚضاًِ قاا

ٚيف   (2ٜهد ذٗا ايسدٌ ٚدٗ٘      ٕ ٜطأٍ ضًطاّْا   ٚ يف  َس  ذد َٓ٘(   سدا٘ ايرتَارٟ )  

                                                 
 ٖرا ٖٛ  سد اكضباس اييت ٜوترز ذٗا ايكاسدٕٚ سٔ ايوٌُ  1

ٜٛضا  ايكسقااٟٚ يف نتاذا٘ "َػاه١ًايفكس ٚنٝا       ٚقد ذنس مج١ً َٔ ٖرا ايوٛا٥ل  ٚساؾٗاا َواؾا١ دٝاد٠ ضكا١ًٝ ايادنتٛز      

  41ا31ساؾٗا اإلضالّ"  ف: 
  27ف:  يوبد اهلل سًٛإ ايتهاضٌ ا دتُاسٞاْعس:  2
  <<املصس١: قطو١ َٔ ايًشِ ٜطري٠  نايٓتف١ َٔ ايػ٤ٞ  >>: 01/033قاٍ اذٔ اكثري يف "داَو اكؾٍٛ"  3
َٚطااًِ يف ) نتاااس   ( 0/346  0363  سداا٘ ايبخااازٟ يف ) نتاااس ايصنااا٠  ذاااس َاأ ضااأٍ ايٓاااع تهجااسّا  ساادٜح زقااِ:     4

 (  1/611  0131ايصنا٠  ذاس نسا١ٖ املطأي١ يًٓاع  سدٜح زقِ: 
  ٟ: يٝهجس َاي٘    يًشاد١  5
 ( 1/611  0130  سد٘ َطًِ يف )نتاس ايصنا٠  ذاس نسا١ٖ املطأي١ يًٓاع  سدٜح زقِ:  6
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) ٕ املطااا٥ٌ نادٚي ٜهادي ذٗاا ايسدااٌ ٚدٗا٘  ضُأ غااا٤      : (3ٚيف زٚاٜا١ كذاٞ ،اٚ، ٚايٓطاا٥ٞ)   

(   ٚ غا٦ّٝا   هاد َٓا٘ ذادّا(     4ٕ ٜطاأٍ ايسداٌ ذا ضاًطإ)   ندي ٚدٗ٘  َٚأ غاا٤ تاسى         

  ٖٚرا يفغ ايٓطا٥ٞ 

ٖٚرٙ اكسا،ٜح نُا  ٕ ضٝٗا ؼرٜسّا َٔ املطأي١  ضإ ضٝٗا سجّا س٢ً ا ضاتػٓا٤ سأ ايٓااع    

 ذايوٌُ ٚا نتطاس املػسٚع 

                                                                                                                      
  <<ايهد: اـدؽ ٚمٛٙ >>: 125قاٍ ايٟٓٛٚ يف "زٜاض ايؿاؿني" ف:  1
( ٚقاٍ ايرتَارٟ: ٖارا سادٜح سطأ ؾاشٝض        2/54  570يف ) نتاس ايصنا٠  ذاس َادا٤ يف ايٓٗٞ سٔ املطأي١  سدٜح زقِ:  2

  <<ٖٛ نُا قاٍ>>: 01/034قاٍ اكزْاؤٚط يف ؽسه٘ ؾاَو اكؾٍٛ 
ٚايٓطاا٥ٞ يف ) نتااس ايصناا٠  ذااس       ( 1/181  0528نتاس ايصنا٠  ذاس َاػٛش ضٝ٘ املطأي١  سدٜح زقِ:  ذٛ ،اٚ، يف )  3

 (  4/011  1488َطأي١ ايسدٌ ذا ضًطإ  سدٜح زقِ: 
ٖٛ  ٕ ٜطأي٘ سك٘ َأ ذٝات املااٍ ايارٟ يف ٜادٙ  ٚياٝظ ٖارا سًا٢ َوٓا٢ اضاتباس١            >>: 1/126قاٍ اـطاذٞ يف " َوا  ايطٓٔ "  4

   01/034  ٚذنس َجٌ ٖرا اذٔ اكثري يف داَو اكؾٍٛ <<اٍ اييت ؼٜٛٗا  ٜدٟ ذو  ايطالطني سٔ غؿب  َالى املطًُنياكَٛ

 ٖٞ اـُٛؽ  ا: نُا قاٍ اذٔ اكثريا ٚ َا قٛي٘: )ندٚي ٜهدي ذٗا ايسدٌ ٚدٗ٘ ( ضايهدٚي 



 عبدالعسيس بن فوزان الفوزاند.                                                التواصل مطلب شرعي وضرورة اجتناعية

 

  018                                                                                                  اللقاء السنوي السادس للجوات اخلريية باملنطقة الصرقية

 ألولاملبحح ا

 واصل بني اجلوات اخلريية واجملتنعأهنية الت

واب اكيفا١ ٚاملساْطا١  ٚاـًطا١ ٚاجملايطا١  ٜٚطُا٦ٔ ذاايكسس َأ ايٓااع           اإلْطإ َدْٞ ذايطبو 

ٚا دتُااع ذٗااِ  ٜٚطاودٙ قباا١ ايٓااع ياا٘  ٚقباٛ ِ  ٜاااٙ  ٚتكادٜسِٖ ياا٘  نُاا  ْاا٘ ٜطاتٛسؼ َاأ        

   ٜػوس ذايػسذ١ سني ٜبك٢ ٚسدٙ ٜٚبتود سٔ ايٓاعا ْفسا، ٚايٛسد٠  ٜٚهسٙ ا ْكطاع ٚايوصي١  ٚ

يف ؼؿٌٝ َواغ٘ ٚؼكٝل َؿاؿ٘  ىل كايط١ ايٓااع  ٚا ضاتفا،٠    نُا  ْ٘ َكطس ٖٚٛ ٜطو٢

 َٔ دٗٛ،ِٖ  ٚتبا،ٍ املٓاضو َوِٗ  ٚايتفاسٌ َو َٔ وٝطٕٛ ذ٘ َِٓٗ 

نُااا  ْاا٘ ٜوااسض ياا٘ َاأ اؿادااات  ٚوااٌ ذاا٘ َاأ املؿااا٥ب ٚا ضااات  َااا وتاااز َواا٘  ىل سااِْٛٗ     

تشٕٓٛ  ٚاملؿاا٥ب ؼاٝط ذٗاِ َأ     َٚطاسدتِٗ  ٚغٛثِٗ َٚٛاضاتِٗ  ضإ ايٓاع يف ٖرٙ ايدْٝا مم

ْٔ ضاا٤ت٘  شَاإ  ٚاهلل توااىل ٜكاٍٛ:          َٝس ايصَإ نجري٠  ٚاكٜاّ ُقًّاب  َٚأ ضآسٙ شَا نٌ داْب  ٚٔغ

ص ٚاإلْطاإ ثفاس،ٙ  قاو  َأ  ٕ ٜؿاُد طاٜٛاّل  َااّ ٖارٙ         3طايبًاد:  د(يف نب)يكد  ًكٓا اإلْطإ 

ٕ يف غٓا٢ّ سٓا٘ ياٛ  ٕ   ٛاْا٘ ايتفتاٛا      ايػدا٥د  ٚي٦ٔ ؾُد  ضاْ٘ ٜواْٞ َٔ املػك١ ٚاَؾٗد  َاناا 

ُٖسسٛا يٓذدت٘  ٚ ساْٛٙ يف َػهًت٘  ضاملس٤ قًٌٝ ذٓفط٘ نجري ذا ٛاْ٘    يٝ٘  َٚسَدذٛا سًٝ٘  ٚ

 :ٚقد ؾدم ايكا٥ٌ

 ٜٛاضٝو  ٚ ٜطًٝو  ٚ ٜتٛدُو        ooo         ٚ ذد َٔ غه٣ٛ يرٟ َسٚؤ٠ 

ٚسدٙ  ٚ  ٜطتطٝو  ٕ ٜكاّٛ ضٝٗاا ثؿااحل    نُا  ٕ اإلْطإ ميس ثساسٌ   ميهٔ  ٕ ٜوٝؼ ضٝٗا 

ْفط٘  ضٗٛ ٜٓػأ  ّٚ  يف  سكإ ٚايدٜ٘ طفاّل ؾػريّا قتادّا  ىل ايسسا١ٜ ٚايوٓا١ٜ   ثِ ٜرتسسع يف 

نٓ  اكضس٠ َد٠ ط١ًٜٛ  ست٢ ٜطتكِٝ سٛ،ٙ  ٜٚؿًب َساض٘  ٜٚؿبض زداّل قّٜٛا ٜطتطٝو ايكٝااّ  

 ذٓفط٘  ٚايطوٞ يف ؼكٝل َؿاؿ٘  ٚطًب زشق٘ 

ضإ َٓد اهلل يف سُسٙ  ،زنت٘ ايػٝخٛ ١  ٚ قودٙ ايهرب  ٚسا، قتادّا  ىل نفايا١ غاريٙ  نُاا    

نإ قتادّا يريو يف ساٍ طفٛيتا٘ ْٚػاأت٘  )َٚآهِ َأ ٜاس،  ىل  زذٍ ايوُاس يهاٝال ٜوًاِ َأ          

 ص 4طاؿر: )ذود سًِ غ٦ّٝا
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غريٙ  ٖٚٛ   ٜصاٍ يف شٖس٠ (  ضٝشتاز  ىل نفاي١ 1ٚقد ٜوٓك٘ ايصَإ ذٓاذ٘  ٤ٜٛٓٚ سًٝ٘ ذهًهً٘)

 غباذ٘  ٚيف ٚقت َبهس َٔ ضين سٝات٘  نُا ٖٞ ساٍ ذو  املسق٢ ٚاملوٛقني ٚاملكودٜٔ 

  تصٍ ضهس٠ ايتوي  ٚايتٓاؾس  ؽاَس سكٍٛ ايبػس  >>ٜكٍٛ ايػٝخ قُد ايطاٖس اذٔ ساغٛز: 

دز٠  ضًاريو  َأ سٗاد ْػاأت٘ يف ٖارٙ اكزض  َأ سٝاح َاايف طبوا٘ َأ اتطااع املطُاو  ٚقًا١ املكا             

نإ ذطبو٘ قتادّا  ىل  ضواف ذوك٘ ذوكّا ثهُالت َاٜوذص سٔ ْٛاي٘ َٔ دًب املال٥ِ  ٚ،ضو 

املاس   ٚذاريو ناإ َاادّْٝا ذاايطبو   ٟ: قتاداّا  ىل ايتذُاو ٚايتشبااب  يًاتُهٔ َأ ا ضااتٓذا،         

 سٓد استٝاد٘  ىل ايٓٛاٍ   ٚ ايدضاع 

١ ؾػري٠ تتفسع سٔ ايٓطب ايفس،ٟ  ثِ ْعاّ ايؿاٗس  ٚسٔ تًو ايفهس٠ ْػأ ْعاّ ايوا١ً٥  ٖٚٛ داَو

ٚاـ٦ٛي١  ثِ ْعااّ ايكبًٝا١  ٖٚاٛ داَوا١ ٚاضاو١ تتفاسع سأ ايٓطاب ايبوٝاد  ٚسأ املاٛطٔ  ثاِ ْعااّ              

 (2)<<اك١َ  ٖٚٛ داَو١ نبري٠ تتفسع سٔ ايٓطب ايبوٝد اؾاَو  ٚسٔ املٛطٔ  ٚسٔ ايًػ١   

٘ ٚزمحتا٘:  ٕ ٜسضاو ذوا  اـًال ضاٛم ذوا        ٚيكد داست ضا١ٓ اهلل تباازى ٚتوااىل ٚاقتكات سهُتا      

،زدات  ٚ ٕ ٜفاٚت ذِٝٓٗ يف ايسشم  ٚيف املٛاٖب ٚايكدزات  ٚيف ضا٥س ايك٣ٛ ايعااٖس٠ ٚايباطٓا١    

يٝتخاار ذوكااِٗ ذوكااّا ضااخسّٜا  ضتطااتكِٝ سٝاااتِٗ  ٚتتشكاال َؿاااؿِٗ  ٜٚااتِ ايتٛاؾااٌ ٚايتفاسااٌ    

ٝاا٠ ايادْٝا ٚزضوٓاا ذوكاِٗ ضاٛم ذوا        )مٔ قطآُا ذٝآِٗ َوٝػاتِٗ يف اؿ   : ذِٝٓٗ  نُا قاٍ تواىل

 ص 21طايص سف: ،زدات يٝتخر ذوكِٗ ذوكّا ضخسّٜا ٚزمح١ زذو  ري مما هُوٕٛ

ضايٓاع نًِٗ س٢ً ا تالف طبكاتِٗ َطاخسٕٚ ـدَا١ ذوكاِٗ ذوكاّا    ضاسم يف ذياو ذاني زداٌ         

ري ٚاَس ٠  ٚذناٞ ٚغايب  ٚساا  ٚسااَٞ  ٚضكاري ٚغاين  ٚسسذاٞ ٚسذُاٞ  ٚ َاري َٚاأَٛز  ٚؾاػ           

ٚنابري  ضهااٌ ايبػااس َُٗااا سًات َااساتبِٗ  ٚغااسضت ٚظااا٥فِٗ ضااِْٗ َطااخسٕٚ ـدَاا١ غريٖااِ     

 ٚيف نٌ ظسف   ٚغريِٖ َطخس ـدَتِٗ  ٚذوكِٗ قتاز يبو   يف نٌ ٚقو

                                                 
  ٚايكااَٛع احملاٝط  ف:   00/485ٕ ايواسس    ٚيطاا 4/011َوذِ َكاٜٝظ ايًػا١   :ايَهًَِهٌ: ٖٛ ايؿدز َٔ نٌ غ٤ٞ  اْعس 1

 ملا يٝظ ظطِ    قايت  سساذ١ٝ تسثٞ اذٓٗا : "ٚقد ٜطتواز "ايهًهٌ>>قاٍ اذٔ َٓعٛز:   0251

  00/486يطإ ايوسس  <<ضذوًت يًدٖس نًهاّل  يك٢ سًٝ٘ ايدٖس نًهً٘ * * * َٔ ذا ٜكّٛ ذهًهٌ ايدِٖس؟
  013 ؾٍٛ ايٓعاّ ا دتُاسٞ ف:  2
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ٚيٛ نإ ايٓاع نًِٗ س٢ً ،زد١ ٚاسد٠ َٔ ايػ٢ٓ ٚايك٠ٛ ٚايرنا٤ ٚضا٥س ايكدزات ٚاملٛاٖاب  ملاا   

 اضتطاسٛا  ٕ ىدّ ذوكِٗ ذوكّا 

 ْااا  ٚقوٓااا ٖاارا ايتفاااٚت ذااني ايوبااا، يف ايكاا٠ٛ    >>ٜكااٍٛ اإلَاااّ ايااساشٟ يف تفطااريٙ يبٜاا١ ايطاااذك١:   

ٚايكو   ٚايوًِ ٚاؾٌٗ  ٚاؿراق١ ٚايبال١ٖ  ٚايػٗس٠ ٚاـٍُٛ  ٚ منا ضوًٓا ذيو كْا ياٛ ضاٜٛٓا   

٦ٓاار ذٝاآِٗ يف نااٌ ٖاارا اكسااٛاٍ   ىاادّ  سااد  ساادّا  ٚ  ٜؿااس  سااد َاآِٗ َطااخسّا يػااريٙ  ٚسٝ  

 (1)<<ٜفكٞ ذيو  ىل  ساس ايوا  ٚضطا، ْعاّ ايدْٝا

يٝطتوٌُ ذوكِٗ ذوكّا >>: يٛضٞ يف قٛي٘ تواىل )يٝتخر ذوكِٗ ذوكّا ضخسّٜا ٚقاٍ ا 

يف َؿاااؿِٗ  ٜٚطااتخدَِٖٛ يف َٗاآِٗ  ٜٚطااخسِٖٚ يف  غااػا ِ  ستاا٢ ٜتواٜػااٛا ٜٚرتاضاادٚا         

 (2)<< يٓكـ يف املكٓتس سًٝ٘يهُاٍ يف املٛٓضو سًٝ٘  ٚ  ٜٚؿًٛا  ىل َساضكِٗ   

ضطبٝواا١ اؿٝااا٠  ذّا قا٥ُاا١ سًاا٢  ضاااع ايتفاااٚت ذااني ايٓاااع يف َااٛاٖبِٗ ٚقاادزاتِٗ  ٚيف   

َواٜػِٗ ٚ زشاقِٗ  ٚيف  َصدتِٗ ٚزغباتِٗ  ٚضُٝا ميهٔ  ٕ ٜكّٛ ذ٘ نٌ ضس، َِٓٗ  ٚياٛ  ذياو   

ناجري٠ دادّا   ػاد َأ     ملا  َهٔ  ٕ تكاّٛ اؿٝاا٠ يف ٖارا اكزض ذٗارٙ ايؿاٛز٠  ٚيبكٝات  سُااٍ        

 (3ٜػػًٗا ٜٚكّٛ ذٗا )

ٚيهٔ اهلل ذسمحت٘ ضخس ٖس ٤ اـًل ذوكِٗ يبو   ٚدوٌ نٌ ٚاسد َِٓٗ  ا،َاّا يػاريٙ  غاوس    

 ٚهلل ،ٓز ايكا٥ٌ: ذريو  ّ   ٜػوس 

ُّ  ooo ايٓاع يًٓاع َٔ ذدٚ َٚٔ سكس   ذوْ  يبوٍ  ٚ ٕ   ٜػوسٚا  د

ٚسعِ اؿاد١  يٝ٘  ٚ ْ٘ َطًب قسٚزٟ ٚساد١  ْطاا١ْٝ  ا دتُاسٞ  ٛاؾٌ ٚذٗرا ْدزى  ١ُٖٝ ايت

  غٓاا٢ يًٓاااع سٓٗااا  ضااإ ضااوا،تِٗ   تتشكاال  ٚ  تااتِ  ااِ َؿاااؿِٗ  ٜٚٓااتعِ َواغااِٗ              

 ذايتوإٚ ٚايتهاضٌ ضُٝا ذِٝٓٗ 

  ناإ  نجاس ضاوا،٠ ٚ َٓااّ     ٚتسامحاّا ٚتواْٚاّا    ٚتٛاؾااّل    ٚنًُا نإ اجملتُاو  نجاس تهااضالّ   

  ازّااضتكسٚز ا٤ّ ٚ

                                                 
  6/132  ٚ قٛا٤ ايبٝإ 3/443  ٚضتض ايكدٜس 6/102  ٚاْعس مٛٙ يف: تفطري اذٔ نجري 100-16/101ايهبري ايتفطري  1
  7/35  ٖٚٛ َٛدٛ، ذٓؿ٘ تكسٜبّا يف تفطري " ذٞ ايطوٛ،" 14/67املواْٞ  زٚي 2
  3/334  ٚتفطري ايطودٟ 4/2076اْعس: يف ظالٍ ايكس ٕ  3
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 نياملبحح الجا

 بني اجلوات اخلريية واجملتنعواصل مصروعية الت

 ثوٓاٙ ايٛاضو ايػاٌَ  ٚايتهاضٌ ا دتُاسٞ يتٛاؾٌضالَٞ ٖٛ ،ٜٔ اايدٜٔ اإل

ٞ  ٛاؾٌضايت َباد   ؾاٌٝ َأ َباا،٤ٟ ٖارا ايادٜٔ  ٖٚاٛ سا١ َأ  ٖاِ ساات             ٚايتهاضٌ ا دتُااس

  َتهااضالّ َتٛاؾااّل  اجملتُو املطاًِ  ذاٌ   ميهأ  ٕ ٜهإٛ اجملتُاو َطاًُّا سكاّا     ذا ناإ         

 (1 )َتهاتفّاَتويفّا 

ٌ ٚ  ٜهت  اإلضالّ ذاؿاح سًا٢ ايت   ٞ   ٛاؾا   ٚايتٜٓٛا٘ ذػاأْ٘  ٚايجٓاا٤ سًا٢     ٚايتهاضاٌ ا دتُااس

يتشكٝك٘  سهاَّا نجري٠  ٚتػسٜوات سدٜد٠  َٓٗا َاٖٛ ستِ ٚادب اك،ا٤  َٚٓٗاا   ًٖ٘  ذٌ غسع 

 َاٖٛ َطتشب َسّغب ضٝ٘ 

ٚاكَااس ذاا٘  يهاْاات   ا دتُاااسٞ  ٌهاضااايتايتٛاؾااٌ ٚٚيااٛ   ٜااأت ،يٝااٌ  اااف سًاا٢ َػااسٚس١ٝ     

ايتػسٜوات ٚاكسهاّ ايتهًٝف١ٝ  ناض١ٝ يف ايد ي١ سًا٢ َػاسٚسٝت٘  ٚسعاِٝ َهاْتا٘ َأ ،ٜأ       

 ّ اإلضال

       ٌ   ُااا  ٚؼاا  سًٝٗٚايتٛاؾااٌ نٝاا  ٚايكااس ٕ ٚايطاا١ٓ ٦ًَٝااإ ذايٓؿااٛف اياايت تااأَس ذايتهاضاا

 ؟!َٔ   ـ  ٚؾاف املسَٓني ُاٚػوًٗ

    مجاع اك١َ  ٚاملوكٍٛ ايؿسٜض ١ٝ ايتٛاؾٌ ٚايتهاضٌ ا دتُاسٞنُا ،ٍ س٢ً َػسٚس

 ك،ي١:ذٝإ ٖرٙ اٚ يٝو 

   ّٚ : اك،ي١ َٔ ايكس ٕ 

)ٚاستؿُٛا عبٌ اهلل مجٝوّا ٚ  تفسقٛا ٚاذناسٚا ْوُا١ اهلل سًاٝهِ  ذ    : ٚتواىل قٍٛ اهلل تبازىا 0

ص  ٚقٛيا٘: )ٖاٛ ايارٟ    012ٍ سُاسإ:  (ط نٓتِ  سدا٤ ضأي  ذاني قًاٛذهِ ضأؾابشتِ ذٓوُتا٘   ٛاْااّ     

ٚ ياا  ذااني قًااٛذِٗ يااٛ  ْفكاات َااا يف اكزض مجٝوااّا َا يفاات ذااني قًااٛذِٗ   o ٜاادى ذٓؿااسٙ ٚذاااملسَٓني 

                                                 
  16إلضالَٞ يًدنتٛز: سبداهلل ايطٝاز  ف: اْعس: ايتهاضٌ ا دتُاسٞ يف ايفك٘ ا 1
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ص  ٚقٛيااااا٘: ) مناااااا املسَٓااااإٛ 51 52طاكْفااااااٍ: (ذٝااااآِٗ  ْااااا٘ سصٜاااااص سهاااااِٝ ٚيهااااأ اهلل  يااااا 

 ص 01طاؿذسات: ٠(  ٛ

ٚ ضاك ٠ٛ اإلضال١َٝ َعٗس َأ  ٖاِ َعااٖس     ايتهاضاٌ ا دتُااسٞ  ٖٚارٙ ا ٜاات َٚاا يف      ايتٛاؾاٌ 

     ٗ ِ   اا٠ٛ َتشاااذني  َوٓاٖاا تسنااد تًاو اك اا٠ٛ ذاني املااسَٓني  ٚتاارنسِٖ ثٓا١ اهلل سًااِٝٗ  ٕ دوًا

 رتامحني َتواْٚني  َتٛاؾًني ََتويفني 

ٚا ٜا١ اك اري٠ تاادٍ سًا٢  ٕ اك ا٠ٛ ٚاإلميااإ قسٜٓاإ َتالشَااإ  ضاال   ا٠ٛ ؾااا،ق١ّ ذاال  ميااإ  ٚ          

 ميإ سكٝكّٝا ذال غوٛز ذاك ٠ٛ ٚقٝاّ عكٛقٗا  ضايتو ٞ ذني املَٛٓني ٚقب١ ذوكِٗ يابو  غاسط   

٘     تواىل يؿش١ اإلميإ ٚنُاي٘ ايٛادب  ٖٚٞ َٔ يٛاشّ قب١ اهلل ) مناا  : نُا قاٍ زذٓا ضابشاْ

َٚٔ ٜتٍٛ  oٚيٝهِ اهلل ٚزضٛي٘ ٚايرٜٔ  َٓٛا ايرٜٔ ٜكُٕٝٛ ايؿال٠ ٜٚستٕٛ ايصنا٠ ِٖٚ زانوٕٛ 

 ص 45  44طاملا٥د٠: اهلل ٚزضٛي٘ ٚايرٜٔ  َٓٛا ضإ سصس اهلل ِٖ ايػايبٕٛ

ضٗٞ   ٠ٛ تٓبجل َٔ سكٝد٠ املطًِ  ٖٚٞ مثس٠ َٔ مثسات  مياْ٘  ٚنًُا نإ اإلْطإ  نجس 

 مياّْا نإ  نجس غوٛزّا ذٗرٙ اك ٠ٛ  ٚقٝاَّا عكٛقٗا: َٔ قب١ املطًُني  ٚايسمح١ ذِٗ  

ِٗ  َٚػازنتِٗ يف   َِٗ ٚايٓؿض  ِ  ٚا ٖتُاّ ذػأْٚايتٛاؾٌ َوِٗ  ٚاؿدس سًِٝٗ  

ص  ٚقاٍ 18طايفتض: (د ٚؾ  اهلل املسَٓني ذكٛي٘: ) غدا٤ س٢ً ايهفاز زمحا٤ ذِٝٓٗٚق  ٚ َا ِ

تواىل: )ٜا ٜٗا ايرٜٔ  َٓٛا َٔ ٜستد َٓهِ سٔ ،ٜٓ٘ ضطٛف ٜأتٞ اهلل ذكّٛ وبِٗ ٚوبْٛ٘  ذي١ س٢ً 

 ص 34طاملا٥د٠:  (املسَٓني  سص٠ س٢ً ايهاضسٜٔ

 ٕ ٚياٞ املاسَٔ ٖاٛ اهلل ٚزضاٛي٘ ٚسباا،ٙ       "ضكد   رب ا ضابشاْ٘ ا   قاٍ غٝخ اإلضالّ اذٔ ت١ُٝٝ: 

املسَٕٓٛ  ٖٚرا ساّ يف نٌ َسَٔ َٛؾٛف ذٗرٙ ايؿف١  ضٛا٤ ناإ َأ  ٖاٌ ْطاب٘   ٚ ذًادٙ   ٚ      

 (1َرٖب٘   ٚ طسٜكت٘   ٚ   ٜهٔ")

ُّاا ذٛاداب اإلمياإ ناإ  ّ اا يهاٌ َاسَٔ  ٚٚداب سًا٢ ناٌ            ٚقاٍ  ّٜكا: "ضُٔ نإ قا٥

ذُٝٓٗا سكد  اف  ضإ اهلل ٚزضٛي٘ قاد سكادا اك ا٠ٛ ذُٝٓٗاا     َسَٔ  ٕ ٜكّٛ عكٛق٘  ٚ ٕ   هس 

                                                 
    2/307فُٛع ضتا٣ٚ اذٔ ت١ُٝٝ:   1
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ٕ       ذكٛياا٘ طاؿذااسات    منااا املسَٓاإٛ   اا٠ٛ ضأؾااًشٛا ذااني   ااٜٛهِ ٚاتكااٛا اهلل يوًهااِ تسمحااٛ

 (1")ص01

ٚايٛادب س٢ً نٌ َطًِ  ٕ ٜهٕٛ سب٘ ٚذػك٘  َٚٛا ت٘ َٚوا،ات٘ تاذواّا كَاس اهلل   "ٚقاٍ: 

ٜٚاابػ  َااا  ذػكاا٘ اهلل ٚزضااٛي٘  ٜٚااٛايٞ َاأ ٜااٛايٞ اهلل   ٚزضااٛي٘  ضٝشااب َااا  سباا٘ اهلل ٚزضااٛي٘  

 ٚزضٛي٘  ٜٚوا،ٟ َٔ ٜوا،ٟ اهلل ٚزضٛي٘ 

َٚٔ نإ ضٝ٘ َاا ٜاٛاىل سًٝا٘ َأ سطآات  َٚاا ٜواا،٣ سًٝا٘ َأ ضا٦ٝات  سَٛاٌ ثٛداب             

ذيو  نفطام  ٌٖ امل١ً   ذ ِٖ َطتشكٕٛ يًجٛاس ٚايوكاس  ٚاملٛا ٠ ٚاملواا،ا٠  ٚاؿاب ٚايابػ      

َٚٔ ٜوٌُ َجكااٍ ذز٠ غاسّا    oَٔ ٜوٌُ َجكاٍ ذز٠  ريّا ٜسٙ ِٗ َٔ ايرب ٚايفذٛز  ضإ عطب َا ضٝ

 (2)<<ص7  6طايصيصي١: ٜسٙ

 ص1طاملا٥د٠: ()ٚتواْٚٛا س٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ ٚ  تواْٚٛا س٢ً اإلثِ ٚايودٚإ :قٛي٘ تواىل ا1

ضفٞ ٖرا ا ١ٜ  َس ؾسٜض ذٛدٛس ايتوإٚ ذني املاسَٓني سًا٢ ايارب ٚايتكا٣ٛ  ٚضٝٗاا ؼاسِٜ ملاا ٜكاا،         

 ذيو َٔ ايتوإٚ س٢ً اإلثِ ٚايودٚإ 

ٚايرب: اضِ دااَو يهاٌ  اري قاٛيٞ  ٚ ضوًاٞ  َتوًاٍل عكاٛم اهلل  ٚ عكاٛم ا ،َاٝني  ٚاإلثاِ: قاد            

 ذيو 

      ٚ ضٝا٘  اري  اِ يف ،ٜآِٗ ٚ،ْٝااِٖ  ٚ ٕ       ْٛا سًا٢ ناٌ َاا   ضاهلل توااىل ٜاأَس سباا،ٙ املاسَٓني ذاإٔ ٜتواا

 (3ٚقسز سًِٝٗ يف ،ِٜٓٗ ٚ،ْٝاِٖ )  ضٝ٘ غس  ِ ٜبتودٚا سٔ نٌ َا

قاٍ املاٚز،ٟ: ْدس اهلل ضبشاْ٘  ىل ايتوإٚ ذايرٓب  َٚقَسْ٘ ذايتك٣ٛ ي٘  كٕ يف ايتك٣ٛ "قاٍ ايكسطيب: 

قااا اهلل تواااىل ٚزقااا ايٓاااع  ضكااد متاات  زقااا اهلل تواااىل  ٚيف اياارب زقااا ايٓاااع  َٚاأ مجااو ذااني ز 

ُٓت ْوُت٘  (4)"ضوا،ت٘  ٚس

                                                 
   24/83املؿدز ايطاذل:   1
  24/83فُٛع ضتا٣ٚ اذٔ ت١ُٝٝ  2
  1/166  ٚشا، املطري 2/01اْعس تفطري اذٔ نجري  3
  5/36اؾاَو كسهاّ ايكس ٕ  4
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 ٟ: يٝؤ ذوكهِ ذوكاّا سًا٢ ايارب  ٖٚاٛ: اضاِ دااَو       ( )ٚتواْٚٛا س٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ"ٚقاٍ ايطودٟ: 

 يهٌ َا وب٘ اهلل ٜٚسقاٙ  َٔ اكسُاٍ ايعاٖس٠ ٚايباط١ٓ  َٔ سكٛم اهلل ٚسكٛم ا ،َٝني 

ٚايتك٣ٛ يف ٖارا املٛقاو: اضاِ دااَو يارتى ناٌ َاا ٜهسٖا٘ اهلل ٚزضاٛي٘  َأ اكسُااٍ ايعااٖس٠             

 ٚايباط١ٓ 

ٚنٌ  ؿ١ً َٔ  ؿاٍ اـري املأَٛز ذفوًٗا   ضإ ايوبد َأَٛز ذفوًٗا ذٓفط٘  ٚثوا١ْٚ غريٙ سًٝٗا 

 َٔ   ٛاْ٘ املسَٓني  ذهٌ قٍٛ ٜبوح سًٝٗا  ٜٚٓػط  ا  ٚذهٌ ضوٌ نريو   

 (1)"١ٝ ٚظًِ  هب س٢ً ايوبد نٓ  ْفط٘ سٓ٘  ثِ  سا١ْ غريٙ س٢ً تسن٘ٚنٌ َوؿ

ٚؾاااسب ٚيًتواإٚ سًاا٢ اياارب ٚايتكاا٣ٛ ؾااٛز نااجري٠  ٚٚداٛٙ َتوااد،٠: ضايوااا  ٜوااني ايٓاااع ذوًُاا٘    

ٚايطبٝاااب ذطبااا٘  ٚايؿااااْو ٚايػاااين ٜوٝااآِٗ ثايااا٘  ٚايػاااذاع ذػاااذاست٘  اياااس ٟ ٜوٝااآِٗ ذس ٜااا٘  

 يف سدٚ، طاقت٘ ٚقدزت٘ ٚنٌ يف فاٍ ؽؿؿ٘  ٚذؿٓاست٘  

َتواااْٚني َتهاااتفني  ٜػااد ذوكااِٗ  شز ذواا       َتٛاؾااًني َرتامحااني   ٚذٗاارا ٜؿاابض املطاإًُٛ   

 (2ٜٚهٌُ ذوكِٗ ْكـ ذو   نُا  زا، اهلل  ِ  ٕ ٜهْٛٛا )

 ٚ  طواّ يف ّٜٛ ذٟ َطػب١  oضو زقب١  oايوكب١  َٚا  ،زاى َا o)ضال اقتشِ ايوكب١ : قٛي٘ تواىل ا2

o  ذاَكسذا١  ٜتُّٝاo    َطاهّٝٓا ذا َرتذا١ ٚ o          ثاِ ناإ َأ ايارٜٔ  َٓاٛا ٚتٛاؾاٛا ذايؿارب ٚتٛاؾاٛا

 ص07-00طايبًد:  ٚي٦و  ؾشاس امل١ُٓٝ oذاملسمح١ 

ا ٜات ؾسو١ ضُٝا ٜٓبػٞ  ٕ ٜهٕٛ سًٝ٘ سبا، اهلل َأ اؿاسف سًا٢ ْفاو ايٓااع  ٚ ٜؿااٍ        ضٗرٙ

 اـري  يِٝٗ  ٚايٓؿض  ِ  ٚايػفك١ سًِٝٗ  ٚايسمح١ ذِٗ  َٚػازنتِٗ يف   َِٗ ٚ سصاِْٗ 

ايوكب١ يف اكؾاٌ  ٖاٞ ايطسٜال ايايت يف     "ٜكٍٛ ايوال١َ ايػٛناْٞ يف َوسض تفطريٙ  رٙ ا ٜات: 

ٝت ذريو يؿوٛذ١ ضًٛنٗا  ٖٚٛ َجٌ قسذ٘ ضبشاْ٘ جملاٖد٠ ايٓفظ ٚا ٣ٛ ٚايػٝطإ اؾبٌ  س

ٟٓ غا٤ٞ   (ايوكبا١  يف  سُاٍ ايرب  ضذوً٘ نايرٟ ٜتهً  ؾاوٛ، ايوكب١ ٚقٛيا٘ )َٚاا  ،زاى َاا       :ٟ 

  ٟ: ٖٞ  ستام زقب١  ٚؽًٝؿٗا َٔ  ضاز ايسم  ()ضو زقب١ ؟اقتشاَٗا  سًُو َا

                                                 
  342-0/341تٝطري ايهسِٜ ايسمحٔ يف تفطري نالّ املٓإ  1
  5/36اْعس: اؾاَو كسهاّ ايكس ٕ  2
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 ( ٟ: قساذ١ ) ٚ َطهّٝٓا ذا َرتذا١  (املطػب١: اجملاس١  )ٜتُّٝا ذا َكسذ١() ٚ  طواّ يف ّٜٛ ذٟ َطػب١

ٚضٝا٘ ،يٝاٌ سًا٢  ٕ ٖارٙ      ( ٟ:   غ٤ٞ ي٘  نأْ٘ يؿل ذايرتاس يفكسٙ  )ثاِ ناإ َأ ايارٜٔ  َٓاٛا     

 ٟ:  (ايكسس  منا تٓفو َو اإلميإ  ٚقٌٝ املو٢ٓ:  ْ٘  تا٢ ذٗارٙ ايكاسس يٛدا٘ اهلل  )ٚتٛاؾاٛا ذايؿارب      

 ؾاااذِٗ َاأ ايبالٜااا    ذوكااّا ذايؿاارب سًاا٢ طاساا١ اهلل  ٚساأ َواؾااٝ٘  ٚسًاا٢ َااا       ٚؾاا٢ ذوكااِٗ  

 ٟ: ذايسمحا١ سًا٢ سباا، اهلل  ضااِْٗ  ذا ضوًاٛا ذياو زمحاٛا ايٝتاِٝ          (ٚاملؿا٥ب  )ٚتٛاؾاٛا ذاملسمحا١  

 (1)"ٚاملطهني  ٚاضتهجسٚا َٔ ضوٌ اـري ذايؿدق١ ٚمٖٛا

ع  ٚاإلسطاإ  ياِٝٗ َا،ٜاّا َٚوٜٓٛاّا  ٖٚاٞ      َا ٚز، َٔ ا ٜات اييت ؼح س٢ً ذارٍ املواسٚف يًٓاا   ا 3

)ٚيهأ اياارب َأ  َأ ذااهلل ٚايٝااّٛ ا  اس ٚاملال٥ها١ ٚايهتاااس       : ناجري٠ دادّا  َٚٓٗاا قٛياا٘ توااىل    

ٚايٓبٝني ٚ ت٢ املاٍ س٢ً سب٘ ذٟٚ ايكسذ٢ ٚايٝتا٢َ ٚاملطانني ٚاذٔ ايطبٌٝ ٚايطاا٥ًني ٚيف ايسقااس   

 ذا ساٖادٚا ٚايؿااذسٜٔ يف ايبأضاا٤ ٚايكاسا٤ ٚساني      ٚ قاّ ايؿال٠ ٚ تا٢ ايصناا٠ ٚاملٛضإٛ ذوٗادِٖ     

 ص  066طايبكس٠: ايبأع  ٚي٦و ايرٜٔ ؾدقٛا ٚ ٚي٦و ِٖ املتكٕٛ

)ٚاسبدٚا اهلل ٚ تػسنٛا ذ٘ غ٦ّٝا ٚذايٛايادٜٔ  سطااّْا ٚذارٟ ايكسذا٢ ٚايٝتاا٢َ ٚاملطاانني       ٚقٛي٘: 

هات  ميااْهِ  ٕ اهلل   ٚاؾاز ذٟ ايكسذ٢ ٚاؾاز اؾٓاب ٚايؿااسب ذاؾٓاب ٚاذأ ايطابٌٝ َٚاا ًَ      

ايرٜٔ ٜبخًإٛ ٜٚاأَسٕٚ ايٓااع ذايبخاٌ ٜٚهتُإٛ َاا  تااِٖ اهلل         o وب َٔ نإ كتاّ  ضخٛزّا 

 ص  26  25طايٓطا٤: َٔ ضكً٘ ٚ ستدْا يًهاضسٜٔ سراذّا َّٗٝٓا

ضا ١ٜ سا١َ يف مجٝو املرنٛزٜٔ  َٔ املطًُني ٚايهاضسٜٔ  ٚايؿاؿني ٚايفاضكني  

ٔ  ضهًِٗ ٜػسع اإلسطإ  يِٝٗ ٚايتٛاؾٌ َوِٗ  ٚ ٕ نإ سل املطًِ  سعِ ٚايكسٜبني ٚايبوٝدٜ

نٌ ي٘ َٔ ايرب ٚاإلسطإ عطب   ٚسل ايكسٜب  ند َٔ سل ايبوٝد  يهٔ َٔ سل ايهاضس

 قسذ٘ َٚٓصيت٘  ٚس٢ً قدز سادت٘ َٚا ٜٓاضب٘  

َِٚ ِذ  ٚس٢ً ٖرا تٛاطأت زضا ت ايطُا٤  ٚ ٚؾت ذ٘ مجٝو اكْبٝا٤  قاٍ اهلل تواىل: 

ََٝتا َٚاِي َٚٔذٟ اِيُكِسَذ٢  ِٔ ِ ِسَطاّْا  ِٜ َٛأيَد َٚٔذاِي  َ٘ َٕ ِ  َّ ايًّ ٌَ َ  َتِوُبُدٚ ٓٔٞ ِ ِضَسا٥ٔٝ ََٔٝجاَم َذ َْا  ََُطأننِي َ َ ِر َٚاِي  ٢ََ

ِِ ِ  َّ َقًٔ ُِٝت َٛيَّ ِٖ َت َٚ ُتِٛا ايٖصَنا٠َ ُث ُُِٛا ايٖؿاَل٠َ  ََٚ ٔقٝ َٕ َُٚقُٛيِٛا ٔيًٖٓاِع ُسِطّٓا  ِِّوِسُقٛ ََٚ ُْتِ   ِِ ُِّٓه  ٝاّل 

 ٟ:   ر املٝجام سًِٝٗ س٢ً  يط١ٓ  ْبٝا٥ِٗ  ٕ ٜوبدٚٙ ٚسدٙ   غسٜو ي٘  ٚ ٕ وطٓٛا  ص 72طايبكس٠ 

                                                 
  334-4/333ضتض ايكدٜس  1
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 ىل ايٛايدٜٔ ٚاكزساّ ٚايٝتا٢َ ٚاملطانني  ذهٌ قٍٛ مجٌٝ  ٚضوٌ مجٌٝ  ثِ  َس ذاإلسطإ 

َّا  ضكاٍ:  ِِ ِ  َّ َقًٔٝاّل َُٚقُٛيِٛا ٔيًٖٓ  ىل ايٓاع سُٛ ُِٝت َٛيَّ ِٖ َت َٚ ُتِٛا ايٖصَنا٠َ ُث ُُِٛا ايٖؿاَل٠َ  ََٚ ٔقٝ اِع ُسِطّٓا 

 َٕ ِِّوِسُقٛ ََٚ ُْتِ   ِِ  ٟ: قّٛ  سطّٓا  يطّٝفا زضّٝكا  طّٝبا َفّٝدا  ٖٚرا ساّ يف ايكسٜب  ُِّٓه

َيا اهلل ا تواىل ا: ٚايبوٝد  ٚايرب ٚايفادس  ٚاملطًِ ٚايهاضس      ٕ ٜهٕٛ قازّذا  قاٍ 

َُٚت  ِِ ُٖ ِِ َ ٕ َتَبٗسٚ َٜاِزُن ،ٔ ِّٔ ِِ ُِٜخِسُدُٛنِ  ََٚي  ِٔ ِِ ٔضٞ ايدِّٜ ِِ َُٜكأتًُُٛن َٔ َي ِٔ ائَّرٜ ُ٘ َس ُِ ايَّ َٗاُن ِٓ ِكٔطُطٛا َٜ

ُُِكٔطٔطنَي  َ٘ ُٜٔشٗب اِي ٕٖ ايَّ  ِ ِِ ِٗ ِٝ  ص 7املُتش١ٓ ِ َي

 ثاّْٝا: اك،ي١ َٔ ايط١ٓ 

دٍ سًاا٢ قااسٚز٠ ايتٛاؾااٌ ٚايتهاضااٌ ذااني    نااجري٠ داادّا  تاا  يكااد سفًاات ايطاا١ٓ ايٓبٜٛاا١ ذأسا،ٜااح    

 املطًُني  َٚٔ ذيو َا ٜأتٞ: 

)املسَٔ يًُسَٔ نايبٓٝإ ٜػد ذوك٘ ذوكّا  ثِ غٓبو ذني  :قٛي٘ ؾ٢ً اهلل سًٝ٘ ٚضًِا 0

  (1 ؾاذو٘()

جٌٝ ٜفٝد اؿ  س٢ً َوا١ْٚ املسَٔ ٖرا مت"( ْكاّل سٔ ايكسطيب  ْ٘ قاٍ: 2دا٤ يف "،يٌٝ ايفاؿني")

ذد َٓ٘  ضإ ايبٓا٤  ٜتِ ٚ  ؼؿٌ ضا٥دت٘    ذإٔ  يًُسَٔ ْٚؿست٘  ٚ ٕ ذيو  َس َتأند  

ٜٛٓ٘  ٚ ٕ   ٜهٔ ذيو امًت  دصاؤٙ ٚ سس ذٓاؤٙ  ٚنرا املسَٔ  ٜهٕٛ ذوك٘ ميطو ذوكّا ٜٚك

ست٘  ضإ   ٜهٔ ذيو سذص سٔ  ٜطتكٌ ذأَس ،ْٝاٙ ٚ،ٜٓ٘    ثوا١ْٚ   ٝ٘ َٚواقدت٘ َٚٓاؾ

ّ ،ْٝا ٚ  ،ٜٔ  ًٜٚشل ايكٝاّ ذهٌ َؿاؿ٘  ٚسٔ َكا١َٚ َكا،ٙ  ضش٦ٓٝر  ٜتِ ي٘ ْعا

  "ذا ايهني

                                                 
َٚطًِ يف ) نتاس ايارب    ( 3/85  5115  سد٘ ايبخازٟ يف ) نتاس اك،س  ذاس توإٚ املسَٓني ذوكِٗ ذوكّا  سدٜح زقِ:  1

 ( 3/0888  1474ٚتواطفِٗ ٚتواقدِٖ  سدٜح زقِ:  ٚايؿ١ً ٚا ،اس  ذاس تساسِ املسَٓني
2 1/3  
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ٌُ اؾطد   ذا : قٛي٘ ؾ٢ً اهلل سًٝ٘ ٚضًِ ا1 )َجٌ املسَٓني يف تٛا،ِٖ ٚتسامحِٗ ٚتواطفِٗ  َج

)املطًُٕٛ ٚيف زٚا١ٜ ملطًِ:  (1اغته٢ َٓ٘ سكٛ  تداس٢ ي٘ ضا٥س اؾطد ذايطٗس ٚاؿ٢ُ()

  (2نسدٌ ٚاسد   ٕ اغته٢ سُٝٓ٘ اغته٢ نًّ٘  ٚ ٕ اغته٢ ز ض٘ اغته٢ نً٘()

ب١ ٚايتٛاؾٌ  ٚايتواط  ملا هب  ٕ ٜهٕٛ سًٝ٘ املطًُٕٛ َٔ احمل   ٚتؿٜٛس   اذضٗرا توبري ذدٜو

٢  ٕ اغته٢ َٓ٘ سكٛ تأ  ي٘ ضا٥س اؾطد  ٚتداسٚايتهاضٌ  ست٢ نأِْٗ دطد ٚاسد  

  ملٛاضات٘ ْٚؿست٘  

 (3)  ٜسَٔ  سدنِ ست٢ وب ك ٝ٘ َا وب يٓفط٘(): قٛي٘ ؾ٢ً اهلل سًٝ٘ ٚضًِ ا2

ٖٚرا َأ  ذًاؼ اك،يا١ سًا٢ ٚداٛس ايتٛاؾاٌ ٚايتهاضاٌ ذاني املطاًُني  سٝاح ،ٍ اؿادٜح سًا٢  ٕ             

َا ٜهسٙ نُاٍ اإلميإ ايٛادب    ٜتِ    ذإٔ وب املطًِ إل ٛاْ٘ َا وب يٓفط٘  ٜٚهسٙ  ِ 

  يٓفط٘

                                                 
َٚطاًِ يف )نتااس ايارب ٚايؿا١ً        (3/82  5100)نتاس اك،س  ذاس زمح١ ايٓاع ٚايبٗا٥ِ  سدٜح زقِ:    سد٘ ايبخازٟ يف 1

 ( ٚايًفغ ي٘ 1111-3/0888  1475ٚا ،اس  ذاس تساسِ املسَٓني ٚتواطفِٗ ٚتواقدِٖ  سدٜح زقِ: 
  (  3/1111  1475طًِ يف ) نتاس ايرب ٚايؿ١ً ٚا ،اس  ذاس تساسِ املسَٓني ٚتواطفِٗ ٚتواقدِٖ  سدٜح زقِ:   سد٘ َ 2

ٚقد ٚز، اؿدٜح يف ايؿشٝشني ذًفغ ) َجٌ املسَٓني يف تٛا،ِٖ ٚتسامحِٗ ٚتواطفِٗ َجٌ اؾطد    ( اؿدٜح  ٚقاد ضابل ؽسها٘    

  276ف: 
َٚطاًِ يف )    ( 0/10  02ذاس َٔ اإلميإ  ٕ وب ك ٝ٘ َاواب يٓفطا٘  سادٜح زقاِ:       سد٘ ايبخازٟ يف ) نتاس اإلميإ   3

  34نتاااس اإلميااإ  ذاااس ايااديٌٝ سًاا٢  ٕ َاأ  ؿاااٍ اإلميااإ:  ٕ وااب ك ٝاا٘ املطااًِ َاوااب يٓفطاا٘ َاأ اـااري  ساادٜح زقااِ:       

) ستا٢ واب ك ٝا٘ املطاًِ َاا واب       ٚيإلساسًٝٞ َٔ طسٜل زٚي سأ سطاني   ":  0/46قاٍ اذٔ سذس يف ضتض ايبازٟ  (  0/56-57

يٓفط٘ َٔ اـري ( ضابني املاسا، ذااك ٠ٛ  ٚساني دٗا١ اؿاب  ٚشا، َطاًِ يف  ٚيا٘ سأ  ذاٞ  ٝجُا١ سأ واٞ ايكطاإ : ) ٚايارٟ ْفطاٞ                 

  ٙ("  ذٝد

ايػا٤ٞ  كٕ ساب    ٕ ٜبػ  ك ٝ٘ َا ٜبػ  يٓفط٘ َأ ايػاس  ٚ  ٜارنسٙ    - ٜكّا  -َٚٔ اإلميإ "ثِ ْكٌ سٔ ايهسَاْٞ قٛي٘ : 

ْكاّل سٔ اذٔ ايؿاالي قٛيا٘ توًٝكاّا سًا٢      3/0428ٚقد دا٤ يف ضبٌ ايطالّ ٤"  َطتًصّ يبػ  ْكٝك٘  ضرتى ايتٓؿٝـ سًٝ٘ انتفا

ٖٚرا قد ٜود َٔ ايؿوب املُتٓو  ٚيٝظ نريو   ذ َوٓاٙ :   ٜهٌُ  ميإ  سادنِ ستا٢ واب ك ٝا٘ يف اإلضاالّ      "ٖرا اؿدٜح: 

د١ٗ   ٜصامح٘ ضٝٗا  عٝح   تٓكـ ايٓوُا١ سًا٢    اّ ذريو وؿٌ ذإٔ وب ي٘ َجٌ سؿٍٛ ذيو ََٔا وب يٓفط٘ َٔ اـري  ٚايكٝ

ٚذناس    "  ٝ٘  غ٦ّٝا َٔ ايٓو١ُ سًٝ٘  ٚذيو ضٌٗ س٢ً ايكًب ايطًِٝ  ٚ منا ٜوطس سًا٢ ايكًاب ايادغٌ  ساضاْاا اهلل ٚ  ٛآْاا  مجواني      

  47-0/46مٛٙ اذٔ سذس يف ضتض ايبازٟ" 
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ٖرٙ اكسا،ٜح ؾسو١ يف توعاِٝ سكاٛم املطاًُني ذوكاِٗ سًا٢ ذوا   ٚساجِٗ سًا٢         "قاٍ ايٟٓٛٚ: 

 (1)"١ ٚايتواقد يف غري  ثِ ٚ  َهسٚٙايرتاسِ ٚاملالطف

ؾ٢ً اهلل سًٝ٘ ٚضًِ: )املطًِ   ٛ املطًِ    ٜعًُ٘ ٚ  ٜطًُ٘  َٔ ناإ يف سادا١   ٝا٘    قٛي٘ ا 3

ٔ ضااسز ساأ َطااًِ نسذاا١  ضااسز اهلل سٓاا٘ ذٗااا نسذاا١ َاأ نااسس ٜااّٛ       نااإ اهلل يف سادتاا٘  َٚاا 

 (2ايكٝا١َ  َٚٔ ضرت َطًُّا ضرتٙ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ()

ٚقٛي٘: )ٚ  ٜطًُ٘( َوٓاٙ:   ٜطاًُ٘ يوادٚ ٜسذٜا٘  ٚ  ٜدسا٘ سًا٢ سااٍ تكاسٙ ٚتس،ٜا٘  ذاٌ ٜاداضو             

وتااز ضٝا٘  ىل ايٓؿاس٠    سٓ٘ ٜٚٓاؾش٘  ٜٚوٝٓ٘ س٢ً َآٜفو٘  ٚ  ٜرتى ْؿست٘ َٚٛاضات٘ يف َٛقو 

 ٚاملٛاضا٠ 

 (3)"ضكد  ضًُ٘ -ٖٚٛ قا،ز س٢ً  طواَ٘ ٚنطٛت٘  -َٔ تسن٘ هٛع ٜٚوس٣ "قاٍ اذٔ سصّ: 

 ثايجّا: اإلمجاع 

ذني املطًُني   َس  طبكت اك١َ س٢ً َػسٚسٝت٘  ذٌ ٖاٛ َأ اإلمجااع ايوًُاٞ      يتهاضٌايتٛاؾٌ ٚا

 دٝاّل ذود دٌٝ  ٚ  تٓفو سٓ٘ يف سؿس َٔ ايوؿٛز ايرٟ تٓاقًت٘ اك١َ ٚطبكت٘ يف ٚاقو سٝاتٗا 

اكَا١   تٓفاو سٓا٘ ستا٢ يف     ضإ ايكسٕٚ اكٚىل املفك١ً  ظٗس ٚ مشٌ يف  نإ ٖرا ايتهاضٌي٦ٔ ٚ

  غد َساسٌ امساضٗا  ٚ قؿ٢ ،زدات امطاطٗا ٚذودٖا سٔ ،ٜٓٗا 

اإلضاال١َٝ ضآباق١ يف ٖارا     ايرٟ ذًؼ ضٝ٘ اماساف اكَا١ َاد٣ّ ذوٝادّا    تاصاٍ اكَا١       ٚيف ٖرا ايصَٔ

   غري املط١ًُ ٗا سٔ اجملتُواتايتهاضٌ ذني  ضسا،ٖا َٔ  ِٖ َا ميٝص فتُواتايتٛاؾٌ ٚاملٝدإ  ٚ

ٚ   ،ٍ س٢ً ٖرا اإلمجاع  َٔ اتفام ايؿشاذ١ زقٛإ اهلل سًِٝٗ س٢ً ٚدٛس ايتو ٞ ٚايتٛا،، ذاني  

ٚذني  َٚاااد ٜاااد ايوااإٛ يًفكاااسا٤   املطاااًُني  ٚايكٝااااّ ذاغاثااا١ املًاااٗٛضني  ٚتٓفاااٝظ ناااسس املهاااس    

                                                 
  05/028ؾشٝض َطًِ غسي ايٟٓٛٚ س٢ً  1
َٚطاًِ يف )نتااس     )1/081  1331 ٜعًِ املطًِ املطًِ ٚ  ٜطًُ٘  سدٜح زقاِ:     سد٘ ايبخازٟ يف )نتاس املعا   ذاس 2

 (3/0885  1471ايرب ٚايؿ١ً ٚا ،اس  ذاس ؼسِٜ ايعًِ  سدٜح زقِ: 
  048-5/045احمل٢ً  3
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ٚاحملتادني  ٚزسا١ٜ اكٜتاّ ٚاكزاٌَ ٚاملطانني  َٚٓاؾس٠ املعًَٛني ٚز،ع ايعاملني   ىل غري ذياو  

 ٚ  بازِٖ ٚ ثازِٖ يف ٖرا ايباس نجري٠ َػٗٛز٠  َٔ ؾٛز ايتهاضٌ  ٚٚدٛٙ ايتوإٚ ٚايرتاسِ 

ٚيوٌ  ٚقض َجاٍ س٢ً ذيو َا سدخ ذود ا ذس٠ ايٓب١ٜٛ َٔ َسا ا٠ ايٓيب ؾ٢ً اهلل سًٝ٘ ٚضاًِ ذاني   

املٗادسٜٔ ٚاكْؿاز  َسا ا٠ّ ٚؾًت  ىل سد ايتٛازخ ضُٝا ذِٝٓٗ  نأِْٗ   ٠ٛ يف ايٓطب  ضهإ 

ِ   : املٗادسٟ ٜسخ   اٙ اكْؿازٟ  ٚايوهظ  ست٢ ْطخ ذياو ذكٛيا٘ توااىل     )ٚ ٚياٛا اكزسااّ ذوكاٗ

 ( 1ص  ضؿازٚا ٜتٛازثٕٛ ذايكساذ١)5  ٚاكسصاس: 64طاكْفاٍ:  ( ٚىل ذبو  يف نتاس اهلل

ٚنإ اكْؿازٟ ٜبرٍ َايا٘ ذطٛاسٝا١ ٚطٝاب ْفاظ ك ٝا٘ املٗاادسٟ  ذاٌ ٜٚاسثسٙ سًا٢ ْفطا٘  ٚياٛ            

نإ ذ٘  ؿاؾ١  ٚقد َدسِٗ اهلل تواىل ذريو يف قٛي٘: )ٚايرٜٔ تبٛؤا ايداز ٚاإلمياإ َأ قبًاِٗ    

َٔ ٖادس  يِٝٗ ٚ  هدٕٚ يف ؾدٚزِٖ ساد١ مماا  ٚتاٛا ٜٚاسثسٕٚ سًا٢  ْفطاِٗ ٚياٛ ناإ        وبٕٛ 

 ص 8طاؿػس:  (ذِٗ  ؿاؾ١ َٚٔ ٜٛم غض ْفط٘ ضأٚي٦و ِٖ املفًشٕٛ

 ٕ زضاٍٛ اهلل ؾا٢ً اهلل سًٝا٘    زقٞ اهلل سٓا٘   ذٞ ضوٝد اـدزٟ سدٜح ٜٚدٍ  را اإلمجاع  ٜكّا: 

ٌْ َأ شا،           : )َٔ نإ َو٘ ضكٌ ظٗس ضًٝواد  قاٍ ٚضًِ ذا٘ سًا٢ َأ  ظٗاس يا٘  َٚأ ناإ يا٘ ضكا

ضًٝود ذ٘ س٢ً َٔ   شا، ي٘( قاٍ : ضرنس َٔ  ؾٓاف املاٍ َا ذناس  ستا٢ ز ٜٓاا  ْا٘   سال كساد       

 (2َٓا يف ضكٌ )

ٖٚرا  مجاع ايؿشاذ١ زقٞ اهلل سِٓٗ ىرب ذريو  ذٛ ضوٝد  ٚذهٌ َا يف ٖرا ": اذٔ سصّقاٍ 

ٚقاٍ سًٞ ذٔ  ذٞ طايب: ) ٕ اهلل تواىل ضسض س٢ً اكغٓٝا٤ يف  َٛا ِ ذكدز َا     اـرب ْكٍٛ

ٜهفٞ ضكسا٤ِٖ  ضإ داسٛا  ٚ سسٚا ٚدٗدٚا  ضبُٓو اكغٓٝا٤  ٚسل س٢ً اهلل تواىل  ٕ واضبِٗ 

 "(ّٜٛ ايكٝا١َ  ٜٚورذِٗ سًٝ٘

كطٛع ذ٘ َٔ ايؿشاذ١ ضٗرا  مجاع َثِ ذنس زمح٘ اهلل  ثازّا سدٜد٠ سٔ ايؿشاذ١ يف ٖرا  ٚقاٍ: "

 (3)"زقٞ اهلل سِٓٗ   كاي   ِ َِٓٗ

                                                 
  03/013  ٚاؾاَو كسهاّ ايكس ٕ 3/32س ٕ ايوعِٝ   ٚتفطري ايك00/88اْعس: فُٛع ضتا٣ٚ اذٔ ت١ُٝٝ  1
 (  2/0243  0617  سد٘ َطًِ يف ) نتاس ايًكط١  ذاس اضتشباس املساضا٠ ذفكٍٛ املاٍ  سدٜح زقِ:  2
  048-5/045احمل٢ً  3
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ٚ ذا نإ ايوًُا٤ قد ا تًفٛا يف ٚدٛس سكٛم   س٣ ض٣ٛ ايصنا٠ يف املاٍ  ضإ ٖٓاى سكٛقّا 

 ازد١ سٔ قٌ ايٓصاع  ٖٚٞ قٌ  مجاع ذني ايوًُا٤  َٚٓٗا  غاث١ املكطس  ٚضد سادت٘ َٔ 

 ايكٛت  ٚايهطا٤  ٚاملأ٣ٚ 

ٚيف املاٍ سل ض٣ٛ ايصنا٠ ذاتفام املطًُني  َٓ٘ َا ًٜصّ َٔ ايٓفك١ س٢ً "اؾؿاف : قاٍ  ذٛ ذهس 

ٚايدٜ٘  ذا ناْا ضكرئٜ  ٚس٢ً ذٟٚ  زساَ٘  َٚا ًٜصّ َٔ  طواّ املكطس  ٚمحٌ املَٓكَطو ذ٘  َٚا 

 (1)"دس٣ فس٣ ذيو َٔ اؿكٛم ايالش١َ  سٓدَا ٜوسض َٔ ٖرٙ اكسٛاٍ

ايصنا٠  ضاْٗا ػب سكّا هلل يف َاي٘  ٚ را ٜكاٍ : يٝظ يف املاٍ سل ض٣ٛ ٚ َا "ٚقاٍ اذٔ ت١ُٝٝ : 

ايصنا٠   ٟ : يٝظ ضٝ٘ سل هب ذطبب املاٍ ض٣ٛ ايصنا٠  ٚ   ضفٝ٘ ٚادبات ذػري ضبب املاٍ  

نُا ػب ايٓفكات يألقازس  ٚايصٚد١  ٚايسقٝل  ٚايبٗا٥ِ  ٚهب محٌ ايواق١ً  ٚهب قكا٤ 

 ايٓا٥ب١  ٚهب  طواّ اؾا٥و  ٚنط٠ٛ ايوازٟ  ضسقّا س٢ً ايهفا١ٜ  ايدٜٕٛ  ٚهب اإلسطا٤ يف

 (2)" ىل غري ذيو َٔ ايٛادبات املاي١ٝ  يهٔ ذطبب سازض  ٚاملاٍ غسط ٚدٛذٗا

ٚذٗرا ْوًِ  ٕ طبٝو١ ايٓعاّ اإلضالَٞ تفسض س٢ً اجملتُو املطًِ  ٕ ٜهٕٛ َتواّْٚا َتكآَّا  

٠  ضايكٟٛ وٌُ ايكوٝ   ٚايػين ٜأ ر ذٝد ايفكري  ايتهاضٌ ٚاملٛاضاايتٛاؾٌ ٚ قا٥ُّا س٢ً

 ٚايكسٜب ٜؿٌ قساذت٘  ٚاؾاز وطٔ  ىل دازٙ 

َا زٚاٙ اإلَاّ  محد سٔ َايو ذٔ  ٚع قاٍ: )نإ سُس وً  س٢ً  :ٜٚدٍ  را اإلمجاع  ٜكّا

 َا َٔ ٚٚاهلل  ميإ ثالخ ٜكٍٛ: ٚاهلل َا  سْد  سٓل ذٗرا املاٍ َٔ  سد  َٚا  ْا ذأسل ذ٘ َٔ  سد 

املطًُني  سد    ٚي٘ يف ٖرا املاٍ ْؿٝب     سبدّا ممًٛنّا  ٚيهٓا س٢ً َٓاشيٓا َٔ نتاس اهلل 

ضايسدٌ ٚذالؤٙ يف اإلضالّ  ٚايسدٌ َٚقَدَ٘ : سص ٚدٌ َٚقِطُٓا َٔ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل سًٝ٘ ٚضًِ

                                                 
  2/301 سهاّ ايكس ٕ  1
   6/205فُٛع ضتا٣ٚ اذٔ ت١ُٝٝ  2

  881-1/852ٌٖ يف املاٍ سل ض٣ٛ ايصنا٠ ؟ اْعس : ضك٘ ايصنا٠ يًكسقاٟٚ  ٚاْعس ملصٜد َٔ ايتفؿٌٝ يف ٖرٙ املطأي١  ٖٚٞ :

  ٚايتهاضااٌ 83-81  ٚاإلضااالّ ٚايكااُإ ا دتُاااسٞ يًفٓذااسٟ ف:  037-030ٚايصنااا٠ ٚتطبٝكاتٗااا املواؾااس٠ يًطٝاااز ف:  

  82-81ا دتُاسٞ يوًٛإ ف: 
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َٞ  يف اإلضالّ  ٚايسدٌ َٚغٓاؤٙ يف اإلضالّ  ٚايسدٌ ٚسادت٘ ٚٚاهلل ي٦ٔ ذكٝت  ِ  يٝأتني ايساس

 (2()1)"ظبٌ ؾٓوا٤ سّع٘ َٔ ٖرا املاٍ ٖٚٛ ٜسس٢ َهاْ٘

ٖهرا نإ ٜكٍٛ سُس زقٞ اهلل سٓ٘ َٔ غري  ٕ ٜٓهس سًٝ٘  سد َٔ ايؿشاذ١ زقاٞ اهلل سآِٗ   

 (3ضهإ ٖرا  مجاسّا َِٓٗ )

)ٚاهلل ياٛ  : (4ذٌ يكد قاٍ سُس ذودَا  غٝح ايٓاع ساّ ايسَا،٠ ٚنإ ساّ قشاط ٚدادس غادٜدٜٔ)   

 ٕ اهلل َااا ٜفسدٗااا َااا تسناات ذأٖااٌ ذٝاات َاأ املطااًُني  ااِ ضااو١     ، ًاات َوٗااِ  ساادا،ِٖ َاأ    

 (5ايفكسا٤  ضًِ ٜهٔ اثٓإ ًٜٗهإ َٔ ايطواّ س٢ً َاٜكِٝ ٚاسدّا()

) ٕ سُاس ذأ اـطااس   ار  زذوُا٥ا١ ،ٜٓااز  ضذوًاٗا يف ؾاس٠           :(6)ٚقد ذناس اذأ اؾاٛشٟ  ٜكااّ    

٘ٓ يف ايبٝات ضااس١ ستا٢ تٓعاس َاٜؿآو              ضكاٍ يًػاالّ: اذٖاب ذٗاا     ىل  ذاٞ سبٝاد٠ ذأ اؾاساي  ثاِ تًا

ضاارٖب ايػااالّ ٚقاااٍ: ٜكااٍٛ يااو  َااري املااسَٓني  ادوااٌ ٖاارٙ يف ذواا  ساداتااو  ضكاااٍ: ٚؾااً٘ اهلل     

ٚزمح٘  ثِ قاٍ: توايٞ ٜاداز١ٜ  اذٖايب ذٗارٙ ايطابو١  ىل ضاالٕ  ٚذٗارٙ اـُطا١  ىل ضاالٕ  ستا٢         

                                                 
َٔ  سد ( ضٝ٘ ،يٌٝ س٢ً  ٕ اإلَاّ نطاا٥س ايٓااع    ضكاٌ يا٘     : قٛي٘ ) َٚا  ْا  سل ذ٘ 8/223قاٍ ايػٛناْٞ يف "ٌْٝ اكٚطاز"  1

ٛي٘: ) ي٦ٔ ذكٝت كٚتني ايساساٞ ( ضٝا٘ َبايػا١ سطا١ٓ  كٕ ايساساٞ ايطاانٔ يف دباٌ َٓكطاو         ٚق س٢ً غريٙ يف تكدِٜ ٚ  تٛضري ْؿٝب 

ناإ َوسٚضاّا َأ ايٓااع ٚكايطاّا      سٔ اؿٞ يف َهإ ذوٝد   ذا ْاٍ ْؿٝب٘  ضباكٚىل  ٕ ٜٓاي٘ ايكسٜب َأ املتاٛيٞ يًكطا١ُ  َٚأ     

  ا ِ  ا ٖ

  ضهٌ  ْطإ يف ظٌ ،ٚي١ اإلضالّ َهفٍٛ سك٘  َٚكك١ٝ سادت٘  َُٗا ذود َهاْ٘  ٚؾػس غأْ٘ 

   001ٚاْعس َصٜد ذٝإ  را يف نتاس "َػه١ً ايفكس ٚنٝ  ساؾٗا اإلضالّ" ف: 
   ضٓا،ٙ ؾشٝضقاٍ  محد غانس:  (  171-0/170املطٓد ذتشكٝل  محد غانس يف )  2
  21  ٚايتهاضٌ ا دتُاسٞ يًطٝاز  ف: 07  ٚايتهاضٌ ا دتُاسٞ يوًٛإ  ف: 52اْعس: اجملتُو املتهاضٌ يف اإلضالّ ف:  3
ِٓ  زض اؿذااش  ٚدااع ايٓااع دٛساّا غادٜدّا            ": 80-6/81قاٍ اذٔ ناجري يف ايبداٜا١ ٚايٓٗاٜا١     4 ناإ يف سااّ ايسَاا،٠ دادس سا

ذٝٗاّا ذايسَاا،  ٚقٝاٌ: كْٗااا تطافٞ اياسٜض تساذاّا نايسَااا،         اكزض اضاٛ،ت َاأ قًا١ املطاس ستا٢ سااا، يْٛٗاا     ٚسٝات سااّ ايسَاا،٠  كٕ    

ٚميهاأ  ٕ تهاإٛ سٝاات يهااٌ َُٓٗااا  ٚاهلل  سًااِ    ٚاضااتُس ٖاارا اؿاااٍ يف ايٓاااع تطااو١  غااٗس  ثااِ ؼااٍٛ اؿاااٍ  ىل اـؿااب   

سػس٠  ٚ ٍٚ ض١ٓ مثاْٞ سػاس٠    ساّ ايسَا،٠ يف   س ض١ٓ ضبونإ "ثِ ْكٌ سٔ سبدايسمحٔ ذٔ نوب ذٔ َايو  ْ٘ قاٍ:  " ٚايدس١

  " ؾاس املد١ٜٓ َٚا سٛ ا دٛع ضًٗو نجري َٔ ايٓاع
  77ذٔ اـطاس  ذٔ اؾٛشٟ  ف:  تازٜخ سُس 5
  80املؿدز ايطاذل ف:  6
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ُس ضأ ربٙ  ضٛددٙ قد سٓد َجًٗا  ىل َوااذ ذأ دباٌ ضكااٍ: اذٖاب ذٗارٙ        ْفرٖا  ضسدو ايػالّ  ىل س

٘ٓ يف ايبٝت ضاس١ ست٢ تٓعس َاٜؿٓو  ضرٖب ذٗا  يٝ٘    ىل َواذ ذٔ دبٌ  ٚتً

قاٍ ٜكٍٛ يو  َري املسَٓني ادوٌ ٖرٙ يف ذو  ساداتو  قاٍ: زمح٘ اهلل ٚٚؾً٘  تواايٞ ٜادازٜا١    

ت ضاالٕ ذهارا  ضاْطًكات اَاس ٠ َوااذ ضكايات: ٚمأ        اذٖيب  ىل ذٝت ضالٕ ذهرا  ٚاذٖايب  ىل ذٝا  

ضسدو ايػاالّ  ىل   ٚاهلل َطانني ضأسطٓا  ٚ  ٜبل يف اـسق١ غ٤ٞ    ،ٜٓازٜٔ  ضس٢َ ذُٗا  يٝٗا 

 سُس ضأ ربٙ  ضُطٓس سُس ذريو  ٚقاٍ:  ِْٗ   ٠ٛ ذوكِٗ َٔ ذو ( 

 

 :زاذوّا: املوكٍٛ

ايتٛاؾااٌ َاأ  ُٖٝاا١  ايتهاضااٌ  ضٗااٛ َااا ضاابل ذٝاْاا٘ايتٛاؾااٌ ٚ َااا ايااديٌٝ ايوكًااٞ سًاا٢ َػااسٚس١ٝ 

ايتهاضاااٌ  ٚاقاااطساز ايٓااااع  يٝااا٘  ٚ ٕ ؾاااالي  َاااٛزِٖ  ٚاضاااتكا١َ  ساااٛا ِ  ٚؼكااال  َااآِٗ  ٚ

ٚضوا،تِٗ  َتٛق  س٢ً ايتوإٚ ٚايتهاضٌ ضُٝا ذِٝٓٗ  ٚ   اضتشايت سٝاتِٗ  ىل دشِٝ   ٜطام  

ٝآِٗ  ضٝشؿاٌ ايتواا،ٟ ضُٝاا ذٝآِٗ  ٚتٓتػاس       ٚ ْا١ْٝ   ؼتٌُ  ٚ ثس٠ تكطو سبااٍ املاٛ،٠ ٚايؿا١ً ذ   

ٌٓ ايػكام ٚايٓصاع ٚاـؿَٛات قٌ اكيف١ ٚاحملب١ ٚاملٛا ٠  ٖٚارا َاسذٕ    اؾسا٥ِ ٚاملٓهسات  ٚو

 (1غساس اجملتُو  ٚتؿدع ذٓا٥٘  ٚتالغٞ قٛت٘  ٚذٖاس زو٘ ٚقٝاع ٖٝبت٘ )

اٙ:  ٕ واظ ناٌ ٚاساد يف    ٚايتهاضاٌ ا دتُااسٞ يف َػاصاٙ َٚاس،    "ٜكاٍٛ ايػاٝخ قُاد  ذاٛ شٖاس٠:      

اجملتُو ذإٔ سًٝ٘ ٚادبات  را اجملتُو هاب سًٝا٘  ،اؤٖاا  ٚ ْا٘  ٕ تكاؾاس يف  ،ا٥ٗاا  ضكاد ٜاس،ٟ         

 ذيو  ىل اْٗٝاز ايبٓا٤ سًٝ٘ ٚس٢ً غريٙ 

ٛٓاَني سًٝا٘  ٕ ٜوطاٛا ناٌ ذٟ سال سكا٘ َأ غاري             ٚ ٕ يًفس، سكٛقّا يف ٖرا اجملتُاو هاب سًا٢ ايكا

و ايكسز سٔ ايكاوفا٤  ٜٚطاد  ًاٌ ايواادصٜٔ  ٚ ْا٘  ٕ   ٜهأ ذياو        تكؿري ٚ   ُٖاٍ  ٚ ٕ ٜدض

 (2)"ٚ  ذد  ٕ ىٓس َٓٗازّا ذود سني تونًت يبٓات ايبٓا٤ 

                                                 
  52اْعس: اجملتُو املتهاضٌ يف اإلضالّ  ف:  1
  6شٖس٠  ف:  ايتهاضٌ ا دتُاسٞ كذٞ 2
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 ٕ تٛضس ايتٛاؾٌ ٚايتهاضٌ ذني  ضسا، اجملتُو  َٚػازن١ نٌ َآِٗ يب اس يف  َايا٘ ٚ  َا٘ َأ      

    ٔ ْػااط ايفاس،  ٜٚػاٝو داّٛا َأ       غأْ٘  ٕ ٜجُس ايساس١ ايٓفط١ٝ  ٚايطُأْٝٓا١ ايكًبٝا١  ٜٚكااس  َا

ايجكاا١ ٚاكَاأ ذااني  ضااسا، اجملتُااو  ٜٚسنااد ضااِٝٗ ايػااوٛز ذاؾطااد ايٛاسااد  ٜٚٛثاال ايؿاا١ً ذٝاآِٗ    

ٚهوًِٗ   ٠ّٛ َتشاذني  َتواْٚني َتهاتفني  ٜطاو٢ ذوكاِٗ يف َؿاًش١ ذوا   ٜٚاداضو ذوكاِٗ       

 يٓفط٘ سٔ ذو   ٚوب نٌ ٚاسد َِٓٗ إل ٛاْ٘ َا وب يٓفط٘  ٜٚهسٙ  ِ َاٜهسٙ 

ات  ٜٚواٝؼ اإلْطاإ   ٚ َا سني تطٝطس اكثس٠ يف اجملتُو  ٚتطتشهِ اكْاْٝاات  ٜٚطاٛ، ساب ايار    

   ٘ ٍٍ ثاأ سٛياا٘  ٚ  َٗااتِ ذػااأْ   ٚ  قااا٥ِ ثااا هااب سًٝاا٘    ٚ  َهاارتخ عاياا٘يٓفطاا٘  غااري َبااا

ػاٖ٘    ضش٦ٓٝر وٌ ايػاكا٤  ٚوٝال ايابال٤  ٚتطاٝطس ايوادا٠ٚ ٚايبػكاا٤  ٚاؿطاد ٚايػاشٓا٤          

ٚاؾسا٥ِ  ٚتكو ا ضات ايكات١ً  ٚاياص شٍ املادَس٠  ٜٚؿابض    ايفطا، ٓتػس ٜٚتهجس ايفنت ٚاإلسٔ  ٚ

احملسّٚ َِٓٗ ْاقُّا س٢ً فتُو٘  َرتذؿّا ذ٘  َٗد،ّا كَٓ٘ َٚؿاؿ٘  ضٝػك٢ ذٓفط٘ ُٜٚػكٞ َٔ 

 سٛي٘ 

ٚغاد٠ سادا١ اإلْطاإ  يٝا٘  ٚ ثاسٙ يف ؼكٝال اكَأ ٚا ضاتكساز          ايتٛاؾاٌ  َٚأ ٖٓاا ْادزى  ُٖٝا١     

 يًفس، ٚاجملتُو 
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 املبحح الرابع

 

 بني اجلوات اخلريية واجملتنعقي  التواصل يف حتالدافع اإلمياني أثر 

ٟ ايتٛاؾٌ ا دتُاسٞ  ٚ تػاسٜوّا َفسٚقاّا سًا٢ ايكاا،زٜٔ    هاد يف ذٚاتٗاِ        ياٝظ  ايتهاضٌ املاا،

ػاٚذّا ْفطّٝا  ٚاْدضاسّا ذاتّٝا  ذٌ ٖٛ مثس٠ طبٝوٝا١  ْٚتٝذا١ تًكا٥ٝا١  ٚ ثاس  هااذٞ يتًاو اياسٚاذط        

ايسٚس١ٝ  ٚاملواْٞ اإلْطا١ْٝ ايٓب١ًٝ اييت تٓبو َٔ ذٚات اكضسا،  ٚتػوسِٖ ذٛادبِٗ ػاٙ   اٛاِْٗ   

وٕٛ ذطٝااب ْفااظ  ٚاْػااساي ؾاادز يككااا٤ ساداااتِٗ  ٚضاآد  التٗااِ   ٚسعااِٝ سكٗااِ سًااِٝٗ  ضٝطاا

ٚتفسٜر نسذاتِٗ  ٚ غاث١  فاتِٗ  ٚايتٝطاري سًا٢ َوطاسِٖ  ٚ ساْا١ ساادصِٖ  ٚتاٛضري ساٛا٥ذِٗ        

 ٚ،ٚا٤ َٚأ٣ٚ   املا،١ٜ  َٔ غرا٤ ٚنطا٤

ٚ    ذني املطًُنييتهاضٌ يتٛاؾٌ ٚاضا  سال َأ سكاٛم اك ا٠ٛ ايدٜٓٝا١     ٚادب غاسسٞ  ٚسباا،٠ دًًٝا١  

اييت ٜتُٝص ذٗا  ضسا، اجملتُو املطًِ  ٖٚٛ ْتٝذ١ طبٝو١ٝ يتًو املػاسس اييت ٜهٓٗا ذوكِٗ يبو   

   ٘ )َجاٌ املاسَٓني يف تاٛا،ِٖ ٚتاسامحِٗ ٚتوااطفِٗ      : ٚاييت سرب سٓٗا ايٓيب ؾ٢ً اهلل سًٝا٘ ٚضاًِ ذكٛيا

٘ ( ٚق1َٛجٌ اؾطد ايٛاسد  ذا اغاته٢ َٓا٘ سكاٛ تاداس٢ يا٘ ضاا٥س اؾطاد ذايطاٗس ٚاؿُا٢()          : يا

ٚ  ؾٛع    ٚ  ملسض  ( ضٗٛ   ٜطًُ٘   يود2ٚ)املطًِ   ٛ املطًِ   ٜعًُ٘ ٚ  ٜطًُ٘ ٚ  ىري٘()

 ٚ  ىري٘ يف  ٟ َٛطٔ وتاز ضٝ٘  يٝ٘ 

املسَٓاا١ ايهسمياا١  ٕ تااس٣ َؿاااذّا قااد سًاات ذطاااست٘ ايبالٜااا  ٚ ْا اات ذاادازٙ      ضوصٜااص سًاا٢ اياآفظ  

ٙ ممػاٙ  ٚ ذ٢ً ثٝاذ٘  ٚ سف٢ قدَٝ٘  ٚ دس٣ ايدَو املؿا٥ب   ٚ تػاٖد َطهّٝٓا قد  ثكٌ ايفكس

َاأ سٝٓٝاا٘   ٚ تبؿااس ٜتُٝااّا  ٚ   زًَاا١ قااد ضكاادا سٓااإ املوٝااٌ  ٚذاقااا يٛساا١ ايفااسام  ٚاستادااا  ىل       

تهف  ايٓاع  ٚضساٍ اكذاسد   ٚ َادّٜٓا ٜوااْٞ ايريا١ ذايٓٗااز  ٚا اِ ذايًٝاٌ    سصٜاص سًا٢ ايآفظ          

هٛذني ثِ   تس ف عا ِ  ٚتسسِ قوفِٗ  ٚتٗب ملطاسدتِٗ  تس٣ ٖس ٤ املٓاملس١َٓ ايهسمي١  ٕ 

َٚااد ٜااد ايواإٛ  ااِ  ٚياارا قاااٍ اياآيب ؾاا٢ً اهلل سًٝاا٘ ٚضااًِ: ) تٓااصع ايسمحاا١    َاأ غااكٞ( زٚاٙ         

ايرتَرٟ  ٚغريٙ  ٖٚٛ سدٜح سطٔ  ٚيف ايؿشٝشني َسضٛسّا: )  ٜسسِ اهلل َٔ   ٜاسسِ ايٓااع(    

                                                 
 سه٘ ف: تكدّ ؽ 1
  1453زٚاٙ َطًِ:  2



 عبدالعسيس بن فوزان الفوزاند.                                                التواصل مطلب شرعي وضرورة اجتناعية

 

  015                                                                                                  اللقاء السنوي السادس للجوات اخلريية باملنطقة الصرقية

ٔ   )ايسامحٕٛ ٜسمحِٗ ايسمحٔسٓ٘ ؾ٢ً اهلل سًٝ٘ ٚضًِ  ْ٘ قاٍ:ٚ يف اكزض ٜاسمحهِ   ازمحٛا َا

 ٚايرتَرٟ  ٚقاٍ: سدٜح سطٔ ؾشٝض    ٚ ذٛ ،اٚ،  زٚاٙ  محد َٔ يف ايطُا٤(

ٚيارا ٚقاو اإلضاالّ  ىل داْاب ايتػاسٜوات ٚاملسٜادات ايايت تكأُ         ": ٜكٍٛ ايدنتٛز ضتشٞ ايدزٜين

ات ايد١ٜٝٓ اييت ؽاطب قُري ايفس،  ؼكٝل ايتهاضٌ سٔ طسٜل قٝاّ اكضسا، ذٛادباتِٗ  ايتٛدٝٗ

 ٚتجري  ْبٌ املػاسس اإلْطا١ْٝ ضٝ٘  يٝكبٌ س٢ً ايتهاضٌ َدضٛسّا ذامياْ٘ ذ٘ 

ضايتهاضٌ ا دتُاسٞ يف اإلضالّ هب  ٕ ٜٓباو َأ ذٚات اكضاسا،  غاوٛزّا ْفطاّٝا  ّٚ    ٚ تساذطاّا       

 (1)" ٕ ٜرتدِ  ىل  ثاز  هاذ١ٝ ظاٖس٠زٚسّٝا سُٝكّا َدزنّا  قبٌ 

يكد سٌُ اإلضالّ س٢ً تٗرٜب ْفٛع املاسَٓني  ٚتصنٝتٗاا َأ ايػاض ٚايبخاٌ  ٚاكثاس٠ ٚاكْاْٝا١         ٚ

  ٚتسذٝتٗا س٢ً ايبرٍ ٚايوطا٤  ٚاؾٛ، ٚايهسّ  اذتػا٤ ٚد٘ اهلل  ٚطًبّا يجٛاذ٘ ٚزقاٙ 

ضهإ يف املسَٓني َٔ ٜوطٞ  نجس مما ٜطًب َٓ٘  ٜٚٓفل  نجس مما هب سًٝا٘  ذاٌ ٜوطاٞ ذػاري     

ٚ  ضساٍ  ٜٚٓفل يف ايطسا٤ ٚايكسا٤  ٚذايًٌٝ ٚايٓٗاز  ضسّا ٚسال١ْٝ  ٚوب يًٓاع َاا واب    طًب

يٓفط٘  ذٌ ٜٚسثسِٖ س٢ً ْفط٘ ٚيٛ نإ ذ٘  ؿاؾا١  ضٝفاٝ  قًبا٘ ذااـري ضٝكاّا  ٜٚبطاط ٜادٙ        

ٚقد سين اإلضالّ ذٗرا اؾاْاب اـًكاٞ ايسضٝاو      ذايبرٍ ذططّا  ٜٚوطٞ سطا٤ َٔ   ىػ٢ ايفكس 

ٌ كْاا٘    ٚكْاا٘ قبااٌ ذيااو ٚضاا١ًٝ يتٗاارٜب ايٓفااٛع     ٚايتٛاؾااٌ ذااني ايٓاااع  ٚضاا١ًٝ يتشكٝاال ايتهاضاا

 (2ٚتأًٖٝٗا يًفٛش ذسقٛإ اهلل تواىل ٚدٓت٘ )

 ٕ ذااآفظ زاقااا١ٝ  ٚؾااادز َٓػاااسي  ٜٚااادضوٗا  ىل    ٚايؿااادقات ىاااسز ايصناااا٠  ايػاااين  ٚ ااارا ضاااا

سٝاح تكبًٖٛاا َٓا٘      َطتشكٝٗا  ٖٚٛ َػتبط َطسٚز  ٜػوس  ْٗا سال  اِ  ٚ ٕ  اِ ضكااّل سًٝا٘      

ٛ    ٚ ساْٛٙ سًا٢ تصنٝا١ ْفطا٘ َٚايا٘      َايا٘ يًُشتاادني    ز املاسَٔ ايؿاا،م  ٖٚاٛ ٜادضو     ٖارا ٖاٛ غاو

 ٜٚؿسض٘ يف َؿاحل املطًُني  

                                                 
  31  ف: 0276  ساّ 3-2ايتهاضٌ ا دتُاسٞ يف اإلضالّ  عح ْػس يف ف١ً "سكاز٠ اإلضالّ" سد،:  1
  55   ٚايوداي١ ا دتُاس١ٝ يف اإلضالّ ف:018اْعس: َػه١ً ايفكس ٚنٝ  ساؾٗا اإلضالّ ف:  2
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سكاٛ ساٞ يف اجملتُاو  يا٘ قُٝتا٘ ٚقادزٙ  َٚهاْتا٘        املااٍ ضٝػاوس ذأْا٘    دضو  يٝا٘  ٜ َا ايفكري ايرٟ 

عكٛقاا٘ سًٝا٘  ٜٚكاادّ ياا٘ َاا وتاداا٘ يف ؾااٛز٠    ٚاستباازٙ  ٚ ٕ فتُواا٘ ٜٗاتِ ذاا٘ ٜٚسساااٙ  ٜٚوارتف   

ٔٓ ضٝٗا ٚ   ذ٣   نسمي١    َ

٤ ٚقد سرز اهلل تواىل َٔ  ٖا١ْ ايفكري  ٚايٓٝاٌ َأ سصتا٘  ٚداسي نساَتا٘ ثاا ٜفٗاِ َٓا٘ ا ضاتوال         

)ايرٜٔ ٜٓفكٕٛ  َاٛا ِ يف ضابٌٝ اهلل ثاِ   ٜتبوإٛ     : ضكاٍ دٌ ٚسال  سًٝ٘  ٚا َتٓإ ثا ٜدضو  يٝ٘

ٍْ َواسْٚف َٚػفاس٠    oَا  ْفكٛا َّٓا ٚ   ذ٣  ِ  دسِٖ سٓد زذِٗ ٚ   ٛف سًِٝٗ ٚ ِٖ وصْٕٛ  قٛ

ٜا ٜٗا ايرٜٔ  َٓٛا   تبطًاٛا ؾادقاتهِ ذااملٔ ٚاكذ٣     o ري َٔ ؾدق١ ٜتبوٗا  ذ٣ ٚاهلل غين سًِٝ 

  ٚ   ٜااسَٔ ذاااهلل ٚايٝااّٛ ا  ااس ضُجًاا٘ نُجااٌ ؾاافٛإ سًٝاا٘ تااساس     ناياارٟ ٜٓفاال َاياا٘ ز٥ااا٤ ايٓاااع 

ضأؾاااااذ٘ ٚاذااااٌ ضرتناااا٘ ؾااااًدّا   ٜكاااادزٕٚ سًاااا٢ غاااا٤ٞ ممااااا نطاااابٛا ٚاهلل   ٜٗاااادٟ ايكااااّٛ         

 ص 153-151طايبكس٠: ايهاضسٜٔ

ٚاملاأ سٓؿااس نسٜاا٘ ي٦ااِٝ  ٚغااوٛز  طااٝظ ٚإط  ضااايٓفظ ايبػااس١ٜ   متاأ ثااا   ": قاااٍ ضااٝد قطااب

ال٤ ايهاذس   ٚ زغب١ يف  ذ ٍ ا  ار   ٚ زغبا١ يف يفات  ْعااز ايٓااع        سطت    زغب١ يف ا ضتو

 ضايتٛد٘  ذّا يًٓاع   هلل ذايوطا٤ 

 ٚنًٗا َػاسس   ػٝؼ يف قًب طٝب  ٚ  ؽطس نريو يف قًب َسَٔ 

 ضاملٔ َٔ ثِ وٌٝ ايؿدق١  ذ٣ يًٛاٖب ٚيب ر ضٛا٤ 

 زؤٜا١   ٝا٘ ذياٝاّل يا٘  نطاريّا يدٜا٘         ذ٣ يًٛاٖب ثا ٜجري يف ْفطا٘ َأ نارب ٚ اٝال٤  ٚزغبا١ يف     

 ٚثا ميأل قًب٘ ذايٓفام ٚايسٜا٤ ٚايبود َٔ اهلل 

 ٚ ذ٣ يب ر ثا ٜجري يف ْفط٘ َٔ اْهطاز ٚاْٗصاّ  َٚٔ ز، ضوٌ ذاؿكد ٚا ْتكاّ 

َٚا  زا، اإلضالّ ذاإلْفام فس، ضد اـ١ً  ٤ٌَٚ ايبطٔ  ٚتاليف اؿادا١  ناال  مناا  زا،ٙ تٗارٜبّا     

ٚتطٗريّا يٓفظ املوطٞ  ٚاضتذاغ١ ملػاسسٙ اإلْطا١ْٝ ٚازتباط٘ ذأ ٝ٘ ايفكري    ٚتارنريّا   ٚتصن١ٝ

ي٘ ذٓو١ُ اهلل سًٝ٘  ٚسٗدٙ َو٘ يف ٖرٙ ايٓو١ُ  ٕ ٜأنٌ َٓٗاا يف غاري ضاسف ٚ  كًٝا١  ٚ ٕ ٜٓفال      

ٔٓ  ضااذا  سطا٢ َأ َايا٘ غا٦ّٝا ضامناا َأ َااٍ اهلل  سطا٢            ٚ ذا َٓٗا يف ضبٌٝ اهلل يف غري َٓو ٚ  َ
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 ضً  سط١ٓ  ضامنا ٖٞ قسض هلل ٜكاسف٘ ي٘  قواضّا نجري٠  ٚيٝظ احملسّٚ ا  ر     ،ا٠ ٚضببّا 

 يٝٓاٍ املوطٞ ايٛاٖب  قواف َا سط٢ َٔ َاٍ اهلل 

نُا  زا،ٙ تسق١ٝ ٚتٓد١ٜ يٓفظ ا  ر  ٚتٛثٝكّا يؿًت٘ ذأ ٝ٘    ٚضدّا ـ١ً اؾُاس١ نًاٗا يتكاّٛ   

ٕٚ ٜارّنسٖا ذٛساد٠ قٛاَٗااا  ٚٚساد٠ سٝاتٗاا  ٚٚساد٠ اػاٖٗااا       سًا٢  ضااع َأ ايتهاضااٌ ٚايتواا    

 ٚٚسد٠ تهايٝفٗا 

ٔٓ ٜاارٖب ذٗاارا نًاا٘  ٚوٝااٌ اإلْفااام سااّا ْٚااازّا  ضٗااٛ  ذ٣ ٚ ٕ   ٜؿاااسب٘  ذ٣   ااس ذايٝااد  ٚ    ٚاملاا

 (1)"ذايًطإ  ٖٛ  ذ٣ يف ذات٘ ميشل اإلْفام  ٚميصم اجملتُو  ٜٚجري ايطخا٥ِ ٚاكسكا،

 توُت٘ تتِ ايؿاؿاٚاؿُد هلل ايرٟ ذٓ

 

                                                 
  216-0/215ظالٍ ايكس ٕ  يف 1
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 ملخص الورقة

 

  سب ايعاملني ٚايصال٠ ٚايظالّ ع٢ً اػشف األْبٝا٤ ٚخامت املشطًني     ٚبعذ احلُذ هلل
فإٕ ايعٌُ اخلريٟ أصذ  عٛاٌَ ايت١ُٝٓ ٚقطاعاةٗا امل١ُٗ ، ٚةكّٛ يف بالدْا مجعٝاج خري١ٜ 

املظةةا١ُٖ يف طةةذٖا ٜٚكةةّٛ عًةة٢  َتٓٛعةة١ األاةةشاو ، ٚمجٝعٗةةا ةةةتًُع صارةةاج اوتُةة  ، ٚ ةةاٍٚ

إداسةٗا خنب١ َةٔ األفةشاد املتطةٛعني ايةشاابني يف بةزٍ اخلذَة١ يًبةري ٚرًةا األرةش ٚاملخٛبة١ َةٔ اهلل            

 ةعاىل  

ٚيضُإ جناح املؤطظاج اخلري١ٜ ٚاطتُشاسٖا ٚايشف  َٔ أدا٥ٗا فإْٗا حبارة١ إىل ايتٛالةٌ   

املؤطظاج ايشمس١ٝ ٚاأل١ًٖٝ ،ٚيف ةكةذٜشٟ   ايفعاٍ َ  مجٝ  قطاعاج اوتُ  بٌ ٚأفشادٙ ، ٚخال١

أْ٘ البذ َٔ ايتٛالٌ َ  مجٝ  ف٦اج اوتُة  سرةاالو ْٚظةا٤  ، ٚدعةٛةِٗ املتهةشس٠ يًضٜةاس٠ ٚا رةال         

ٚيًُؼةةاسن١ ٚايشعاٜةة١ ، ٚاالطةةتفاد٠ َةةٔ وصصةةاةِٗ ٚخةةناةِٗ ، اةةري إٔ أٖةةِ ايف٦ةةاج يف إصةةذاذ  

 ايتٛالٌ املطًٛب ِٖ :

 يٕٛ ايشمسٕٝٛ.ٚاملظؤ .1

 ًُا٤ ع٢ً اختالف وصصاةِٗ.ايع .2

 ايٛرٗا٤ ٚايتزاس. .3

 . ا عالَٕٝٛ.4

 . ايرتبٜٕٛٛ.5

 . املظتٗذفٕٛ باخلذ١َ.6

 إ اخلريٟ.. ايعإًَٛ يف املٝذ7

 .ٚطٛف ٜتِ احلذٜد عٔ نٝف١ٝ ايتٛالٌ ٚايتعاٌَ َ  نٌ ف١٦ َٔ ةًو ايف٦اج
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ٚايتكة٣ٛ ٚال ةعةاْٚٛا عًة٢ ا حةِ      سب ايعاملني ايكا٥ٌ يف نتاب٘ : ) ٚةعةاْٚٛا عًة٢ ايةن    احلُذ هلل

" ٚايصال٠ ٚايظالّ ع٢ً أػشف األْبٝا٤  2ٚايعذٚإ ، ٚاةكٛا اهلل إٕ اهلل ػذٜذ ايعكاب ( " املا٥ذ٠ آ١ٜ

 ٚاملشطًني ايكا٥ٌ : ) خري ايٓاغ أْفعِٗ يًٓاغ ( ... ٚبعذ

كطةا   فإٕ ايعٌُ اخلريٟ ٜعتن أصذ قطاعاج ايتُٓٝة١ املُٗة١ ٜٚظة٢ُ يف نةخري َةٔ ايةذٍٚ اي      

ايخايةةد ، ٚةكةةّٛ يف بالدْةةا ٚهلل احلُةةذ مجعٝةةاج خريٜةة١ َتٓٛعةة١ األاةةشاو ٚايتدصصةةاج ٚيهٓٗةةا    

مجٝعاو ةتًُع صاراج اوتُ  ٚ ةاٍٚ املظةا١ُٖ يف طةذٖا ، ٜٚكةّٛ عًة٢ إداس٠ اتُعٝةاج اخلريٜة١        

ملخٛب١ َٔ خنب١ َٔ األفشاد املتطٛعني ايشاابني يف اخلذ١َ ايعا١َ ٚبزٍ اخلري يًبري ، ٚرًا األرش ٚا

اهلل ةعاىل ملا سةا طبضاْ٘ ٚةعاىل ع٢ً ريو َٔ ايخٛاب َٚا ٚسد َٔ ايٓصةٛ  ايؼةشع١ٝ يف ايهتةاب    

ٚايتآيف ٚطذ صار١ رٟٚ احلاراج ٚإااح١ املًٗٛف ٚإعا١ْ احملتاش ٚايفكري  األَش بايتعإٚ ٚايظ١ٓ َٔ

ٔ   ٚايضعٝف ٚايٝتِٝ . ٚيضُإ جناح املؤطظاج اخلريٜ فإْٗةا حبارة١   أدا٥ٗةا   ١ ٚاطةتُشاسٖا ٚايشفة  َة

 إىل ايتٛالٌ ايفعاٍ َ  مجٝ  قطاعاج اوتُ  بٌ ٚأفشادٙ ، ٚخالة١ املؤطظةاج ايشمسٝة١ ٚاألًٖٝة١    

رةةةال  ٚيًُؼةةةاسن١ ٚايشعاٜةةة١ ، ٚاالطةةةتفاد٠ َةةةٔ وصصةةةاةِٗ   ، ٚدعةةةٛةِٗ املتهةةةشس٠ يًضٜةةةاس٠ ٚاال 

 ٚخناةِٗ ، ٚيف ةكذٜشٟ إٔ أِٖ ايف٦اج يف إصذاذ ايتٛالٌ املطًٛب ِٖ :

 

 يٕٛ ايشمسٕٝٛ :ٚظؤامل .1

ِٖٚ ايزٜٔ هلِ ٚال١ٜ عا١َ ، أٚ ٚال١ٜ خال١ هلا عالق١ باملؤطظ١ اخلري١ٜ ٚدلةاٍ  ْؼةارٗا،   

افوٕٛ ٖةةزا أَةةشا٤ املٓةةارل ٚاحملةة   ةةث عًةة٢ اتُعٝةة١ أٚ املؤطظةة١ اخلريٜةة١ ٜٚةةذخٌ    إػةةشافهلةةِ  أٚ

ٛ   َٚذسا٤ األَةٔ ٚسسطةا٤ املشانةض ٚاريٖةِ َةٔ املظةؤيني ايعةاَني         يؼةؤٕٚ االرتُاعٝة١  ٚصاس٠ ا  ٚممخًة

، بايٓظب١ ٚا سػاد، أٚ ٚصاس٠ ايؼؤٕٚ ا طال١َٝ ٚاألٚقاف ٚايذع٠ٛ  املؼشف١ ع٢ً اتُعٝاج اخلري١ٜ

تُعٝاج  فٝظ ايكشإٓ ايهشِٜ ، ٚاملهاةا ايتعا١ْٝٚ يًذع٠ٛ ٚا سػاد ٚةٛع١ٝ اتايٝاج، فٗؤال٤ 

١ إىل َعشفةة١ نٝفٝةة١ إداس٠  يٝتِٗ ٚايصةةالصٝاج ايكاْْٛٝةة١ املعطةةا٠ هلةةِ فةةإِْٗ حبارةة     ٚحبهةةِ َظةةؤ 

ٓضِٗ ايتةذخٌ يف صةاٍ ايؼةه٣ٛ املشفٛعة١     رال  عًة٢ َٓزضاةٗةا ، ٚايٓوةاّ  ة    االاملؤطظ١ اخلري١ٜ ٚ

ضةةذ اتٗةة١ اخلريٜةة١ ، أٚ صصةةٍٛ أٟ ةكصةةري يف أدا٤ اخلةةذَاج ، ٖٚةةِ حبهةةِ َظةةؤيٝتِٗ ا داسٜةة١  

١ٜ ال بذ إٔ ةشاعٞ ٖزا ٚإٔ  اسطٕٛ ايشقاب١ ع٢ً ات١ٗ اخلري١ٜ ، ٚيزا فإٕ املؤطظ١ أٚ ات١ٗ اخلري

ةهٕٛ ايعالق١ ٚايتٛالٌ َ  املظؤيني ٚاضض١ ، ٚع٢ً ات١ٗ اخلري١ٜ إٔ ةبةادس إىل بعةد ايتكةاسٜش ،    
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ٚإٔ ةكّٛ باالطتؼاس٠ يف إعذاد اخلطط ٚاملؼشٚعاج ، ٚةطًا َةٔ املظةؤٍٚ املظةاعذ٠ يف صةٌ بعة       

      ٚ عاج َٚةٔ حةِ رًةا ايةذعِ املةادٟ      املؼهالج ، ٚدعة٠ٛ املظةؤيني حلضةٛس املٓاطةباج ٚافتتةاح املؼةش

 ٚاملعٟٓٛ .

ٖٚزا نً٘ ممةا ٜعطةٞ املظةؤٍٚ ايطُنْٝٓة١ ٚايخكة١ يف اتٗة١ اخلريٜة١ ، ٚديٝةٌ عًة٢ طةال١َ           

إرشا٤اةٗا ٚطٛف ٜتضةٍٛ إىل داعةِ ٚداعٝة١ بصةٛة٘ ا عالَةٞ ٚحٓا٥ة٘ عًة٢ اتٗة١ يف نةٌ َٓاطةب١ ،           

يف َصًّ٘ ، فضالو فإْ٘ طٛف ٜظاعذ ع٢ً ات١ٗ اخلري١ٜ  –ال قذس اهلل  –ٚإرا صصٌ إػهاٍ صكٝكٞ 

شض١ فإْ٘ ئ ٜكبًٗا ألْ٘ ع٢ً عًِ ٚر١ًٝ َٔ أَش ات١ٗ اخلري١ٜ ٚطةال١َ إرشا٤اةٗةا   عٔ ايٛػاٜاج املب

ٚصظٔ ْٛاٜا ايكا٥ُني عًٝٗا ، ٚإٕ صظٔ ايعالق١ َ  املظؤٚيني ٚدساٜتِٗ بإرشا٤اج ْٚؼةاراج اتٗة١   

 ُ  .اخلري١ٜ ٜٓعهع أحشٙ ع٢ً بك١ٝ ايف٦اج َٔ اوت

 

 ايعًُا٤ ع٢ً اختالف وصصاةِٗ : .2

ي١ٝ ػةشع١ٝ إلةالص١ٝ ٚدعٜٛة١ ٚيةزا فةإٕ اوتُة  ًٜزةن        ٚايعًُا٤ هلِ َها١ْ ارتُاعٝة١ ٚعًةِٝٗ َظةؤ   

 ايٛاراإيِٝٗ يذٚسِٖ ايكٝادٟ ٚا سػادٟ ، نُا إٔ ايعٌُ اخلريٟ ٖٛ َٔ اٖتُاَاةِٗ ، ٚيزا فإٕ 

ِٗ ع٢ً األعُاٍ ٚاطتؼةاسةِٗ يف املؼةشٚعاج   رالعاع٢ً ايكا٥ُني ع٢ً املؤطظاج ٚاتٗاج اخلري١ٜ 

ٚا داس٠ ٚاطةةتفتا٤ أٖةةٌ ايفتةة٣ٛ َةةِٓٗ فُٝةةا ٜعةةشو هلةةِ َةةٔ َظةةا٥ٌ ٚاطتضةةافتِٗ ٚاحلصةةٍٛ عًةة٢       

ةضنٝةةاج ٚخطابةةاج دعةةِ َةةِٓٗ ملةةا يةةزيو َةةٔ ايفا٥ةةذ٠ ايةةري ةعةةٛد عًةة٢ اتٗةة١ اخلريٜةة١ ، ٚايخكةة١ يف   

تٓةة١ اطتؼةةاسٜ٘ َةةٔ أٖةةٌ ايعًةةِ يف   ايكةةا٥ُني عًٝٗةةا ، بةةٌ َةةٔ املظتضظةةٔ إٔ خلعةةٌ اتٗةة١ اخلريٜةة١  

ٜٚشنةةض يف اختٝةةاس ايًزٓةة١ االطتؼةةاس١ٜ ةٓةةٛ  ايتدصصةةاج    َٚكرتصةةاةَِٗٓطكتٗةةا ٚةظةةتٓري بةةآسا٥ِٗ  

 ، عٌُ ات١ٗ اخلري١ٜ ٚوصصةٗا ، فةإٕ اتٗةاج اخلريٜة١ َتٓٛعة١ ايتدصصةاج       ِٜال٥خال١ فُٝا 

 ٚايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ... اخل . ، صض١ٝا االرتُاع١ٝ ٚايٗااح١ٝ ، َٚٓا ا َٗٚٓ ، فُٓٗا ايع١ًُٝ ايذع١ٜٛ

عةة١ عُةةٌ اتٗةة١  َتٗةةا يطبٝاخلريٜةة١ ٚتاْٗةةا االطتؼةةاس١ٜ َٚال٤ ٚةٓةةٛ  ايتدصصةةاج يف إداس٠ اتٗةة١  

يني ٚاتٗة١  ٚيف جناصٗا ٚةكذَٗا ، ٚايعًُا٤ هلِ دٚس يف ةعضٜض ايعالق١ بني املظؤ اخلري١ٜ مما ٜظاعذ

١َ ملهاْتِٗ ٚايخك١ فِٝٗ ٚفُٝا ٜٛحكةٕٛ ، ٚعًة٢   َ  ناف١ ف٦اج اوتُ  ٚخال١ ايعاٚبٌ  ، اخلري١ٜ

ات١ٗ اخلري١ٜ إٔ ٜهٕٛ يذٜٗا قاعذ٠ بٝاْاج بنمسا٤ ٚعٓاٜٚٔ ٚأعُاٍ ايعًُا٤ ٚايذعا٠ ٚرالب ايعًِ 

 . ًٗا يالطتفاد٠ َِٓٗ ٚايتٛالٌ َعِٗٚأ١ُ٥ املظارذ يف َٓطك١ عُ
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 ايٛرٗا٤ ٚايتزاس : .3

ِٖٚ َتٓٛعٕٛ َِٓٗ نباس  . ٕ يذ٣ املظؤٚينيٛٚاملكبٛيٕ يف املتزُ  ، ٚايٛرٗا٤ ِٖ األػدا  املؤحش

ٚألضاب املٗاساج املُٝةض٠   ، ٤ذ األصٝاٌُْٚع ، املٛظفني يف ايذٚي١ ، ٚػٝٛخ ايكبا٥ٌ ، ٚعُذا٤ األطش

يف األدب ٚايخكاف١ ٚايؼعش ٚاخلذ١َ االرتُاع١ٝ ٚاريٖا ، فِٗ قةاد٠ ايةشأٟ يف دلةتُعِٗ ٚهلةِ ةةنحري      

ارةة١ إىل ايتٛالةةٌ َعٗةةِ ٚةعضٜةةض ايعالقةة١ بٗةةِ ٚاالطةةتفاد٠ َةةٔ ٚرةةاٖتِٗ  عًٝةة٘ ، ٚاتٗةة١ اخلريٜةة١ حب

ةِٗ املُٝض٠ ٚخال١ يف صٌ املؼهالج ايري ةطشأ ، أٚ ايري ةٛار٘ عُةٌ اتٗة١   اَٚٗاس، االرتُاع١ٝ 

 ااخلريٜةة١ ، ٚس ةةا ةشةكةةٞ ايعالقةة١ إىل إٔ ٜتبٓةةٛا َؼةةشٚعاج اتٗةة١ اخلريٜةة١ ٜٚةةذعُٖٛا َعٜٓٛةةاو ، أَةة 

ُةاٍ فةإٕ ةعضٜةض ايعالقة١ َعٗةِ َطًةا َٗةِ ٚريةو بضٜةاسةِٗ ٚةضٜٚةذِٖ بايتكةاسٜش            رةاٍ األع سايتزاس ٚ

عًٝةة٘ فةةبع   ٚا ْفةةامايالصَةة١ ٚعةةشو املؼةةشٚعاج عًةةِٝٗ حبظةةا سابةةاةِٗ َٚةةا ٜٓؼةةطٕٛ يذعُةة٘    

ٚحايةةد يف ايتعًةةِٝ   ، اتةةا٥  ٚإرعةةاّٚآخةةش يف نظةة٠ٛ ايعةةاسٟ    ، ايتزةةاس ٜشاةةا يف بٓةةا٤ املظةةارذ   

ايصض١ٝ ... ٖٚهزا ةٛرٗةاج احملظةٓني لتًفة١ ٚسابةاةِٗ َتٓٛعة١ فةال        ٚساب  يف اخلذ١َ،  ٚايرتب١ٝ

بةذ َةٔ َعشفتٗةةا ٚلاربة١ نةةٌ ٚاصةذ حبظةةا سابتة٘ ، ٚيف ٖةزا ٚقةةا٥  ٚقصة  نةةخري ، فةال بةةذ         

حةِ إرا دعةِ املؼةشٚ  َةٔ أصةذ ايتزةاس فةال بةذ َةٔ          ، يًكا٥ُني ع٢ً اتٗة١ اخلريٜة١ َةٔ َشاعةا٠ ٖةزا      

ٚ ةضٜٚذٙ بايصٛس ايتٛحٝك١ٝ ٚصظا َشاص رةال  بٓفظة٘     صتة٢ ٜهتُةٌ حةِ ٜةذع٢ يًضٜةاس٠ ٚاال     ٌ املؼةش

َٓطكة١ خةذَاج اتٗة١     ايذاعُني يًُؼشٚعاج يف رٛي١ عًة٢  الطضابٚافتتاح املؼشٚ  ، نُا إٔ 

ةتٓةٛ    إْٔفٛطِٗ يًذعِ ٚاالطتُشاس يف ريو ، ٜٚٓببٞ  ٧ٜٗٝاخلري١ٜ ٚسسٜتِٗ يألَٛس عٔ نخا مما 

عٞ ايتٛالةٌ اتُةا   إىلاهلاةفٞ يضٜاس٠ ٚايشطاي١ ٚاالةصاٍ َٔ ايتٛالٌ ايفشدٟ با ، ٚطا٥ٌ ايتٛالٌ

ٍ بضٜاس٠ دلُٛع١ َٔ ايعاًَني يف ات١ٗ اخلري١ٜ يًٛرٗا٤ ٚايتزاس ٚسراٍ  َكةاس   أٚيف َٓةاصهلِ   األعُةا

َٓاطا وُٛع١ َةٔ ٖةؤال٤    آخشَهإ  أٚةكّٛ ات١ٗ اخلري١ٜ برتةٝا يكا٤ يف َكشٖا  أٚ،  أعُاهلِ

 صفٌ يتهش ِٗ باعتباسِٖ داعُني ملؼشٚعاج ات١ٗ اخلري١ٜ . إقا١َ أٚ

 

 : ا عالَٕٝٛ. 4
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، ٚخال١ يف ٖزا ايعصش ايزٟ ةعذدج فٝ٘ ٚطةا٥ً٘   ٚايتنحريٚط١ًٝ نبري٠ َٔ ٚطا٥ٌ ايٓؼش  ا عالّ

ٚطةًباو ، ٚيةزيو البةذ َةٔ      إجيابةاو حش نبري ع٢ً اتٗاج اخلري١ٜ أٚدلاالة٘ ، ٚي٘  أدٚاة٘، ٚةطٛسج 

جيابٝاة٘ ، ٖٚةٛ ٚطة١ًٝ ةٛلةٌ سطةاي١     ايظًب١ٝ ٚاالطتفاد٠ َٔ إ آحاسٙٝح يًتعاٌَ َع٘ ٚخلٓا فك٘ لض

ٖةةِ ايةةزٜٔ  ٚا عالَٝةةٕٛ فشدٖةةا عةةذداو ْٚٛعةةاو ،  إيٝةة٘ةصةةٌ  إَٔةةٔ ال ةظةةتطٝ   إىلاتٗةة١ اخلريٜةة١ 

ٖةؤال٤ ٚةعةضص ايعالقة١ َعٗةِ      إىلةصةٌ   إٔٚايٛطةا٥ٌ ، ٚاتٗةاج اخلريٜة١ البةذ      األرٗةض٠ ٜذٜشٕٚ ةًةو  

لةةٛةاو هلةةا ، ٚةةةضٚدِٖ باملعًَٛةةاج ايالصَةة١ يًٓؼةةش ٚايهتابةة١ عةةِٓٗ  َةةِٓٗ ٜهْٛةةٕٛ أفةةشاداوٚةصةةطٓ  

جناصاةٗةا ٚةبطٝة١ َٓاطةباةٗا ،    َٚؼةاسٜعٗا ٚإ  أخباسٖةا املالصل عٔ اتٗة١ اخلريٜة١ ، ْٚؼةش     ٚإلذاس

ٛ   ظتفٝذٙة ٚأنخشٚعٌُ صٛاس َ  ايكا٥ُني عًٝٗا نٌ ٖزا  الةٌ  ات١ٗ اخلري١ٜ بتعضٜةض ايعالقة١ ٚايت

ّ َةة  ٚطةةا٥ٌ   يف  ٜهةةٕٛ يةةذ٣ اتٗةة١ اخلريٜةة١ قظةةِ َتدصةة       إٔ، ٜٚٓببةةٞ   ٚا عالَةةٝني  ا عةةال

ٚايٛطةةا٥ٌ  ا عالَةةٝنيٚيذٜةة٘ قاعةةذ٠ بٝاْةةاج ٚاطةةع١ عةةٔ اتٗةة١ اخلريٜةة١ ٚعةةٔ      ٚا عةةالّايعالقةةاج 

َٔ لضاف١ ٚةًفاص ٚفضا١ٝ٥ ٚاْرتْث ٚاريٖا ، ٚايتعاَةٌ َعٗةا مجٝعةاو َةٔ خةالٍ دعةٛةِٗ        ١ا عالَٝ

املذفٛ  ايك١ُٝ يف  ا عالٕس٠ ات١ٗ اخلري١ٜ ٚةبط١ٝ َٓاطباةٗا ْٚؼش ايتكاسٜش عٓٗا ، َٚٔ خالٍ يضٜا

ايٝةةةّٛ َعشنةةة١ قا٥ُةةة١ يتؼةةةٜٛ٘ ايعُةةةٌ اخلةةةريٟ    ا عةةةالّةًةةةو ايٛطةةةا٥ٌ ، ٚيف نةةةخري َةةةٔ ٚطةةةا٥ٌ  

قةةذس ايٓةةاغ عًةة٢ ريةةو ٖةةِ ، البةةذ َةةٔ دس٥ٗةةا ٚنؼةةفٗا ٚأ ٚايكةةا٥ُني عًٝةة٘ أٖذافةة٘ٚايتؼةةهٝو يف 

هلةِ   ايصةضٝض١ ٚةةٛفري املعًَٛة١   يةذِٜٗ   ايخكة١ املتدصصٕٛ ، ٚةعضٜض ايعالقة١ َعٗةِ ٚصس     ٕٛا عالَٝ

 إٖٔةةِ را٥فةة١ َةةٔ اوتُةة  ايةةزٟ ٜٓببةةٞ    ٚا عالَٝةةٕٛ، ممةةا ٜبةةري ايصةةٛس٠ املؼةة١ٖٛ ٜٚةةشد املعتةةذٟ   

 أٚهلةِ طةٛا٤ ناْةث ةعًُٝٝة١     ةظتٗذف٘ ات١ٗ اخلري١ٜ باخلذ١َ ٚايشعاٜة١ فتدصة  بعة  بشادلٗةا     

اطتفادٚا َٔ خذَتٗا املباػش٠ ٚةعاًَٛا َعٗا عةٔ قةشب ٚٚلةًث هلةِ      إرا فإِْٗ ، ارتُاع١ٝ أّدع١ٜٛ 

ظٛف ٜصضضٕٛ سسٜتِٗ عٔ ايعُةٌ اخلةريٟ ٚايكةا٥ُني عًٝة٘     فسطاي١ ات١ٗ اخلري١ٜ بصٛس٠ لضٝض١ 

ةصةةذس ٚطةة١ًٝ  إٔبايتضةةأَ َةة  رٗةةاج مماحًةة١   ، أٚ قةةادس٠ناْةةث  إرااتٗةة١ اخلريٜةة١  ٚبإَهةةإ، 

 إعالَٝة١ ػةبه١   أٚدلًة١ ،   إلةذاس ٚةٓؼش سطايتٗا ٚ كل ايذعا١ٜ هلا َخٌ  أٖذافٗا وذّ إعال١َٝ

فضا١ٝ٥ يًعٌُ اخلريٟ ْؼشاو ٚةعشٜفاو ٚدعا١ٜ ، ٚقذ ٜهةٕٛ َةٔ املٓاطةا ايتعةإٚ      أْٚرتْث ، ع٢ً ا 

فضةا١ٝ٥ خريٜةة١ ضةُٔ ايفضةةا٥ٝاج ايةري ةةةذٜشٖا ،      رةةالمايكا٥ُة١   ا عالَٝةة١َة  بعةة  املؤطظةاج   

بةةٌ ٚاقتصةةادٟ عًةة٢ اتٗةةاج اخلريٜةة١ املؼةةاسن١ ، َٚةةٔ خةةالٍ   إعالَةةٞهلةةا َةةشدٚد ٚطةةٛف ٜهةةٕٛ 
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١ ايعُةٌ  املتُٝةض٠ ايةري وةذّ سطةاي     ا عالَٝة١ االصرتايف ةتهٕٛ ايهةٛادس   ا عالَٞاملُاسط١ يًعٌُ 

 اخلريٟ ٚرٗاة٘ املدتًف١ 

 

 ٕ :ايرتبٜٛٛ. 5

ايذعٜٛةة١ ٚايتعًُٝٝةة١ ٖٚةةزا قطةةا   املؤطظةةاج ايرتبٜٛةة١  ٚإداس٠ٖةةِ ايةةزٜٔ  اسطةةٕٛ ايتٛرٝةة٘ ٚايتعًةةِٝ  

ٕ ٚصضٛسِٖ ٚيزا فةإ  أحشِٖنبري يف اوتُ  ، َٔ دعاٙ ، ٚخطبا٤ ، ٚنتاب ، َٚذسطٕٛ ، ٚهلِ 

ايتٛالةةةٌ  ٚإجيةةةادسطةةةايتٗا يًُزتُةةة    ٜصةةةاٍَعٗةةةِ  ةعضٜةةةض ايعالقةةة١ إىلاتٗةةة١ اخلريٜةةة١ حبارةةة١  

، ٖٚةزا صصةٌ َةٔ خةالٍ      االرتُاعٞ ايبٓا٤ ، ٚسطِ ايصٛس٠ احلظ١ٓ عٔ ات١ٗ اخلري١ٜ ٚخذَاةٗا

 َا ًٜٞ :

 اطتٗذافِٗ بناَس ات١ٗ اخلري١ٜ . .9

 . أعُاهلاَؼاسنتِٗ يف  .2

 ايشأٟ ٚايتدص  َِٓٗ . أٌٖاطتؼاس٠  .3

 . ٚايتٛر١ٝٗٝ ٚايتذسٜب١ٝ ايذٚساج ايتع١ًُٝٝ إعطا٤االطتفاد٠ َٔ خناةِٗ ٚوصصاةِٗ يف  .4

 َٚٔ مثشاج ٖزا ايتعإٚ :

 يف ات١ٗ اخلري١ٜ . األدا٤صظٔ  .9

ايعاَةة١ ٚايعُةةٌ  اخلةةناج يٝبةةزيٛا َةةٔ عًُٗةةِ ٚٚقةةتِٗ يًُصةةًض١   ألةةضابد اهلُةةِ يف بعةة .2

 . خ أ ٚر٘اخلريٟ ع٢ً 

 ٜضٜذٙ عُكاو ٚخلزساو يف اوتُ  ايعٌُ اخلريٟ ٚايرتب١ٝ عًٝ٘ يذ٣ ايٓاػ١٦ مما  إػاع١ .3

رٝالو بعذ  اتذٜذ٠بايذَا٤  ٚإَذادٙٚخلذد ٚطا٥ً٘ ٚةٓٛ  خذَاة٘ اطتُشاس ايعطا٤ اخلريٟ  .4

 ٌٝ .ر

 

 املظتٗذفٕٛ باخلذ١َ :. 6

 أٚ االرتُاعٝةة١ أٚهلةةِ اتٗةة١ اخلريٜةة١ خةةذَاةٗا ٜٚظةةتفٝذٕٚ َةةٔ بشادلٗةةا ايخكافٝةة١   ةّكةةذّٖةةِ ايةةزٜٔ 

 اخل .–ايصض١ٝ 
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ٚنٝف١ٝ ايتعاَةٌ   اخلذ١َٚع٢ً َكذاس َظت٣ٛ  ، فِٗ ٜعشفٕٛ ات١ٗ اخلري١ٜ َٔ خالٍ خذَاةٗا هلِ

 ، يف َٓتزاةٗةا  اتةٛد٠ بًةٛ    إىلظةع٢ اتٗةاج اخلريٜة١    ة إٔةهٕٛ ايعالق١ صظ١ٓ أٚ طة١٦ٝ ، ٚالبةذ   

ايعةةاًَني بٗةةا صتةة٢ ةعهةةع ايصةةٛس٠ احلظةة١ٓ يًعُةةٌ اخلةةريٟ ،    ٚأدا٤ٚصظةةٔ ايتعاَةةٌ يف عالقاةٗةةا  

َٓظةٛبٞ   صةذ ٕ َٛقفةاو طةًبٝاو ٚاصةذاو صصةٌ َةٔ أ     ٚا ،َظةتفٝذ داعٝة١ هلةا َٚخٓٝةاو عًٝٗةا     نٌ  ٚخلعٌ

ٚمسعتٗةا ، ٚايعةإًَٛ يف اتٗةاج اخلريٜة١      أْؼةطتٗا ايظةً  عًة٢    األحةش ات١ٗ اخلري١ٜ طٝهٕٛ ية٘  

ٚايفعةةٌ َٓٗزةةاو ةًتضَةة١ اتٗةة١   يف ايكةةٍٛ ا صظةةإٜهةةٕٛ  إٔيٝظةةٛا َٓةةضٖني عةةٔ اخلطةةن ، ٚجيةةا   

ٞ اخلريٜة١   عًٝة٘ ايعةاًَني فٝٗةا ، ٚةشاقةا طةًٛنِٗ َة  املتعةاًَني َعٗةِ ٚةكةذّ هلةِ ايٓصةةٝض١            ٚةشبة

َةٓٗس  بٌ ٚةعاقةا َةٔ ٜتهةشس َٓة٘ ريةو صفاظةاو عًة٢         ع٢ً ايظًٛى اخلار٧ قٛالو أٚ فعالو ، ٚايتٓبٝ٘

 ايزٟ قاَث ات١ٗ اخلري١ٜ َٔ أرً٘ . ا صظإ

ٚاملظتٗذفٕٛ باخلذَة١ عًة٢ لتًةف َظةتٜٛاةِٗ ٚوصصةاةِٗ ٖةِ يظةإ اتٗة١ اخلريٜة١ ايٓةارل ،           

ٕ ٜظتؼةةاسٚا يف ْةةٛ  اخلذَةة١ املكذَةة١ هلةةِ َةةٔ خةةالٍ   ٚأ ٚا داس٠ٜؼةةشنٛا يف ايتدطةةٝط  إٜٔٚٓببةةٞ 

،  ٚأْؼةةطتٗاةكةةّٛ بٗةةا اتٗةة١ اخلريٜةة١ ، فٗةةِ لةةٛسةٗا يف ايٛاقةة  ٖٚةةِ مثةةش٠ بشادلٗةةا        ْاج اطةةتبا

ٕ ات١ٗ اخلري١ٜ االطتعا١ْ بٗةِ يف ايذعاٜة١    ٚبإَهإ عةٔ بشادلٗةا ، ٚاملؼةاسن١ يف ةُٓٝة١      ٚا عةال

َٛاسدٖا ، ٖٚزا ٜتٓٛ  حبظةا ْؼةاا اتٗة١ اخلريٜة١ ٚوصصةٗا ٚقةذ ٜتضةٍٛ املظةتفٝذ َةٔ اتٗة١           

فُخالو  . ٚارتاص املشص١ً ايري ٖٛ فٝٗا إَهاْاة٘ منٝث قذساة٘ ٚرٛسج إراَؼاسى ٚداعِ  ىلإاخلري١ٜ 

ٔ  ٗةا أبٓا٥نخري َٔ مجعٝاج  فٝظ ايكشإ ٖةِ َةٔ    َعًُٛ ٚطةٝهٕٛ   وشرةٛا َةٔ صًكاةٗةا ،    ايةزٜ

 إىلةظةع٢ اتٗةة١ اخلريٜةة١   إَٔةِٓٗ املٛرٗةةٕٛ ٚاملؼةشفٕٛ ٚاملةةذٜشٕٚ ٖٚهةةزا يف نةٌ دلةةاٍ ٜٓببةةٞ    

بشادلٗةا   إداس٠عاًَني فةاعًني يف   إىلاج املظتٗذفني باخلذ١َ َٚظاعذةِٗ صت٢ ٜتضٛيٛا ةطٜٛش قذس

 بٌ َٚطٛسٜٔ ينادلٗا ٚخططٗا .

 

 . ايعإًَٛ يف املٝذإ اخلريٟ :7

١ اخلري١ٜ احملذد٠ ) مجع١ٝ اين ، مجع١ٝ ايتضفٝظ َةخالو (  ايعإًَٛ يف املٝذإ اخلريٟ طٛا٤ يف اتٗ

ٚايتطٜٛش ٚايتذسٜا  ٚا عذادِٖ أٚىل ف٦اج اوتُ  بايعٓا١ٜ ٚايشعا١ٜ  األخش٣يف اتٗاج اخلري١ٜ  أّ

ٚابتبةا٤   ، ٖزا ايٓٛ  َٔ ايعٌُ إىلٕ ايبايب١ٝ َِٓٗ اْتظبٛا يًعٌُ اخلريٟ َٔ باب ايشاب١ ٚاملٌٝ فإ، 

ِ ال َةٔ بةاب ايتدصة  ٚاملُاسطة١ املٗٓٝة١ ، ٚيةزا       ،  ٚايخٛاب يف فعةٌ اخلةري    األرش  إىلحبارة١   فةإْٗ

ٕ ٚبشادلٗا صت٢ ٜةؤدٚا ايعُةٌ بفاعًٝة١ ٚرةٛد٠ ،     ات١ٗ اخلري١ٜ  أعُاٍٚةذسٜا ع٢ً  إعذاد  ٚا صظةا

ٖةِ  ٜضةُٔ ٚال٤ ايعاًَني يف املٝذإ اخلريٟ ٚةطٜٛش قذساةِٗ ٚاملظا١ُٖ يف صٌ َؼهالةِٗ مما  إىل
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 ا داسٟيًُؤطظةةة١ ٚاطةةةتُشاسِٖ يف خةةةذَتٗا ، ٖٚةةةزا ٜةةةٓعهع عًةةة٢ اتٗةةة١ اخلريٜةةة١ باالطةةةتكشاس  

 ْتواّ يف ةكذِٜ اخلذ١َ ٚ ظني األدا٤ .ٚاال

 :ةكذَٗا ات١ٗ اخلري١ٜ ملٓظٛبٝٗا  إٔايري  هٔ  األَٛسَٚٔ 

 عكذ دٚساج ةذسٜب١ٝ يًعاًَني بٗا صظا أعُاهلِ ٚاصتٝارِٗ . .9

 عكذ يكا٤اج ةعاسف بني ايعاًَني يف ات١ٗ اخلري١ٜ يف األعٝاد ٚاملٓاطباج . .2

 سصالج ةشف١ٝٗٝ يف نٌ فصٌ دساطٞ . .3

 ا٤اج ٚٚسش عٌُ يهٌ قظِ أٚ قطا  .يك .4

 سصالج صس ٚعُشٙ يًعاًَني ٚأطشِٖ . .5
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أغلببا طروحَصبب ج َ طشه  ظبب ج ةببكَف صببُج عّأّببٕ ةظببزّل أسببحط  ط ت ببل رل شبب ي ٕ     

طرع ل طـريٓ ةربعً  َ ةوُعً . َ ركو يذٍ طرُف ٕ ةبضد   إمك نّٕ مشب ي ٕ طرطوب ا طـبريٓ      

٘  مبهًم   مبو ِشب يم   طرع بل     صل مظكالج مجّل سٚ ج ط ت ل َةلبّٕ طصتّ ر ةًم طرطحَفِٕ سبُط

طـريٓ أَ غريٍ، َ ذرك سعًّ  ؾعل طرطو ا طـريٓ ِطف َفط٘ عل ع ل به ٘ ِأّك ط ت ل َ وطب   

طرته ّٕ طؿطّطّبٕ. َ نربحًط ركبُى طـبكم ج طر بضّٕ  ب  مبو طـ ب ٙ  مب  هعبل طؾ ّبل وتب ش             

عحَض طؾّبك مهًب ،   إرًّ  يذط مبو رًبٕ َمبو رًبٕ أهبحٗ يهب ة يفِب  ٔ   طرولبا علًّب  مط فنبٕ بب ش           

 سإنً  ميكو أى متخل فطبوً  منُذرًّ  بني ط ت ل َ طرطو ا طـريٓ. 

 َ ةحعز طرُف ٕ علٖ عٍل مو :

 .ٓه  ٙ  طرطو ا طـري 

 .ّٕه  ٙ  طـكم ج طروب 

 .ّٕطرطو ا طـ ص َ طرتأمني طر ضْ َ طـكم ج طروب 

 ؟م ذط ميكو رلطو ا طـريٓ أى ِأعل   يذط ط  ج 
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ٕ   ،ّببكًط عببو طـببُض   ةأ  ببّل   بع طره ببُ طت ت بب  ٓ  ، ََ نرحِبب ج ط ت بب  ِ ج طرته ّبب

ٌ: ةُسري طؿّ ٔ طركحميٕ ظ ّل أبع  يب   ميكو ةلخّ  أيم أيكطف طرته ّٕ طؿطّطّٕ  طرظ ملٕ بأّن

طترت  عّٕ َ طت ت   ِٕ َ طرتهرّ ّٕ َ طرأكحِٕ....طخل َسب  معتطبكطج َ  بّم َ مبب  ت ط ت بل، َ      

 ّل أسحط  ط ت ل َ طحطٙضٌ بعكطرٕ َ عأ ٘ٔ.ذرك ؾ 

َ ِأةْ ةُسري طـكم ج طروبّٕ بظكل ع م،  َ طرطحَفٓ مهً  علٖ َرٌ طـ بُص،    

مطكمٕ مكُن ج طؿّ ٔ طركحميٕ رل زت عب ج، نى سطبكي  ِبهح  صّب ٔ طرهب ض، سبإى طر بضٕ ةب ش         

حض َطنأب ض مشبتُٗ طر بضٕ    علٖ فؤَض طن ض ٘ ت ِحطٍ إت طشحضٖ  طرأ  كِو رٌ.  ع ب  أى طشب  

ىأض مظ فعٕ نشبٕ مو أسحط  ط ت ل   طإلنت ش َ بحطمس طرته ّٕ ببل َ هعبل بعطبًم ع ربٕ علبٖ      

ط ت ل مو رًٕ َ ع رٕ علبٖ غرييبم مبو رًبٕ أهبحٗ. ضب  ىأبض طإلنتب ش َ ِعبُل ببحطمس طرته ّبٕ َ            

 أيكطسً .

ا أَ آلهح ستعزز عو ةلبّٕ َ صني ةطل طشُطف  طرع مٕ طشُرًٕ إىل طرطو ا طر ضْ رشب

طر ضّٕ َطت ت   ِٕ َطترت  عّٕ ةتأ  م َت طر ضّٕ َطت ت   ِٕ َطترت  عّٕ ةتأ  م َت طصتّ ر ج مجّل سٚ ج ط ت ل سإى طشظكالج 

ِطكم صلًُت ط ملٕ  ذٍ طشظكالج ِطكم صلًُت ط ملٕ  ذٍ طشظكالج   أىأىميكو رلطو ا طر ضْ طـ ص مبؤسش ةٌ مً   عرب ميكو رلطو ا طر ضْ طـ ص مبؤسش ةٌ مً   عرب 

ف مؤسش ج ف مؤسش ج َطريت ؽتلف رذفًِ  عو أيكطَطريت ؽتلف رذفًِ  عو أيكط  ،،َذرك فطرل إىل طبّعٕ أيكطسٌ ََس ٙلٌَذرك فطرل إىل طبّعٕ أيكطسٌ ََس ٙلٌ  ،،طشتُركٔطشتُركٔ

َيه  ِربيف  َف طرطو ا طـريٓ   يذط ط  ج عأسطل مو ِش عك طرطو ا َيه  ِربيف  َف طرطو ا طـريٓ   يذط ط  ج عأسطل مو ِش عك طرطو ا   ،،طرطو ا طرع مطرطو ا طرع م

بشبا ةط فب أيكطف طرطو ا بشبا ةط فب أيكطف طرطو ا ذطج طروبّعٕ طـ  ٕ ذطج طروبّعٕ طـ  ٕ   طإلنش نّٕطإلنش نّٕطؿكُمْ   ةُسري يذٍ طـكم ج طؿكُمْ   ةُسري يذٍ طـكم ج 

َ مو رًٕ أهحٗ َ مو رًٕ أهحٗ   ،،َمح ِحةً  نيكطف طرطو ا طـ ص مو رًَٕمح ِحةً  نيكطف طرطو ا طـ ص مو رًٕ  ،،طـريٓ مل أيكطف طرطو ا طرع مطـريٓ مل أيكطف طرطو ا طرع م

طـكم ج يت ػعلً  ؽتلف عو بطّٕ طرشلل َطرَ ،،ٙ  طشتعلطٕ بوبّعٕ طـكم ج طروبّٕٙ  طشتعلطٕ بوبّعٕ طـكم ج طروبّٕرلخ  رلخ  

 صتٖ ت ةك   ةظ بًً  سلعٕ أَ هكمٕ أهحٗ. ،طنهحٗ

 

 -طبيعة اخلدمات الطبية:

سإنبٌ   ،طإلنش نّٕ، َطرشلل َ طـكم ج طروبّٕ عهكم  ِهرح إرًّ  مو طرزطَِٕ طت ت   ِٕ إّى

ط ت ع ج مل طرشبلل  ملٕ ه  ٕ ؽتلف عو ةع مل طره ض َ ٕ ةتولا مع ِالصظ متّزي  بوبّعٕ ه 

 -طـ  ٕ رلخكم ج طروبّٕ م  ِلْ: َ مو طـ  ٙ  طريت ةرًح طروبّعٕ ،َ طـكم ج طنهحٗ
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َ ركهً   ،طـكم ج طروبّٕ   مجلتً  رّشث طًّٚ  ع  رًّ  ت ِتولل  إرٌّ إت طنغهّ ٘ إّى (8

َ  ،طرأطحط٘ إرًّ  أعرب مو طنغهّب ٘ َ مّشبُفٓ طؿب ج    ض  وت رٌ ع مٕ طربظح بل ص رٌ

ذرببك أى طرأطببح َ طنأبب ض طرببكهل ىأببض مشببتُٗ طشعّظببٕ ضبب  هعببل طرظببخ  عحضببٕ  

َ مشبكهٌ سّ ب ب بشبُ٘ طرتحذِبٕ َ      ،رألمحطض بشبا طنأ ض مشتُٗ غذطٌٙ َ ملبشٌ

 ِكُى عحضٕ شختلف طنمحطض.

 

ٕ  حبم إىّ  (2 َ يبم   ص رببٕ طتضببوحطف َ طإلعببحطٍ َ   ،طرهبب ض عبب  ٔ ِبأةُى إىل طـببكم ج طروبّبب

بشبا ضحط َ إؿ ح طؿ رٕ ض  ِشًل طبتزطيفيم َ سطكيم ش  يبم   أطبك طؿ ربٕ إرّبٌ     

مو م ج َ محعا َ مشكو إى مل هكَط بكًط مو طرتخلبْ عهًب  نربل طؿ بُج علبٖ مب        

ِض َ يذٍ طؿ رٕ مبو طإلعبحطٍ ػعبل طشبح     ،ىأف مع ن ةًم َ ِتشبا   طأ ٘ أمحطضًم

 يُ طروحف طنضعف   ع لّٕ طشب  رٕ رلض ُج علٖ طـكم ج طروبّٕ.

 

ٕ     ،طرأطري أَ غريٍ  ك ِأطك  بعبض أَ عبل مب  ميلبك     حم إّى (3 أَ  ،َ ت و بل علبٖ أِبٕ نتّزب

ؼشببو   ص رتببٌ طر ببضّٕ، صّببد ت ُِرببك ضبب  ى علببٖ نتبب ٙس طـببكم ج طروبّببٕ أسببُٔ        

ملبْ٘ بب ررهُى َ طرتزب فب س روبا علبم       بكخري مو طرشلل َ طـكم ج طنهحٗ. نى طرعالش

 ظين   أغلا ض فس ةٌ.

 

ٌ         ع   أّى (4 ببل طبخ  رهبح يبُ      ،طرذٓ وبك  مب  وت ربٌ طشبحِض ربّص يبُ طشبحِض نأشب

طروبّا. س روبّبا   يبذٍ طؿ ربٕ يبُ طربب ٙل رلخبكم ج طروبّبٕ َ طشظبآ ب رُع ربٕ عبو           

طش ب   طش  ِبٕ رل بحِض َ    َ يه  عخريًط م  وكذ ةع فض ببني   ،طشحِض   طرُ ث نأشٌ

إذط ع ى طروبّا مُظأً  ركٗ طرطو ا طـ ص ط   ف إىل طرحبح  م    طروبّا، ه  ًٕ

 أَ رٌ عال ٕ بظحع ج طرتأمني طر ضْ.

 

عهببك مط فنببٕ طببحط٘ طرشببلل َ طـببكم ج طروبّببٕ بظببحط٘ طرشببلل َ طـببكم ج طنهببحٗ ةرًببح      (5

علٖ سبّل طشخ ج ب رٌ معحسٕ مب  ِحِبك   س رذٓ ِذيا رظحط٘ سّ فٍ ب   ،بّهً  رلٌّ  جطرأحَ  
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        ٕ     ص رببٕ أم بب ،َظببُ ٔ مبب  ِحِببك َو ببل علببٖ ضبب  ى طؿ ببُج علببٖ طشهأعببٕ طشولُببب

طـكم ج طروبّٕ سأزُٔ طشعحسبٕ ببني طشبحِض َطروبّبا طربذٓ سبّطكم ربٌ طـكمبٕ عببريٍ          

أَ ولبا مهبٌ سعلبٌ    ركًط إض سٕ إىل طكٔ طؿ ربٕ ضب  هعبل طشبحِض  ِشتشبلم ركبل مب  ِ        

طرشبّ فٔ ت ِتُعبل ب ٙعًب  عبو مظباًِ  ببل         سعٌ مبو م ربٌ ببكَى عببري ربكطج. ع ب  أىّ      

ِأةْ طشظآ غ ربً    ص رتٌ طشعتربٔ طحعً  بكَى إعبحطٍ َت ضبحُ، ، نطبُ ٍ   رّببٌ ،     

عهكٍ معلُم ج عبريٍ  ك ةأُل معلُم ج طرب ٙل َفمب  أصطبح معبٌ هببريًط. ع ب  ِشبتوّل      

َِشبتوّل أى ِأضب  َميّبز ببني طؿطب ٙ  َ       ،علبٖ طرطب  ن ج   أى  ميلْ طحَطٌ َو بل 

 ٔ َ طشُط بأ ج  طرشّ فٔ طريت ِحِك طؿ ُج علًّ  ةُرك بهأص طؾُ طت ع ٘طج . ع   أّى

    ٕ عخبح . َعبل يببذط ت وبكذ عهبكم  ِبذيا طشبحِض طؿ بُج علببٖ         طشهطببوٕ عهبك ب عب

 هكمٕ طبّٕ . 

 

ت ببث ط ت عبب ج مهببذ طرطببكم ب ؾ نببا بشبببا يببذٍ طروبّعببٕ طـ  ببٕ رلخببكم ج طروبّببٕ طي (6

طنهال بْ شًهببٕ طروببا سببك طث عهببك علببٖ طهتّبب ف  طفسببْ طروببا بببل َع ببكج إىل ةببكفِص  

 نٌ ت ةكفض أهال ّ ج طشًهبٕ رحرييب  مبو طشًبو، َ ذربك نىّ     أأهال ّ ج ةلك طشًهٕ   صني 

م  ُِربك  َعهك ،علٖ أمُطج طره ض َ م ًٙم بل َأعحطضًم طروبّا   صطّطٕ طنمح مؤمتو 

نربب م  ببضْ ِطببُ  إىل مع فضببٕ م ببلضٕ طروبّببا طـ  ببٕ مببل م بب   طشببحض ةتعببحض     

 م    طشحض رلخوح طرظكِك ننًم طؾ نا طنضعف.

 

 بح عبخري مبو ط ت عب ج علبٖ ص بح ةطبكِم طـبكم ج         َ بشبا يذٍ طـ  ٙ  أِطً  ة  (7

 ؼطّبب  طروبّببٕ   ِببك طؿكُمبب ج َ ؼببث إطببحطسً  طشب طببح، ننًبب  َعّببل ط ت ببل     

 أيكطسٌ َ غ ِ ةٌ.

َ يببذٍ طـ بب ٙ  طشببذعُفٔ رّشببث سببُٗ أمخلببٕ مببو بببني أمخلببٕ عببخرئ ةعكببص بعببض     

ه  ٙ  طـكم ج طروبّٕ ض  هعل طرطو ا طـريٓ أعأأ مو طرطو ا طـ ص   ةطبكميً  ع ب    

 سهحٗ إى ط ٘ طهلل.

 



 د. مشفر بن عتيق الدوسري                                                                       ي تقديه حلول عنلية"هل ميكن للقطاع اخلري

 ؟جلنيع فئات اجملتنع عن طريق توفري اخلدمات الطبية

 

 

                                              843                        اللقاء الشنوي الشادس للجوات اخلريية باملنطقة الصرقية

 -اخلدمات الطبية بني مشتصفيات و مراكز القطاع اخلاص و شركات التأمني:

عهكم  ةعزز طشُطف  طشُرًٕ إىل طرطو ا طر بضْ عبو ةلبّبٕ ص رب ج طرهب ض مبو طـبكم ج         

طروبّٕ سُط٘ ع نث طشظكلٕ يْ طنأ ض ع ّٕ م  ِذيا مو يذٍ طشُطف  إىل طرطو ا طر ضْ أَ 

أى طشظببكلٕ يببْ   طحِطببٕ إ طفٔ يببذٍ طشببُطف  أَ نٓ سبببا رهببح، سًببل ميكببو رلطوبب ا طـبب ص        

ِببُسح طرحع ِببٕ طروبّببٕ رل ببُططهني َسبب     طعببزٍ طر ببضّٕ َ طببحع ج طرتببأمني  أى   مبشتظببأّ ةٌ َ مح

أيببكطف ط ت ببل َ طؿكُمبب ج َ مؤسشبب ج طرطوبب ا طرعبب م بكأبب ٘ٔ سهّببٕ َ ط ت بب  ِٕ َ عكطرببٕ َ       

 ةك رّف معطُرٕ؟.

مببو أرببل طإلر بببٕ علببٖ يببذط طرشببؤطج  عُنبب  نتأمببل طرهطبب ، طرت رّببٕ عببو طرطوبب ا طر ببضْ        

 -طرتأمني طر ضْ علٖ َرٌ طـ ُص: طـ ص بظكل ع م َ عو

 

ى طرطو ا طـ ص َ نر م طرتبأمني ِحبوب ى ببني ص بُج طشبحِض علبٖ طـبكم ج طروبّبٕ         إ .8

سً ب    ،َ بني  هلٌ أَ  كفةبٌ علبٖ  سبل طنمبُطج طربيت ةولبًب        ،مً   ع نث ص رتٌ إرًّ 

٘  علٖ  هُ م س بو ت   ،ِأح  ى بني طره ض   م  ِتعل  ب ؿ ُج علٖ طـكمٕ طروبّٕ به 

ِشتوّل نٓ سبا  سل أسع ف طرعالش أَ أ ش ، طرتأمني سلّص رٌ أمل   طؿ بُج علبٖ   

َ يم  ،   ستشتبعك مو طـكم ج طروبّٕ أطك طرأٚ ج ص رًٕ، طْ٘ مو طـكم ج طروبّٕ

طرأطببحط٘ َ طششبب عني، َ ببك  بب ج  ببلٖ طهلل علّببٌ َ سببلم : ريببل ةه ببحَى َ ةحيف ببُى إت      

طرُتِب ج طشتضبكٔ طنمحِكّبٕ َ فغبم      غبريٍ. َ  بذط لبك أىّ    بطعأ ٙكمر فَطٍ طربخ فٓ َ

ملُّى أمحِكْ ت و لُى علٖ إِٔ هكمٕ  41 ُةً  طت ت   ِٕ إت أى يه ة م  ِط فب 

 ضّٕ معتربٔ نى طرطو ا طر ضْ يه ة ِتبهبٖ رنرب م طرتبأمني طر بضْر،  سًبؤت٘ أسطبح       

طبّبٕ. َ مً ب  ةوبُفج طرتطهّبٕ     مو أى ِشتوّعُط  سل أ ش ، طرتأمني سبطبُط ببال هبكم ج    

طر ضّٕ َ طنرًزٔ َ طن َِٕ...طخل  سال ِ ل إىل يؤت٘ مهً  طبًّٚ  نربحًط ربحبط ص بُ م     

علٖ طـكمٕ بطكفةًم علٖ طركسل.   صني أنهب  لبك فت عب ج فأي رّبٕ أهبحٗ فسطبث       

ا مخل يذط طرحبط َ  حفج مهذ طرطكم ةطكِم طـكم ج طروبّٕ رلز ّل بال طستخه ٘ َ صشب 
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طؿ رٕ. صتٖ أنًم عب نُط ِطبكمُى طـبكم ج طروبّبٕ ط  نّبٕ  رألر نبا مب   طمبُط علبٖ          

 أفضًم،  َ يذط أ حب إىل ةحة طـكم ج طروبّٕ إنش نّٕ َ بعّكًٔ عو طرتز فٔ َ طنفب ح.

 

يكف صكُمب ج طربكَج عهبكم  ةطبكم طـبكم ج طروبّبٕ شُططهًّب  يبُ فسبل طشع نب ٔ َ            إّى .2

ل زت ببل، َ يببذط ُِطسبب  يببكف طشببحِض َ يببكف طؾ عّبب ج    ؼشببني طششببتُٗ طر ببضْ ر 

طـريِببٕ. َ ركببو طرطوبب ا طـبب ص َ طببحع ج طرتببأمني ؽتلببف أيببكطسً  عهببك ةطببكِم         

طـكم ج طروبّٕ عو يذٍ طنيكطف طرهبّلٕ رل حِض َ طؿكُمبٕ َ مجعّب ج طربرب، سًبْ     

ةًبببكف إىل طربببحبح ستببببذج   ببب فٗ رًُ يببب  رتضطّطبببٌ َ ربببُ مل ِتضطببب  يبببكف طشبببحِض   

كأ ٘ٔ، ه  ٕ َ أنٌ غ ربً  ت ِكُى رل حِض هّ ف   طهتّ ف مطبكم طـبكم ج طروبّبٕ    ب

 رٌ.

 

 َ رتضطّ  يكسً  طرُصّك يُ طرحبح ػك طحع ج طرتأمني:

 

 . ُعخريًط م  ةتًحب مو  سل ةك رّف طرعالش بظتٖ طروحل َ طؿّل  َ حححطج طرعط 

       ّب ف طن بل علأبٕ َ ةتزهبا     ؽت ف طنطبب ٘ َ طششتظبأّ ج ربّص مبعّب ف طركأب ٘ٔ ببل مبع

طآلهبحِو َ رببُ عبب نُط أعأببأ طنطببب ٘ َ طششتظبأّ ج. سطببك ِشببت ح طشببحِض بطببحط مببو   

طحعٕ طرتأمني علبٖ عبالش  َطٙبْ شبكٔ طُِلبٕ أَ بظبكل  طٙبم َ يبُ قتب ش إىل ع لّبٕ           

 رحطصّٕ نى طؾحطصٕ أعخح علإٔ سّخأض أفب ح طحعٕ طرتأمني َ يكذط.

  سببال ةطبببل ةحوّببتًم طرتأمّهّببٕ، مخببل عببب ف طرشببو َ  ةشببتبعك   ٙ ببٕ طُِلببٕ مببو طشحضبب ٖ

م بب بْ طؿببُط ذ َ طؿببحَب َ طشعبب  ني َ طشحضببٖ طرعطلببّني َ طرهأشبب نّني َ طنمببحطض   

طؾلكِبببٕ َطرته سبببلّٕ َ طربببيت ؼتببب ش إىل مشببب عكطج يعّبببٕ أَ ب بببحِٕ َ   ٙ بببٕ طُِلبببٕ  

 أهحٗ.)طفرل إىل طستخه ٘طج َحّطٕ طرط  ى طر ضْ طرتع َنْ(

 حِض بكسل نشبٕ مو طرأ ةُفٔ مً   ع نث عبرئ َ مً   ع ى  هلٌ عهبك عبل   ةلزم طش

يفِب فٔ رلوبّبا أَ طششتظبأٖ  بك ة بل إىل فببل طرأب ةُفٔ أَ أعخبح َ ذربك بًبكف هأبض            



 د. مشفر بن عتيق الدوسري                                                                       ي تقديه حلول عنلية"هل ميكن للقطاع اخلري

 ؟جلنيع فئات اجملتنع عن طريق توفري اخلدمات الطبية

 

 

                                              845                        اللقاء الشنوي الشادس للجوات اخلريية باملنطقة الصرقية

طرولا علٖ طـبكم ج طروبّبٕ، ضب  ِعّب  طرأطبحط٘ ه  بٕ مبو طلبا طرعبالش ضب  ِأب  م            

 طؿ رٕ طر ضّٕ  م َ نطأ  م. 

 ط َ لتٌ  س ةُفٔ عالش طشحِض ةُ أث طحع ج طرتأمني عبو طربكسل   يه ة سطف م رْ إذ

 علْ عالرٌ مً   ع نث ص رتٌ طر ضّٕ َ مً   ع ى طـوح طرذٓ ُِطرًٌ.

     ٌ َ ت ِطبكم علًّب  أٓ طبْ٘     ،ِأاض   عل طبّا   طرعب مل أى ِع بل ش بلضٕ محِطب

 رهببح َ ِكببُى َعببّاًل ىببكم طشببحِض بأم نببٕ، َ ركببو طرطوبب ا طـبب ص َ طببحع ج      

طرتببأمني ه  ببٕ ةطببحط علببٖ طنطببب ٘ رّظببتحلُط ش ببلضتً  بببكًت مببو م ببلضٕ طشببحِض        

سّ ببأُط طرعببالش طنفهبب  َ رببُ عبب ى  لّببل طؾببكَٗ َ ِشببتبعك بعببض  طرأضُ بب ج َ       

طإلرببحط٘طج طرطببحَفِٕ ننًبب  مكلأببٕ، ستكببُى طرهتّزببٕ أى طشتطببحف طرهًبب ْٙ يببُ  ببضٕ  

 طشحِض َ ذمٕ طروبّا َ ض ريٍ.

 

 لّلٕ ةعكص بعض طآلح ف علٖ مشتُٗ طـكم ج طروبّبٕ عهبكم  ة باة     َ يذٍ فح  أمخلٕ

 رلطو ا طـ ص َ طرتأمني طر ضْ.

    

 -خصائص القطاع اخلريي:

ِت ّز طرطو ا طـريٓ ه  ٕ   ط ت ع ج طإلسالمّٕ غ  ٙ  مً ٕ ِهكف أى ةتُسح   

 غريٍ مو طرطو ع ج َ مهً : 

ِعٌ َ بحطفٌ. شًل علٌّ طؿ ُج علٖ متُِل مظ فأنٌ ِت ّز بخطٕ أسحط  ط ت ل َ  ذط ِ .8

َ طرخطٕ  طّٕ قُفِٕ   طرطو ا طرويب  سًْ مو أيم م  ها أى ِتُسح   مطكم طـكمٕ 

طروبّٕ نرحًط رأزُٔ طشعلُم ج بني طشحِض َ طروبّا َ ؿ رٕ ضعف طشحِض عهك طلا 

 طـكمٕ َ رشًُرٕ طتبتزطيف َ غري ذرك ض  سب  طإلط فٔ إىل بعطٌ.

 

م هكم ةٌ مبشتُٗ رّك مو طركأ ٘ٔ َ طؾُ ٔ صّد ِ   ضشو طرطو ا طـريٓ ِطك ع   أّى .2

َ ،طنتط ٘ طرع ملني ذَٓ طركَطسل طرذطةّٕ رع ل طـري َ طؿحِ ني علٖ عكم يكف طشُطف 
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طشعُ  ج طريت متهل طرطو ا طر ضْ مو طرع ل ، َيذط ِؤ ٓ إىل ة ضّح طرته  ط ج

 بكأ ٘ٔ سهّٕ َ ط ت   ِٕ. 

 

3. ًٕ َ ةهأّص عحب ةًم ،ِم هكم ةٌ يُ فسل مع ن ٔ أسحط  ط ت ليكسٌ مو ةطك إىل أّى إض س

َ ه  ٕ طروبط ج طرأطرئ، َ  ذط سًُ أ كف مو بني بطّٕ طرطو ع ج طنهحٗ علٖ رعل 

 طـكم ج طروبّٕ ةبطٖ هكم ج إنش نّٕ عوُسٕ َ بعّكٔ عو طشت رحٔ. 

 

ٌ ُِطس    أن ٌ ِع مل طره ض مبش َطٔ َ عكطرٕ صشا طؿ رٕ إىل طـكم ج ع ع   أن  .4

 طبّعٕ ط ت ل َ مب  ٌٙ َ معتطكطةٌ   صا طـري رلحري.

  

َ  ذط ةُرك ػ فب ن رضٕ رلطو ا طـريٓ   عخري مو  ط  تج َ ه  ٕ   طرطو ا 

طر ضْ   عخري مو طركَج، َ ذرك رت تل طرطو ا طـريٓ مبخل يذٍ طـ  ٙ ،  َ  ذط ميكهٌ 

 خلٕ   عكم إمك نّٕ ةُسري طـكم ج طروبّٕ ؾ ّل أسحط  ط ت ل طشش ي ٕ   صل طإلطك رّٕ طشت

َ طحطٙضٌ بعكطرٕ َ عأ ٘ٔ طعت   ًط علٖ طرطو ا طـ ص َ طرتأمني طر ضْ   ص رٕ عكم إمك نّٕ 

ةُسري يذٍ طـكم ج عو طروحِ  طشأاض َ يُ طحِ  طرطو ع ج طؿكُمّٕ رشبا أَ آلهح. سكل 

َ صكيم وت رُى إىل  هكم ج طبّٕ رّكٔ َ مُحُ ٕ َ بكلإٔ معطُرٕ سٚ ج ط ت ل َ رّص طرأطحط٘ 

ًٕ َ  ذط سإّى مخلٖ َفطبوٕ  ُِٕ ةحبط   ةطكِم طـكم ج طروبّٕ مو  بل طرطو ا طـريٓ سّكُى َسّل

طرطو ا طـريٓ ظ ّل سٚ ج ط ت ل، غهًّم َ سطرييم  حرييم َ عبرييم ذعحيم َ أنخ يم، 

َ ةزعزا  حطتًم   هكم ج طرطو ا طر ضْ طـ ص.  ،ج طشطكمٕه  ٕ مل ةح ٓ مشتُٗ طـكم 

َ طضوحطفيم     ،سإنٌ ت ِهبحْ طستحالج مع ن ةًم ،ننٌ صتٖ رُ ع ى مجّل أسحط  ط ت ل أغهّ ٘

ذط مل ِت كو طرأح  مو إص ج طشحض، سإى طـكم ج طروبّٕ ِهبحْ أى ةبطٖ ف ًت إنش نًّ . س

ل،  سلّص أ ل مو أى ِكسل  طشطوح ةكلإٔ عالرٌ  طؿطّطّٕ ت طؿ ُج علٖ طـكمٕ بكَى مط ب

 َ طضوحطفٍ  رتعرّم أفب ح طحع ج طرطو ا طـ ص. ،أى ِ شتحل محضٌ

ةكهل طرطو ا طـريٓ ميهل نظُ٘ طبطّٕ بني أسحط  ط ت ل  طبطٕ ؼ ل علٖ  ع   أّى

طـكم ج طروبّٕ. َ عل طْ٘ َ طبطٕ ت ؼ ل إت علٖ طرطلّل َ أهحٗ ت ؼ ل علٖ طْ٘ مو 
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علٌّ سإى طرطو ا طـريٓ ميكهٌ عهك ةطكِم طـكم ج طروبّٕ طشش ي ٕ   صل مظكالج مجّل 

 سٚ ج ط ت ل َ ةُسري طصتّ ر ةًم طروبّٕ طنس سّٕ بوحِطٕ مطبُرٕ.

 

 -ماذا يشتطيع القطاع اخلريي أن يفعل يف جمال اخلدمات الطبية:

 طروبّٕ إىل حالحٕ مشتُِ ج:مو طشعلُم أنٌ ميكو ة هّف طـكم ج 

 طرحع ِٕ طروبّٕ طنَرّٕ. .8

 طرحع ِٕ طروبّٕ طرخ نُِٕ. .2

 طرحع ِٕ طروبّٕ طرتخ  ّٕ. .3

أَ طبّا طرع ٙلٕ مبأح ٍ َ  ،أم  طرحع ِٕ طروبّٕ طنَرّٕ سإنٌ ميكو أى ِطكمً  طبّا ع م

طنَرّٕ  طرحع ِٕ   عّ  ةٌ إىل م  ِ ل إىل صُطرْ سبعٕ رتف طخ  َ بظكل مشت ح. ع   أّى

% ( مو طصتّ ر ج طرظخ  طروبّٕ صّد ةتط و طرأضُص طنَرّٕ َ 81ميكو أى ةطكم صُطرْ )

طرتُعّٕ طر ضّٕ َ طروا طرُ  ْٙ َ طرتوعّ  ج َ طإلطحطف علٖ عالش طنمحطض طشزمهٕ َ مت بعٕ 

ٕ، نى طؿ ل........طخل.   صني أى ةكلأتً  ضّٚلٕ مط فنٕ ب رحع ِٕ طروبّٕ طرخ نُِٕ َ طرتخ  ّ

طنهرئ ةتولا هكم ج طششتظأّ ج َ طرتهُِم َ طنرًزٔ َ طشعكطج طروبّٕ َ طشً فطج طره  فٔ طريت 

يْ   طرح را سبا طفةأ ا ةك رّف طـكم ج طروبّٕ. َ علٌّ سإنٌ إذط أمكو ستح عّ  ٔ ة بعٕ 

مو طتصتّ ر ج  %( 81رلز عّٕ طـريِٕ   طؿ فٔ أَ طرطحِٕ سإى طروبّا طرُطصك ميكو أى ِطكم )

رتف( طخ ، حم ميكهٌ طرتضُِل َ ةطكِم طتستظ فٔ طشُحُ ٕ َ طـربٔ   م   7طروبّٕ ؿُطرْ )

%( مو محطعز طرحع ِٕ طرخ نُِٕ َ طرتخ  ّٕ 21ِتعل  بكّإّٔ طؿ ُج علٖ طـكم ج طرب  ّٕ  )

 طريت يْ طششتظأّ ج َ طشحطعز طروبّٕ طشتخ  ٕ.

رّٕ ميكو أى ؽكم رتف طنطخ ص  ةك   ةهض ح   إى ةك رّف عّ  ٔ فع ِٕ أَ

أرُف طبّا َ طبّبٕ َ ضحض َ ضحضٕ َ ه  م َ ه  مٌ، إض سٕ إىل أرحٔ طرعّ  ٔ َ ةلك طشعكطج 

َ طنح ذ طرويب طربشّط طريت ؼت رٌ طرعّ  طج طرع مٕ مو مخل م  ُِرك   محطعز طرحع ِٕ طر ضّٕ 

 طنَرّٕ طؿكُمّٕ.
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طشه سا َ طتسم  طرذٓ ت و ل طركَنّٕ َ ت ميّز طرعّ  ٔ عو غريي   َإذط طهتري طشك ى 

بأٓ طكل، سإنٌ ميكو ستضً  ؾ ّل أسحط  ط ت ل سطحطؤيم َ أغهّ ًٙم بال طستخه ٘. أم  طرحين 

سّكسل طركلإٔ طؿطّطّٕ رعالرٌ َ أم  طرأطري سإنٌ ِأةْ ص ماًل م  ِشتخهٌّ مو  سل طرتك رّف   

٘  علٖ  فطسٕ ط ملٕ نصُطرٌ( و ل طكل بو  ٕ )ِكُ ى  ك ص ل علًّ  مو طؾ عّٕ طـريِٕ به 

مبُربً  علٖ طـكم ج طريت وت ش َ بكَى رأث طنتب ٍ أصك. ستكُى طـكمٕ طروبّٕ بًذط طرظكل 

 ك  كمث عو طحِ  رمؤسشٕ غري فعّٕر يكسً  ةطكِم طـكم ج رله ض َ   طرُ ث نأشٌ فسل 

ى ةطكِم طـكمٕ عل صشا ص رتٌ أم  ةكلأتً  سكل صشا  كفةٌ. مع ن ٔ طرأطحط٘ . سّكُ

سّض ل طؾ ّل علٖ طـكمٕ بال طستخه ٘ َ إمن  ىتلأُى   مو ِكسل طرأ ةُفٔ، س رط  ف ِكسل 

 س ةُفةٌ َ طرع رز ةكسل عهٌ.

َ إذط   مث طؾ عّ ج طـريِٕ بإنظ ٘ عّ  طج أَ محطعز  ضّٕ   عل  حِٕ َ صْ مو 

ّد ِكُى ركل مجعّٕ أَ سحا محعزي  أَ محطعزي  طريت ةظحف علًّ  سإنٌ أصّ ٘ طشكى ع

ميكو صّهٚذ أى ةتظ فة أعخح مو مجعّٕ   إنظ ٘ كتربطج طبّٕ  حرئ ؽكم أعخح مو 

محعز أَ عّ  ٔ َ عذرك محطعز أطعٕ طبّٕ َ مُ ذرك، ض  ىأض طرتك رّف أعخح. سإنٌ  

أ ٘ٔ طبّٕ َ ط ت   ِٕ ع رّٕ َ صشا نر م ق سبٕ تبك شخل يذٍ طرعّ  طج أى ةع ل   ظل ع

طرظحع ج مو أرل ض  ى طؿ ُج علٖ أعلٖ مهأعٕ ضكهٕ   ظل أ ل طرتك رّف مل ضبط 

طروبّٕ ننً  عهكي  ةط و م   زطؾُ ٔ. َ بًذط ةت ّز عّ  طج طرطو ا طـريٓ عو غريي  مو طشحطع

صطٕ أى ةش يم ف ُعٕ طؾ عّ ج طـريِٕ ِأطكٍ طركخريَى َ يُ رطرخطٕر.  حم ميكو   محصلٕ ت

  إنظ ٘ مشتظأٖ ِطكم طـكم ج طروبّٕ طرخ نُِٕ َ طرتخ  ّٕ رلز ّل َس  طرهر م نأشٌ:  سل 

طرط  ف ةك رّف عالرٌ طؿطّطّٕ َ متُِل طؾ عّ ج طـريِٕ رتك رّف عالش غري طرط  فِو مو 

 مُطف ي .

طشظ فِل. َ مو طشعلُم أى مخل يذٍ  أم  محبط طرأحض يه  سًُ م   ف متُِل مخل يذٍ

طشظ فِل طره سعٕ ؼت ش إىل م   ف ح بتٕ رٚال ةهطول بشبا طرتربع ج طشُيّٕ أَ طررحَف 

طت ت   ِٕ، َ  ذط سطك ِكُى أسطل طش   ف   مخل يذٍ طؿ رٕ يُ رطرُ فر. َ  ك وت ش طنمح 

عرّم أرح ةهأّص طركحب ج َ سعٕ إىل صظك طؾًُ  رتُعّٕ طحملشهني عزم ص رٕ  طره ض َ 
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ف تج طرُ ف طإلسالمْ َ أى طنَ  ف َ طرتربع ج ِهبحْ أى ةذيا إىل صّد طؿ رٕ طنعخح 

إؿ صً  بكًت مو ص ح طحل ةُرًًّ    طروحل طرتطلّكِٕ مخل طنض صْ َ مُي . َ طـري   أمٕ 

  طـكم ج طروبّٕ ةُسح مطكطف ق ك  لٖ طهلل علٌّ َسلم  إىل ُِم طركِو ه  ٕ َ أنٌ مو ه  ٙ

ضخم مو ةع طف طربظح مجّعً  مل طشحضٖ علٖ َرٌ طـ ُص مو بني غرييم مو ذَٓ طؿ ر ج 

َ طشولل علٖ طرتربع ج رلطو ع ج طر ضّٕ   طش لكٕ  ِعلم عرب صزم م  ِبذرٌ طحملشهُى   يذط 

 ، َ ركو يذط طرتربا  وت ش إىل ط  ج مو به ٘ طشحطعز طر ضّٕ َ طرتربا ب نرًزٔ طروبّٕ َ مُي

 ةهرّم َ صشو ةُظّف رتتم طتستأ  ٔ طرط ُٗ مهٌ َ طرطو ا طـريٓ هري مو ِطُم بذرك.

ع   ميكو أِطً  بد فَح طرتوُا َ طرتربا ب رُ ث مو  بل كتلف أ ض ب طشًو 

بّا مخاًل طروبّٕ َ غرييم مو طإل طفِني َ طشخووني َ طشًهكسني بل َ طؿحسّني. سّكُى ركل ط

سأ    ب ح أَ مش ٘ أصك أِ م طنسبُا  ِتربا ب رع ل   عّ  ٔ طؾ عّٕ طـريِٕ رُرٌ طهلل 

ةع ج،ٗ يفع ٔ رعل ٌ َ هكمٕ إلهُطنٌ. َ يكذط ميكو رحري طنطب ٘  مو طرأهّني َ عل مو 

طربال  وت رًم مخل يذط طرع ل طرهبّل َ غريٍ مو أع  ج طررب، َ يُ أمح  ك لح بتأُل   بعض 

 طإلسالمّٕ 

ع   ميكو   ظل مخل يذط طرهر م أِطً  طتستأ  ٔ مو طرتربا ب ن َِٕ طرزطٙكٔ َ 

طنرًزٔ طششتع لٕ صّد ِشتل ً  طشخت ُى رلتأعك مو  الصّتً  أَ إ الصً  حم ةُرٌ إىل 

 طحملت رني طرذِو ِعززَى عو  سل سُطةري طركَط٘.

طرطو ا طر ضْ طـ ص َ سّبطٖ مت صً  شو ط ٘  عل ً  أى مخل يذط طرتهرّم رو ِلحْ  َف 

طرذي ب إرٌّ رشبا أَ آلهح،  نى طرطو ا طر ضْ   ص رٕ إىل ططاطة مجّل طرطو ع ج طرع مٕ َ 

طـ  ٕ َ طـريِٕ   ةُسري طـكم ج صّد أى طرولا ع  ٔ عبري َ ِتزطِك عرب طرزمو نسب ب 

زز بعض طرطو ع ج عو ةطكميً  مت مً  عخرئ.   صني أى بعض أنُطا طـكم ج طروبّٕ ةع

 رتع فضً  مل أيكطسً . 

َ إذط م  مت مخل يذٍ طشش ي ٕ  سعهكي  ِكُى طرطو ا طـريٓ  و عً  فطٙكًط  ك س يم 

مش ي ٕ سع رٕ   ؼطّ  أيكطف طرته ّٕ طؿطّطّٕ َ ةُسري طؿّ ٔ طركحميٕ نسحط  ط ت ل ع سٕ 

 ةعرم طشهأعٕ.  أيٖ مع نًّ  صّد ةظتك طؿ رٕ َ 
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ؼطّ  أيكطف   أى  طرطو ا طـ ص َ طرتأمني طر ضْ ِعززطى عو َ هال ٕ طرطُج

طرته ّٕ طر ضّٕ. َ ِعُ  سبا عكم  كفٔ طرطو ا طر ضْ طـ ص َ نر م طرتأمني طر ضْ علٖ 

ةُسري هكم ج طبّٕ ذطج مشتُٗ مطبُج َ ةُيفِل ع  ج بني مجّل طحطٙح ط ت ل إىل صطّطٕ أى 

 ضّٕ َ طروبّٕ    مو طروبّعٕ َ طـ  ٙ  طريت ةك   ؽت  بً  عو بطّٕ طرشلل َ طـكم ج طر

طـكم ج طنهحٗ م  هعل طرطو ا طـ ص ِأظل   ةلبّٕ طصتّ ر ج ط ت ل مهً  ع ً  َ نُعً  َ 

علإٔ. ع   أى طرطو ا طـ ص َ طرتأمني طر ضْ ًِكس ى إىل طرحبح. أم  طرطو ا طؿكُمْ َ 

سًّكس ى إىل ةُسري طـكم ج َ فسل مع ن ٔ مجّل أسحط  ط ت ل، يذط مو رًٕ. َ طرطو ا طـريٓ 

مو رًٕ أهحٗ سإى طرطو ا طـ ص َ طرتأمني طر ضْ ِحبو ى ص ُج طرظخ  علٖ طـكم ج 

طر ضّٕ،  َ صتٖ طرطحَفٓ مهً ، َ بني  كفةٌ طش رّٕ. سإذط عزز عو  سل سعح طـكمٕ أَ  شط 

هكم ج علٖ طإلطالل، َ إى ص ل علٖ طْ٘ سإنٌ ِكُى ظُ ٔ أ ل َ  طرتأمني سإنٌ ت و ل علٖ

محطس  متكنّٕ طششتُٗ مط فنٕ مب  و ل علٌّ مو يُ أغهٖ مهٌ، سكل   يفط   هلٌ َ  كفةٌ علٖ 

 سل طن ش ، عل   ص ل علٖ رُ ٔ محةأعٕ َ ةطهّٕ َ عأ ٘ٔ طبّٕ ع رّٕ   صني أنٌ أعخح 

طركهل أصك أيم أسب ب طشحض َ طنأ ض طششتُٗ طر ضْ. ص رٕ مو غريٍ نى طرأطح َ طنأ ض 

  صني أى طرطو ا طـريٓ يُ أسطل مو ِش عك طرطو ا طؿكُمْ   ةُسري يذٍ طـكم ج 

طإلنش نّٕ طرطحَفِٕ بكأ ٘ٔ سهّٕ َ ط ت   ِٕ َ ذرك نى مو ه  ٙ  طرطو ا طـريٓ  أى يكسٌ 

طؿ ج   طرطو ا طـ ص. َ ذرك أى أيكطف مو ةُسري هكم ةٌ علً  رّص طرحبح طش  ٓ ع   يُ 

 أٓ  و ا ةؤحح علٖ نُعّٕ َ ع ّٕ طـكم ج طريت ِطكمً  بل َ ةك رّأً  َ أسع في .

 

ِطكم نر مً   –عهك عزز طشُطف  طشُرًٕ رلطو ا طر ضْ  –إى ةبين يذط طـّ ف  : هت مً  َ

ج َ ِبعك عو طحمل ذِح َ سُ٘  ضًّ  ت مخّل رٌ   طرع مل صّد ِهظح طرتك سل َ ميهل طتستحال

طإل طفٔ َ وأظ رلوا َ طـكم ج طروبّٕ طرُرٌ طإلنش نْ طشظحل َ طرخطٕ سٌّ َ   أطب ٌٙ   َ  ُِسح  

 طربّٕٚ طريت ت ميكو أى ةشتأّك ط ت ع ج مو طرطو ا طرويب بظكل  ضّح َ سع ج إت   ظلً .   
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 :ملخص الىزقة

 

تتطازع ايتػريات ٚختتًفـ اعافاٜري ك نفٌ اعٓتُفات ايٝفّٛ  ستف٢ نؾفقه  ْؿاقٗفا لًف٢ اياُفٌ ايافاّ            

ايرٟ ٜاٛد ٜٚٗدف رتد١َ اجملتُع دص٤ًا ٚادقًا َٔ ْػاطٗا ايرٟ لًٝٗفا نٕ اازضف٘ يتشكفل نٖفداؾٗا     

 ايسع١ٝ ٚغري ايسع١ٝ. 

ايسعٝف١ لفٔ غفري ايسعٝف١ ك ٖفرا ا٭َفس  ؾفادتُٝع لًٝف٘ ٚادفب ايكٝفاّ  فدٚز             ٫ٚ ختتًـ اعٓتُفات 

 َتُٝص جتاٙ اجملتُع نا٥ًٓا َا نإ ختؿؿ٘ ٚزتاي٘. 

ٚتقك٢ ادتٗات ارتريٜف١ َاايقف١  ػفهٌ ننفل  ايتٛاؾفٌ َفع اجملتُفع ٚتكفدِٜ لفدَاتٗا يف٘ ٚتاصٜفص            

ا٭َجٌ يتشكل زضايتٗا ٚغاٜاتٗفا   ٛ ٖ ل٬قتٗا  ؿ٦ات٘ ٭ضقاب لدٜد٠ ياٌُ َٔ نُٖٗا نٕ ذيو اياسٜل

ايهفل٣ ايففس نضطفل ٭دًففٗا. ٖٚفٛ اياسٜففل ا٭ضفسع ٚا٭قففُٔ يًشؿفٍٛ لًفف٢ دلفِ اجملتُففع  هففٌ       

 ؾ٦ات٘ ٚنٌ نْٛاع ايدلِ اعُه١ٓ. 

ٚ ذا تففا ع َتففا ع نلقففاز ادتٗففات ايسعٝفف١ اايػففسنات ٚاع٪ضطففات ٚايقٓففٛى ٚغريٖففا  ضففٝذد نْفف٘ ٫   

تُاّ  اجملتُع ٚتكدِٜ غ٤ٞ َٔ ايٓؿع ي٘ ٚاذتسف ل٢ً ايتٛاؾفٌ  تهاد ختًٛ غسن١ َاتل٠ َٔ ا٫ٖ

َا٘.  ٌ ضٝذد َٔ ٜتفا ع ايؿفشـ ايَٝٛٝف١ َٚٛاقفع ا٫ْاْفل اعتأؿؿف١ نْف٘ ٫ ميهفٔ نٕ ميفس ٜفّٛ           

دٕٚ نٕ ٜهٕٛ ٖٓاى لل ٚاسد ٜؿب ك ٖرا ا٫جتاٙ ٚ يٝو ٖرٙ ا٭َج١ً َٔ ؾفشٝؿ١ ٚاسفد٠ لف٬ٍ    

 ّٜٛ ٚاسد: 

اسض يًشًٝب ك َسنص دد٠ يًاًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٜٚػازى تا اى ايطاٛد١ٜ تٓتِ َ  1

 طايب َٔ اعدازع َع لا٬٥تِٗ  0333ؾٝ٘ ننجس َٔ 

 غسن١ ؾٛزد تٓتِ مح١ً يًتٛل١ٝ ايق١ٝ٦ٝ ك يقٓإ   1

 زتُٛل١ اذتهري تتق٢ٓ  سْاَر ت١ُٝٓ اإل داع ٚا٫ تهاز ك اجملاٍ ايطٝاسٞ  0

 ايتك١ٝٓ ك مجٝع نضتا٤ اعًُه١  َٝهسٚضٛؾل تكدّ دٚزات ك اعقٝاات يًُتأؿؿني ك  4
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 ٚمل ٜاد ٖرا سهسًا ل٢ً ايكااع ارتاف  ؾؿٞ ْؿظ ايؿشٝؿ١ ٚك ْؿظ ايّٝٛ ٚزد ارتل ايتايٞ: 

لاًَا  قاَتفا  تسضفٝظ زتُٛلف١ نطًكتفا لًٝٗفا       11طايقتإ َٔ داَا١ اعًو ضاٛد الُس نٌ َُٓٗا 

اجملُٛل١ ننجس َٔ مخطني لكف٠ٛ َفٔ   اضِ اَؿاتٝه ارتري  تٗدف رتد١َ اجملتُع. ٚقد اْكِ  ىل 

 -اياايقات ٚقُٔ  اعػازن١ ك نْػا١ اجملُٛل١ ٖٚٞ نايتايٞ: دلِ ا٭ٜتاّ ٚاعااقني ٚايؿكفسا٤  

حتطففني ؾففٛز٠ ايػففقاب ٚايؿتٝففات ك اجملتُففع  اففد سففٛادخ      –َهاؾشفف١ ايتففدلني   –ايتففلع  ايففدّ  

 . اإلزٖاب ٚغريٖا ايس نثست ك ايؿٛز٠ اياا١َ يًػقاب ٚايؿتٝات

 ٚقؿ١ ١َُٗ  ني ٜدٟ اعكد١َ: 

ٜففسد ك تاسٜففـ لدَفف١ اجملتُففع نْفف٘ لًُٝفف١ َطففتُس٠ تطففالد نؾففساد اجملتُففع لًفف٢ َاسؾفف١ سادٝففاتِٗ     

َٚاسؾ١ َػانًِٗ ٚدؾاِٗ نٞ ٜاًُٛا زتتُاني َٚاتُفدٜٔ لًف٢ نْؿطفِٗ إلغفقاع سادٝفاتِٗ ٚسفٌ       

دتُالٝف١ ٚايجكاؾٝف١   َػانًِٗ ٚؾكا رتاط ٚاقا١ٝ نفٞ ٜؿفًٛا  ىل َطفت٣ٛ نؾكفٌ ك ايٓفٛاسٞ ا٫     

لًُٝفف١ تػفٝري تافسن لًفف٢ اجملتُفع ٚتفف٪دٟ  ىل َاٝػف١ َفٔ ْففٛع نؾكفٌ لًفف٢ نٕ       نٟ نْٗفا   ٚا٫قتؿفاد١ٜ . 

 ٜهٕٛ ايٓاع نْؿطِٗ ِٖ نضاع ايا١ًُٝ .

 ٖٚٓاى  ٬ غو ؾسم  ني لد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ اجملتُع.. 

سد يًٓفاع  ؾفايؿسد نٚ ادتٗف١    ؾُٔ سٝح ايكا٥ُني  اياٌُ: ٜتِ اياٌُ ك لد١َ اجملتُع غايقفًا َفٔ ايؿف   

ارتريٜفف١ تقففرٍ يٝطففتؿٝد ايٓففاع دٕٚ نٕ ٜهففٕٛ ٖٓففاى تاففإٚ. نَففا ك تُٓٝفف١ اجملتُففع ؾٝففتِ اياُففٌ           

 ايػهٌ ادتُالٞ  تشدٜد اعػه١ً ٚا٫ستٝادات ثِ ايتأافٝط ثفِ ايتٓؿٝفر نٟ ٜفتِ اياُفٌ ل٬ فا       

 َع ايٓاع ٚمبػازنتِٗ اإلظتا ١ٝ ك ايتأاٝط ٚايتٓؿٝر.

نٕ اياُفٌ ٜهفٕٛ ستفدٚد ا٭ثفس ٭ٕ ايؿهفس٠       -نسٝاْفاً –س ٜااب ل٢ً لد١َ اجملتُفع  َٚٔ سٝح ا٭ث

ايس ٜاتٓكٗا غأـ اٛت مبٛت٘ ٚنريو ارتد١َ تتٛقفـ  ا تافادٙ. نَفا ك تُٓٝف١ اجملتُفع ؾٝهفٕٛ       

 اياٌُ َطتُس ٚا٭ثس غري ستدٚد ٭ْ٘ غاٛز ٜٓقض ك لسٚم اجملتُع.  

٫ تطففالد لًفف٢ ايتسنففد َففٔ سففدٚخ تػففري نٚ تففسثري ك  َٚففٔ سٝففح ايٓتٝذفف١ اياًُٝفف١ ؾأدَفف١ اجملتُففع  

 اجملتُع  نَا ت١ُٝٓ اجملتُع ؾتطالد ل٢ً تػري اجملتُع يٮؾكٌ  تٛؾٝل اهلل.

٫ٚ غتؿ٢ نٕ ا دف ا٭ضاع يًذُاٝات ارتري١ٜ ٖفٛ تُٓٝف١ اجملتُفع ٚيفٝظ زتفسد تكفدِٜ ارتفدَات..        

ٍٍ  . َٔ ايتٛاؾٌ َع اجملتُع. ٖٚرا ٜكتكٞ ايٛؾٍٛ  ىل َطت٣ٛ لا
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٫ٚ غتؿ٢ نٜكفًا  نٕ ايكافاع ارتفاف لفازز نٚ دالفٌ اعًُهف١ اياس ٝف١ ايطفاٛد١ٜ قفد لافا لافٛات            

نقري٠ ك ٖرا اجملاٍ  ٚيريو ميهٔ دزاضف١ ايُٓفاذز ايٓادشف١ ٚا٫ضفتؿاد٠ َٓٗفا  تاقٝكٗفا يؿفا         

 ادتٗات ارتري١ٜ. 

 يٓتس١ٜ ٚايا١ًُٝ: تٗدف ٖرٙ ايٛزق١  ىل ايآا١ٜ  احملاٚز ايتاي١ٝ َٔ ل٬ٍ   ساش ايُٓاذز ا

 عاذا حتسف ادتٗات ايسع١ٝ ل٢ً ايتٛاؾٌ َع اجملتُع ؟ -1

 عاذا ظتب ل٢ً ادتٗات ارتري١ٜ ايتٛاؾٌ َع اجملتُع ؟      

نٝـ تتٛاؾٌ ادتٗات ايسع١ٝ َع اجملتُع؟  نٝـ تتٛاؾٌ ادتٗات ارتري١ٜ َع  -1

 اجملتُع؟ 

ايسع١ٝ ٚ َها١ْٝ تاقٝكٗا ك ادتٗفات   نضايٝب ايتٛاؾٌ َع اجملتُع ايس تطتأدَٗا ادتٗات       

 ارتري١ٜ.  

جتازب ٚاقا١ٝ َٔ ايكااع ارتاف ٚايكااع ايااّ.. ٚلٓاؾس ايتُٝص ايفس ميهفٔ تاقٝكٗفا     -0

 ك ادتٗات ارتري١ٜ َٔ ل٬ٍ ٖرٙ ايتذازب. 

ضا٬ً٥ اعٛىل تااىل نٕ ٜهًٌ دٗٛد ادتُٝع  ايتٛؾٝل ٜٚقازنٗا  
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 حتسص اجلهات السحبًة على التىاصل مع اجملتنع ؟ ملاذا               

 ملاذا جيب على اجلهات اخلريية التىاصل مع اجملتنع ؟             

مل ٜاد مبٓس٣ لٔ ادتُٝع مساع نلقاز َٚػفاٖد٠ ثثفاز قٝفاّ غفسنات ايكافاع ارتفاف ٚغريٖفا َفٔ         

 ػفهٌ نٚ  فرلس.    ادتٗات ايسع١ٝ  تكدِٜ لفدَات شتتًؿف١ يًُذتُفع ٚاذتفسف لًف٢ ايتٛاؾفٌ َاف٘        

َٚع نٕ ٖرا قد ٜجري  اض ايتطا٫٩ت ٚل٬َات ايتاذب ايس تفدٚز سفٍٛ ستفٛز َؿفادٙ نٕ قٝفاّ ٖفرٙ       

اع٪ضطات  ٗرٙ ادتٗٛد ٚا٭لُاٍ ٜاين  ايكسٚز٠ حتُفٌ ايتهفايٝـ ٚاعؿفازٜـ ايفس قفد تكفٌ ٚقفد        

 تهجس.. ؾهٝـ ٚعاذا تكّٛ ادت١ٗ ايسع١ٝ  تشٌُ ٖرٙ ايتهًؿ١؟ 

اجملتُع تاٛد ك غايب نضفقا ٗا  ىل  ٚت١ُٝٓ اب ادتٗات ايسع١ٝ ك تقين نلُاٍ لد١َ ٚايٛاقع نٕ نضق

تٛقع ا٫ضتؿاد٠ اعاي١ٝ  ػفهٌ نٚ  فرلس سٝفح اجفٌ  فا ٖفرٙ ا٭لُفاٍ دلاٜف١ ٚتطفٜٛكًا غفري َقاغفس..            

ٖٚرا ٫ ٜاد ْٛلًا َٔ ارتاس  سٟ غهٌ َٔ ا٭غهاٍ  ٌ ٖٛ ْٛع َٔ ايؿهفس اعتكفدّ ايفرٟ ؾفٓـ     

ايصَففإ حتففل َطفف٢ُ   داز٠ ايا٬قففات ايااَفف١  نُففا ٜففس٣ ذيففو َٓتففسٚ ايتطففٜٛل ٚاإلداز٠   يؿففا٠ َففٔ 

 اذتدٜج١. 

ٜٚقكفف٢ نٕ ٖٓففاى نلُففا٫ً تفف٪د٣ َففٔ ققففٌ ادتٗففات ايسعٝفف١  ففداؾع ؾففسدٟ َففٔ َففايهٞ ٖففرٙ ادتٗففات   

ٚ ٗدف َتذسد َٔ نٟ زغق١ ك اذتؿٍٛ ل٢ً لٛا٥فد َادٜف١ نٚ  ل٬َٝف١ ٖٚفرا َفا غتؿفٞ نفجريًا َفٔ         

 ايسا٥د٠ ٚاعقازن١ ك دلِ اجملتُع ٚادتٗات غري ايسع١ٝ. لُاٍ ا٭

ؿس ْٚؿٓـ نضقاب قٝاّ ادتٗات ايسع١ٝ  ايتٛاؾٌ َع اجملتُع َٔ لف٬ٍ ارتدَف١   ضتٚ ذا نزدْا نٕ 

َففٔ لفف٬ٍ  داز٠ ايا٬قففات ايااَفف١..  ذا نزدْففا نٕ  ٚايتُٓٝف١ ٚتكففدِٜ  ففساَر ايففدلِ نٚ ايففلاَر ارتاؾف١  

 ًـ  ىل ايٓكا  ايتاي١ٝ: ضتؿس نٌ ذيو ؾُٝهٓٓا نٕ طت

ُّ: ايتطٜٛل يًُٓتذات ٚارتدَات -1 د  اض ادتٗات ايسع١ٝ لٓفد  طف٬م َٓفتر نٚ لدَف١     تا

 ىل نضًٛب تطٜٛكٞ ؾٝ٘ ْٛع َٔ اإل داع ٚايتذدٜد.. ؾقد٫ً َٔ ؾفسف اعقفايؼ ك  ل٬ْفات    

١ تاًفل ارتدَف  ٚ  يًُذتُع ٜٛد٘  سْاَرجتاز١ٜ  ػت٢ ؾٛزٖا تكّٛ ادت١ٗ اعا١ٝٓ  تٓتِٝ 
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دلا١ٜ غري َقاغس٠ ٚتصن١ٝ ق١ُٝٓ. َٚٔ نَج١ً  ٚ ايتايٞ حتؿٌ ل٢ً  نٚ اعٓتر َٔ ل٬ي٘

ذيففو:  سففد٣ غففسنات ايكاففاع ارتففاف ايففس تٓففتر ؾففٛ  ؾففش١ٝ ْطففا١ٝ٥ نزادت اياٜٚففر  

عٓتذٗا اعقتهس ٚايرٟ ٫ ميهٔ اذتدٜح لٓ٘ ك ٚضا٥ٌ اإلل٬ٕ اياا١َ ؾكاَل  تٓتِٝ 

ٛ   ًَتكفف٢ ْطففا٥ٞ عكففٛز قٝففادات ْطففا    دفف٘ ا١ٝ٥ َففٔ اجملتُففع عٓاقػفف١ اعػففه٬ت ايففس ت

 ايؿتٝات لٓد ضٔ ايقًٛؽ.. ٚنإ ايسالٞ ايس٥ٝطٞ  را اذتدخ ٖٛ  اعٓتر اعقتهس . 

قد تكفّٛ ادتٗفات ايسعٝف١  تٓتفِٝ  فساَر لاؾف١ تٗفدف َٓٗفا  ىل         حتكٝل نز اح َقاغس٠:  -1

٥ع َاان١ُ َٔ غري حتكٝل َقٝاات َقاغس٠ نٚ شٜاد٠ ك اعقٝاات ايؿا١ًٝ نٚ تؿسٜـ  كا

لطا٥س ؾتكسٕ ذيفو  لْفاَر غتاطفب ؾ٦ف١ َفٔ اجملتُفع. َٚفٔ ا٭َجًف١ ايتكًٝدٜف١ اعتهفسز٠           

دففص٤ َففٔ ٜففرٖب ٜػففاٟ ايٓففاع َٚتأؿففـ ٚتففتِ دلفف٠ٛ ادتُٗففٛز عٝففح  َاففسض  قاَفف١ 

تكدِٜ لؿِ ل٢ً َٓتذات َا١ٓٝ ست٢ ٜػاٜٗا  ٜتِ اياا٥د يؿاٌ ارتري نٚ يًُطانني  نٚ

 . ُٝٓا اياا٥د يٓؿظ ادتٗات ايسع١ٝ ايٓاع ٜٚتؿدقٛا  ٗا

حتفسف نفٌ دٗف١ زعٝف١     : سفٚايتٗفٛز اإلل٬َفٞ  ػفهٌ َّػف    حتطني ايؿفٛز٠ ايااَف١    -0

لًفف٢  كففا٤ ؾففٛزتٗا ٚامسٗففا ٚل٬َتٗففا ايتذازٜفف١ ك  طففاز َتُٝففص ٫َٚففع ك ايٛضففط ايففرٟ   

تاٌُ ؾٝ٘  نُا حتسف ل٢ً ْػس نلقازٖا ك ٚضا٥ٌ اإلل٬ّ  سضًٛب  ظتا ٞ ٜاصش َفٔ  

شتتًففـ نٚضففا  اجملتُففع ايففرٟ تٓتُففٞ  يٝفف٘  ٗففا ٜٚففس اِٗ  امسٗففا. ٚيففريو ؾكففد      َاسؾفف١ 

تػازى ك  ساَر ايسلا١ٜ ٚقد تٛشع َٓػٛزات تٛلٜٛف١ ٚقفد تكفِٝ سؿف٬ يًُتؿفٛقني ٚتفٛشع       

ٖداٜا  ِ ٚقد تػازى  سٚزام لُفٌ ك يكفا٤ات لًُٝف١ ٚقفد تتقٓف٢ تفدزٜب  افض اياف٬ب         

 ل٬ٍ َٛضِ ايؿٝـ نٚ غريٙ. 

: تاففٝؼ ادتٗففات ايسعٝفف١ ٚغففسنات ايكاففاع ارتففاف ك  ٦ٝفف١ تٓاؾطفف١ٝ  نيتكًٝففد اعٓاؾطفف -4

ٜطا٢ نٌ طسف ؾٝٗا يًتُٝص ٚ ثقات ٚدٛدٙ نَاّ ايا٤٬ُ اعطتٗدؾني.. يفريو ؾكفد تكفّٛ    

د١ٗ َا  تٓتِٝ لٌُ َٛد٘ رتد١َ اجملتُع ثِ تكّٛ دٗف١ نلفس٣  تٓتفِٝ لُفٌ ثلفس ؾكفط       

 نٓٛع َٔ زد٠ ايؿاٌ جتاٙ اياٌُ ا٭ٍٚ. 

َفففٔ ققفففٌ ادتٗفففات  يكفففػٛ  ايسمسٝففف١  نٚ ايسغقففف١ ك ايفففتأًـ َفففٔ  افففض ا   ا٫ضفففتذا ١ -5

ٚايفس قفد تكفاس لفددًا َفٔ ادتٗفات ايسعٝف١  ىل تفقين         اذته١َٝٛ نٚ َفٔ ققفٌ اجملتُفع    
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نلُاٍ ختدّ اجملتُع َجٌ تسٌٖٝ  اض اعفٛاطٓني يًاُفٌ نٚ  قساقفِٗ َٚفٓشِٗ تطف٬ٝٗت      

  . َاي١ٝ يٝ٪ضطٛا نلُا٫ً لاؾ١

نٚ ْػففس َؿففاِٖٝ  ظتا ٝفف١ نٚ تسضففٝظ َقففاد٨   استٝففاز تًقٝفف١ نٚ س٠ ثػففزغقفف١ اعفف٬ى ك ضففد   -6

سكاز١ٜ نٚ ايتلع ياٌُ ارتري.. ؾهٌ ٖرٙ نضقاب قفد تفدلٛ دٗف١ َفا يتفقين لُفٌ َٛدف٘        

نٟ ازتقا  نسٝاًْا  اٛا٥د زع١ٝ.  ذيو ٚقد ٫ ٜقدٚ ك  يًُذتُع  تٛدٝ٘ َقاغس َٔ اعايو

تٝففـ غففٛاط٧ ايقشففس  ٚتقٓففل دٗفف١  ؾكففد تقٓففل  سففد٣ ادتٗففات ايسعٝفف١  قاَفف١ محًفف١ يتٓ 

اَف١ َقٓف٢   نلس٣ مح١ً َٛد١ٗ  ىل ا٭طؿاٍ يًسؾل  اذتٝٛإ  ٚتقٓفل دٗف١ ثايجف١ ايتفلع إلق    

إلسد٣ ادتٗات ارتري١ٜ  ٚتقٓل دٗف١ زا اف١ تكفدِٜ قفسٚض يٮضفس ايؿفػري٠ ايفس تسغفب         

 تٓؿٝر  اض ا٭لُاٍ ٚايا ه َٓٗا َجٌ غسا٤ َان١ٓٝ لٝاط١ ٬َ ظ ٚضتٖٛا. 

ا٭ضقاب ايس تدلٛ ادتٗات ايسع١ٝ  ىل تقين لدَات اجملتُع ٚايتٛاؾٌ َا٘.. ٚاٯٕ ٖرٙ زتٌُ 

يٓٓتكٌ  ىل نضقاب ادتٗات ارتري١ٜ. 
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 ادتٗات ارتري١ٜ: عاذا ظتب لًٝٗا ايتٛاؾٌ َع اجملتُع؟ 

ادتٗفات ارتريٜف١ نضفظ نفٌ     ايٛاقع نٕ ٖرا ايط٪اٍ قفد ٫ ٜقفدٚ َٓاكٝفًا  ذا َفا ت ا٫تؿفام لًف٢ نٕ       

لد١َ ؾ١٦ َٔ ؾ٦ات٘  سٟ غهٌ َٔ ا٭غهاٍ. يهفٔ ايٛاقفع   َٔ ايقدا١ٜ يطد استٝاز اجملتُع َٚٓٗا 

نٜكففًا نٕ ٖففرا ايطفف٪اٍ ظتففب نٕ ٜجففاز  ػففهٌ شتتًففـ ٭ٕ ٖٓففاى ايادٜففد َففٔ ا٭ضففقاب ايففس تففدلٛ     

جملتُفع ٚختافٞ سفدٚد ايفدٚز ايٛادفب.. َٚٓٗفا       ادتٗات ارتري١ٜ يتاصٜص ايتٛاؾٌ َع شتتًـ غفسا٥ه ا 

 َاًٜٞ: 

 شٜفاد٠ اعفٛازد اعايٝف١   ٚذيو َفٔ لف٬ٍ   ادٟ ضٛا٤ نإ ايدلِ اعؿٍٛ ل٢ً ايدلِ: اذت -1

ايس تدلِ َطري٠  تكدٜسغٗادات ايلااؾات ٚنٚ ايدلِ اعآٟٛ َجٌ اذتؿٍٛ ل٢ً ا٫

اياٌُ ْٚؿطٝات ايااًَني نٚ ايدلِ ايقػفسٟ سٝفح نٕ نفٌ دٗف١ لريٜف١ حتتفاز غايقفًا        

 ٖٚٓفا تافٛلني ك زتفا٫ت ْػفاطٗا اعأتًؿف١.     ٚاعااًَني  ىل اعصٜد َٔ اعتأؿؿني اي

ميهٔ يًذٗات ارتري١ٜ نٕ تكّٛ مبشانا٠  اض منفاذز ادتٗفات ايسعٝف١ ك تٓتفِٝ     

َاازض َتأؿؿ١ نٚ اذتؿٍٛ لًف٢ اعٓتذفات  سضفااز شتؿكف١ رتدَف١ غفسا٥ه َفٔ        

. نُا ميهفٔ نٕ تتقٓف٢ ادتٗفات ارتريٜف١ نلُفا٫ً َفٔ       َكا ١ً ْطق١ َٔ ايس هاجملتُع 

أؿؿففني ك زتففا٫ت ايتكٓٝفف١ نٚ  ت١ قالفف١ نٚ َكففس ياكففد يكففا٤ دٚزٟ  ففني اع  ْففٛع: ت٦ٝٗفف

ا ٓدض١ نٚ ا٫داز٠ نٚ ا٭لُاٍ ك اعٓاكف١ ؾتكفدّ ٖفرٙ ارتدَف١ َكا فٌ ا٫ضفتؿاد٠ َفٔ        

 للاتِٗ ٚل٬قاتِٗ ٚدلُِٗ  ػت٢ ؾٛزٙ. 

ٖٓاى ايادٜد َٔ ادتٗفات ارتريٜف١   ايتاسٜـ ٚاياٜٚر رتدَاتٗا لاؾ١ ادتدٜد َٓٗا:  -1

ظتٌٗ ايقاض ست٢ زتسد امسٗا نٚ ٚدٛدٖا َجٌ  اض ادتٗات اعآٝف١  فايتٛؾٝل    ايس

ٚمجع ٚتٛشٜفع ؾفا٥ض ا٭طاُف١  ٖٚٓفاى دٗفات تكفدّ ايادٜفد َفٔ ارتفدَات اعتُٝفص٠           

َجٌ لد١َ  غسعت١ نقري٠ يهٓٗا ٫ تاسف لٔ ٚدٛد ٖرٙ ارتدَاتٚايس حتتاز  ا 

َر زلا١ٜ َاًُٞ اذتًكفات ٚغريٖفا.   نٚ  سا ني اعأتًؿني  اإلؾ٬حتسٌٖٝ اعتصٚدني نٚ 

ٜٚهٕٛ َٔ اعٓاضب ددًا تقين ٖرٙ ادتٗفات يافدد َفٔ ٚضفا٥ٌ ايتٛاؾفٌ َفع اجملتُفع        

 ٗففدف تكففدِٜ ارتدَفف١ ٚايتاسٜففـ  ٗففرٙ ا٭ْػففا١ ٚميهففٔ ك ٖففرا ستانففا٠  اففض     
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منففاذز ادتٗففات ايسعٝفف١ َٚٓٗففا: تٛدٝفف٘ دلفف٠ٛ يًػففسعت١ احملٝافف١ َففٔ اجملتُففع ٚلُففٌ  

 َكس ْؿظ ادت١ٗ نٚ اضتٗداف ايٛؾفٍٛ  ىل  افض اعطفتؿٝدٜٔ    َر تاسٜؿٞ  ِ ك سْا

 ك نَانِٓٗ ٚتكدِٜ ارتد١َ  ِ. 

ٖٚفرا ايطفقب قفد تهفٕٛ اذتادف١ يف٘       يد٣ اجملتُع ٚٚضا٥ٌ اإلل٬ّ: حتطني ايؿٛز٠  -0

 ٚز اٗففا  اإلزٖففاب لاؾفف١ ك  ففٌ اذتُفف٬ت اعتتا افف١ قففد ا٭ْػففا١ ارتريٜفف١    ًَشفف١ 

. َٚففٔ ايٛضففا٥ٌ ايففس ميهففٔ ؾٝٗففا   ذيففو ٚؾففسف ا٭َففٛاٍ  اسٜكفف١ غففري ضفف١ٜٛ ٚغففري   

ستانا٠ مناذز ادتٗات ايسع١ٝ قٝاّ  اض ايافاًَني ك ادتٗفات ارتريٜف١  ايهتا ف١     

 ػففهٌ دا٥ففِ  ىل ايؿففشـ ٚاجملفف٬ت ك َٛقففٛلات ختففدّ اجملتُففع ٚتففرٌٜٝ اعكففاٍ    

 اضِ ادت١ٗ ارتري١ٜ ٚطقٝا١ لًُٗا.. ٚارتا٠ٛ ا٭نل َٔ ٖرا ْػس جتفازب ادتٗفات   

يففس تٛقففه يًٓففاع سذففِ ادتٗففد ٚايااففا٤ اعقففرٍٚ. َٚففٔ ؾففٛز احملانففا٠    ارتريٜفف١ ٚا

َفٔ ل٬ فا يػفسعت١ َفٔ      ايٓؿفع تسضٝظ َٛاقع تؿال١ًٝ لًف٢ ا٫ْاْفل ميهفٔ تكفدِٜ     

 اجملتُع. 

ضد ثػسات ددٜد٠ نٚ تًق١ٝ َتاًقات َطتشدث١ نٚ ْػس َؿفاِٖٝ ٚنؾهفاز َُٗف١ غؿفٌ      -4

 اجملتُاففات ٚا٭ؾففساد ضففسٜا١   : َففٔ اعطففًِ  فف٘ نٕ ايففتػريات ايففس اففس   لٓٗففا اجملتُففع 

َٚتادد٠ يدزد١ ؾاٛ ١ اضتٝاا ٗا ٚايتااٜؼ َاٗا نسٝاًْا.. َٚٔ اعِٗ يًذٗات ارتريٜف١  

نٕ تتا ع ٖرٙ اعتػريات ٚتكدّ َا ميهٓٗا رتد١َ اجملتُفع تاصٜفصًا يًتٛاؾفٌ َفٔ دٗف١      

ٚقٝاَففًا  ايففدٚز ايٛادففب َففٔ ْاسٝفف١ نلففس٣. َففٔ ا٭َجًفف١ ايقففازش٠ ايففس قاَففل  ٗففا  اففض  

تففٛؾري ايففدلٌ لففٔ  الُففٌ اعففسن٠  َٛقففٛع ك ادتٗففات ايسعٝفف١ ٚميهففٔ ستاناتٗففا  

طسٜففل اعففسن٠ ايااًَفف١ َففٔ َٓص ففا نٚ َففا ٜطفف٢ُ  ا٭ضففس اعٓتذفف١  ٚايؿهففس٠ نٕ تتقٓفف٢     

ادتٗات ارتري١ٜ لسض ٚ ٝفع ا٭لُفاٍ ايفس تٓؿفرٖا  افض ايٓطفا٤ اعكُٝفات ك دا٥فس٠         

حتكٝفل ايهفجري َفٔ ا٭ٖفداف      نلُاٍ ادت١ٗ ارتريٜف١ ٚذيفو  هفٌ تسنٝفد ٜطفِٗ ك     

 ٖٚٛ منٛذز يًُشانا٠. . .ن سشٖا سؿظ ٖ٪٤٫ ايٓط٠ٛ َٚطالدتٗٔ ل٢ً ايتاؿـ

اذتؿٍٛ ل٢ً ايدلِ ٚا٫لااف ايسمسٞ َٔ ققٌ ادتٗات اعا١ٝٓ: ٫ٚ غتؿف٢ ايتكفٓني    -5

اعطففتُس ٚايكففقط اعتٛاؾففٌ ٭لُففاٍ ادتٗففات ارتريٜفف١ طففا ٜاففين ازتقاطٗففا  ػففهٌ    
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ؾٝهٕٛ َٔ اعِٗ نٕ تتق٢ٓ ٖرٙ ادتٗات ايتٛاؾٌ َع ؾ٦فات  . ننل  ادتٗات ايسمس١ٝ

اجملتُففع ٚنؾففسادٙ ٚايففرٜٔ ٜػففهًٕٛ قفف٠ٛ ٚضففًا١ غففري زمسٝفف١ طففا ٜففدلِ َهاْتٗففا      

 ايؿا١ًٝ يد٣ ادتٗات ايسمس١ٝ. 

تكدِٜ لفدَات يػفسا٥ه يفٝظ ٖٓفاى نٟ دٗفات نلفس٣ تتفٛىل َطف٪ٚيٝتٗا نٚ نٕ اذتفد           -6

مل تطفتٗدؾٗا  ايفس   ًُٗف١  اعػفسا٥ه  ٔ ايلر َجفا٫ً َف   اد..  ميهٔ  غقال٘ايٛادب مل 

ادتٗففات ايسعٝففف١ ٫ٚ ارتريٜففف١  ارتفففدَات  ػفففهٌ نفففاك: اعسقففف٢ َفففٔ نؾفففشاب  

ٚ  ايااٖ تكالفدٜٔ ٚضفهإ   نقفاز ايطفٔ َفٔ اع   ات اعطتدمي١ ٚا٭َفساض اعطتاؿف١ٝ  

هطريات نضفريات ايقٝفٛت اعتاؿؿفات     اعاًكات ٚا٭زاٌَ َٔ ايدٚز زلا١ٜ اياذص٠  ٚ

ًفُِٝٗ.. ٚنفٌ ٖفرٙ ايؿ٦فات ميهفٔ      ا٤ ايرٜٔ ٫ ميًو نًِٖٗ ؾسؾ١ تاٚا٭طؿاٍ ايٓذق

اضتٗداؾٗا  لاَر لاؾ١ مبشانفا٠  افض ايفلاَر ايفس تكفّٛ  ٗفا ادتٗفات ايسعٝف١         

 ٚغريٖا ك دٍٚ نلس٣.  

اعطا١ُٖ ك حتكٝل اعها١ْ اير١ٖٝٓ ٚايسمسٝف١ ٚا٫دتُالٝف١ ٚاإلل٬َٝف١ ايفس ظتفب       -7

    َ ارتفدَات  ك تكفدِٜ   تػفازى ادتٗفات ارتريٜف١   ا نٕ عتت٢  ٗفا اياُفٌ ارتفريٟ: لٓفد

طفففاِٖ ك تكفففدِٜ ارتفففدَات اياقٝففف١ يًُشتفففادني تٚ يًاففف٬ب مبأتًفففـ َطفففتٜٛاتِٗ 

قٝفف١ اذتٝففا٠  كففسب  طففِٗ ك تسٖٝففٌ ٚتس  تٚيًسلاٜفف١ ايؿففش١ٝ مبأتًففـ َتاًقففاتِٗ     

ػفازى ك ؾفٓال١ ايفسنٟ اإلل٬َفٞ.. نفٌ ٖفرا ٜافين نٕ        تٚ ايصٚد١ٝ عأتًفـ ا٭ضفس   

 ٜكّٛ ؾا٬ً  ايدٚز اعٓٛ   ٘ ٜٚ٪ثس ك تٛدٝ٘ اجملتُع ٚؾٓال١ ايكساز. اياٌُ ارتريٟ 

نفٌ َففا ضفقل نضففقاب تفدلٛ ادتٗففات ارتريٜفف١ يتاصٜفص ايتٛاؾففٌ َفع اجملتُففع  ٖٚفٞ نضففقاب تػففاى       

 ػهٌ َقاغس نٚ غري َقاغس َفع نضفقاب ادتٗفات ايسعٝف١.. ٚ ايتفايٞ ؾُٝهٓٗفا ستانفا٠ نضفايٝب         

ت٤٬ّ َفع  فسٚف ٚنغفساض ادتٗفات ارتريٜف١. ٚضفٓٓتكٌ ك ايآفٛإ        ادتٗات ايسع١ٝ ٚتاقٝكٗا مبفا ٜف  

 ايتايٞ عاسؾ١ ن سش نضايٝب ادتٗات ايسع١ٝ ك ايتٛاؾٌ َع اجملتُع. 
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 كًف تتىاصل اجلهات السحبًة مع اجملتنع؟

 كًف تتىاصل اجلهات اخلريية مع اجملتنع؟و

        

ايس َفٔ اعُهفٔ   أدَٗا ادتٗات ايسع١ٝ ٚنضايٝب ايتٛاؾٌ َع اجملتُع ايس تطتٖٓاى ايادٜد َٔ 

  ٚ تاقٝكٗففا ك ادتٗففات ارتريٜفف١. ٚ ذا نزدْففا نٕ ضتؿففس ٖففرٙ ايؿففٛز       ستاناتٗففا  ػففهٌ نٚ  ففرلس 

 : ؾُٝا ًٜٞا٭ضايٝب ن سش ؾُٝهٓٓا زؾد 

ادتُاٝفات   نٚ  اعٓتذات ٚايقكا٥ع ايفس تتفٛىل   َايًٝايًذٗات ارتري١ٜ  اتايتللتكدِٜ  -1

 . شٜاٗا يًُطتؿٝدٜٔتٛ

ضففٝظ ادتُاٝففات ٚاجملففايظ ايٓؿاٝفف١ اعتأؿؿفف١ غففري ا ادؾفف١ يًففس ه َجففٌ مجاٝفف١    تس  -1

 . مجا١ٝ ايا٬ب اعقدلني ٚغريٖاٚد٠ اعٗٓدضني ٚاجملًظ ايطاٛدٟ يًذٛ

تٓتففِٝ  ففساَر ضففٝاس١ٝ نٚ زٜاقفف١ٝ نٚ تسؾٝٗٝفف١ َٛدٗفف١ يففقاض غففسا٥ه اجملتُففع َجففٌ:     -0

نقفاز اياُف٤٬    ت  نٚ ا٭طؿاٍ اعاٛقني  نٚ نطؿاٍ َٓطٛ ٞ ْؿظ ادت١ٗ  نٚ ا٭َٗا

 نٚ  اض اعٛزدٜٔ..

تٛشٜففع نُٝففات زتاْٝفف١ َففٔ َٓتذاتٗففا نٚ  سضففااز زَصٜفف١ تكففٌ لففٔ ايتهًؿفف١ ايؿاًٝفف١      -4

 . مبٓاضق١ اَجٌ نٜاّ ا٭لٝاد  نٚ َٔ غري َٓاضق١

 ٗفدف  َٛقاٗفا لًف٢ ا٫ْاْفل    نٚ ؾسٚلٗفا نٚ  ؿٌ لٓفد  طف٬م نسفد َٓتذاتٗفا     س تٓتِٝ -5

نٜفًا َفا نفإ غفهٌ ٖفرا       ًيب استٝادًا ك اجملتُفع سٕ ٖٓاى غ٦ًٝا ددٜدًا ٜ ايتاسٜـ 

  . ا٫ستٝاز

ٚايس ميهٔ نٕ ختاطب ط٬ب اعدازع نٚ اعتطفٛقني ك    قا١َ اعاازض اعتأؿؿ١ -6

  نٚ غريِٖ. َهإ َا

ايفس قفدَل زلاٜف١ إلقاَف١ سؿفٌ      ٖٛسات اجملف غفسن١  َجفٌ  : زلا١ٜ اعٓاضقات اعأتًؿف١  -7

 عد٠ لػس ضٓٛات ك زتا ٔ. ٭ضتاذات ادتاَاات اي٬تٞ نأُ اياٌُ 
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 ْػفففا٤  داز٠ ل٬قفففات لاَففف١ تففف٪دٟ ايادٜفففد َفففٔ ا٭دٚاز اذتٜٝٛففف١ َٚٓٗفففا: ايٓػفففس ك     -8

ايؿفففشـ  تٛقففففٝه نٟ ٬َ طفففات قففففد تتاًففففل  سلُفففاٍ ايػففففسن١ نٚ َٓتذاتٗففففا نٚ    

لدَاتٗا  ايسد ل٢ً نٟ ادلا٤ات نٚ اؾاا٤ات نٚ غا٥اات تٓػس نٚ تػاع قد ادتٗف١   

س تطففتٗدف غففسا٥ه شتتًؿفف١ َففٔ لففازز ْؿففظ ادتٗفف١ نٚ   ؾففداز  اففض اعاقٛلففات ايفف

دالًٗا َجٌ لا٬٥ت ايااًَني.. ٚقفد تتقٓف٢ ايكٝفاّ  فقاض نٚ نفٌ ايؿفٛز ايطفا ك١ ك        

 لد١َ اجملتُع ٚايتٛاؾٌ َا٘. 

 ؾداز َاقٛلات تٛل١ٜٛ ٚتاسٜؿ١ٝ َجفٌ اجملف٬ت ٚايٓػفسات: َفج٬ً غفسن١ عٓتذفات        -9

ٌ ا٭طؿاٍ نؾفدزت يٮَٗفات ديف٬ًٝ يًآاٜف١  ا     ٜفٛشع زتاْفًا ٚعتتفٟٛ ايهفجري َفٔ       ياؿف

 . اعاًَٛات اع١ُٗ

 ك َٓاضقات شتتًؿ١.تٓتِٝ َطا كات مجاٖري١ٜ نٚ ضشٛ ات ل٢ً دٛا٥ص ٖٚداٜا  -13

ايتاففإٚ َففع دٗففات نلففس٣ غففري زعٝفف١ يتكففدِٜ  اففض ارتففدَات: َجففٌ قٝففاّ  سففد٣          -11

١ ايػفسنات  ايتٓطففٝل ٚايتاففإٚ َففع  سففد٣ ادتُاٝففات ايٓطففا١ٝ٥ ارتريٜفف١ ك اعًُهفف 

  .  ٬ َكا ٌيتدزٜب ايهادز اإلدازٟ 

 تاصٜص تٛاؾٌ ادتٗات ارتري١ٜ َع اجملتُع: يؿت١ ك غا١ٜ ا٭١ُٖٝ ي

َٚقففادزات َتُٝففص٠    ففا ايهففجري َففٔ ا٫صتففاشات سٝففح غففازنل ك َػففسٚلات   ادتٗففات ارتريٜفف١

 ا يٝٗف ارتفدَات  يفريو ٜٓتفس     لفر ايػفهٌ ايتٓؿٝفرٟ  يتفٛؾري    نٚيهٔ نجري َفٔ اعقفادزات التفادت    

طففا عتففدد اجملتُففع ك زتُٛلفف١   " ػففهٌ لففاّ نٛضفف١ًٝ  ذتففٌ اعػففانٌ  نٚ  يتًقٝفف١ ا٫ستٝادففات  

ا٫لتُفاد لًف٢     ىلسٝفإ   افض ا٭   طٝا١ َفٔ اعػفانٌ ٚا٫ستٝادفات. قفاـ اجملتُافات ٜسدفع ك      

  تٓؿٝر  فساَر تُٜٓٛف١  ا ٭ٕ ايدلِ ايرٟ تٛؾسٙ ٜتُجٌ ك نٚ ا٫لتُاد ل٢ً ايدٚي١ اع٪ضطات ارتازد١ٝ

اعقفادز٠ مبػفسٚلات تُٜٓٛف١     لًف٢  ايكفدز٠ طفا عتفد َفٔ       ٓا٤ اع٪ضطفات ٚقفدزات اجملتُفع   أَ  د٫ً 

  َٕااؾفني   ٖفرٙ اعاكف١ً   جتفاٚش  ٢ٜطالد لً نلس٣. ٚتاصٜص ايتٛاؾٌ  ني اجملتُع ٚادتٗات ارتري١ٜ

ط ادتٗففات ارتريٜفف١  ت دزتٗففا ك لافف   ذااتًففو َففٛازد ٚطاقففات   -ايؿكففري٠ستفف٢  –اجملتُاففات 

ٕ ٕٛ ايٓػفا ٜٛطفتاٝع اعٛاطٓف  ٚ.  تٛؾٝفل اهلل  ايت١ُٝٓ ايراتٝف١ اعطفتُس٠   ف تطاِٖ  كٛٙ ك حتكٝلضٛٚ
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يففدِٜٗ ايكففدز٠ لًفف٢ حتدٜففد ٚتاق٦فف١ َففٛازدِٖ ٚايكٝففاّ   ٭ٕ داز٠ تُٓٝفف١ اجملتُففع َففٔ شتتًففـ ايؿ٦ففات 

ع ذيفو  . َجاٍ ًَؿل َٚجري:  د زٚ ستظ نَك٢ سٝات٘ َكادًا َػ٫ًًٛ َٚاعٛازد ٚارتدَات ٖٙر  تاٜٛس

ؿٛزْٝا ثِ لدّ نُدٜس عاٗد  لفاد٠ تسٖٝفٌ اعافٛقني  ٫ٜٛف١     ٝنإ نٍٚ َكاد ٜتأسز َٔ داَا١ ناي

نايٝؿٛزْٝففا  ٚندالٝفف١ يًُاففٛقني ٫ ٜهففٌ ٫ٚ ميففٌ ستفف٢ نثففس لًفف٢ نلكففا٤ ا ٦ٝففات ايتػففسٜا١ٝ ك  

 . عٓشِٗ َهاْتِٗ ا٫دتُال١ٝ نَسٜها يتسَني سكٛم اعاٛقني ٚاضتؿداز ايكٛاْني اي٬ش١َ

 نٝـ تتٛاؾٌ ادتٗات ارتري١ٜ َع ؾ٦ات اجملتُع؟ 

نَففا ايٛضففا٥ٌ ٚا٭ضففايٝب ايففس ميهففٔ يًذٗففات ارتريٜفف١ نٕ تتٛاؾففٌ ؾٝٗففا َففع اجملتُففع ؾٗففٞ نففجري٠  

َٚتادد ٚميهٓٗا  هٌ َٓاكٝف١ التٝفاز نٟ نضفًٛب َفٔ ا٭ضفايٝب اعطفتأد١َ ك ادتٗفات ايسعٝف١         

ريو ؾفايانٝص لًف٢ ارتافٛات ٚاٯيٝف١ ايفس      ٚستانات٘ مبا ٜتٓاضب َفع طقٝاتٗفا ٚ َهاْٝاتٗفا. ٚيف    

ٖفٛ ا٭ٚىل  اإلثفاز٠ ٚايٓكفاؽ.. ٚنسفب نٕ نرتؿف٘ ك ايآفٛإ       ظتب  تقالٗا َٔ ققفٌ ادتٗفات ارتريٜف١    

 ايتايٞ. 

 ات ارتري١ٜ يًتٛاؾٌ َع اجملتُع: ظتب نٕ تتأرٖا ادتٗارتاٛات ايس 

ٜفتِ    َٚفٔ ثفِ   ١ ادتٗف١ ارتريٜف١  ايتٛاؾٌ َع اجملتُع قُٔ ا٭ٖداف ايس٥ٝطف١ٝ رتاف   نٕ ٜهٕٛ: ن٫ًٚ

ٌ  ١َٚساداف ايتٓؿٝفر  ايطٝاضفات يتكُٝٝٗفا   ٖفرا ا فدف  ٚٚقفع     ٚقع ارتاط يتٓؿٝفر  َفا ًٜفصّ    ٚتافدٜ

  . ٚمبا عتكل نٖداف ادت١ٗ ارتري١ٜ

حتدٜد َط٦ٛي١ٝ َتا ا١  ساَر ايتٛاؾٌ َع اجملتُع ٚسؿسٖا ك غأـ َا نٚ  داز٠ َا١ٓٝ ٜتِ  ثاًْٝا:

  . داز٠ اياًٝأَ ققٌ اإل ا٥ٗاَطا٥ًتٗا َٚتا ا١ ند

ا٫ستٝفاز  ٚايتسٚف ايس ٜافٝؼ ؾٝٗفا   احملٝط  ٗا ٚؾِٗ اجملتُع ل٢ً ادت١ٗ ارتري١ٜ حتسف نٕ : ثايجًا

ٚنقاح يريو نٕ تاكد  داز٠ ادت١ٗ ارتري١ٜ سًك١ ْكاؽ ٚلؿفـ ذٖفين َؿتٛسف١ ٜػفازى     ايكا٥ِ ؾاًًٝا 
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قا٥ُف١ َفٔ ا٭ؾهفاز ايفس ًٜفصّ ادتٗف١        د اجملتُفع احملفٝط يًٛؾفٍٛ  ىل   اؾٝٗا اياإًَٛ ٚلدد َفٔ نؾفس  

 . تٓؿٝرٖا نٚ تسغٝشٗا ٚتٓؿٝر نُٖٗا

  سٚف اذتٝا٠. اجملتُع ْؿط٘ يٝشطٔ َٔ ادت١ٗ ارتري١ٜ ْؿطٗا ٚحتسف ل٢ً تٓتِٝ  َِّٓتتنٕ : زا اًا

عػفسٚلات نٚ  فساَر ستفدد٠ َفٔ غفسْٗا نٕ تف٪دٟ  ىل ٖفرا         لاافاً  ادتٗف١ ارتريٜف١  كع تنٕ : لاَطًا

ٚتاًفٔ ٖفرٙ ايفلاَر ٚارتافط يٝطفاِٖ اٯلفسٕٚ ك        ٛاؾٌ ٚتكدِٜ َا ٜٓؿفع اجملتُفع.  ك ايت ايتشطني

  تٓؿٝرٖا. 

١  ٫ ك نقٝل ٝ تٓؿٝر ٖرٙ ارتاط َع لدّ ا٫لتُاد ل٢ً َؿادز لازد ادت١ٗكّٛ تنٕ : ضادضًا

ٖٚٛ َا ٜط٢ُ  ت١ُٝٓ اجملتُع  اضتأداّ َٚع ستاٚي١ داد٠ يتؿاٌٝ طاقات ْؿظ اجملتُع اذتدٚد 

 ٚاعٛاٖب اإلْطا١ْٝ ايٓٛاسٞايرات١ٝ ٜسنص لًٞ  ٙت١ُٝٓ اجملتُع  اضتأداّ َٛازدٙ ايرات١ٝ . َٛازد

غقهات ايا٬قات ٚايؿسد١ٜ ٚايا٬قات ا٫دتُال١ٝ يًُذتُع ايس تاتل احملسى يٓػا  اع٪ضطات 

 ٚاضتجُازَٔ ل٬ٍ حتدٜد  دٚز اجملتُع ٚقدزت٘ ل٢ً قٝاد٠ ل١ًُٝ ايت١ُٝٓ ٜ٪ندسمس١ٝ. ٖٚٛ ايغري 

يت١ُٝٓ   ْتسًٜانريو ٜاتل َدل٢٬ً. ٚاعجً  ايؿٛز٠جُس٠ طتاعغري  نٚدزن١ اعاعٛازد اعتاس١ غري 

اجملتُع  استٝادات د٫ً َٔ ايانٝص ل٢ً  ٜػذع ل٢ً اذتسن١ ا٫ظتا ١ٝ يًتػٝريٚاجملتُع احملًٞ 

  ىلدٝ٘ ا٫ْتقاٙ ْٚكا  قٛت٘ ٖاّ ٚيهٔ ظتب تٛ    ٕ ا٫لااف  ٓكا  قاـ اجملتُعَ٘ٚػانً

ايتااٌَ َع ٚاضتُساز ت١ُٝٓ اجملتُع  د٫ً َٔ ايانٝص ل٢ً  اضتأداّ اعٛازد ٚايؿسف اعتاس١ يدلِ

 .ا٫ستٝاز احملًٞ

تجقٝفل نٚاؾفٌ ايتٛاؾفٌ ٚاياا فط َفع       تكٝفِٝ َفا ت تٓؿٝفرٙ ٚك ذيفو      ادت١ٗ ارتري١ٜكّٛ تنٕ : ضا اًا

  . يدلِ ٚغريٙاعهتطقات ادتدٜد٠ َجٌ ايا٬قات ايؿسد١ٜ ٚا
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 جتازب واقعًة من القطاع اخلاص والقطاع العام

 عناصس التنًص اليت ميكن تطبًقها يف اجلهات اخلريية من خالل هره التجازب.

 

تانففص َُٗفف١ اعسنفص ك ز ففط اع٪ضطفف١ ايااَفف١   َسنفص لدَفف١ اجملتُففع ٚايتففدزٜب اعطفتُس:   -1

ّ كدِٜ ايادٜفد َفٔ ا٭ْػفا١ ٚايفلاَر ايفس      يًتاًِٝ ايؿين ٚايتدزٜب اعٗين  اجملتُع لٔ طسٜل ت  تفت٤٬

 َع استٝادات اجملتُع مبأتًـ ؾ٦ات٘ َٚ٪ضطات٘.

 ا٭ٖداف: 

ت١ُٝٓ ايا٬ق١  ني اجملتُع َٚساؾل اع٪ضط١ ايتا١ًُٝٝ ٚايتدزٜقٝف١ اعأتًؿف١ ٚتٛثٝكٗفا لفٔ طسٜفل       -1

 .ايكٝاّ  ايقشٛخ ٚايدزاضات ٚا٫ضتػازات ٚلدَات ايتاًِٝ ٚايتدزٜب اعطتُس

ايتافسف لًف٢ استٝادفات اجملتُففع ايتاًُٝٝف١ ٚايتدزٜقٝف١ يٛقفع ضٝاضفف١ لًُٝف١ لًُٝف١ تًفيب تًففو           -1

 ا٫ستٝادات ٚتصٜد َٔ ْػس ايٛلٞ ايتكين  ِٝٓٗ.

اياٌُ ل٢ً اهني اعٛاطٔ َٔ َٛانق١ تاٛز اياًّٛ ايتك١ٝٓ لٔ طسٜل تكفدِٜ  فساَر َٓاضفق١     -0

     ٛ ٜاتِٗ ايجكاؾٝففف١ ٚا٫قتؿفففاد١ٜ ك غفففهٌ   دتُٝفففع ؾ٦فففات اجملتُفففع لًففف٢ شتتًفففـ نلُفففازِٖ َٚطفففت

 ستاقسات ٚيكا٤ات ل١ًُٝ ٚدٚزات تدزٜق١ٝ ٚغري ذيو َٔ ايٛضا٥ٌ اعتاس١.

 :ٚزغق١ ك حتكٝل نٖداف اعسنص ؾكد ُسددت َٗاَ٘  اد٠ ستاٚز َٓٗا

تٓتِٝ ايدٚزات ايتدزٜق١ٝ ك اجملا٫ت ايتك١ٝٓ ٚايؿ١ٝٓ ايس تًيب ا٫ستٝادات ايتدزٜقٝف١ يٮؾفساد    -1

 اع٪ضطات اياا١َ ٚارتاؾ١.ٚ

ايكٝاّ  ا٫ضتػازات ايؿ١ٝٓ ايس حتتادٗا ا٭دٗص٠ اذتهَٛٝف١ ٚغفسنات َٚ٪ضطفات ايكافاع      -1

 ارتاف.

  لداد ايقشٛخ ٚايدزاضات ايس ٜتِ اًٜٛٗا َٔ ققٌ ادتٗات اعطتؿٝد٠. -0

١ لكفففد ايٓفففدٚات ٚاعًتكٝفففات اياًُٝففف١ ك اعٛقفففٛلات ذات ايؿففف١ً مبذفففا٫ت لُفففٌ اع٪ضطففف          -4

 ٚالتؿاؾاتٗا.
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اْتٗذفل ايػفسن١ َٓفر تسضٝطفٗا ضٝاضف١ ددٜفد٠         :ايػسن١ اياُا١ْٝ يًػاش اياقٝاٞ اعطاٍ -2

تتُجٌ ك لد١َ اجملتُع  ؿٛز٠ جتاًٗا قسٜق١ َٔ ايٓاع تتشطظ َػانًِٗ ُٖٚفَِٛٗ ٚتاُفٌ لًف٢    

قاَفل  ٗفا    ٚيًتاسٜفـ  ايٓػفاطات ا٫دتُالٝف١ ايفس      سًٗا ٚتكدِٜ ناؾ١ نْٛاع ايإٛ ٚاعطالد٠  ِ

 لاُٖات ايفس قاَف  يًُطف  ٬ًَؿؿ ف  الٞ يًػسن١ ايرٟ ٜكفدّ غفسساً  ايػسن١ ؾدز ايهتٝب ا٫دتُ

ٞ  ٜػتٌُ ايهتٝب ل٢ً َ جملتُع.ا  ٗا ك زتاٍ لد١َ ًػفسن١  ي اًَٛات غا١ًَ لٔ ايفدٚز ا٫دتُفال

ر ايففلاَؾُٝففا ٜتاًففل  ففايٓٗٛض  ففاجملتُع اياُففاْٞ ٚادتٗففٛد ايففس  ففريتٗا ك زتففاٍ تُٓٝفف١ ٚتاففٜٛس         

  ٚقُٔ ٖرا ادتٗد ادتقاز ك دلِ ا٫قتؿاد ايٛطين ضتكدّ ايهجري َفٔ  ا٫دتُال١ٝ ٚا٫ضتجُاز١ٜ

ٚتاتففل  ايؿٛا٥ففد يًُذتُففع لففٔ طسٜففل ايتٛ ٝففـ ٚايتاًففِٝ ٚايتففدزٜب ٚاعػففاٜات ٚاياكففٛد ايدالًٝفف١.      

  ٚتطففِٗ  ػففهٌ طففٛلٞ ك دلففِ   ايػففسن١ دففص٤ًا َففٔ اجملتُففع  ٚتتففدالٌ ؾٝفف٘ مبأتًففـ ايؿففٛز     

ا٫دتُالٝفف١ ٚزلاٜفف١ ايػففقاب ٚايتللففات ارتريٜفف١  اإلقففاؾ١  ىل ادتٗففٛد ايففس تقففر ا ك        ا٭ْػففا١ 

احملاؾتفف١ لًفف٢ ايق٦ٝفف١ ٚايففااخ ٚاعطففا١ُٖ ك ايؿاايٝففات ايجكاؾٝفف١ َٚػففازٜع ايطفف١َ٬. ٚتٓففدزز ٖففرٙ    

زٜاٍ لُفاْٞ ك َٓاضفق١ ادتُالٝف١     53اعطا١ُٖ ك دلِ اجملتُع اياُاْٞ ا تدا٤ َٔ تلع زَصٟ ٜقًؼ 

 ىل َػسٚع تقًؼ تهًؿت٘ اع٬ٜفني َجفٌ َطتػفؿ٢ ؾفٛز ايافاّ  طفا ٜ٪نفد لًف٢ ايفدٚز ا٫دتُفالٞ           

ضاُٖل ايػفسن١  ػفهٌ ز٥ٝطفٞ ك َػفسٚع ااْا٬قف١  ك تفدزٜب ننجفس َفٔ         ٚايسا٥د يًػسن١. 

نلفدت ايػفسن١   ٚغا ا ٚغا ١ َفٔ ندفٌ ؾفكٌ َٗفازاتِٗ يتٓؿٝفر َػفازٜع جتازٜف١ لاؾف١  ٗفِ.           163

دففٌ  تاسفف١ ايؿسؾفف١ يًػففقاب اعتؿففٛقني ك ايجاْٜٛفف١ ايااَفف١      نايدزاضفف١ٝ َففٔ  َػففسٚلا لاؾففا  ففاعٓه   

 َٚطالدتِٗ َٔ ادٌ َٛاؾ١ً تاًُِٝٗ ك نؾكٌ ادتاَاات ك اياامل. 

 تٗفتِ  ا٭لُفاٍ ارتريٜف١ ٚلدَف١     ايفس  ا٫دتُالٝف١  ا٭ْد١ٜايادٜد َٔ ت ٚدد :1ايسٚتاز٣ ْادٟ -3

قففاّ اسففد  سففني 1935 ىل ضفف١ٓ ٗففا ٜسدففع تازغت ز٣.اايسٚتفف ْففادٟ ايٓففٛادَٟففٔ نغففٗس ٖففرٙ  اجملتُففع ٚ

ا٭غأاف ُٜدل٢ ا  ٍٛ ٖازٜظ    إْػا٤ نٍٚ ْاد٣ يًسٚتفاز٣ ؾف٢ َدٜٓف١ غفٝهاغٛ ا٭َسٜهٝف١ ٚقفد       

ٕ  نلكفا٩ٖا َٚآاٖفا  ايتٓفاٚب سٝفح نفإ      Rotationَفٔ اضفتاُاٍ لقفاز٠    ت ايتطف١ُٝ  دا٤  ٜاكفدٚ

غًقٝفف١ ا٭لكففا٤ َففٔ ا٭داْففب ٚ    ناْففل نٚ  ثففِ اْتػففس لاعٝففًا   َهففاتقِٗ  ايتٓففاٚب  كادتُالففاتِٗ 

                                                 
  ١ ٭لر لٓاؾس ايتُٝص حملاناتٗا ٫ٚ ٜاين  ايكسٚز٠ قٓالتٓا  ؿش١ َٚقدن لٌُ ٖرٙ ا٭ْد١ٜ ْكٌ ايتذس 1



 . حمند بن حيًى الشسيفأ             حماكاة مناذج امتًاش اجلهات السحبًة جتاه اجملتنع..

 وتطبًقاتها يف اجلهات اخلريية 

 

 

      167                                                                                                    اخلريية باملنطقة الشسقًة اللقاء الطنىي الطادس للجهات

 ك نٌ ستاؾت١ ٚااْتػستُع ٜكُٕٛ  ىل ؾؿٛؾ٘ ل١ًٝ ايكّٛ  ٚاجمل كَا اْتػسٚا  ضسلإيهِٓٗ 

 ك ا٫ْتػففازايسٚتففاز٣ يففٝظ اْتػففازًا طقٝاٝففًا سٝففح ت  ْففٛادٟٚاْتػففاز  .ك  اففض ايقًففدإ َجففٌ َؿففس

٢ نٕ نفٌ لكفٛ َفٔ ا٭لكفا٤     ٫ َٔ لازد٘ مبآ ايٓادٟاجملتُع ل٬ٍ شتاط دقٝل ٜتِ َٔ ل٬ٍ 

ٟ ٜسغه  ِ َفٔ   يًٓفاد ّ ؾفاذتني   ٜفساٖ ٚيفٝظ ٖٓفاى    ايفرٜٔ تٓاقفل لًفِٝٗ غفسٚ  اياكف١ٜٛ     ٚ ي٬ْكفُا

اعسانفص   نؾشابنٕ ٜهٕٛ اياكٛ َٔ ُل١ًٝ ايكّٛ ٚ َٔ   :ػسٚ اي . َٚٔزتاٍ ٫ْكُاّ َٔ ٜسغب

ٚ اعسَٛقفف١ نٚ َففٔ نؾففشاب ا٭َفف  نٕ ٚ ايٓففٛادٟ ايؿكففسا٤  ففني ٖففرٙ ٛاٍ ٚ ايطففًاإ ؾفف٬ َهففإ يًاُففاٍ 

ٕ   ايسٕ ايدٜٔ ادتدٜد ٖٛ ايصَاي١ ٭ ايدٜيننٚ ايتاؿب  ا٫زتقا ٜتٛاؾس ؾٝ٘ لدّ   تتااىل ؾفٛم ا٭دٜفا

ايٛقفل ْؿطف٘ ٜفتِ التٝفاز لكفٛ ٚاسفد َفٔ  فني نؾفشاب اعٗفٔ            . كنُا ٜس٣ َٓطفٛ ٞ ٖفرٙ ا٭ْدٜف١   

ٜفتِ  ٚ. ٍٛ اعسغفه ققف ايفق٬د  افد التقفازات ميهفٔ  افد ادتٝاشٖفا        كايٓػاطات ايس٥ٝطف١ٝ  اذتسف ٚٚ

اعهاْففف١  نٚ ايكٝفففادٟنٚ  اعٗفففينالتٝفففاز ا٭لكفففا٤  هفففٌ دقففف١ ٚلٓاٜففف١ ٚيفففٝظ لًففف٢ نضفففاع اياُفففٌ    

اع ٜكًفٌ َفٔ لفدد ايسدفاٍ     ا ا٭ضف رٖٚ  ارتد١َ كيهٔ ل٢ً نضاع ايسغق١ ٚ  ؾشطب ا٫دتُال١ٝ

ٓٝف١  ايسٚتفاز٣ لفل٠ ؾ   ايٓادٟٜٗدف  ىل  نطاب ٚاسد ٚٚدٛد لكٛ ٚاسد ميجٌ ؾسع لٌُ  .اعاًٛ ني

 .ن١ٜ استهانات نٚ َٓاشلات ٘ل١ًُٝ ٚ  ىل جتٓٝق

دٚيٝف١ يتُٓٝف١ ايتكفازب  فني ايففدٍٚ     ٜتفسيـ ايٓفاد٣ ايسٚتفاز٣ َفٔ دتفإ لدٜفد٠ نُٖٗففا دتٓف١ ارتدَف١ اي        

 كايتاففازف  ففني نؾففشاب اعٗففٔ اعأتًؿفف١    يتكٜٛفف١دتٓفف١ ارتدَفف١ اعٗٓٝفف١  ٚ  ْففصع ايطفف٬ح ايػففاٛب ٚٚ

ٚدتٓف١    َهاؾش١ ايتًٛخ ٚاحملاؾت١ ل٢ً ايق٦ٝف١  كاحملاؾتني ٚدت١ٓ لد١َ اجملتُع عاا١ْٚ   اعد١ٜٓ

   اكفِٗ  فقاض   ا٭لكفا٤   ٚدتٓف١ ايتؿفٓٝـ يفس ط     ني ايػقاب ايدٚيٞايػقاب يٓػس زٚح ايتؿاِٖ 

يتٓتففِٝ  ايٓففادٟٚدتٓفف١ لدَفف١   ٚدتٓفف١ ايٓػففس٠ ٚاجملًفف١ يكففُإ ضففري ا٭لُففاٍ اإلل٬ْٝفف١ ٚايدلا٥ٝفف١   

 .سكٛز ا٭لكا٤

ٟ نٖفداف  ٚختدّ نفٌ ٖفرٙ ايًذفإ     نٚ ُفا ارتدَف١    :ٖفدؾني نضاضفني   كاعٓشؿفس٠   ايسٚتفاز٣   ْفٛاد

غري ذيفو طفا ٜٓفدزز    ْػا٤ اع٬د٧ يٮٜتاّ َٚسانص ل٬د١ٝ يًؿكسا٤ ٚ َٚطالد٠ احملتادني ٚ اياا١َ

   ٘ ٚثاُْٝٗفا ٖفٛ    .حتل ارتد١َ اياا١َ اُعٛد١ٗ  ىل اإلْطإ  ؿسف ايٓتس لٔ دٜٓف٘ نٚ دٓطفٝت٘ نٚ ٚطٓف

 شاي١ نضفقاب  اق١ ٚدسب ايط٬ّ ٚتٛؾٝل نٚاؾس اإللا٤ ٚ ايؿٚاي١ٝٓ ايؿادق١ ٚ دٚيٞايتاصٜص ايتؿاِٖ 

  .ارتؿاّ  ني ايػاٛبايؿسق١ ٚ
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  ا٫يتشفام زضفّٛ   ٜفستٞ: نَا لٔ َؿادز اٌٜٛ ايسٚتاز٣ ؾتست٢ َٔ ا٭لكا٤ ايرٜٔ ًٜتصَٕٛ  دؾع َفا  

ٚ    ك ا٫غفااى ٚزضّٛ   ايطٟٓٛ ا٫غااىزضّٛ ٚ  اإلقفاؾ١  ىل    يااعٝف١ ازتف٬ت ايسٚتفاز٣ احملًٝف١ 

ٟ ٜؿسقفٗا ز٥فٝظ    ايفس ٌ َٔ نٌ لكفٛ عتكفس ٚدقفات ايػفرا٤ ٚايتللفات      ُتشؿ  ثا ت١َقايؼ    ايٓفاد

ا٤ لفدد َفٔ ايتفرانس ذتطفاب ايػفسن١ نٚ      ساذتؿف٬ت  ػف   كٗاّ اإلض ف ٚ   انيفـ د٫ٚز ٚق١ُٝ شَاي١ 

دتص٤ ا٭نل َٓٗا عطاب ٛدع اٜتِ جتُٝع نٌ ٖرٙ اإلٜسادات ثِ ُٜٚ اياكٛ  ٜاٌُ  ٗا ايساإلداز٠ 

 .ضط١ ايدٚي١ٝ ٭ْد١ٜ ايسٚتاز٣٪اع

 ٚقد ْتُل ٖرٙ ادتُا١ٝ ْؿطٗا عٝح تكدّ اياُاٍ ايتاي١ٝ:  :ضهٓدز١ٜزداٍ نلُاٍ  مجا١ٝ -4

 -ن٫ٚ:  ساَر ايتػػٌٝ ٚاعػسٚلات ت١ُٜٛٓ :

ٛ  :  سْففاَر  اإلقففساض-1 نايفف١ ت   ففساّ اتؿاقٝفف١ تاففإٚ  ففني مجاٝفف١ زدففاٍ نلُففاٍ اضففهٓدز١ٜ ٚاي

ا٭َسٜه١ٝ يًت١ُٝٓ ايدٚي١ٝ ا اعا١ْٛ ا٭َسٜه١ٝ    ػسض تٛؾري َٛازد  ؾٓٝف١ َٚايٝف١ يًذُاٝف١ يتٓؿٝفر     

َػسٚع ت١ُٝٓ اعٓػرت ايؿػري٠ ٚاذتسؾ١ٝ. ٚقد اضتاالل ادتُا١ٝ نٕ تٓفٛع َفٔ ايفلاَر ايفس ختفدّ      

زتني يإلقفساض  اعػسٚلات ايؿػري٠ َٚتٓاٖٝف١ ايؿفػس سٝفح ٜكفدّ اعػفسٚع ث٬ثف١  فساَر َٓٗفا  سْفا         

ُٖٚا  سْاَر  قساض اذتفسؾٝني ٚنؾفشاب اعٓػفرت ايؿفػري٠ ٚ سْفاَر  ػفاٜس ارتفري إلقفساض اعفسن٠          

ايؿكففري٠ اعاًٝفف١ ٚ سْففاَر ثايففح ٖٚففٛ  سْففاَر لففريٟ امسفف٘  ارتففري عففٔ ٜاُففٌ   ٜٗففدف  ىل َطففالد٠          

 تدؾع  ِ لًٞ َستني . اياٌُ يقد٤ ْػا  َٔ ل٬ٍ َٓش١ ايااطًني لٔ

ْففاَر لففدَات غففري َايٝفف١ تتُجففٌ ك ايتففدزٜب لًففٞ  اففض ايٓففٛاسٞ ايؿٓٝفف١ ٚايٓففٛاسٞ   نُففا ٜكففدّ ايل

اإلدازٜفف١ ك زتففا٫ت َطففو اذتطففا ات ٚايتهففايٝـ ٚايتااَففٌ َففع ايكففسا٥ب ٚايتسَٝٓففات ٚايففسلـ     

 ٚنريو اعاا١ْٚ ك ايتطٜٛل َٔ ل٬ٍ اعاازض َٚٓاؾر ايقٝع .

ؿكري٠ ٜٚاتُد لًٞ ْتاّ اإلقفساض ادتُفالٞ   ٖرا ايلْاَر َٛد٘ يًُسن٠ اي:  سْاَر  ػاٜس ارتري-1

 533دٓٝف٘ ٚستف٢    133ا نٌ زتُٛل١ َه١ْٛ َٔ مخظ ضٝدات   ٚتااٚح ق١ُٝ ايكسٚض َا  ني 

 .نضا ٝع ٚنز اني نضقٛلًا ٠دٓٝ٘ ٚتااٚح ؾاات ايطداد َا  ني لػس

ؾٝفف١ ٜٚكففّٛ لًففٞ نضففاع نٕ ٜكففّٛ َػففسٚع تُٓٝفف١ اعٓػففرت ايؿففػري٠ ٚاذتس :  سْففاَر ستففٛ ا٭َٝفف١ -0

اياٌُ ك ستٛ ا٭١َٝ  تٌُٜٛ ناَفٌ َٓف٘ ٚتكفّٛ ا ٦ٝف١      دٓٝٗا يًأسٜر ايكادز ل٢ً 113َقًؼ  ؿسف 
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 تفففٛؾري ايؿؿفففٍٛ ٚايهتفففب ٚاعػفففسؾني.  ٜٚٗفففدف اعػفففسٚع  ىل اياُفففٌ لًفففٞ ستفففٛ نَٝففف١ ايطفففٝدات     

 اعػانات ك َػسٚع  ػاٜس ارتري نأا٠ٛ نٚيٞ ٜٚتِ تاُُٝ٘  اد ذيو .

 ا١ًُٝ ايتا١ًُٝٝ :َػسٚلات دلِ اي -ثاْٝا :

ٖففرا اعػففسٚع ٜٓؿففر طقكففا ي٬تؿاقٝففات  ارتاؾفف١ ايففس اففل  ففني         : نففٍٛ –َػففسٚع َقففازى   -1

اذته١َٛ اعؿس١ٜ ٚاذته١َٛ ا٭عا١ْٝ يدلِ ايتاًِٝ ايؿين ك اعسس١ً ايجاْٜٛف١ ٚا٫ٖتُفاّ  ايتفدزٜب    

 . ٞ اعتأؿـ َٔ ل٬ٍ اعؿاْع ايكا١ُ٥ اعتاس١اياًُ

 ٗفدف تفٛؾري ايافدد اعٓاضفب َفٔ       :  فدن اعدزضف١ٝ   اياا٫ٚتع اذته١َٝٛ َػسٚع تصٜٚد اعداز-1

 ٞ اعدزضف١ٝ سٝفح ٫ستفل ايًذٓف١ نثٓفا٤ َسٚزٖفا لًفٞ  افض اعفدازع اشدسفاّ             اياا٫ٚت ٚايهساضف

 .ِ ظتًظ لًٞ ا٭زضاياًق١ ٚتٛادد لدد نقري َٓٗ

 َػسٚلات لد١َ اجملتُع  -ثايجا :

َٔ ل٬ٍ ستاٚي١  سٝا٤ ؾهفس٠ اعافالِ ايػفاق١ٝ ايفس       دن ٖرا اعػسٚع: َػسٚع  طااّ ايؿكري-1

ناْل تكدّ ايٛدقات يٮضس ايؿكري٠ احملتاد١ .. ٚقد ت ا٫تؿام َع ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ا٫دتُال١ٝ يتٛشٜع 

ٚٚدفد   ..دتُالٞ لًٞ نضفاع نْٗفِ نسفٛز ايٓفاع    ٚدقات زتا١ْٝ يًُطتؿٝدٜٔ َٔ  لاْات ايكُإ ا٫

ٖص٠ لقاز٠ لٔ ٚدق١ ٚاسد٠ ٚؾهسٚا ك اضتقداٍ ايٛدقف١ ادتفاٖص٠   اعط٦ٛيٕٛ  ايًذ١ٓ نٕ ايٛدق١ ادتا

 ىل نؾففٓاف داؾفف١ تؿٝففد ا٭ضففس٠ ك لففدد َففٔ ايٛدقففات ٚنؾففقشل تكففدّ اٯٕ  ىل اعطففتؿٝدٜٔ َففٔ         

 ايكُإ ا٫دتُالٞ ٚنٜكا لا٬٥ت ا٭ٜتاّ ظُا١ٝ ايسقٛإ ارتري١ٜ ٚمجا١ٝ  ٬ٜف يهؿاي١ ايٝتِٝ 

دقات ادتاؾ١ ٭ضس ا٭ٜتفاّ َفع تفٛؾري ايهؿايف١ اعايٝف١ ايػفٗس١ٜ       تكدّ ايٛ: ايٝتِٝ َػسٚع نؿاي١-1

 يٮٜتاّ  ىل داْب تٛؾري ٬َ ظ ا٭لٝاد ٚايصٟ اعدزضٞ ٚضداد اعؿسٚؾات اعدزض١ٝ . 

 َػسٚع نؿاي١ اعسٜض-0

ٜٗدف  يفٞ دؾفع َفٔ ٫ لُفٌ  فِ إلظتفاد ؾفسف لُفٌ لفاف  ٗفِ ٜفدز            : َػسٚع ارتري عٔ ٜاٌُ -4

ٌ .. ٜٚاتُد لًٞ نٕ غتتاز اياٌُٝ اعػسٚع ايفرٟ ظتفدٙ َٓاضفقا يف٘ ٜٚفتِ َٓشف٘       لًِٝٗ دل٬ َٔ ايتاا

عطفالدت٘ ك ا٫ضفتُساز ك    ثلفس  ًاَقًػف دؾا١ نٚيٞ ٚ اد ث٬ث١ نغٗس  ذا صته ك َػفسٚل٘ ميفٓه    َقًؼ

 َػسٚل٘ .  
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 -َػسٚلات رتد١َ زتتُع ا٭لُاٍ:  -زا اا  :

٭لُفاٍ ك ضفريتِٗ تًفو ايفس قاَفل لًفٞ       ك اعػه٬ت ايس تٛاد٘ زداٍ ا َسنص ايتشهِٝ-1

 ٚدٛد ْصاع نٚ ل٬ف سٍٛ  اض اياكٛد

 -لدَات يسداٍ ا٭لُاٍ : -1

ٖٚفٞ قالفد٠  ٝاْفات تطفٜٛك١ٝ      UNCTDايتا اف١ يفف   ITCا٫غااى ك قالفد٠  ٝاْفات َٓتُف١     -1

تكففدّ لففدَاتٗا  ا٫غففااى يًُ٪ضطففات غففري اذتهَٛٝفف١ سٝففح تكففدّ َاًَٛففات ٖاَفف١ نضاضفف١ٝ لففٔ    

 م اعأتًؿ١ ميهٔ  ؾاد٠ ا٭لكا٤ ٚزتتُع ا٭لُاٍ َٓٗا .ا٭ضٛا

تكففدّ  ادتُاٝفف١ تطفف٬ٝٗت ٚتٝطففريات ٭لكففا٥ٗا يًشؿففٍٛ لًففٞ تسغففريات ايففدلٍٛ  ىل ايففق٬د   -1

اعأتًؿ١ َٔ ايطؿازات ٚايكٓؿفًٝات .. نُفا تطفالدِٖ نٜكفا لًفٞ اذتؿفٍٛ لًفٞ ختؿٝكفات لًفٞ          

 ترانس ايطؿس.

لكففا٤ ٜففتِ ايتااقففد َففع لففدد َففٔ ايؿٓففادم يتكففدِٜ لففدَاتٗا ٚاضفتُسازا ك تكففدِٜ ارتففدَات يٮ -0

 يًذُا١ٝ ٚنلكا٥ٗا  سضااز طٝص٠ . 

تتٓفففاٍٚ ايٓػفففس٠ ا٭ضفففقٛل١ٝ ايفففس تؿفففدزٖا ادتُاٝففف١ نٖفففِ ا٭لُفففاٍ ٚا٫دتُالفففات ٚايصٜفففازات  -4

 ٚا٭لقاز اياا١َ  اإلقاؾ١  ىل ايؿسف ٚارتدَات اعتاس١ .

 ايٓػا  ايدٚزٟ  -لاَطا  :

لكدت ادتُا١ٝ ٚايًذإ اعتأؿؿ١ ايادٜد َٔ ايٓدٚات َع لدد َفٔ اعطف٦ٛيني   : اتْػا  ايٓدٚ  .1

نُففا اضففتكقًل ايادٜففد َففٔ  ٚايػأؿففٝات ك اعٛقففٛلات ايففس تٗففِ ا٭لكففا٤ ك شتتًففـ اجملففا٫ت

ٕٚ ٚتفٛؾري  ضؿسا٤ ايدٍٚ ا٭دٓق١ٝ ٚايٛؾٛد ٚطجًٞ ا ٦ٝات ايدٚي١ٝ ٚاحمل١ًٝ لف٬ٍ ايافاّ يتاصٜفص ايتافا    

 .داٍ ا٭لُاٍارتدَات يس

قاَل ادتُا١ٝ َٔ لف٬ٍ دتٓف١ ايتفدزٜب ٚتُٓٝف١ اعفٛازد ايقػفس١ٜ  اُفٌ لاف١         : ايدٚزات ايتدزٜق١ٝ .3

ض١ٜٛٓ ٚلسقٗا لًٞ ا٭لكا٤ َٔ  ل٬ٍ نتٝب ٚت لكد ايادٜفد َفٔ ايفدٚزات ايتدزٜقٝف١ ايفس تٗفِ       

  ١ يدؾع اإلْتاد١ٝ .يس١ٜ٩ ادتُا١ٝ ك دلِ ت١ُٝٓ ايكٟٛ ايقػسٜ ًاا٭لكا٤ ٚغسناتِٗ ٚذيو اضتُساز

اضففتُست ادتُاٝفف١ ك  ؾففداز ايٓػففس٠ ايدٚزٜفف١ ا٭ضففقٛل١ٝ ٚتسضففٌ  ىل مجٝففع     : ايٓػففس٠ ايدٚزٜفف١   .3

ا٭لكفففا٤ ٚايؿفففشاؾ١ ٚتتكفففُٔ نلقفففاز ا٫دتُالفففات ٚايًكفففا٤ات ٚنٜكفففا نلقفففاز ايًذفففإ ٚايؿفففسف       
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يلٜفففد ايتؿفففدٜس١ٜ ٚايتكفففازٜس ٚنفففٌ نْػفففا١ ادتُاٝففف١ .  ٚتكفففّٛ ادتُاٝففف١  إزضفففاٍ ٖفففرٙ ايٓػفففس٠  ا   

 اإليٝهاْٚٞ  ىل ا٭لكا٤ ايساغقني ك ذيو .

  www.aba.org.egنْػفست ادتُاٝفف١ َٛقاففا  يٝهاْٚٝفا ٚلٓٛاْفف٘   : ايؿفؿش١ اإليٝهاْٚٝفف١  .4

ٜتكففُٔ  ٝففإ  سلكففا٤ ادتُاٝفف١ ٚ ٝاْففاتِٗ ٜففتِ حتدٜجفف٘  ؿففؿ١ َطففتُس٠ . نُففا ٜتففٛؾس لًفف٢ اعٛقففع      

ْٚٞ لدد َٔ اعاًَٛات اعأتًؿ١  ايًػف١ اياس ٝف١ ٚاإلصتًٝصٜف١ نؿفسف يًتؿفدٜس ٚا٫ضفترياد       اإليٝها

ٚاعٓاقؿات  ٚاعاازض ايدٚي١ٝ  ٚاحمل١ًٝ ٚتتكُٔ نٜكفا  ٝفإ  ايهتفب ادتدٜفد٠ مبهتقف١ ادتُاٝف١       

ٚاعففرنسات ايففس تؿففدزٖا ادتُاٝفف١ عأتًففـ ادتٗففات  اإلقففاؾ١  ىل ايٓػففس٠ ا٭ضففقٛل١ٝ لًُففا  ففسٕ    

ادتُاٝفف١ ميهففِٓٗ ايففدلٍٛ لًففٞ اعٛقففع يًشؿففٍٛ لًففٞ َففا تتكففُٓ٘ ايؿففؿش١ َففٔ  ٝاْففات       نلكففا٤ 

ٚلدَات  نُا ميهٔ ٭ٟ ؾسد نٚ ١٦ٖٝ ايدلٍٛ لًفٞ اعٛقفع يًشؿفٍٛ لًفٞ قا٥ُف١  سمسفا٤ نلكفا٤        

ادتُا١ٝ  ٚ ٝاْاتِٗ ٦ٖٝٚاتٗا ستدث١ ن٫ٚ  سٍٚ  . نُا ٜٛدفد ايادٜفد َفٔ ايؿفؿشات اعستقاف١ ٚايفس       

 ٜد َٔ اعاًَٛات ذات اٖتُاّ نلكا٤ ادتُا١ٝ .حتتٟٛ لًٞ اياد

قاَففل ادتُاٝفف١  ايتؿففدٟ يًادٜففد َففٔ اعٛقففٛلات ايففس تٗففِ    : َففرنسات َكدَفف١ َففٔ ادتُاٝفف١  .5

ذ١ٓ يتافٜٛس  دفسا٤ات ايتؿفدٜس    رنس٠ غسٕ َكاسات ايًزتتُع ا٭لُاٍ ك زتا٫ت شتتًؿ١ َجٌ َ

 ٚ ايتؿففدٜل لًفٞ َطففتٓدات ايتؿففٜٛس  َففرنس٠  ىل اعطف٦ٛيني لففٔ َاٛقفات ايتؿففدٜس ٚ فا٭لـ     فسا  

 ٚتاكٝدات٘ .

َػسٚع قإْٛ اعٓاؾط١ قإْٛ قُاْات ٚسٛاؾص ا٫ضتجُاز  ٚ َػسٚعَجٌ  َػازٜع ايكٛاْني دزاض١ . 6

 َٚٓع ا٫ستهاز 

ؿاد٠ َفٔ اعؿٗفّٛ ادتدٜفد يًتُٓٝف١     تي٬ضف تطفا٢    ساَر لقدايًاٝـ مجٌٝ رتدَف١ اجملتُفع:   -5

ٔ ندفٌ ايتُٓٝف١ نسضفاع ياًُفٗا دالفٌ اجملتُفع ايطفاٛدٟ         ايكا٥ِ ل٢ً َقادز٠ ايكااع ارتاف َ

ُٜٚاد ايتدزٜب  هاؾ١ َطتٜٛات٘ نسد نِٖ َٓفا ع لدَف١ اجملتُفع  ٚيفرا نلفرت لًف٢ لاتكٗفا تفقين         

 ساَر َتافدد٠  ٗفدف  لفداد ايػفقاب ايطفاٛدٟ ٚتسًٖٝف٘ ٫ستٝادفات ضفٛم اياُفٌ اعتٓفاَٞ دالفٌ            

ٍٕ  ٫٢ غٓ ايتدزٜب ٖٛ مبجا ١ اضتجُازاعًُه١. َٚجٌ ٖرا  ٚاسفد  ؾٗفٛ    لٓ٘ يًػقاب ٚاجملتُفع ك ث

ٜطالد ايػقاب ل٢ً شٜاد٠ نِ ْٚٛل١ٝ اعٗازات ٚاعاازف ايؿ١ٝٓ ٚايتكٓٝف١ اعهتطفق١ يفدِٜٗ  مبفا     

http://www.aba.org.eg/
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ٜاٛد  ايؿا٥د٠ ل٢ً اجملتُفع ايفرٟ ٜاٝػفٕٛ دالًف٘ نٜكفًا ك ؾفٛز٠ حتطفني دفٛد٠ ندا٥ف٘ ٚ ْتادٝتف٘           

 لً٘.ٚتٛطني ايتك١ٝٓ اذتدٜج١ دا

 ك نْٛٗا:  اع١ُٗ ايس٥ٝط١ ٚيرا تقدٚ

  ٞاإلْطاْٞ اياُٝل جتاٙ اجملتُع.  -ْا ا١ َٔ اإلسطاع ا٫دتُال 

        ٫ تطا٢ يًس ه اعادٟ  ٚ منا ا٫ضتجُاز ك ايااَفٌ ايقػفسٟ ٚايفرٟ ٖفٛ نضفاع لًُٝفات

 ايت١ُٝٓ ٚغاٜاتٗا. 

          ٕتٗففدف َطففاُٖاتٗا يسضففِ ؾففٛز٠ منٛذدٝفف١ يففلاَر ادتُالٝفف١ ٚتسًٖٝٝفف١  ميهففٔ ن

 ٕ ٚٗا اٯلسعتترٟ  

  .تطا٢  سازتٗا يًتسٌٖٝ ٚايتدزٜب  ىل تٛؾري ؾسف لٌُ سكٝك١ٝ يًػقاب ٚايػا ات 

        ساَر ايتسٌٖٝ ٚايتدزٜب تتِ ٚؾكًا ٭ضظ لًُٝف١ ٚتكٓٝف١ َتافازف لًٝٗفا   ٗفدف  ظتفاد 

 ؾسف لٌُ ذات١ٝ يػسا٥ه اجملتُع اعتادد٠. 

آفٟٛ ٭ؾفشاب اعػفسٚلات ايؿفػري٠     ٚتػٌُ ايلاَر  قاؾ١  ىل ايتدزٜب تكدِٜ ايدلِ اعادٟ ٚاع

 ٚتقين َؿّٗٛ ا٭ضس اعٓتذ١. 

 عناصس التنًص اليت ميكن حماكاتها يف اجلهات اخلريية من خالل التجازب الطابقة: 

ٚدففٛد ايتٓطففٝل  ففني ادتٗففات ارتريٜفف١ ٚادتٗففات ايسعٝفف١ نٚ ايسمسٝفف١ عٝففح تتففٛىل       -1

 ٌُٜٛ ٚايدلِ ٚايتط٬ٝٗت. ادتٗات ارتري١ٜ ْٛاسٞ ايتٓؿٝر  ُٝٓا تتٛىل ا٭لس٣ ايت

ٚدٛد نٖداف ٚاقش١ ٚزتا٫ت ستفدد٠ رتدَف١ ٚتُٓٝف١ ٚتاصٜفص ايتٛاؾفٌ َفع غفسا٥ه         -1

 اجملتُع. 

حتدٜفد لفدد َفٔ ايػفسا٥ه ايفس ضتطفا٢ ادتٗف١ ارتريٜف١ يتاصٜفص ايتٛاؾفٌ َاٗفا َجفٌ              -0

 ن٠ ايؿكري٠ ٚايااطًني لٔ اياٌُ ٚزداٍ ا٭لُاٍ.. اعس

  .يتٛاؾٌ َع لدد شتتًـ َٔ غسا٥ه اجملتُعاذتاد١  ىل تٜٓٛع قٓٛات ٚزتا٫ت ا -4
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قسٚز٠ ٚدٛد نْت١ُ ٚ ساَر ٚضٝاضات دقٝك١ تطري لًٝٗا ادتٗات ارتريٜف١ يًتٛاؾفٌ    -5

 .َع اجملتُع ٚالتٝاز َٔ ٜكّٛ  دٚز لد١َ اجملتُع ٚايتٛاؾٌ َا٘ 

  .ايس ط  ني  ساَر اعٛازد اعاي١ٝ ٚ ساَر لد١َ اجملتُع ٚايتٛاؾٌ َا٘ -6

اَر ادتُال١ٝ   دال١ٝ َطتشدث١ ميهفٔ َفٔ ل٬ فا ايطفقل ك     اذتاد١  ىل ٚدٛد  س -7

 .ايتٛاؾٌ َع اجملتُع 

  .ا٫ٖتُاّ  ايٓٛاسٞ اإلل١َٝ٬ ٚاياٚظت١ٝ يًتٛاؾٌ َع اجملتُع -8

  .ا٫ٖتُاّ ظُع ايػسا٥ه اعطتٗدؾ١ َٔ ل٬ٍ ايتدزٜب ٚغريٙ -9

 

 ٔ ققٌ ادتٗات ارتري١ٜ:  ايتٛاؾٌ َاٗا َايتأاٝط يتاصٜص اجملتُع ميهٔ َٔ قا١ُ٥ تؿؿ١ًٝٝ  ؿ٦ات 

 اعكقًٕٛ ل٢ً ايصٚاز - ا٭طؿاٍ –ا٭َٗات  – اٯ ا٤. 

 نؾشاب ا٭ضس ايهقري٠ -لا٬٥ت ايااًَني ك ادتٗات ارتري١ٜ.  

  سساع اعٓاشٍ –اعس ٝات  –لادَات ايقٝٛت  –ايطا٥كني.  

 ايؿكسا٤ ٚاعطانني ٚاحملتادني. 

  نؾشاب ضٝازات ا٭دس٠ – اعٝدا١ْٝك زتا٫ت ايقٓا٤ ٚضتٛٙ َٔ ا٭لُاٍ اياُاي١.  

  ايااطًني لٔ اياٌُ –ذٟٚ ايدلٌ احملدٚد. 

  ٍ٬َى احمل٬ت ايتذاز١ٜ -زداٍ ٚضٝدات ا٭لُا. 

  غري اعتاًُني –غري ايٓاطكني  اياس ١ٝ  –سدٜجٛ ايدلٍٛ ك اإلض٬ّ  –غري اعطًُني. 

  ايااًَني ك قااع اياكاز –َٛ ؿٞ ايقٓٛى  –َٛ ؿٞ اذته١َٛ.  

 اعاًُني ٚاعاًُات –ضاتر٠ ادتاَاات ن. 

  اياٛاْظ –ا٭زاٌَ  -ا٭ٜتاّ –اعاًكات. 

  اياذص٠ ٚنقاز ايطٔ. -اعطتػؿٝات  اعسق٢ ك –اعااقني 

  ايػقاب –ايسٜاقٝني.    

  ايا٬ب ٚاياايقات ك شتتًـ اعساسٌ ايدزاض١ٝ –ط٬ب اعدازع ا٭دٓق١ٝ. 

  ٕٛسؿا  ايكسثٕ ٚايط١ٓ -ذْني ا٭١ُ٥ ٚاع٪ –ط٬ب اياًِ  –ايقاسج. 
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  ايتطٜٛل ٚاعقٝاات َتأؿؿٛ –ا٭طقا٤  –اعٗٓدضني.  

  اعتأؿؿٕٛ ك ايتك١ٝٓ –زٚاد َٛاقع احملادث١ ك ا٫ْاْل.  

  ٕٛعقتهسٕٚاعقدلٕٛ ٚا –ايهتاب ٚاع٪يؿ. 

 : َٔ ققٌ ادتٗات ارتري١ٜ ا١ًُٝ يتاصٜص ايتٛاؾٌ َع جملتُع مبأتًـ ؾ٦ات٘ايؾهاز  اض ا٭

 ٚاعتأؿؿني ٚغري١٦ِٖٝٗ َهإ ادتُالات دٚز١ٜ يطهإ اذتٞ ٚٚدٗا٥٘ ت.  

  ايافففاًَني ك ادتٗففف١ ارتريٜففف١ ٚايافففاًَني ك ادتٗفففات اذتهَٛٝففف١  جتُفففع  قاَففف١ ل٬قفففات

  .َٔ ْؿظ ادت١ٗٚارتاؾ١ ايكسٜق١ 

  ِٜٚلكد ايًكا٤ات  ني نؾساد اجملتُعت١٦ٝٗ َهإ يتكد.   

  ِْٜػسٖا ٚتٓتُٝٗاٚاعػازن١ كا٭عاخ ٚايدزاضات تكد .  

         تففقين نتا فف١ َكففا٫ت ٚؾففؿشات لففٔ اياُففٌ ارتففريٟ  ػففهٌ دٚزٟ ك  اففض ايؿففشـ

  .اي١َٝٛٝ

  نٚ ٚ ا٥ـ اياٌُ ارتريٟ  ساَر يتسٌٖٝ ايػقاب ي٬يتشام  ايٛ ا٥ـ اع١ٝٓٗ لداد. 

 ٌُاعتأؿؿ١ ٚاعقتهس٠  ايتٓطٝل َع دٗات َتادد٠ اعاازض ل.  

  يًتذازب ٚارتلات ٚغريٖفا طفا ٜٗفتِ  ف٘ غفسعت١ َفٔ       ١ ايٓػس اياًُٞ ٚايامجاإلضٗاّ ك

  .اجملتُع

  تِٗ غسعت١ نٚ نلس٣ يٮلقاز ٚاعطتذدات ايس اإلل٬َٞايسؾد اعػازن١ ك.  

  ٚاعدَٓني لاؾ١  اد اْتٗا٤ ؾا٠ ايطذٔ نٚ ايا٬ززلا١ٜ ايطذٓا٤.  

  َر ايؿفش١ٝ  ايتاإٚ َع ادتٗات ارتاؾ١ ٚاذته١َٝٛ ك  ساَر اإلضهإ ارتريٟ ٚايفلا

   .ٚغري ذيو

      ِٜايفففلاَر ايتدزٜقٝففف١ ٚايتسًٖٝٝففف١   ايتافففإٚ َفففع ادتٗفففات ارتاؾففف١ ٚاذتهَٛٝففف١ ك تكفففد

 ٓدضف١ٝ ٚزتفا٫ت اعٗففازات   ٚايتاًُٝٝف١ اعتُٝفص٠ ك اجملففا٫ت اإلدازٜف١ ٚاياًُٝف١ ٚاياقٝفف١ ٚا    

 .ٚتدزٜب ايهٛادز اعتأؿؿ١ اياا١َ

  ٓاٖاٚايتاإٚ َع نٌ َٔ ٜتقت١ُٝٓ ايا٬ب ؾته زتا٫ت.  
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   ٚايكففسا٠٤ ٚتجكففٝؿِٗ استففٛ ا٭َٝفف١  ت٦ٝٗفف١ اعٓففاف ٚتؿاٝففٌ تاًففِٝ ادتُففاٖري  سؾففٍٛ ايهتا فف١

تطٝري قٛاؾٌ ثكاؾ١ٝ يًا٬ب ٚا٭ضفاتر٠  ىل اعٓفاطل ايسٜؿٝف١ لف٬ٍ اإلدفاشات      ٚايتاإٚ ك 

  .١ يًتٛل١ٝ ٚتاًِٝ اجملتُع ايسٜؿٞايؿٝؿٝ

  ٚ  َجفٌ ا٭لٝفاد ٚا٫َتشاْفات ايدزاضفف١ٝ    اعػفازن١ ك اعٓاضفقات ايااَف١ َفع اجملتُفع     ايفلٚش 

  .ٚا٭داشات ايؿٝؿ١ٝ

  اففازض ايؿٓٝفف١ َٚافففازض اعٚ جكففاكدلففِ اياًُٝفف١ ايجكاؾٝفف١ ٚاذتكففاز١ٜ يًُذتُففع  ففاياسح اي

نٚ اإلؾفدازات ٚاعاقٛلفات   ٚاعٝاٙ َػه١ً َجٌ  ٚايؿٕٓٛ ايػاق١ٝ ٚايٓدٚات ايا١ًُٝ ايق٦ٝف١

 ايتاإٚ َع َٔ ٜكّٛ  ريو. 
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 ملخص الورقة :

تكووّٛ رتييةٝوو١ ةووسٚض ٖوويّ ا تُٓٝوو١ رتدييٖوويل ٚت،ووسٌٜ رتيػووًٛى ا ٚاووطؽ رتيكووِٝ سلووٛ رت  وويِٖٝ           

ٚرتألْؿط١ رتييت ٜطاب رتجملتُع ا تثبٝتٗي ا ْ ٛؽ أفوطرتزٙ   ٚتطنوع ٖوصٙ رتيسضرتغو١ فًو٢ فوط  َؤ        

يطالب رتيصٜٔ ٜصٌ فسزِٖ إىل أنثط رتيت،ًِٝ رتي،يّ أد ٖٚٛ رتيت،ًِٝ رتيثيْٟٛ ا ٚخصٛصّي ؾطضل١ رت

َؤ ْصوم ًَٝوٕٛ بييووب ا َوسرتضؽ رت ًُهو١ رتي،طةٝو١ رتيػوو،ٛز١ٜ ذػوب إذصوي٥ٝيل ٚظرتض٠ رتييةٝوو١         

 ٖو   6241/  6241ٚرتيت،ًِٝ ي،يّ 

 

 : أٖسرتف رت ٛضٛ 

تٛجٝ٘ رتيسضرتغيل ٚي ت رتألْظويض إىل ؾوطضل١ َُٗو١ َؤ ؾوطرت٥م رتجملتُوعا ٖوِ ف٦و١ رتيطوالب           – أّٚد

ا رتجملتُوع ا تصوٌ    نوبة٠ّ  ٝع َطرتذٌ رتيت،ًوِٝ رتي،ويّ ا ٚرتيوصٜٔ ٜؿوهًٕٛ ْػوب١ّ     ٚرتيطييبيل ا مج

إىل أنثط َٔ أضة،١ َالٜني بييب   فًُّي ةإٔ ٖصٙ رتيسضرتغ١ غوينع فًو٢ بوالب رت طذًو١ رتيثيْٜٛو١      

 فكط  
 

رتيتٛرتفل َع رتيػٝيغ١ رتيت،١ًُٝٝ يًسٚي١ ا رتيصويزض٠ فؤ رتيًحٓو١ رتي،ًٝوي يػٝيغو١ رتيت،ًوِٝ رتي،ويّ         – ثيّْٝي

ٖو( ا ٚحتكٝل َبيز٥ٗي َٔ خالٍ رتي،ُوٌ رتخلوةٟ ا َٚؤ ٖوصٙ رت بويز٤٣ : رت بوسأ رت، ويْٞ ا        6931)

  1رت بسأ رتيتُٟٓٛ ا رت بسأ رتي،ًُٞ ا رتيية١ٝ يً،ٌُ ا رتيية١ٝ رت تهي١ًَ رت ػتُط٠ ا رتيية١ٝ يًرٝي٠ 
 

 

ي،ُوٌ رتخلوةٟ   رت ػوي١ُٖ ا حتكٝول رتألٖوسرتف رتدغويرتتٝح١ٝ يًسٚيو١ ا ٚرتيويت تىنوس فًو٢ رت         – ثييثّي

ٚرتخلوووسَيل رتيتطٛفٝووو١   ٚةوووييٓظط إىل رتألٖوووسرتف رتي،يَووو١ ٚرتخلطوووط رتدغووويرتتٝح١ٝ خلطووو١ رتيتُٓٝووو١  

( زلوووس إٔ رتألغووويؽ رتدغووويرتتٝحٞ رتخلووويَؼ ٜوووٓ  فًووو٢ :   تطوووٜٛط      6241-6241رتيػوووية،١ )

رتخلوووسَيل رتيتطٛفٝووو١ ٚتطغوووٝذ َ َٗٛٗوووي يوووس٣ أفوووطرتز رتجملتُوووع ٚرتدضتكوووي٤ ةٛغوووي٥ًٗي ٚأغوووييٝب          
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َٔ خالٍ تطغوٝذ أُٖٝو١ رتي،ُوٌ رتيتطوٛفٞ ا َٓويٖخ رتييةٝو١ رتيٛبٓٝو١ ا َطرتذوٌ         أزرت٥ٗياٜٚتِ شيو 

  2رتيت،ًِٝ رت دتً ١  

تك١ٜٛ رتْتُي٤ رتألجٝيٍ يأل١َ رت ػ١ًُ ا ٚيًُحتُع رت ػًِ َٔ خالٍ رتٖتُيَِٗ َٚؿويضنتِٗ   – ضرتة،ّي

 :3ا أفُيٍ رتجلٗيل رتخلة١ٜ ا ٚحتكٝل أٖسرتف رت،غالّ َٔ ٖصٙ رتألفُيٍ ٚرتييت َٓٗي 
 

 : الق١ رتيية١ٝ ةيجلٗيل رتخلة١ٜف

 ًُْٚد  فالق١ رتيية١ٝ ةيي،ٌُ رتخلةٟ فُٝي ًٜٞ :

ٚرتيٛظوي٥م رتيويت تكوّٛ ةٗوي تًوو       رتخلوةٟا تكّٛ رتيية١ٝ ةإةطرتظ رتجلٗيل رتييت ٜٓتُٞ إيٝٗي رتي،ٌُ  – 6

 رتجلٗيل 

 رتيثتكٝم ٚرتيتٛف١ٝ مب ّٗٛ رتي،ٌُ رتخلةٟ ٚأثطٙ ا رتيت١ُٝٓ ٚرتحلطيض٠   – 4

 يل رت،ْػي١ْٝ ٚرتيكِٝ رتخلًك١ٝ رتييت ٜتهيٌَ ةٗوي أفوطرتز رتجملتُوع فُٝوي ةٝوِٓٗ ا      إنػيب رتيص – 9

 َٚٔ شيو رتيؿ،ٛض مبؿيفط رتآلخطٜٔ ٚذيجيتِٗ رتألغيغ١ٝ  

 ْكٌ رتييرتث رتيثكيا يأل١َ ا َٚٔ شيو رتيٓظط٠ سلٛ رتي،ٌُ رتخلةٟ ا ٚ جٛرتْب٘ رت دتً ١   – 2

ٍ رت ىغػويل رتدجتُيفٝو١ ا فٝتٛجو٘    ذٌ رت ؿهالل ٚرتألظَيل رتيويت تٛرتجو٘ رتجملتُوع َؤ خوال      – 1

 رتألفطرتز يًبٓي٤ ٚرتيت،ُة ةسّد َٔ ت،ُٝل تًو رت ؿهالل  
 

 : أ١ُٖٝ رت طذ١ً رتيثي١ْٜٛ يً،ٌُ رتخلةٟ

 َطذ١ً جسٜس٠ يًطييب ا رتٖتُيّ رتيسٚي١ ةٗي ا نثط٠ إفسرتزٖي ا حتكٝل أٖسرتف رتيت،ًِٝ رتيثيْٟٛ 
 

 : رتيت،ًِٝ رتيثيْٟٛأ١ُٖٝ ت،عٜع رتي،الق١ ةني رتجلٗيل رتخلة١ٜ ٚبالب 

ٖٚوٞ نُوي    رتي،القو١ا ٖٓيى فٛرت٥س تطة١ٜٛ ٚ رتجتُيف١ٝ  هؤ يًُتأَوٌ إٔ ٜػوتدطجٗي َؤ ت،عٜوع      

:ًٜٞ 

                                                 
   263رتألٖسرتف رتي،ي١َ ٚرتخلطط رتدغيرتتٝح١ٝ خلط١ رتيت١ُٝٓ رتيػية،١ ا ص - 4
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ٚتهووٜٛٔ قيفووس٠ ةؿووط١ٜ فطٜطوو١ يً،ُووٌ  رتجملتُووعارتيتٛرتصووٌ َووع ؾووطضل١ نووبة٠ َوؤ ؾووطرت٥م  – 6

 ٜٚ ٝس شيو ا رتيٛقت رتحليضط ا ٚا رت ػتكبٌ رتيكطٜب ٚرتيب،ٝس ف٢ً رتيػٛرت٤   رتخلةٟا

رتغووتلالٍ أٚقوويل رتي ووطرتمي رتيوويت  ووط ةٗووي رتيطووالب ا ٚخيصوو١ّ ا ْٗيٜوو١ رتألغووبٛ  ٚرت،جوويظرتل            – 4

 رتيصٝ ١ٝ ا فٝٓبصٕٚ رتي،حع ٚرتيهػٌ ا ٜٚصطفٕٛ بيقيتِٗ ا رتهليزف ٚرت  ٝس  

 رتيؿوووبيباٚرتي،القووويل رتي،يَوو١ رتيووويت د ٜػووتل  فٓٗوووي    ٚرتألصوووسقي٤اتٛغووٝع قيفوووس٠ رت ،وويضف    – 9

 رتحلٝي٠ ٚرتدغت يز٠ َٔ خربرتتِٗ ٚييضةِٗ ا  رتيهبيضاع ٚت،ٜٛسِٖ ف٢ً ذػٔ رتيت،يٌَ َ

 

 :رتحليجيل رتييت حتككٗي رتجلٗيل رتخلة١ٜ يطالب رت طذ١ً رتيثي١ْٜٛ

  ٖٞ:ٚ هٔ تكػِٝ رتحليجيل إىل أْٛرت  

 ذيجيل ةٝٛيٛج١ٝ أٚ فطط١ٜ   –أ 

 ْ ػ١ٝ ذيجيل  –ب 

 رتجتُيف١ٝ ذيجيل  -د 

 ثكيف١ٝ ذيجيل  –ز 

 

 :الب رت طذ١ً رتيثي١ْٜٛ َع رتجلٗيل رتخلة١ٜغبٌ ت،عٜع رتي،الق١ ةني ب

 هٔ إٔ تتك٣ٛ رتيصالل ٜٚتِ رتيت،عٜوع َؤ خوالٍ تظويفط فوسز َؤ رتجلٗويل ا فوب،          

ٖوووصٙ رتجلٗووويل ٜتبوووع يًُسضغووو١ رتيثيْٜٛووو١ ا ٚة،طوووٗي َووؤ إزرتضرتل رتييةٝووو١ ٚرتيت،ًوووِٝ ا ٚة،طوووٗي َووؤ  

  ٍ رتجمليدل رتيتيي١ٝ :أَي رتيٛغي٥ٌ رت كيذ١ فُٝهٔ إٔ تتِ َٔ خاليٝيل رتجلٗيل رتخلة١ٜ ا ىَٚػ

فُٝووي ٜت،ًوول ةي ٓوويٖخ رتيسضرتغوو١ٝ ٚفُٝووي ٜت،ًوول ةووي طرتفل ٚرت بوويْٞ    ٚرتيت،ًووِٝ:زٚض ٚظرتض٠ رتييةٝوو١  – أّٚد

 ٚرت هتبيل رت سضغ١ٝ ٚرتيتكِٜٛ رتييةٟٛ  رت سضغ١ٝا

 زٚض رت،زرتض٠ رت سضغ١ٝ ٚرتهل١٦ٝ رتيت،١ًُٝٝ ةي سرتضؽ رتيثي١ْٜٛ  – ثيّْٝي

 ١ٜزٚض رتجلٗيل رتخلة – ثييثّي
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 الدور الرتبوي لطالب التعليه الثاىوي يف تعزيز العالقة مع اجلَات اخلريية

 

  :َكس١َ

تكووّٛ رتييةٝوو١ ةووسٚض ٖوويّ ا تُٓٝوو١ رتدييٖوويل ٚت،ووسٌٜ رتيػووًٛى ا ٚاووطؽ رتيكووِٝ سلووٛ رت  وويِٖٝ           

ٚرتألْؿط١ رتييت ٜطاوب رتجملتُوع ا تثبٝتٗوي ا ْ وٛؽ أفوطرتزٙ   ٚ ثوٌ بوالب رتيت،ًوِٝ رتي،ويّ ؾوطضل١ّ           

بة٠ّ َٔ ؾطرت٥م رتجملتُع رتييت د ةس إٔ ٜهٕٛ هلي زٚضٖي ا رتيتُٓٝو١ ا ٚإٔ تٛرتنوب رت ػوتحسرتل    ن

 ٚرت تلةرتل رتحمل١ًٝ ٚرتي،ي ١ٝ  

ٚذٝث إٕ رتي،ٌُ رتخلةٟ ٜ،ترب قطيفّي َهُاّل يًت١ُٝٓ ا ٚي٘ زٚض ف،يٍ ا إنُويٍ رتجلٛرتْوب رتيويت    

جب إٔ ٜٗتِ رتيت،ًِٝ ةٗصرت رتيكطوي   قس د ٜلطٝٗي رتيكطيفني رتحلهَٛٞ ٚرتخليص ا يصرت فإٕ َٔ رتيٛرت

 رتحلٟٝٛ  

 

ٚتطنع ٖصٙ رتيسضرتغ١ فًو٢ فوط  َؤ رتيت،ًوِٝ رتي،ويّ أد ٖٚوٛ رتيت،ًوِٝ رتيثويْٟٛ ا ٚخصٛصوّي ؾوطضل١           

رتيطووالب رتيووصٜٔ ٜصووٌ فووسزِٖ إىل أنثووط َوؤ ْصووم ًَٝووٕٛ بييووب ا َووسرتضؽ رت ًُهوو١ رتي،طةٝوو١     

 ٖو   6241/  6241رتيػ،ٛز١ٜ ذػب إذصي٥ٝيل ٚظرتض٠ رتيية١ٝ ٚرتيت،ًِٝ ي،يّ 

 

ٚد ؾو إٔ ت،عٜع رتي،الق١ ةوني ٖوصٙ رتيؿوطضل١ ٚةوني رتجلٗويل رتخلةٜو١ غوٝهٕٛ يو٘ كثويضٙ رتيهوبة٠           

غٛرت٤ّ ا رتحليضوط أٚ ا رت ػوتكبٌ   َٚؤ كثويضٙ حتكٝول رتحليجويل رتيٓ ػو١ٝ ٚرتدجتُيفٝو١ ٚرتيثكيفٝو١          

يش رتخلطوٛرتل  ٚرتييت ضلتيد إيٝٗي بالب ٖوصٙ رت طذًو١   ٚيتركٝول ٖوصٙ رتآلثويض ٚاةٖوي د ةوس َؤ رت و         

رتييةٝو١   ٛي٦َٛٚػو ٚرت،جطرت٤رتل رتي،يج١ً ا  ٚرتيويت غٝؿويى فون تٓ ٝوصٖي َ،ًُوٛ رتيت،ًوِٝ رتيثويْٟٛ ا        

 ٚرتيت،ًِٝ ٚاةِٖ  
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 أٍداف املوضوع

 

تٛجٝ٘ رتيسضرتغيل ٚي ت رتألْظويض إىل ؾوطضل١ َُٗو١ َؤ ؾوطرت٥م رتجملتُوعا ٖوِ ف٦و١ رتيطوالب           – أّٚد

ٚرتيوصٜٔ ٜؿوهًٕٛ ْػوب١ نوبة٠ ا رتجملتُوع ا تصوٌ       ٚرتيطييبيل ا مجٝع َطرتذٌ رتيت،ًوِٝ رتي،ويّ ا   

إىل أنثط َٔ أضة،١ َالٜني بييب   فًُّي ةإٔ ٖصٙ رتيسضرتغ١ غوينع فًو٢ بوالب رت طذًو١ رتيثيْٜٛو١      

 فكط  

 

رتيتٛرتفل َع رتيػٝيغ١ رتيت،١ًُٝٝ يًسٚي١ ا رتيصيزض٠ فؤ رتيًحٓو١ رتي،ًٝوي يػٝيغو١ رتيت،ًوِٝ رتي،ويّ        – ثيّْٝي

خالٍ رتي،ُوٌ رتخلوةٟ ا َٚؤ ٖوصٙ رت بويز٤٣ : رت بوسأ رت، ويْٞ ا         ٖو( ا ٚحتكٝل َبيز٥ٗي 6931َٔ)

  4رت بسأ رتيتُٟٓٛ ا رت بسأ رتي،ًُٞ ا رتيية١ٝ يً،ٌُ ا رتيية١ٝ رت تهي١ًَ رت ػتُط٠ ا رتيية١ٝ يًرٝي٠ 

 

رت ػي١ُٖ ا حتكٝول رتألٖوسرتف رتدغويرتتٝح١ٝ يًسٚيو١ ا ٚرتيويت تىنوس فًو٢ رتي،ُوٌ رتخلوةٟ           – ثييثّي

١   ٚةوووييٓظط إىل رتألٖوووسرتف رتي،يَووو١ ٚرتخلطوووط رتدغووويرتتٝح١ٝ خلطووو١ رتيتُٓٝووو١  ٚرتخلوووسَيل رتيتطٛفٝووو

( زلوووس إٔ رتألغووويؽ رتدغووويرتتٝحٞ رتخلووويَؼ ٜوووٓ  فًووو٢ :   تطوووٜٛط      6241-6241رتيػوووية،١ )

رتخلوووسَيل رتيتطٛفٝووو١ ٚتطغوووٝذ َ َٗٛٗوووي يوووس٣ أفوووطرتز رتجملتُوووع ٚرتدضتكوووي٤ ةٛغوووي٥ًٗي ٚأغوووييٝب          

تطوٛفٞ ا َٓويٖخ رتييةٝو١ رتيٛبٓٝو١ ا َطرتذوٌ      أزرت٥ٗياٜٚتِ شيو َٔ خالٍ تطغوٝذ أُٖٝو١ رتي،ُوٌ رتي   

  5رتيت،ًِٝ رت دتً ١  

 

ٚيًُحتُع رت ػًِ َٔ خوالٍ رتٖتُويَِٗ َٚؿويضنتِٗ     رت ػ١ًُاتك١ٜٛ رتْتُي٤ رتألجٝيٍ يأل١َ  – ضرتة،ّي

 :6ٚحتكٝل أٖسرتف رت،غالّ َٔ ٖصٙ رتألفُيٍ ٚرتييت َٓٗي  رتخلة١ٜاا أفُيٍ رتجلٗيل 
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 ٌْٝ ذلبت٘ غبريْ٘  رتةتلي٤ ضضي رتيطب غبريْ٘ ا ٚ -أ 

 فالد َؿه١ً رتي كط ٚ تكًٌٝ زٚرتفع رتجلط ١   -ب 

أٚ رتي،حوع   رتيوسٜٕٛا أٚ رتي،حوع فؤ غوسرتز     ٚرتدذتٝيدأَ رليبط رتحلٝي٠ َٔ رتدفتكيض  رتيتكًٌٝ -د 

 ٚرتألضرتٌَ أٚ رتذتٝيد رتيٝتي٢َ  رتيؿٝدٛخ١اأٚ   رت طضاأٚ  رتيبطيي١افٔ رتي،ٌُ أٚ 

 رت ػ١ًُ ٚإؾيف١ ضٚح رتحملب١ ٚرت،خي٤ ا رتجملتُ،يل  ِارت ػًإزخيٍ رتيػطٚض ا قًب رتألر  –ز 

 رتيسٜٔ ٚرتيصب فٔ ذٝيض  ٚتكٜٛت٘اٖو ْصط٠ رتحلل 
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 عالقة الرتبية باجلَات اخلريية

 

تتؿووهٌ رتيووسٍٚ َوؤ فووسز َوؤ رت ىغػوويل ٚرتيووٓظِ رتدجتُيفٝوو١ ٚرتيتٓظُٝوويل رت،زرتضٜوو١ ا   

رتخلةٜوو١ ٖووٞ جووع٤ َوؤ تًووو  ٚرتيوويت تهووٕٛ فُٝووي ةٝٓٗووي رتيووسفيَيل رتألغيغوو١ٝ يتًووو هلووي   ٚرتجلٗوويل   

رت ىغػيل رتدجتُيف١ٝ رتيويت ضلتيجٗوي رتجملتُوع يتركٝول نٝيْو٘ ٚٚجوٛزٙ ا ٖٚوٞ تؿويى َوع ةكٝو١           

رت ىغػيل ةيفتُيزٖي ف٢ً أفطرتز ْٚظِ حتسز َػيضٖي ا ٚحتهِ رتي،الق١ فُٝي ةٝٓٗي ٚةوني اةٖوي   

 َٔ رتجلٗيل ا ٚتبني َٝيزٜٔ تًو رتي،الق١ رتييت  تًم َٔ َىغػ١ ألخط٣  

 

ظ رتي،الق١ ةني رتيية١ٝ ٚرتجلٗيل رتخلة١ٜ َٔ خالٍ َي ٜػ٢ُ ة،ًِ رتدجتُي  رتييةٟٛ ا ٚترب

ٖٚصرت رتي،ًِ   ٜصم ٜٚ ػوط رتألْظُو١ رتدجتُيفٝو١ ٚرتجلُيفويل ا ٚرتي،ًُٝويل ا ٚرتي،القويل رتيويت ا        

ِ خربرتت٘ ا ٖٚٞ أٜطّي رتييت تٓظِ فٝٗي رتجلُيف١ ْ ػوٗي  غٝيقٗي ٜهتػب رتي طز ؾدصٝت٘ ا ٜٚٓٓظ

ؿووهالتٗي ا ٚة،بوويض٠ أخووط٣ فووإٕ فًووِ رتدجتُووي  رتييةووٟٛ ٜٗووسف إىل رتيهؿووم فوؤ      طف َا ٚتٓ،وو

رتي،القيل ةني رتي،ًُٝيل رتيية١ٜٛ ٚرتي،ًُٝيل رتدجتُيف١ٝ ا أٟ أْ٘ رتي،ًوِ رتيوصٟ ٜٓصوب فًو٢ رتجليْوب      

  7رتييةٟٛ يًرٝي٠ رتدجتُيف١ٝ   

 

رتْووب ٚزفووِ رتجلٛ رتجملتُ،وويلاٚتٗووتِ رتييةٝوو١ َوؤ خووالٍ فًووِ رتدجتُووي  رتييةووٟٛ ةإصووالح  

ٖٚوٞ أٜطوّي ت،وعظ َؤ تهيفوٌ أفوطرتزٙ مبدتًوم         ٚتطوٛضٙا رت،صلية١ٝ رتييت تػيِٖ ا تكوسّ رتجملتُوع   

نُوي أْٗوي تكوّٛ ة،ًُٝو١ رتيتطبٝووع      َتهيًَو١  ٚج،ًو٘ ْػوٝحّي ٚرتذوسرّت ٚحلُوو١ّ     ٚببكويتِٗا ؾوطرت٥رِٗ  

رتدجتُويفٞ ا ذٝووث تتٛثوول صوو١ً رتألفووطرتز ةي ىغػوويل رتدجتُيفٝوو١ رت دتً وو١ ا ٜٚووىزٕٚ فٝٗووي أزٚرتضرّت  

إصلية١ّٝ سلٛ دلتُ،ِٗ ٚأَتِٗ ا ٜٚؿيضنٕٛ ا زفع فح١ً رتيتكسّ إىل رتألَيّ ا ٚ رتجلٗيل رتخلة١ٜ 

 ا ةٛص ٗي إذس٣ تًو رت ىغػيل رتدجتُيف١ٝ تػ،٢ يتركٝل ٖصٙ رتألٖسرتف رتيت١ُٜٛٓ   
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نُي تٗتِ رتيية١ٝ حبث رتألجٝيٍ ف٢ً َٓيفػ١ رتيسٍٚ رت تكس١َ ا رتي،ٌُ رتخلوةٟ رتيويت ت ٛقوت فٝو٘     

ٍ رت،غال١َٝ ا ٖوصرت رتجملويٍ رت ِٗاٜٚوبني رتجلوسٍٚ رتيتوييٞ إذصوي٥ٝيل رتي،ُوٌ رتخلوةٟ ا         ف٢ً رتيسٚ

   8ّا َٚٓٗي ٜظٗط َس٣ تلًلٌ رتي،ٌُ رتخلةٟ ا دلتُ،ِٗ 6332رتيٛدٜيل رت ترس٠ ي،يّ 

 

 عدد اإلحصائية البياٌ و

 ؾد  ًَٕٝٛ 32 فسز رت تطٛفني 6

 َٔ رتيػهيٕ % 99 فسز غيفيل رتيتطٛ  أغبٛفّٝي 4

 غيف١ 2.4 فسز غيفيل رتيتطٛ  أغبٛفّٝي 9

 غيف١ ًَٕٝٛ 41.1 دلُٛ  غيفيل رتيتطٛ  2

 َالٜني َٛظم3  تٛرتظٟ فٌُ َ،سٍ غيفيل رتيتطٛ  1

 زٚدض 671ًَٕٛٝ ق١ُٝ رتيٛقت رت تطٛ  ة٘ 1

 

إٕ فووطض َثووٌ ٖووصٙ رتجلٗووٛز رتيوويت ٜبووصهلي رتيلطةٝووٕٛ ا دلوويدل رتي،ُووٌ رتخلووةٟ غووٝىزٟ إىل إثوويض٠   

ٜٚوووسف،ِٗ يألفُووويٍ رتيتطٛفٝووو١ ا خسَووو١ّ جملتُ،ووويتِٗ ا ٚتُٓٝووو١ّ  ٗووويضرتتِٗا     محووويؽ رتيطوووالب ا  

 ٚرتغتلالّد ألٚقيل فطرتاِٗ ا رتيٓيفع ٚرت  ٝس  

فٗىد٤ أفسرت٤ رتيسٜٔ ٚصلتٗسٕٚ ا خس١َ دلتُ،يتِٗ اَٚع شيو فِٗ د ٜطجٕٛ َؤ رت  َوي ٜطجوٛٙ    

ِٕ َتُهُْٛوٛرت َتو  }ِ رتخلةٜو١ ا قويٍ ت،ويىل :    رت ػًُٕٛ َؤ أفُويهلِ   َٕ     ٔإ ُُٛ َُوي َتوِأَي َٕ َن ُُٛ َٜوِأَي  ِِ ُٗ ْٖ َٕ َفؤإ ُُٛ ِأَي

ُ٘ َفًُّٔٝي َذٔهُّٝي َٕ رتيًٖ ََٚني  َٕ َِٜطُجٛ ََي د   ٔ٘ َٔ رتيًٖ َٔ  َٕ    (612)رتيٓػي٤: َٔ رتآل١ٜ{ََٚتِطُجٛ
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 ًُْٚد  فالق١ رتيية١ٝ ةيي،ٌُ رتخلةٟ فُٝي ًٜٞ :

خلةٟ ا ٚرتيٛظوي٥م رتيويت تكوّٛ ةٗوي تًوو      تكّٛ رتيية١ٝ ةإةطرتظ رتجلٗيل رتييت ٜٓتُٞ إيٝٗي رتي،ٌُ رت – 6

 رتجلٗيل  

 رتيثتكٝم ٚرتيتٛف١ٝ مب ّٗٛ رتي،ٌُ رتخلةٟ ٚأثطٙ ا رتيت١ُٝٓ ٚرتحلطيض٠   – 4

إنػيب رتيص يل رت،ْػي١ْٝ ٚرتيكِٝ رتخلًك١ٝ رتييت ٜتهيٌَ ةٗوي أفوطرتز رتجملتُوع فُٝوي ةٝوِٓٗ ا       – 9

 َٚٔ شيو رتيؿ،ٛض مبؿيفط رتآلخطٜٔ ٚذيجيتِٗ رتألغيغ١ٝ  

 رتييرتث رتيثكيا يأل١َ ا َٚٔ شيو رتيٓظط٠ سلٛ رتي،ٌُ رتخلةٟ ا ٚ جٛرتْب٘ رت دتً ١  ْكٌ  – 2

ذٌ رت ؿهالل ٚرتألظَيل رتيويت تٛرتجو٘ رتجملتُوع َؤ خوالٍ رت ىغػويل رتدجتُيفٝو١ ا فٝتٛجو٘          – 1

 رتألفطرتز يًبٓي٤ ٚرتيت،ُة ةسّد َٔ ت،ُٝل تًو رت ؿهالل  

 ٟ ا رتجمليدل رتييت ضلتيد إيٝٗي  رت ػي١ُٖ ا زفِ ٚت،عٜع َىغػيل رتي،ٌُ رتخلة – 1

رت كيضْوو١ رتهليزفوو١ َووع رتيووسٍٚ رتألخووط٣ ا غووٛرت٤ّ َٓٗووي رت ػوو١ًُ أٚ اووة رت ػوو١ًُ  ا دلوويٍ رتي،ُووٌ   –7

 رتخلةٟ  

ٚرت سضغ١ ا ةيفتبيضٖي إذس٣ رت ىغػيل رتييت رتضتطيٖي رتجملتُع يية١ٝ ْيؾ٦ت٘ ا فإٕ 

 ٗيل رتخلة١ٜ ٚرتي،ٌُ رتخلةٟ  فًٝٗي رتيسٚض رتألنرب ا تأنٝس ٚت،عٜع فالقتِٗ َع رتجل

ٚقط١ٝ رت ٓيٖخ رتيسضرتغ١ٝ ا رتيٛقت رتحليضط ت،ترب َٔ رتيكطيٜي رتحل١ٜٛٝ شرتل رتألثط 

رتيب،ٝس ٚرتيكطٜب ا ٚرتقع رتجملتُ،يل رت،غال١َٝ ا ٚتعٜس رتأل١ُٖٝ ذني رت كيض١ْ َع رتيسٍٚ رت ٓيفػ١ 

١ّٜ خيص١ّ   ٚقس أٚصت َٔ أضةيب رتحلطيضرتل رت ،يصط٠ رتيصٜٔ أٚيٛرت رتي،ٌُ رتخلةٟ ٚرتيتطٛفٞ فٓي

زضرتغ١ رتيسنتٛض ذلُس رتيػًَٛٞ   ةإفيز٠ رتيٓظط ا رت ٓيٖخ رت،غال١َٝ َٚتطًبيل غٛم رت طذ١ً     

ٚإفيز٠ رتيٓظط ا رت ٓيٖخ رتيس١ٜٝٓ رتيؿطف١ٝ ا رتي،يمل رتي،طةٞ ٚرت،غالَٞ ا غٛرت٤ّ رتيطمسٞ أٚ 

رتضرتل رت ،١ٝٓ ةييسف٠ٛ رتخلةٟ ا ٚشيو ا ٚظرتضرتل رت ،يضف ٚرتيت،ًِٝ ٚرتيية١ٝ ا ٚنصيو رتيٛظ

   9ٚرتيؿ٦ٕٛ رت،غال١َٝ رت تدصص١ ةييسف٠ٛ ٚرتي،ٌُ رتخلةٟ   
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 أٍنية املرحلة الثاىوية للعنل اخلريي 

ت،توورب َطذًوو١ رتيت،ًووِٝ رتيثيْٜٛوو١ َهًُوو١ّ  طذًوو١ رتيت،ًووِٝ رتألغيغووٞ ا رت طذًوو١ رتدةتسرت٥ٝوو١ ٚرت طذًوو١       

    ٞ َطذًو١ْ جسٜوس٠ْ يًطييوب ا إش ت،وسٙ      رت تٛغط١ ا ٚمتثٌ ضنٝع٠ أغيغ١ّٝ َؤ ضنوي٥ع رتيت،ًوِٝ   ٖٚو

 ٛرتجٗوو١ رتحلٝووي٠ ٚرتدشلووطرتش رت بيؾووط ا غووٛم رتي،ُووٌ ا أٚ تٗٝووىٙ يووسخٍٛ رتجليَ،وويل ٚرتيهًٝوويل        

ٚرت ،يٖووس رت تدصصوو١  ٚتٗووتِ رتيووسٍٚ رتٖتُيَووّي خيصووي ةٗووصٙ رت طذًوو١ ألْٗووي متثووٌ قػووُّي َوؤ ؾووطرت٥م    

  رتيؿبيب رتيصٜٔ ف٢ً أنتيفِٗ تكّٛ رت،زليظرتل ٚرت ؿيضٜع رتحلطيض١ٜ 

ٚقس أٚيت رت ًُه١ رتي،طة١ٝ رتيػ،ٛز١ٜ رتيت،ًِٝ رتيثيْٟٛ ٖصرت رتدٖتُيّ ا ٜٚىنسٙ إذصوي٥ٝيل أفوسرتز   

ٖو ا نُي ٚضز ا رت ٛقوع رتيطمسوٞ يوٛظرتض٠ رتييةٝو١      6241/ 6241رتيطالب ٚرتيطييبيل خالٍ رتي،يّ 

 ٚرتيت،ًِٝ ف٢ً رتيؿبه١ رتي،ٓهبٛت١ٝ ا ٜٚتبني َٓٗي َي ًٜٞ : 
 

 رتجملُٛ  ( إْيث)  ييبيلفسز رتيط ( شنٛض)  فسز رتيطالب

111.613 211.613 311.991 
 

أٟ إٔ ؾطضل١ بالب ٚبييبيل رت طذ١ً رتيثيْٜٛو١ تكويضب رت ًٝوٕٛ ا ٖٚوٞ ؾوطضل١ْ نوبة٠ُ ٚد ؾوو ا        

ٚتػترل رتدٖتُيّ ا ٚ هٔ رتدغت يز٠ َٔ ٖصٙ رتيؿوطضل١ ا ت،عٜوع رتي،القو١ ةٝٓٗوي ٚةوني رتجلٗويل       

 رتخلة١ٜ رت تٓيثط٠ ا ةالز رتحلطَني  

 

يٝؼ شيو فرػوب ا ةوٌ إٕ خًوم ٖوىد٤ رتيطوالب ٚرتيطييبويل فوسز نوبة َؤ رت ،ًُوني ٚرت ،ًُويل            

رتيصٜٔ ٜٛجٕٗٛ ٖىد٤ رت ت،ًُني ٚفل رتيػٝيغ١ رتيت،١ًُٝٝ يًبالز  ِٖٚ أٜطّي ٜػوتطٝ،ٕٛ إٔ ٜػويُٖٛرت   

ا ت،عٜع رتي،القو١ َوع رتجلٗويل رتخلةٜو١ ةططٜكو١ َبيؾوط٠ أٚ اوة َبيؾوط٠ ا ٚرتجلوسٍٚ رتيتوييٞ ٜوبني            

 ًٞ رتيٛظي٥م رتيت،١ًُٝٝ ا رتيت،ًِٝ رتيثيْٟٛ : ؾيا
 

 رتجملُٛ  رت ،ًُيل رت ،ًُٕٛ

91.136 97.396 72.144 
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َٚوؤ خووالٍ ٖووصٙ رتألفووسرتز رتيهووبة٠  ٓػووٛةٞ رتيت،ًووِٝ رتيثوويْٟٛ تتركوول أٖووسرتف رتيت،ًووِٝ      

 رتيثيْٟٛ ا َٚٓٗي : 

ل رتدجتُيفٝو١  رتيتسضٜب رتدجتُيفٞ يًطالب يتُهِٝٓٗ َٔ رتدْوسَيد َوع رتجلُيفو١ ا رتجملويد     – 6

 رت دتً ١ 

 تسضٜب رتيطالب ف٢ً ذػٔ رتدغت يز٠ َٔ أٚقيل رتي طرتمي   – 4

 رتدْتُي٤ رتحلٞ أل١َ رت،غالّ رتحلي١ًَ يطرت١ٜ رتيتٛذٝس    - 9

ت١٦ٝٗ غي٥ط رتيطالب يً،ٌُ ا َٝيزٜٔ رتحلٝي٠ ا ٚغس ذيجيل رتيبالز َٔ رتيك٣ٛ رتي،ي١ًَ رت سضةو١   – 2

 رتييت تتطًبٗي خطط رتيت١ُٝٓ  

س قوسضرتل رتيطييوب ٚرتغووت،سرتزرتت٘ رت دتً و١ رتيويت تظٗووط ا َطذًو١ رت طرتٖكو١ ا ٚتٛجٝٗٗووي ا       ت،ٗو  – 1

 ض٤ٛ رت  ّٗٛ رتي،يّ يًية١ٝ رت،غال١َٝ  

تُٓٝوو١ رتيصوو يل رتدجتُيفٝوو١ رتيوويت ضلتيجٗووي رت ػووًِ ا ت،يًَوو٘ َووع دلتُ،وو٘ نييت،وويٕٚ ٚرتيوورب     – 1

ا ٚتٓظِٝ رتي،ٌُ ٚرتيتدطٝط رتهليزف ٚرتيبصٍ ٚرتيتطر١ٝ ةييٓ ؼ ٚرت يٍ ا غبٌٝ رت  ٚرتةتلي٤ ضضٛرتْ٘

    10رتحلهِٝ 
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 أٍنية تعزيز العالقة بني اجلَات اخلريية وطالب التعليه الثاىوي

 

ٖٓيى فٛرت٥س تطة١ٜٛ ٚ رتجتُيف١ٝ  هٔ يًُتأٌَ إٔ ٜػوتدطجٗي َؤ ت،عٜوع رتي،القو١ ا ٖٚوٞ نُوي       

: ًٜٞ 

 طذ١ً  حتكٝل رتحليجيل رتيٓ ػ١ٝ ٚرتدجتُيف١ٝ رتييت ضلتيجٗي بالب ٖصٙ رت  – 6

رتيتٛرتصٌ َوع ؾوطضل١ نوبة٠ َؤ ؾوطرت٥م رتجملتُوع ا ٚتهوٜٛٔ قيفوس٠ ةؿوط١ٜ فطٜطو١ يً،ُوٌ             – 4

 رتخلةٟ ا ٜٚ ٝس شيو ا رتيٛقت رتحليضط ا ٚا رت ػتكبٌ رتيكطٜب ٚرتيب،ٝس ف٢ً رتيػٛرت٤  

رتغووتلالٍ أٚقوويل رتي ووطرتمي رتيوويت  ووط ةٗووي رتيطووالب ا ٚخيصوو١ّ ا ْٗيٜوو١ رتألغووبٛ  ٚرت،جوويظرتل            – 9

 ٓبصٕٚ رتي،حع ٚرتيهػٌ ا ٜٚصطفٕٛ بيقيتِٗ ا رتهليزف ٚرت  ٝس  رتيصٝ ١ٝ ا فٝ

تٛغووٝع قيفووس٠ رت ،وويضف ٚرتألصووسقي٤ ا ٚرتي،القوويل رتي،يَوو١ رتيوويت د ٜػووتل  فٓٗووي رتيؿووبيب ا        – 2

 ٚت،ٜٛسِٖ ف٢ً ذػٔ رتيت،يٌَ َع رتيهبيض ا ٚرتدغت يز٠ َٔ خربرتتِٗ ٚييضةِٗ ا رتحلٝي٠  

ممووي ٜىًٖوووِٗ ا أٚ ٜعٜووس َووؤ فطصوو١ ذصوووٛهلِ فًووو٢     ظٜوويز٠ خوووربرتتِٗ ا ٚتُٓٝوو١ َٗووويضرتتِٗ ا   – 1

 رتيٛظي٥م ٚرتألفُيٍ ة،س  طجِٗ َٓٔ رت طذ١ً رتيثي١ْٜٛ أٚ رتجليَ،١ٝ  

ت،ٜٛسِٖ ف٢ً مميضغ١ رتألفُيٍ رت ٝسرت١ْٝ ٚرتيٛظي٥م رتيهتية١ٝ ا ممي ٜؿلٌ أٚقيل فوطرتاِٗ ا   – 1

 ٜٚهػبِٗ رتيكسض٠ ف٢ً حتٌُ رت ػ٦ٛي١ٝ  

يل رتيؿبيب ا ٚتصطفِٗ فٔ ةوصٍ أٚقويتِٗ ٚجٗوٛزِٖ ا أَوٛض     إصليز ةسرت٥ٌ َٓيغب١ تؿلٌ أٚق – 7

تيف١ٗ أٚ ذلط١َ أٚ َ طٛي١ ا أٚ ُٜ،ط٢ هلي َٔ رتدٖتُيّ َي ٜ ٛم أغيغٝيل رتحلٝي٠ رتيالظَو١ يً وطز   

ا ٜكٍٛ ذلُوس ظْويتٞ :   رتهلٛرتٜويل رت ؿوطٚف١ د ةوأؽ ةٗوي ؾوطٜط١ أد ُٜؿولٌ ةٗوي رتيؿوبيب فؤ أزرت٤            

رتيؿبيب ةهًٝت٘ ف٢ً ضٜيض١ َ،ٝٓو١ ا ٜٚٛجو٘ بيقيتو٘ نًوٗي      رتيٛرتجبيل ا ٚيهٔ رت ىغم إٔ ٜكبٌ

إىل ٖصٙ رتيطٜيض١ ا ذسٚز اة َتٛرتظ١ْ ا فٝطٝع َ،ٗي فُطٙ ا ٚ تًط رتيتػو١ًٝ رتيرب٦ٜو١ ةييتػو١ًٝ    

   11رتآلمث١ ا ٚرتألصٌ ٖٛ رتي،بيز٠   

 أَي رتي،ٌُ رتخلةٟ فإْ٘ ٜػ،٢ يالضتكي٤ ةيٖتُيَيل رت ٓتػبني إيٝ٘ جع٥ّٝي أٚ نًّٝي  
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هوؤ َوؤ خووالٍ رت ؿوويضن١ رت ٝسرتْٝوو١ ا رتجلٗوويل رتخلةٜوو١ إٔ ٜ،ووطف رتي توو٢ رتجملوويدل رتيوويت    – 1

 ٝووٌ إيٝٗووي ا ٚرتحملببوو١ إىل ْ ػوو٘ ا غووٛرت٤ّ نيْووت ا رتجليْووب رت،اوويثٞ أٚ رتيووسفٟٛ أٚ رتيصوورٞ أٚ  

 اةٖي  

َٚوؤ خووالٍ شيووو رت ٝووٌ  هوؤ يًُ،ًُووني إٔ ٜتًُػووٛرت رتي ووطٚم رتي طزٜوو١ ةووني رتٖتُيَوويل رتي تٝوويٕا       

ِٖ شيووو فًوو٢ تووٛجِٝٗٗ سلووٛ رتيتدصصوويل رتيسضرتغوو١ٝ ٚرت ٗٓٝوو١ رتيوويت تتٓيغووب َووع َٝووٛهلِ    فٝػوويفس

 ٚرتغت،سرتزرتتِٗ ٚقسضرتتِٗ  
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 احلاجات اليت حتككَا اجلَات اخلريية لطالب املرحلة الثاىوية

 

ٜتصطف رتيهي٥ٔ رت،ْػيْٞ ٚفل ذيجيل تسف،٘ يتركٝكٗوي ا ٚتٓؿوط٘ ي ،ًوٗي ا رتيٛقوت     

بي  رتيصٟ   ٜىزٟ إىل إٔ ٜؿب رتي طز َتُت،ّي ةؿدص١ٝ غ١ٜٛ خييٝو١  رت ٓيغب ا ٖٚٛ َي ٜػ٢ُ ةي،ؾ

َوؤ رتألَووطرتض ٚرتألظَوويل ٚرتدضووططرتةيل رتيووصٟ قووس ٜٓووتخ َوؤ رتحلطَوويٕ َوؤ رتحلصووٍٛ فًوو٢ ٖووصٙ         

   12رتحليجيل   

ا  67ا 61ا  61ا غٔ ) -ا رتألفِ رتألاًب –ٚبالب رتيت،ًِٝ رتيثيْٟٛ تكع أفُيضِٖ 

ذًو١ رت طرتٖكو١ رتيويت تكوع ةوني رتيثيْٝو١ فؿوط٠ ٚرتيتيغو،١         غ١ٓ( ا ٖٚصٙ رتيػٓٛرتل ٖوٞ جوع٤ َؤ َط    61

 فؿط٠ تكطٜبّي ا ٚيصيو فإٕ ذيجيل بالب ٖصٙ رت طذ١ً تكع ضُٔ ذيجيل َطذ١ً رت طرتٖك١  

 ٚ هٔ تكػِٝ رتحليجيل إىل أْٛرت  ٖٞ : 

 ذيجيل ةٝٛيٛج١ٝ أٚ فطط١ٜ   –أ 

 ذيجيل ْ ػ١ٝ   –ب 

 ذيجيل رتجتُيف١ٝ   -د 

 ذيجيل ثكيف١ٝ   –ز 

 ذيجيل جػ١ُٝ   -ٖو 

إٕ حتكٝوول ٖووصٙ رتحليجوويل ٚاةٖووي ممووي ٜػوويِٖ ا إٔ ٜهووٕٛ رتيػووًٛى رت طًووٛب رتنتػووية٘  طووّي  

غًٛنّٝي َػتكطرّت ا ٜٚكّٛ رت ت،ًِ ةأزرت٥٘ ةػٗٛي١ ٜٚػط   ٜٚت،عظ رتألزرت٤ حبػٔ رتألغًٛب رتيصٟ ٜكوّٛ  

ًو٢ زضجو١ نوبة٠    ة٘ رت طةٞ ا   ٚت،ترب رتخلربرتل رتألٚىل رتييت ٜهتػبٗي رتي طز ا رت ٛقوم رتيت،ًُوٞ ف  

َؤ رتألُٖٝوو١ ا فوإشرت ٚجووس رت وت،ًِ إٔ َووتلةرتل  رت ٛقوم رتيت،ًُووٞ ٚرتجلوٛ رتيػووي٥س فٝٝركول يوو٘ ة،وو        

ذيجيت٘ رتيططٚض١ٜ َثٌ رتحليج١ إىل رت،زليظ ا ٚرتحليجو١ إىل تكوسٜط رتيوصرتل ا ٚرتحليجو١ إىل رتيؿو،ٛض      

ٜٚٓتكوٌ رتدغوتُي    ةييه ي٠٤ ا فإٕ شيو ٜػيفس فًو٢ ت،ُوِٝ رتخلوربرتل رتألٚىل إىل رت ٛرتقوم رتيتييٝو١        
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َٔ مميضغ١ رتيٓؿيش إىل رتدغتُتي  مبٛضٛ  رتيت،ًِ شرتت٘ ا أٚ إىل رت ٗيض٠ شرتتٗي   ٜٚ،تُوس شيوو فًو٢    

   13أغًٛب رتيت،عٜع ٚرتيتلص١ٜ رت طتس٠ ا رت طرتذٌ رتألٚىل َٔ ت،ًِ رت ٗيض٠   
 

 ٚفُٝي ًٜٞ ةٝيٕ نٝم  هٔ حتكٝل ٖصٙ رتحليجيل َٔ خالٍ رتجلٗيل رتخلة١ٜ : 

 يجيل رتيبٝٛيٛج١ٝ أٚ رتي طط١ٜ :رتحل - أّٚد

ٖٚووٞ رتحليجوويل رتيوويت حتوويفا فًوو٢ ةكووي٤ رت،ْػوويٕ ٚتؿوو،طٙ ةإْػوويْٝت٘ اَثووٌ رتألنووٌ ٚرتيؿوووطب            

ٚرتيهػي٤ ٚرتيسٚرت٤ ٚاةٖيا ٚتكسِٜ ٖصٙ رت ،ْٛيل قس د ٜهٕٛ َطاٛةّي يس٣ بالب ٚبييبيل ٖصٙ 

ػوووي٤ يًُرتووويجني رت طذًووو١ ا ٚشيوووو ألٕ رتييةوووٜٛني د ضلبوووصٕٚ إٔ ُٜكوووسّ رتيط،ووويّ ٚرتيؿوووطرتب ٚرتيه  

 ٚرتي كطرت٤ َٔ خالٍ رت سضغ١ ا خٛفّي َٔ إٔ ٜؿ،ط رتيطييب ةيحلطد أَيّ ظَال٥٘   

ٚف٢ً رتيطاِ َٔ شيو فإْ٘  هؤ رتيت،ويٕٚ اوة رت ،ًؤ ةوني رت،زرتض٠ أٚ رتهل٦ٝو١ رتيت،ًُٝٝو١ ا ٚرتجلٗويل         

رتخلةٜوو١  ،طفوو١ رتحملتوويجني ٚرتي كووطرت٤ َوؤ رتيطووالب يػووس فووٛظِٖ ٚفكووطِٖ ا ٚةووصيو تتركوول ٖووصٙ      

حليجوويل رتي ططٜوو١ يٓػووب١ َوؤ رتيطووالب تهثووط أٚ تكووٌ ذػووب رتيب٦ٝوويل رتدجتُيفٝوو١ رتيوويت تكووع ةٗووي  رت

 رت سرتضؽ رتيثي١ْٜٛ   

ٚ هٔ إٔ ٜػت ٝس ة،  بالب ٖصٙ رت طذ١ً َٔ َؿيضٜع ن يي١ رتألٜتيّ ا َٚؿيضٜع رت ػيفس٠ ا 

 تٝػة أَٛض رتيعٚرتد ٚ اةٖي  

 

 رتحليجيل رتيٓ ػ١ٝ : – ثيّْٝي

ؾ١٦ ةييصر١ رتيٓ ػ١ٝ ا َثٌ رتحليج١ يًتسٜٔ ٚرتيتكسٜط ٚرتحملبو١ ٚاةٖوي ا ٖٚوٞ    ٖٚٞ رتييت تعٚز رتيٓي

 ف٢ً أْٛرت  نُي ًٜٞ :

 رتحليج١ إىل رتي،بيز٠ ٚرتيتسٜٔ : –أ 

ٚرتي،بيز٠ أَوط فطوطٟ َلوطٚؽ ا رت،ْػويٕ ا ٚيوس٣ رتيطييوب ا ٖوصٙ رت طذًو١ تٛجو٘ إىل ف،وٌ رتخلوة            

تؿة رتيظٛرتٖط رت دتً ١ إىل ٍَٝٛ رت طرتٖول  ٚرت،ذػيٕ إىل رتآلخطٜٔ  ٜكٍٛ ز فبسرتي،عٜع رتيٓلُٝؿٞ:   
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رتألنٝس٠ يًتسٜٔ ٚرتيت،بس ةصٛضٙ رت دتً ١     ٚقس أؾويضل رتي،سٜوس َؤ رتيسضرتغويل رتيٓ ػو١ٝ رت ٝسرتْٝو١       

إىل ٖووصرت رتيتٛجوو٘ ٚرت ٝوووٍٛ فٓووس رت ووطرتٖكني ٚرت طرتٖكووويل ا رتيبًووسرتٕ رت دتً وو١ا ٖٚوووٛ َٛجووٛز فٓوووس        

ل تثبوت َوٝاّل أنثوط يوس٣ رت طرتٖكويلا ٖٚوصرت       رت طرتٖكني ٚرت طرتٖكيل مجٝ،وّي اٚإٕ نيْوت رتيسضرتغوي   

رت ٌٝ أَط تىٜوسٙ رتي طوط٠ا ٜٚ،وعظٙ رتيٓطوخ رتي،كًوٞ ٚرت ،وطاا رتيوصٟ ٜصوٌ إيٝو٘ رت طرتٖول ا ٚتصنٝو٘            

   14فٛرتب ٘ رتيلعٜط٠ ٚأذيغٝػ٘ رت طٖ ١  

فُوؤ خووالٍ مج،ٝوويل رتيوورب ٜػوويِٖ ؾووبيب رت طذًوو١ رتيثيْٜٛوو١ ا أفُيهلووي رتةتلووي٤ َطضووي٠ رت  ٚبًبووّي     

٘ٔ َفًُٔٝوويّ    }رتب ا قوويٍ ت،وويىل :  يألجووط ٚرتيثووٛ َٕ ٔةوو َ٘ َنووي ٕٖ رتيًٖوو ِٝووٕط َفوؤإ ِٔ َخ َٔوو ََووي َتِ َ،ًُووٛرت  )رتيٓػووي٤: َوؤ  {َٚ

  (647رتآل١ٜ

 

ٖٚٞ تطة١ٝ إ ي١ْٝ يًؿبيب ذٝث َٔ خالٍ تًو رتجلٗيل تتٓٛ  رتي،بيزرتل ا فُٔ إب،يّ يً كطرت٤ أٚ 

ة شيو َٔ رتألفُيٍ رتييت نػٛتِٗ ا إىل ضفي١ٜ يألٜتيّ ٚرت ،يقنيا إىل تٛظٜع يًصسقيل ا إىل ا

 تعٜس رتحلػٓيل ٚتطفع رتيسضجيل  

ٜٚػيِٖ رتي،ٌُ رتخلةٟ أٜطّي ا إثيض٠ رتي،يب ١ رتيس١ٜٝٓ ا ٚرت ٌٝ خلس١َ رتآلخطٜٔ َٔ خالٍ محالل 

 رتيترب  ٚجع رتألَٛرتٍ يًُؿيضٜع رتيسف١ٜٛ ٚرت،ايث١ٝ  

ٚرتيت،يٕٚ َع رتجلُ،ٝويل ٚرتجلٗويل رتخلةٜو١ ضلكول ٖوصٙ رتحليجو١ يوس٣ رتيطوالبا ٚمموي ٜوسف،ِٗ إىل           

شيو رتةتلي٤ رتحلػٓيل رت يتب١ ف٢ً ْ ع رتآلخطٜٔ ا ٚشيو ألٕ رتيٓ ع رت ت،وسٟ َؤ أفطوٌ رتي،بويزرتل ا     

ؼ رت  فٓو٘ نطةو١ّ َؤ نوطب ٜوّٛ      ؼ فؤ َوىَٔ نطةو١ّ َؤ نوطب رتيوسْٝي ْٖ و       : )َٔ ْٖ  ٜكٍٛ 

َُا َٚٔ ٜٓػرتيكٝي١َ  ط رت  فًٝ٘ ا رتيسْٝي ٚرتآلخط٠ ا َٚٔ غي َػًُّي غويٙ رت  ا  ٜٓػ ،ػّطط ف٢ً 

رتيووسْٝي ٚرتآلخووط٠ ا ٚرت  ا فووٕٛ رتي،بووس َووي نوويٕ رتي،بووس ا فووٕٛ أخٝوو٘   ضٚرتٙ َػووًِ ا رتيووصنط        

 (  4133ٚرتيسفي٤ ةيب فطٌ رتدجتُي  ف٢ً تال٠ٚ رتيكطكٕ )ةطقِ 
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 ّرتحليج١ إىل رتيتكسٜط ٚرتدذيرت –ب 

ذٝووث إٕ رتيٓيؾوو١٦ ا ٖووصٙ رت طذًوو١ ضلتوويجٕٛ إىل َوؤ ٜكووسضِٖ ٚضلوويّ جٗووسِٖ ا ٚد ضلتكووط َوؤ    

أف،يهلِ َُٗي نيْت صلة٠ّ أٚ ق١ًًّٝ   ِٖٚ ضلتيجٕٛ إىل رتيتكسٜط َٔ أقطرتِْٗ ا َٚٔ َسضغوِٝٗ ا  

َٚوؤ كةووي٥ِٗ ا ةووٌ َٚوؤ مجٝووع رتيهبوويض َوؤ ذووٛهلِ   ٚيووصيو ٜبووصيٕٛ قصوويض٣ جٗووسِٖ ا ٜٚ،ًُووٕٛ  

 أٚجوو٘ رتيٓؿوويش رتيووصٟ ٜهً ووٕٛ ةوو٘ َوؤ أغوويتصتِٗ أٚ كةووي٥ِٗ ا نووٌ شيووو َوؤ أجووٌ        ٚصلووسٕٚ ا

 رتحلصٍٛ ف٢ً ٖصٙ رتحليج١ رتيططٚض١ٜ يُِٖٓٛ ا ٖصٙ رت طذ١ً 

ٚذووني ٜٓدووطش رتيطووالب ا تًووو رتألفُوويٍ رتخلةٜوو١ ٜٚػوو،ٕٛ يتكووسِٜ خووربرتتِٗ ٚأٚقوويتِٗ ٚبيقوويتِٗ   

 رتخلة١ٜ أٚ اةِٖ   غٝرصًٕٛ ف٢ً رتيتكسٜط رتدجتُيفٞ رت ٓؿٛز َٔ َػ٦ٛيٞ رتجلٗيل

 

 رتحليج١ إىل رت،زليظ ٚرتيٓحيح –د 

فييؿوويب ا ٖووصٙ رت طذًوو١ ٜبووصٍ جٗووسٙ يتركٝوول رتيٓحوويح ا رتألفُوويٍ رتيوويت ٜكووّٛ ةٗووي ا ٚشيووو ألٕ       

رت،زليظ ٜسف،٘ إىل حتكٝل إزليظ كخط   ٜكٍٛ أْٛض رتيؿطقيٟٚ :  َػيفس٠ رتيطالب ف٢ً حتكٝل ٖوصٙ  

ٚحتكٝول أٖوِ جٛرتْوب زرتق،ٝو١ رتي،ُوٌ رت سضغوٞ      ا        رتحليج١ ٜ،ٌُ فًو٢ تٓؿوٝط َػوت٣ٛ أزرت٥ٗوِ ا    

ٚرت ٌٝ إىل حتكٝل رتيٓحيح طلتًم ةني رتألفوطرتز ةسضجو١ٕ ًَرٛظو١ا نُوي طلتًوم نوصيو ةوني رتي وطز         

  15شرتت٘ َٔ َٛقم إىل كخط   

َوي ٜهً وٕٛ ةو٘ َؤ أفُويٍ غوٛرت٤ّ ا تٛظٜوع         يؿبيب ةيجلُ،ٝيل رتخلة١ٜ ا ٜٚىزٕٚٚفٓسَي ًٜترل رت

١ أمسي٤ رتحملتيجني ا أٚ رتيتطٛ  ةت،ًِٝ كٜيل َٔ نتيب رت  يًبسٚ ٚرتألفوطرتب  رتيٛجبيل ا إىل نتية

ا أٚ أٟ ْؿووويش خووووةٟ كخووووط ا فووووإِْٗ ٜ طذووووٕٛ ةٓحووويذِٗ ا ٖٚووووصرت رتيٓحوووويح ٜ،طووووِٝٗ رتيطرتذوووو١   

رتيٓ ػوو١ٝاٜٚعٜس َوؤ ثكووتِٗ ةأْ ػووِٗ ٚرتدفتووسرتز ةٗوويا ٚأْٗووِ قوويزضٕٚ فًوو٢ رتيكٝوويّ ةأفُوويٍ أخووط٣     

١ ؾدصٝيتِٗ ا ٚضلكل هلِ رتيصر١ رتيٓ ػ١ٝ رتيويت ضلتويد إيٝو٘    اٖٚصرت رتيؿ،ٛض ممي ٜػيِٖ  ا تُٓٝ

 نٌ ةييغ  
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نُي إٔ َٔ فيجٌ ةؿط٣ رت ىَٔ َي ٜالقٝ٘ رت ؿيضنٕٛ ا رتألفُيٍ رتخلةٜو١ َؤ ثٓوي٤ َٚوسح ممؤ      

ٜكسَٕٛ هلِ رتخلسَيل رتيتطٛف١ٝ ا َٚٔ شيوو َوي ُٜوط٣ َؤ كثويض رتيبٗحو١ ٚرتدْؿوطرتح فًو٢ رتيتوي٥ٗنيا          

 ضفِٗ ة،س َػيفس٠ رت تطٛفني هلِ  فٓسَي صلسٕٚ أٖييِٝٗ َٚ،ي

 

 رتحليج١ يًطبط –ز 

ٚمميضغ١  ٚرتحلطن١افإٕ بالب ٖصٙ رت طذ١ً  ًٕٝٛ إىل رتدْطالم  رتيثي١ْٜٛاْظطرّت يطبٝ،١ رت طذ١ً 

تصطفيل َت،سز٠ ةسٕٚ رتيٓظط إىل رتيطٛرتةط ٚرتحملوسزرتلا ٚيهؤ َوع شيوو فوإِْٗ ا ذيجو١ أٜطوّي        

ٜتدص صوٛضرّت فوس٠ َٓٗوي رتيطوبط رتيوصٟ ٜؿوٌُ تٛجٝٗوّي        ٜكٍٛ ذلُس ظٜسرتٕ :  ٚرتيطبط  رتيطبط إىل 

ٚإؾطرتفّي ا ٖٚوٛ رتيطوبط رتيطفٝول رت ٛجو٘ رتيوصٟ ضلتويد إيٝو٘ رتيط وٌ ٚرتيصون ٚرت طرتٖول ةوٌ ٚرتيبوييغ               

في طرتٖل ٜطٜوس ضوبطّي ة،ٓيٜو١ َؤ ضرت٥وسٙ أٚ َسضغو٘ أٚ ٚرتيوسٙ زٕٚ إٔ ضلوبط ٖوصرت رتيطوبط ْؿويب٘            

بط يسٙ ا صٛض٠ رتيكٛرتْني ٚرتيٓظِ رتدجتُيف١ٝا رتحلط ا ٚضابت٘ ا رتيبرط١ٜ ا ٚرتيبييغ ضلتيد يًط

   16ٚرتيكٛرتفس رتييت تٛجس حبٝث د تيى رتيؿد  ذطرّت بًٝكّي ٜتصطف نُي ٜؿي٤   

ٝ ط أفُوويٍ رتجلٗوويل         ٚمميضغوو١ رتيطووالب يألفُوويٍ رتخلةٜوو١ غووٝهٕٛ ضوؤُ ضووٛرتةط ٚأْظُوو١ ُتػوو

ٝل رتحليج١ يًطبط ا رتخلة١ٜ ٚحتسز ْؿيبٗي  ٚغٝهٕٛ هلصٙ رت ُيضغ١ رتدْطبيب١ٝ أثطٖي ا حتك

ٚغوووٝت،ٛزٕٚ َووؤ خوووالٍ َؿووويضنتِٗ ا رتجلٗووويل رتخلةٜووو١ إٔ ٜتكٝوووسٚرت ةيألْظُووو١ رتيووويت ٜطووو،ٗي     

رت ػ٦ٛيٕٛ ا ٚشيو ضُيّْي ألٕ تصٌ تًو رتجلٗيل إىل أٖسرتفٗي رتيويت أْؿو٦ت َؤ أجًوٗي ا نُوي إٔ      

 ٚؾ٦ِْٛٗ  ا شيو ت،ٜٛسِٖ ف٢ً رتديتعرتّ ةييٓظيّ ٚفسّ رتدضييي١ٝ ٚرتي ٛض١ٜٛ ا أزرت٤ أفُيهلِ 

 

 رتحليجيل رتدجتُيف١ٝ  – ثييثّي

ٖٚٞ رتحليجيل رتييت تطةط بالب ٖصٙ رت طذ١ً ةيجملتُع رتيصٟ ٜ،ٝؿٕٛ فٝ٘ ا ٜٚتوعٚزٕٚ َؤ خاليو٘    

 َي ضلكل شٚرتتِٗ ٚزٚضِٖ ا رتجملتُع ا َٚٔ أْٛرتفٗي َي ًٜٞ :
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 رتحليج١ يًصرب١  –أ 

دضتبوويش ةيألصووسقي٤ ا ٖٚووٛ َطًووب ضلتوويد رتيؿووبيب ا رت طذًوو١ رتيثيْٜٛوو١ َٚووي قبًووٗي إىل رتيصوورب١ ٚرت 

ْ ػٞ ٜتٛرتفل َع رتيطبٝ،١ رتيبؿط١ٜ ا ٚتوىثط رتيصورب١ ا رتي،القويل ٚرت ،ويضف ٚرتيثكيفويل   ٚيًطفكو١       

رتيووصٜٔ ٜصوويذبِٗ رتيؿوويب جيشةٝوو١ ْ ػوو١ٝ تظٗووط َوؤ صوو ١ رتجلُيفٝوو١   ذٝووث ٜهتػووب رتيػووًٛى      

صلتُ،ٕٛ ف٢ً رتيوطأٟ  ٚرتيطأٟ ق٠ّٛ مجيف١ّٝ تتُثٌ ا إٔ رتيطفك١ مبحُٛفِٗ ا قٌ فسزِٖ أٚ نثطا 

أٚ ٜظٗطٕٚ ةُٓط غًٛنٞ ٚرتذس أٚ َتؿية٘ا ٚرت،ْػيٕ ض،ٝم مب طزٙ قٟٛ ةأقطرتْ٘ ا صلوس فًو٢   

  ٚذُٝٓوي ٜؿويضى رتيطييوب ا رتألفُويٍ رتخلةٜو١ ٚصلوس َؤ        17رتيػًٛى ٚرت ؿويفط ٚرتيوطأٟ أفٛرتْوّي      

 ّ ٘  ٕا فووإأقطرتْوو٘ َوؤ ٜكووّٛ ةووٓ ؼ رت ٗووي يت٘ يالتصوويف مبثووٌ صوو   ؼا ٜٚووترُشيووو صل،ًوو٘ َكًووسرّت يوو

  ٚأف،يي٘ 

إٕ ٚجووٛز رتيؿوويب ا ضفكوو١ٕ خووة٠ٕ َتٛجٗوو١ٕ سلووٛ رتألفُوويٍ رتجلوويز٠ ْٚ ووع رتآلخووطٜٔ يوو٘ كثوويضٙ  

 َٚٓٗي: رتحلُٝس٠ا

إة،يزٙ فٔ رتي،عي١ رت ُكٛت١ رتييت قس تػبب رتدنت٦يب ٚرتدْطٛرت٤ أٚ رتيٗطٖيب رتدجتُيفٞ ٚاةٖوي   -

 َٔ رتألَطرتض رتيٓ ػ١ٝ  

 ييت رتْؿلًت ةي ًٗٝيل ٚرتحملطَيل  إة،يزٙ فٔ رتيب٦ٝيل رتيػ١٦ٝ ٚرت ٓرطف١ رت -

 غّٜٛي رتيت،ًل ةيي،ٌُ رتخلةٟ ٚرتيٓؿيش رتيتطٛفٞ رتيصٟ  يضغْٛ٘  -

َٚٔ خالٍ رتجلٗيل رتخلة١ٜ رتييت ًٜترل ةٗي رتيؿبيب ٜٚٓتُٕٛ إيٝٗي تتهٕٛ مجيفيل رتيطفيم رتيصٜٔ 

 رتخليص١ ٚتًن ضابت٘ ا إصليز ة١٦ٝ رتيطفكي٤  ٚرتدفتعرتظاٜؿ،ط سلِٖٛ رتيؿيب ةيحملب١ 

ف٢ً رت،ذػيٕ ٚرت،تكيٕ    ٚا ٖصٙ رتخلط٠ٛ رتيية١ٜٛ ت،ٜٛس يًُيةني ف٢ً رتيت،يٕٚ ا ٚذْث

ٖٚٞ ْٛ  َٔ رتدغت يز٠ َٔ أغًٛب مجيف١ رتيطفيم رتيصٜٔ ٜىثطٕٚ فًو٢ ة،طوِٗ ةططٜكو١ َبيؾوط٠ أٚ     

اووة َبيؾووط٠ ا   ٚمتثووٌ رتحليجوو١ إىل رتدتصوويٍ ةوويألقطرتٕ ٚرتيت يفووٌ َ،ٗووِ ٚرتذووس٠ َوؤ رتحليجوويل          

فووطرتز ا رلتًووم َطرتذووٌ رتي،ُووطا َٚوؤ خووالٍ رتيت يفووٌ َ،ٗووِ ُٜٓووٛ رتي ووطز ؾدصووّٝي      رتيط٥ٝػوو١ٝ يأل
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ٚرتجتُيفّٝي َٚ،طفّٝي ا ٚ ٜتؿهٌ ْػوٝخ فالقيتو٘ رتدجتُيفٝو١ َٚوي ٜهتٓ ٗوي َؤ فيب و١ ا ٚزفوِ         

  18ٚصطرت  ا َٚي إيٝٗي َٔ خصي٥  َالظ١َ يطبٝ،١ رتي،القيل رت،ْػي١ْٝ    

  

 رتحليج١ إىل رت ػ٦ٛي١ٝ : –ب 

ٚي١ٝ ٚرتيكٝوويّ ةووب،  رتيتهووييٝم رتيوويت د ٜػووتطٝ،ٗي ىرت طذًوو١ َىؾووطرتل يترُووٌ رت ػوو تبووسٚ ا ٖووصٙ

بووالب رت طذًوو١ رتدةتسرت٥ٝوو١ أٚ رت تٛغووط١ ا ٚنووصيو رتيؿوو،ٛض ةيدغووتكالٍا ٚدةووس يًيةٝوو١ َوؤ إٔ        

تػوووت ٝس َووؤ ٖوووصٙ رتيطيقووويل ٚرتيكوووسضرتل رتدجتُيفٝووو١ ا ٚتٛظ ٗوووي سلوووٛ َوووي فٝووو٘ صوووالح رتألفوووطرتز   

فًووو٢ رت ؿووويضن١ ا رتألفُوويٍ رتخلةٜووو١ ٚرت ٓيؾوووط رتيتطٛفٝووو١ ا   ٚرتجملتُ،وويل ا َٚووؤ شيوووو ذووثِٗ   

فييؿيب ةطبٝ،١ َطذًت٘ ا د ٜهم فٔ رتدييٙ إىل رتيت هة ا شرتت٘ ٚقُٝت٘ َٚػ٦ٛيٝت٘ ا ٚزٚضٙ 

م ٖصرت رتدييٙ ا ٚظي٥م أخط٣ رتجلسٜس ا َطذًت٘ رت تكس١َ ا ٚإشرت نم فٔ شيو فإ ي ٖٛ ٜٛٓظ

 ٚ رتي ٔ ٚجًػويل رتيػوُط ٚرتي هيٖو١ ٚرتييٜٚماٚرتدغوتلطرتم     اة دلس١ٜ نيدغتلطرتم ا رتيطٜيضو١ا

ا قووطرت٠٤ رتجلطرت٥ووس ٚرتجملووالل ٚرتيهتووب ٚرتيكصوو  رتيػووٛق١ٝا ٚرتدْؿووليٍ مبؿوويٖس٠ رت ػًػووالل      

سٜٛ ٚتبيزهلي ٚرت ٓيقؿويل ذٛهلويا ٚرتدؾوتليٍ  ُوع رتيصوٛض رتي ٛتٛاطرتفٝو١       ٝرتيتً ع١ْٜٝٛ ٚأؾطب١ رتي 

ضق١ ٚرتيهةّ ا ٚرت ػيةكيل رتجل١ْٝٛٓ ةييػٝيضرتل ٚرتيطٛرتةع ٚرتيًٛذيل رتي ١ٝٓ ا ٚي،ب رتيؿططْخ ٚرتيٛ

  19ٚاةٖيا ٚرتيت رٝط    

ٚا رتألفُوويٍ رتخلةٜوو١ رتيوويت ٜؿوويضى ةٗووي رتيؿووبيب ٜت،ووٛزٕٚ فًوو٢ رتي،ُووٌ رتجلُوويفٞ ا ٚرتي،ُووٌ ةووطٚح   

رتي طٜوول ا ٚ تكبووٌ رتيٓكووس ٚرتحمليغووب١ ا ٖٚووصٙ  رت ٗوويضرتل ُتهػووب رتألفُوويٍ زقوو١ّ ٚزليذووّي ا ٚتعٜووس      

 ض٠ّ ف٢ً حتٌُ رت ػ٦ٛي١ٝ  رتيطييب ثك١ّ ةٓ ػ٘ ا ٚقس

 رتحليجيل رتيثكيف١ٝ  –ضرتة،ّي 

ٚتربظَٔ ٖصٙ رتحليجيل ذيج١ ذب رتدغتطال ا ٖٚٞ تًن ضاب١ رتيؿيب ا رتحلصٍٛ ف٢ً رت ،ويضف  

ٚرت ،ًَٛيلا ُٚتهػب٘ رت عٜس َٔ رتخلربرتل ٚرت ٗيضرتل رتجلسٜس٠ ا ٚ  ٚت،س ظويٖط٠ رتدغوتطال  ْٛفوّي    

                                                 
   913رت طجع ا َبيز٤٣ رتيية١ٝ ا تأيٝم غ،ٝس رتيتٌ ٚ ظَالؤٙ  ص  -61
 612رت طرتٖكٕٛ ا ص  -  61



 د. ٍاشه بً علي األٍدل                      الب التعليه الثاىويالدور الرتبوي لط

 يف تعزيز العالقة مع اجلَات اخلريية

                  

 

    637                                                                                                         اللكاء الشيوي الشادس للجَات اخلريية بامليطكة الصرقية

ا تطَوٞ إىل توأَني َ،ًَٛويل ذوٍٛ َٛضوٛ  أٚ فهوط٠ أٚ        َٔ رتيسرتف،ٝو١ رتيصرتتٝو١ ٚرتحليجو١ رتيٓ ػو١ٝ    

ذيزثا ذٝث ٜطاب رتي طز ا رتيؿ،ٛض ة يفًٝت٘ َٚؿويضنت٘ اٚقسضتو٘ فًو٢ رتدنتؿويف   ا ٖٚوٞ      

  20ذيج١ شرتت١ٝ تٓبع َٔ زرتخٌ رتيٓ ؼ تتطًب رت،ؾبي  ٚرتيتٛجٝ٘ ٚرتدغتثُيض  

الييٙ إيٝٗي  ،طفتٗي ٜسف،٘ ي رت طذ١ًاٚرتجلٗيل رتخلة١ٜ ٖٞ فيمل جسٜس ةييٓػب١ يؿبيب ٖصٙ 

ٚنصيو  رتجلٗيلاٚزضرتغ١ أْٛرت  رت ػت ٝسٜٔ َٔ ٖصٙ  ةٗياَٚ،طف١ أْؿطتٗي ٚرت ٗيّ رتييت تكّٛ 

 ت،ًِ َ،ًَٛيل جسٜس٠ َٔ رتحلٝي٠ 

ٚ ت  ة،  رتجلٗيل رتخلة١ٜ ةيجلٛرتْب رتيسف١ٜٛ ٚرتيت،١ًُٝٝ ا َثوٌ تٛفٝو١ رتجلييٝويل ا ٚحت وٝا     

،ًِٝ رتألَٝني ا رت ٓيبل رتيٓي١ٝ٥ ة،  َبويز٤٣ رت،غوالّ ا   قصيض رتيػٛض يلة رتيٓيبكني ةيي،طة١ٝ ا ٚت

 ٖٚصٙ رتألْؿط١ رتيت،١ًُٝٝ تػتٟٗٛ رتيطالب رتيصٜٔ  ًٕٝٛ ا ت هةِٖ يًحيْب رتيثكيا  

 

َٚووؤ رتجلٛرتْوووب رتي هطٜووو١ رتيووويت تالقوووٞ رتٖتُووويّ ة،ووو  بوووالب رتيثيْٜٛووو١ ا رتشلوووطرتبِٗ ا زٚضرتل    

ٜو١ إٔ تػوت ٝس َؤ ٖوىد٤ رتيطوالب ا      رتحليغٛب ٚرتيتسضب ف٢ً َٗيضرتت٘ا ٚ هٔ يًحُ،ٝيل رتخلة

إزخيٍ ةٝيْويل رتألغوط رتحملتيجو١ ا أٚ رت ؿويضن١ ا ألفُويٍ رتيػوهطتيض١ٜ َثوٌ نتيةو١ رتخلطيةويل          

ٚببيفتٗووي  َٚوؤ نيْووت يوو٘ مميضغوو١ ا رتيربدلوو١ فووُٝهٔ إٔ ٜػوويِٖ ا إفووسرتز ةووطرتَخ خيصوو١        

 ةأفُيٍ رتجلُ،١ٝ ا أٚ تصُِٝ يٛذيل زفي١ٝ٥ ٚإفال١ْٝ فٔ بطٜل رتحليغٛب  

 

ٚت،تورب رتيوطذالل رت سضغو١ٝ َؤ جٛرتْوب تُٓٝو١ رتيؿدصو١ٝ رتيثكيفٝو١ يًطوالب ا ٚ هؤ َؤ خووالٍ            

ة،  رتجلُ،ٝيل رتخلة١ٜ رت تدصص١ ا رتيكط٣ ٚرتيطٛرتذٞ َثاّل إٔ ٜكّٛ رتيطوالب رتيكٝويّ ةوطذالل    

يتًو رت ٓيبل ٚمميضغ١ ة،  رتألفُيٍ رتخلة١ٜ نييت،ًِٝ  ٚرتيتلصٜو١ ٚرتيتر وٝا ٚاةٖوي ا ٜٚوتِ ا     

 ذالل رتدغتطالف١ٝ تٛجٝ٘ رتيربْيَخ خلس١َ رتيؿبيب ثكيفّٝي ٚخًكّٝي ْٚ ػّٝي  ٖصٙ رتيط

ٚذووني ٜٗووتِ رت ،ًُووٕٛ ٚرت،زرتضٜووٕٛ ا رت ووسرتضؽ رتيثيْٜٛوو١ ةتًووو رتيووطذالل فػووتهٕٛ َوؤ رتألْؿووط١         

 رتيية١ٜٛ رتهليزف١ رتييت صل  مثيضٖي رتيطالب َٔ ج١ٗ ا ٚرتجلٗيل رتخلة١ٜ َٔ ج١ٗ أخط٣  
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  رتحليجيل رتجلػ١ُٝ –خيَػّي 

توىثط رتيووتلةرتل رتجلػووس١ٜ رتيوويت  وط ةٗووي رتي توو٢ أٚ رتي تووي٠ ةووس٤رّت َؤ رت طذًوو١ رت تٛغووط١ ا فًوو٢ ْظووط٠    

رتيؿيب يٓ ػ٘ ا ٚتؿ،طٙ ةيدْتكيٍ َٔ فيمل رتيصليض إىل فيمل رتيهبيض ا ٖٚصٙ رتيتلةرتل ٜالذظٗي 

ُوي توعزرتز   رتحملٝطٕٛ ةُٗي ا رتيب١٦ٝ  َٚٔ رت ظيٖط ظٜيز٠ رتيطٍٛ ٚرتيٛظٕ ا ٚظٜيز٠ خؿ١ْٛ رتي ت٢ ا ن

 ْ،١َٛ رتي تي٠ ا ٖٚصٙ رت ظيٖط ت،رب فٔ رتيتٛتطرتل رتييت ٜ،ٝؿٗي بالب رت طذ١ً رتيثي١ْٜٛ  

 

ٚ  هٔ إٔ ٜهٕٛ شيو ةي ؿيضن١ ا رتألفُيٍ رت،ايثٝو١ رتيويت تتطًوب رتجلٗوس ٚرتيكو٠ٛ رتي،طو١ًٝ ا       

  ٚا خس١َ شٟٚ رتي ٦يل رتخليص١ ني ،يقني ٚرت طض٢ ا ٚا رتيتسضب ف٢ً أفُيٍ رتيسفي  رت سْٞ 

ٚرتي،ٌُ رتخلةٟ ٜكّٛ ةإظرتي١ رتيتٛتطرتل رتي،ط١ًٝ ا ٚتٓؿٝط رتيوسٚض٠ رتيسَٜٛو١ رتيويت تب،وث رتيٓؿويش ا      

رتجلػِا ٚتعٌٜ فٓ٘ رتخلٍُٛ ٚرتيهػٌ اٚ ًص٘ َٔ رتييٖالل رتيويت تظٗوط ا َٓويبل َ،ٝٓو١ َؤ      

 رتجلػِ  
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 سبل تعزيز العالقة بني طالب املرحلة الثاىوية مع اجلَات اخلريية

 

إٔ تتك٣ٛ رتيصالل ٜٚتِ رتيت،عٜع َٔ خالٍ تظيفط فسز َٔ رتجلٗيل ا فب،  ٖصٙ رتجلٗيل  هٔ 

ٜتبع يًُسضغ١ رتيثي١ْٜٛ ا ٚة،طوٗي َؤ إزرتضرتل رتييةٝو١ ٚرتيت،ًوِٝ ا ٚة،طوٗي َؤ َػو٦ٛيٝيل رتجلٗويل         

 رتخلة١ٜ ا أَي رتيٛغي٥ٌ رت كيذ١ فُٝهٔ إٔ تتِ َٔ خالٍ رتجمليدل رتيتيي١ٝ : 

 ١ٝ ٚرتيت،ًِٝ :زٚض ٚظرتض٠ رتيية –أّٚد 

  رتيسضرتغ١ٝ:فُٝي ٜت،ًل ةي ٓيٖخ  – 6

ت،وووسٌٜ ة،ووو  رت ٓووويٖخ ٚرتيهتوووب رتيسضرتغووو١ٝ ةوووييت،ًِٝ رتيثووويْٟٛ يترػوووني رتألثوووط رتيٓوووٛفٞ   

 رتخلةٜوو١ ٚخيصوو١ّ فُٝووي ٜت،ًوول ةووييٓظط٠ إىل رتي،ُووٌ رتخلووةٟ ٚرتجلٗوويل   رتيثيْٜٛوو١ا دطجوويل رت طذًوو١ 

رتخلووةٟ ةت،ووسٌٜ ة،وو  َكووطضرتل َووٛرتز  ٚ هوؤ تطغووٝذ رتدييٖوويل رت،صليةٝوو١ رتيبٓووي٠٤ سلووٛ رتي،ُووٌ  

 رتيية١ٝ رت،غال١َٝ ٚ رتيًل١ رتي،طة١ٝ ٚرت ٛرتز رتدجتُيف١ٝ ٚاةٖي  

 :فُٝي ٜت،ًل ةي طرتفل ٚرت بيْٞ رت سضغ١ٝ – 4

ظٗوط إٔ فوسز رت وسرتضؽ     ٖووا  6244/6249ا إذصي١ٝ٥ يٛظرتض٠ رت ،يضف يً،يّ رتيسضرتغٞ 

ٛ  (ا4111)رتيثي١ْٜٛ ةي ًُهو١ ٜكويضب رتألي وٞ َسضغو١      فوسز نوبة  هؤ إٔ طلوسّ رتجلٗويل       ٖٚو

فُٝهٔ يًٛظرتض٠ إٔ تبيزض ةت١٦ٝٗ تًو رت وسرتضؽ أٚ ة،طوٗي يتػوت ٝس رتجلٗويل رتخلةٜو١         21رتخلة١ٜ 

َٔ َطرتفكٗي َٚبيْٝٗي ٚقس تهٕٛ رتدغت يز٠ ةتؿلٌٝ َ،يٌَ رتحليغب رتآليٞ رت توٛفط٠ ا رت وسرتضؽ ا   

يْٞ َوؤ ضووٝل َبيْٝٗووي ا  هوؤ إٔ  أٚ رتغووتدسرتّ رتألجٗووع٠ رت هتبٝوو١   ٚرتجلٗوويل رتخلةٜوو١ رتيوويت ت،وو 

 تػت ٝس َٔ َطرتفل رت سضغ١ رتيثي١ْٜٛ نييلطف ٚرت الفب ٚاةٖي  

  :رت هتبيل رت سضغ١ٝ – 9

ٚإثطرت٥ٗووي  رتخلووةٟاٚرتيٓؿووطرتل رت ت،ًكوو١ ةيي،ُووٌ    ٚرتجملوواللاٚشيووو ةتعٜٚووسٖي ةووي طرتجع ٚرتيهتووب    

ٚذيغوٛة١ٝ ي،طضوٗي فًو٢     ٚذبصرت يٛ ُظٚزل تًو رت هتبيل ةأؾطب١ َط٥ٝو١  إصسرتضرتتٗي ةيجلسٜس َٔ 

 رتيطالب ا رتألٚقيل رت ٓيغب١  

                                                 
 ًه١ رت،ذصي٥ٞ يًبٓني  زيٌٝ َسرتضؽ رت ُ -61  
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 :رتيتكِٜٛ رتييةٟٛ -2

رتفتبيض رت ؿيضن١ َع رتجلٗيل رتخلة١ٜ غٛرت٤ّ َٔ رتيطالب أٚ رت ،ًُوني َؤ َ،ويٜة رتيتكوِٜٛ     

 يصيو يًُسرتضؽ ٚيًُ،ًُنيا ٚ صٝ  رتجلٛرت٥ع ٚرتيؿٗيزرتل رتيتكسٜط١ٜ 

 

 ١ٝ ةي سرتضؽ رتيثي١ْٜٛ زٚض رت،زرتض٠ رت سضغ١ٝ ٚرتهل١٦ٝ رتيت،ًُٝ –ثيّْٝي 

قٝيّ َسٜط رت سضغ١ ٚرت ،ًُني ٚمتثًِٗ ةييكوس٠ٚ ا رتي،ُوٌ رتخلوةٟ أَويّ بالةٗوِ ا َٚوطرتفكتِٗ        – 6

 إىل رتجلٗيل رتخلة١ٜ 

ٚرتغووتكطيب رتي،ًُووي٤ ٚرت ػو٦ٛيني يًرووسٜث فؤ رتي،ُووٌ رتخلووةٟ    ٚرتيوسٚضرتلا إقيَو١ رتحمليضووطرتل   – 6

 تُع ٚرتجملَع ةٝيٕ أُٖٝت٘ يً طز  مميضغت٘اٚرتيياٝب ا 

ت ،ٝووٌ رتيٓؿوويش رتيطالةووٞ ا رت سضغوو١ ا َٛضووٛ  رتي،ُووٌ رتخلووةٟ ا ٚرتيػوو،ٞ دفتتوويح ْؿوويش     – 4

 ةيغِ رتي،ٌُ رتخلةٟ ا رت سضغ١ ا يطةط رتيطالب ةيجلٗيل رتخلة١ٜ رت دتً ١  

إقي١َ رت ،يضض ٚرتيًكي٤رتل َع رتجلٗيل رتخلة١ٜ زرتخٌ رت سضغ١ ا ٚتٛظٜع رتيٓؿطرتل ٚرت طٜٛويل ا   – 9

ّ ٚرتألؾووطب١ ٚاةٖووي فوؤ ٖووصٙ رتجلٗوويل   ٚ هوؤ خووالٍ ٖووصٙ رت ،وويضض إقيَوو١         ٚفووطض رتألفووال 

 َػيةكيل ثكيف١ٝ فٔ أْؿطتٗي ٚأٖسرتفٗي ٚإزليظرتتٗي  

ت ،ٝووٌ رت،فووالّ رتييةووٟٛ زرتخووٌ رت سضغوو١ فوؤ بطٜوول رتيكٝوويّ ةعٜوويضرتل فطزٜوو١ ٚمجيفٝوو١ يتًووو         – 2

  ٚ َٛرتقوم َؤ   رتجلُ،ٝيل ا ٚإفسرتز دلالل َسضغ١ٝ ٚصرم ذي٥ط١ٝ حتٟٛ َٛضوٛفيل َٚؿويٖس 

 تًو رتيعٜيضرتل  

تؿووحٝع رتيطووالب فًوو٢ رت ؿوويضن١ رتي ،ًٝوو١ ا أْؿووط١ رتجلٗوويل رتخلةٜوو١ ا ٚإةووطرتظ أفُوويهلِ           – 1

 رتخلة١ٜ ٚرت،ؾيز٠ ةٗي أَيّ ظَال٥ِٗ َٚسضغِٝٗ ا ٚشيو يعٜيز٠ زرتف،ٝتِٗ اٚتطاٝب ظَال٥ِٗ  

فًوو٢ ذٝووي٠ رتي ووطز   تطاٝووب رتألٚدز ا رت،ْ وويم يألفُوويٍ رتخلةٜوو١ ا ٚةٝوويٕ أثووط شيووو رت،ْ وويم        – 1

ٚكخطتو٘ا ٚفي٥ستو٘ نوصيو يًُحتُوع رتيوصٟ ٜ،وٝـ فٝو٘ ا ٚيألَو١ رت،غوال١َٝ فَُٛوّي   ٚ هؤ إٔ            

ُٜرث رتيطالب ف٢ً رتغتكطي  َبًغ َييٞ ا أغبٛفٞ أٚ ؾٗطٟا َٔ َصطٚفِٗ يألفُويٍ رتخلةٜو١ا   

 ف٢ً إٔ ٜهٕٛ رت بًغ ظٖٝسرّت جسرّت اٚشيو يتركٝل رتألٖسرتف رتيتيي١ٝ : 
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 رتيسفع خالٍ رتيػ١ٓ رتيسضرتغ١ٝ ا ٚضمبي ة،سٖي ا  ضُيٕ رتغتُطرتض  -أ 

 ةكي٤ رتغِ رتجل١ٗ رتخلة١ٜ ا شٖٔ رتألٚدز ي ي٠ ب١ًٜٛ   –ب 

 رت سرت١َٚ ف٢ً رت،ْ يم َُٜصنِّط رتيٛيس ةيي،ٌُ رتخلةٟ ةيغتُطرتض   –د 

إٕ رتجلٗس رتييةٟٛ رت بصٍٚ ا ٖصرت رتجليْب ٜثبت رتي،القو١ ةوني رتألٚدز ٚرتجلٗويل رتخلةٜو١ ا فٝصوبم      

ْ وويم ٚرتدٖتُووويّ ةيي،ُوووٌ رتخلووةٟ غوووًٛنّي َ،تووويزرّت ٚغوووح١ّٝ اووة َتهً ووو١ ا ذٝيتووو٘ رتحلييٝووو١    رت،

 ٚرت ػتكب١ًٝ ةإشٕ رت   

 

 زٚض رتجلٗيل رتخلة١ٜ –ثييثّي 

ظٜيض٠ رت سرتضؽ رتيثي١ْٜٛ ٚإيكي٤ رتحمليضطرتل ٚرتيٓسٚرتل فٔ ببٝ،١ أفُيٍ رتجلٗيل رتخلةٜو١ ا َوع    – 6

ب َٚ،ًُٛ ٖصٙ رت طذ١ً ا ٚتٛظٜع رتيُٓيشد رت ،١ٓٝ فًو٢  فطض رتألفُيٍ رتييت  هٔ إٔ ٜكّٛ ةٗي بال

 رتيتٛرتصٌ ٚرتدغت يز٠ رت ؿين١ 

إٕ َوؤ ٚرتجووب رتجلٗوويل رتخلةٜوو١ إٔ ت،ووس قي٥ُوو١ّ ةيألفُوويٍ ٚرت ٗوويّ رتيوويت  هوؤ إٔ ٜكووّٛ ةٗووي         –4

ٚد َيْع َٔ يع١٥ رتألفُيٍ إىل أجعرت٤ صلة٠ يٝػوتطٝع ٖوىد٤    رت طذ١ً رت تطٛفٕٛ َٔ بالب ٖصٙ 

 شنطٖي ٚتتركل رتحليجيل رتيٓ ػ١ٝ رتييت غبل  ةٗيارتيكٝيّ رتيؿبيب 

 رتخلةٜوو١اإفووسرتز ةووطرتَخ إفالَٝوو١  يبووب بووالب رت طذًوو١ رتيثيْٜٛوو١ حلووثِٗ فًوو٢ رت ؿوويضن١        – 9

ٚإةوطرتظ شيوو نًو٘ َؤ      رتخلةٜو١ا ٚنصيو فطض رت ؿيضنيل رتي ،١ًٝ هلىد٤ رتيطالب َوع رتجلٗويل   

ِ أُٖٝو١ رتي،ُوٌ رتخلوة رتيوصٟ ٜكَٛوٕٛ ةأزرت٥و٘ ا       ٚيًتر ٝع ا ٜوبني هلو   رت دتً ١ خالٍ ٚغي٥ٌ رت،فالّ 

 ٚرتيثُطرتل رتيس١ْٜٛٝ رت تٛق،١ َٔ َؿيضنتِٗ رتيتطٛف١ٝ  

ٚتكوسِٜ رت ،ْٛويل    رتألٜتيّاٚتكسِٜ رتخلسَيل يًُسرتضؽ رتيثي١ْٜٛ َثٌ ن يي١  رتيت،يٕٚاتهثٝم  – 2

يووب،  رتيطووالبا ٚنووصيو رتيتٓػووٝل َووع ة،وو  رت تطووٛفني رت تدصصووني ،فطووي٤ زٚضرتل دليْٝوو١      

ٚ هوؤ نووصيو َووس جػووٛض  رتيت،وويٕٚ ٚاووة شيووو َوؤ صووٛض  ٚرت ،ًُوونياَٗوويضرتل رتيطووالب  يصووكٌ

ٚخيصو١ّ يًُوسرتضؽ    رت ػوي١ٝ٥ا رتيتٛرتصٌ َٔ خالٍ تعٜٚس رت سرتضؽ مب،ًُٞ حت ٝا رتيكطكٕ ا رتي وي٠  

 قطك١ْٝ رتييت د ٜٛجس  ٛرتضٖي ذًكيل 
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كوي٤رتل رتيسٚضٜو١   ٚيٞ رتجلُ،ٝويل رتخلةٜو١ ا ٚفكوس رتيً   ىذػٔ رتغوتكبيٍ ٖوىد٤ رتيطوالب َؤ َػو      – 1

 َ،ِٗ يتؿحٝ،ِٗ ا ٚضُيٕ رتغتكطرتضِٖ ي ي٠ٕ َٔ رتيعَٔ  
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 اخلامتة

 

تبني َٔ خالٍ ٖصٙ رتيسضرتغ١ أ١ُٖٝ ت،عٜع رتي،الق١ َع بالب رت طذ١ً رتيثي١ْٜٛ ا ذٝث إٕ 

ُٝو١ ا  شيو ٜتٛرتفل َع رتيػٝيغ١ رتيت،١ًُٝٝ رتي،ًٝي يًبالز ا ٚضلكل أٖسرتف رتخلطو١ رتدغويرتتٝح١ٝ يًتٓ  

 ةي،ضيف١ إىل رتدغت يز٠ َٔ قسضرتل ؾطضل١ رتيطالب ا ٖصٙ رت طذ١ً  

نُووي تووبني إٔ َؿوويضن١ رتيطووالب ا رتألفُوويٍ رتخلةٜوو١ ٜثُووط فوؤ حتكٝوول رتحليجوويل          

رتيٓ ػوو١ٝ رتيوويت ضلتيجٗووي بووالب ٖووصٙ رت طذًوو١ ا َٚوؤ ٖووصٙ رتحليجوويل : رتيبٝٛيٛجٝوو١ أٚ رتي ططٜوو١ ا      

 ١ٝ  رتيٓ ػ١ٝ ا رتدجتُيف١ٝ ا رتيثكيف١ٝ ا رتجلػُ

ثِ أٚصت رتيسضرتغ١ ةت ،ٌٝ فسز َٔ رت ىغػيل رتيية١ٜٛ ٚرتدجتُيف١ٝ يت،عٜوع رتيتٛرتصوٌ ا   

رتيت،ًُٝٝو١ ةي وسرتضؽ رتيثيْٜٛو١      ت،ًوِٝ ا رت،زرتض٠ رت سضغو١ٝ ٚرتهلٝوأ٠   َٚٔ ٖصٙ رتجلٗيل : ٚظرتض٠ رتيية١ٝ ٚرتي

خلةٜو١  ا رتجلٗيل رتخلة١ٜ   ٚةٝٓت زٚض نٌ َٓٗي ا رتيٛصٍٛ هلسف ت،عٜوع رتي،القو١ ةوني رتجلٗويل رت    

 ٚبالب رت طذ١ً رتيثي١ْٜٛ  
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 املراجع

 

 رتيطٜيض:  6249ؾ،بي61ٕ-61ف،ييٝيل رت ًتك٢ رتألٍٚ يًحُ،ٝيل رتخلة١ٜ  رتي،١ًُٝارتألحبيث  -

 رتخلة١ٜ َىغػ١ رت ًو خييس 

(ا ٚظرتض٠ 6241-6241رتألٖووسرتف رتي،يَوو١ ٚرتخلطووط رتدغوويرتتٝح١ٝ خلطوو١ رتيتُٓٝوو١ رتيػووية،١)     -

  رتألَيْوو١ رتي،يَوو١ جملًووؼ    6241-6242 – 6241/6246رتيتدطووٝط  خطوو١ رتيتُٓٝوو١ رتيػووية،١     

  41/9/6241تيضٜذ  11رتيٛظضرت٤ ا رتيكطرتض ضقِ 

ز  أْٛض ذلُس رتيؿطقيٟٚ   رتيكيٖط٠ : َهتب١ رتألزلًٛ رت صط١ٜ ا  ٚتطبٝكيلارتيت،ًِ    ْظطٜيل  -

    6319ش 

ٍٚ يًحُ،ٝويل  ضؤُ ف،ييٝويل رت ًتكو٢ رتأل   رتيصلة خة رتيٓيؽ أْ ،ِٗ يًٓيؽ  توأيٝم : أ ز فوي     -

   رتيطٜيض : َىغػ١ رت ًو خييس رتخلة١ٜ  6249ؾ،بي61ٕ-61رتخلة١ٜ 

زيٝووٌ َووسرتضؽ رت ًُهوو١ رت،ذصووي٥ٞ يًبووٓني   ٚظرتض٠ رت ،وويضف ا َطنووع رتحليغووب ٚرت ،ًَٛوويل          -

 ٖو   6244/6249 رتيطٜيض : إزرتض٠ رت ،ًَٛيل رت،ذصي١ٝ٥ا رتي،يّ رتيسضرتغٞ 

بووسرتيطمحٔ ذلُووس رتي،ٝػووٟٛ   رتيهٜٛووت : زرتض    ز  ف رت ،يصووطاغووٝهٛيٛج١ٝ رت طرتٖوول رت ػووًِ    -

   6217رتيٛثي٥ل اش 

رتيؿووبيب َٚؿووهالت٘ َوؤ َٓظووٛض إغووالَٞ اذلُووس تٛفٝوول رتيعْيتٞ رتيطٜوويض : رتيٓووس٠ٚ رتي،ي ٝوو١    -

 يًؿبيب رت،غالَٞ   )ز ل (  

   6312ش فُيضازرتض  فُيٕ:فًِ رتدجتُي  رتييةٟٛ ا ز  فبس رت  ظرتٖٞ رتيطؾسرتٕ    -

 9يٟٚ رت،ضٖيب   ز  ذلُس فبس رت  رتيػًَٛٞ   رتيطٜيض : دل١ً رتيبٝيٕ   شرتيكطي  رتخلةٟ ٚزف -

 :6241   

َس٣ تٓ ٝص َبيز٤٣ رتيػٝيغ١ رتيت،١ًُٝٝ َٔ  ٚج١ٗ ْظط َ،ًُٞ رت طذ١ً رتيثيْٜٛو١ رتي،يَو١ مبٓطكو١     -

 6246طو١ رتي،ويمل رت،غوالَٞ ا ش    َه١ رت هط١َ ا ز  فبسرتحلُٝس ذهوِٝ   َهو١ : َطويةع ضرتة   

 ٖو 
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ز  فبوسرتي،عٜع ذلُوس رتيٓلُٝؿوٞ     ٚرتيسفي٠    زضرتغ١ ْ ػ١ٝ إغال١َٝ يآلةي٤ ٚرت ،ًُني رت طرتٖكٕٛ  -

 ٖو    6266 رتيطٜيض :زرتض بٝب١ا ش 

رت طجع ا َبيز٤٣ رتيية١ٝ   إؾطرتف : ز  غ،ٝس رتيتٌ ا َٚطرتج،١ : ز  َٛغ٢ جربٌٜ   فُيٕ : زرتض  -

   6339رتيؿطٚم يًٓؿط ٚرتيتٛظٜع ا ش 

رتي،طة١ٝ رتيػ،ٛز١ٜ  تأيٝم : ز فبسرتي،عٜع رتيػٓبٌ ا ز  ذلُوس ؾوريل   ْظيّ رتيت،ًِٝ ا رت ًُه١  -

رتخلطٝووب ا ز  َصووط ٢ َتووٛيٞ ا ز  ْووٛض رتيووسٜٔ ذلُووس   رتيطٜوويض: نًٝوو١ رتييةٝوو١ ا جيَ،وو١ رت ًووو  

 ٖو    6217غ،ٛز اش 

رتيُٓووٛ رتيٓ ػووٞ يًط ووٌ ٚرت طرتٖوول ْٚظطٜوويل رتيؿدصوو١ٝ   ز  ذلُووس َصووط ٢ ظٜسرتٕ جووس٠ :زرتض     -

   6933رتيؿطٚما ش

  WWW.MOE.GOV.SAٛقع ٚظرتض٠ رتيية١ٝ ٚرتي،ًِٝ ف٢ً رتيؿبه١ رتي،ٓهبٛت١ٝ  َ -

http://www.moe.gov.sa/
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 املشرف العام على اللكاء 

 د.عبداهلل بو حصني القاضْ 

األمني العام للجمعّٕ

 -اللجهة املهظمة :

 أ. خالد عبداللطّف اجلُير

 أ . حممد علْ الغامدٓ 

 أ . عامر دعّج الدخّل 

 أ . أمحد ناصر الرشادٔ 

 أ . جاشم عتّق أبُفالشٕ

 أ . ناصر عّد الغامدٓ

   اذمنىناِف صاحل

 

 -اللجهة العلمية :

 أ.حممد علْ الغامدٓ

 د. مالك إبرايّم األمحد 

 خالد بو عُض بازِدد. 

 د. عبدالعسِس السيرانْ

 د. شعد الشدَخْ

 حممد عبداهلل باَزِر

 

 -جلهة التوصيات :

 أ. حممد علْ الغامدٓ 

 حممد عبداهلل الصلُمْد.

 حصني ردٍ القرشْ.د

 أمحد الفاِسد.

 

  جلهة التكييم

 علُّٓ اجلعّدبو  م. فُزٓ

 .نُح بو حيّٖ الشًرٓ أ

 .عبدالرمحو بو مجّل قصاصد

 حممد بو ناصر الصُِداى.أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 رئّصًا

 نائب

  عطًُا

 عطًُا

 عطًُا

 عطًُا

 شكرتريًا

 

 

 رئّصًا

 عطًُا

 عطًُا

عطًُا

 عطًُا

 متعاَنًا

 

 

 رئّصًا

 عطًُا

 عطًُا

 عطًُا

 
 

 

 رئّصًا

 عطًُا

 عطًُا

 عطًُا

 

 

 

 

 

 نائب املشرف العام على اللكاء

  م. خالد بو إبرايّم العرفج   

 نائب األمني العام للجمعّٕ    

 

  -اللجهة اإلعالمية :

 مسري العفّصاى أ. 

 خالد عبدالعسِس احلصو أ. 

 عبداللطّف الثُِينأ. 

 حممد الدَشرٓ

 

 -اللجهة الفهية :

 عامر دعّج الدخّلأ. 

 أمحد علْ عصكر 

 شّف و علْ بعبداجللّل 

 

 جلهة العالقات العامة

 جاشم بو عتّق أبُفالشٌأ. 

 عبدالعسِس بو حممد احلجْ

 صالح بو شعّد الدَشرٓأ. 

 حممد بو عبدالعسِس الدغّشأ. 

 خالد بو عبداهلل بُشبّتأ. 

 أمحد بو حممد األشُلْأ. 

 

 جلهة املعرض

 ناصر بو عّد الغامدٓأ. 

 فّصل بو مقبل اذمصهدأ. 

 اخللفشعد بو ناصر 

 

 

 جلهة اخلدمات املساندة

 أمحد بو ناصر الرشادٔأ. 

 فّصل بو إبرايّم الدَشرٓ

 عبدالعسِس بو ماجد الدَشرٓ

 عُض بو حممد باَزِر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  رئّصًا

  شكرتريًا

 متعاَنًا

 متعاَنًا

 

 

 رئّصًا

 شكرتريًا

 عطًُا

 

 

 رئّصًا

 شكرتريًا

 عطًُا

 عطًُا

 عطًُا

 عطًُا

 

 

 رئّصًا

 شكرتريًا

 ًاعطُ

 

 
 

 

 رئّصًا

 شكرتريًا

 عطًُا

متعاَنًا
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 املعلكاتاملعلكات



 

 

 

                                    206                                                                                                       اللكاء السنٌِ السادس للجوات اخلريٍْ باملنطكْ الصرقَْ

 

 

  

  

 املعلكاتاملعلكات
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  عنوان الورقة :عنوان الورقة :

 تٓ نكٌن ُلْحنّى ًاحدّح

 

  مقدمها :مقدمها :

  أمحد بن محد البٌعلُأمحد بن محد البٌعلُ  األستاذ /األستاذ /
 



 أ. أمحد بن محد البٌعلُ                       نكٌن ُلْحنّى ًاحدّ حتٓ
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 ملخص الٌرقْ

ةٓطًل ٖذٙ ايٛرق١ ايبضخ١ٝ َٔ قٍٛ اهلل ةبارى ٚةعاىل " ٚرعًٓانِ ععٛبًا ٚقبا٥ٌ يتعارفٛا " فا٭ؽٌ 

بني ايٓاظ ايتكارب ٚايتعارف، ٫ ايتٓاافز ٚايتبادا ، ٚنُاا قااٍ اىؾاطى٢ ؽا٢ً اهلل دًٝا٘ ٚصاًِ "         

و َأ إٔ ةعتاششلِ "، فايتٛاؽاٌ ن اْٝاا ايٓااظ فازٚر٠       ٭ٕ ختايط ايٓاظ ٚةؾدل د٢ً أذاٖاِ ريارل يا   

ارتُادٝا١، فاٱْضاإ ارتُاادٞ بطبعا١ ٫ ٜضاتطٝي إٔ ٜعاٝػ ن دشيا١، باٌ إٔ أصا  ٚصاا٥ٌ ايعكااب            

 يبين ايبغز ٖٛ دششلِ دٔ ايٓاظ.

ىىّٗٛ ايتٛاؽٌ ن اجملتُعاج، ٚذيو َأ ريا٬ٍ    ٚن ٖذا ايضٝام صٝك ّ ايبضد ةىؾ٬ًٝ

 ٌ ببع ٜاا٘ ايغاازدٞ ٚا٫رتُااادٞ ، ٚهصااكاب ٖااذٙ ا٭بعاااا دًاا٢ ٚاقااي ايعُااٌ       ةأؽااٌٝ َعٓاا٢ ايتٛاؽاا

ارتاارلٟ، يااذيو ياأ ٜكتؾااز ايبضااد دًاا٢ رٛاْااا ْةزٜاا١ ٚهةااا ستاٚياا١ ا٫صااتىاا٠ َاأ ٖااذٙ اىعاااْٞ  

 يتٛطٝ  ايؾ١ً بني اى٪صضاج ارترل١ٜ ٚاجملتُي، ٚحتكٝل ايتٛاؽٌ ايىعاٍ بُٝٓٗا.

 فؾٍٛ : ١ٜٚك ّ ايبضد ٖذٙ ايٓةز٠ ن َك ١َ ٚح٬ح

ٜتٓاااٍٚ ايىؾااٌ ا٭ٍٚ ايتٛاؽااٌ فزٜقاا١ عاازد١ٝ ٚفاازٚر٠ بغااز١ٜ ٚذيااو َاأ رياا٬ٍ حاا٬ذ      

َباصد،ا٭ٍٚ ايتٛاؽٌ فزٜق١ عزد١ٝ ٚايخاْٞ ايتٛاؽٌ فزٚر٠ بغاز١ٜ ٚايخاياد ايتٛاؽاٌ ٚاٚر٠ ن    

 ةٛاؽٌ اجملتُي.

ضاد  ٜٚتٓاٍٚ ايىؾٌ ايخاْٞ ا٭بعاا ايى١ٝٓ يًتٛاؽٌ ٜٚتٓاٚشلا ن ح٬ذ َباصد، ٜٚا رظ ايب 

ن اىبضد ا٭ٍٚ دٓاؽز د١ًُٝ ايتٛاؽٌ ن اىبضد ايخاْٞ أٖ اف ايتٛاؽٌ ٚبٝإ آيٝا١ حتكٝكٗاا حاِ    

 ن اىبضد ايخايد َعاٜرل ايتٛاؽٌ ايىعاٍ.

أَا ايىؾٌ ايخايد فٝتٓاٍٚ رضٛر ايتٛاؽٌ بني ايعٌُ ارترلٟ ٚاجملتُي ن ستاٚيا١ يًٓةاز   

صٝاد ٜاتِ  اد ٖاذا ا٭حاز ن َبضاخني: ا٭ٍٚ       د٢ً دٓاؽز د١ًُٝ ايتٛاؽٌ دٓا  بٓاا٤ ٖاذٙ ادتضاٛر     

   ٞ ةطبٝكاااج ايتٛاؽااٌ ن ايعُااٌ   فٝتٓاااٍٚ رضااٛر ايتٛاؽااٌ ن اى٪صضاااج ارترلٜاا١.أَا اىبضااد ايخاااْ

ارترلٟ ن ْةز٠ ةكٛمي١ٝ يٛاقي اى٪صضاج ارترل١ٜ ٚةعاًَٗا َي ٖذٙ ايٓكط١ اذتٜٝٛا١ ٚايات ةغاهٌ    

 َٔ ةخبٝث ٚرٛاٖا ن اجملتُي. ًارش٤

ْكااب شتتؾاز٠ يًُ٪صضااج ارترلٜا١     ن ريامتت٘ ن عاهٌ   ّ ايبضد ةٛؽٝاٍجٚأريرلًا ٜك 

 صتىاا٠ َٓٗا ن َ  رضٛر ايتٛاؽٌ بٝٓٗا ٚبني اجملتُي.   ي٬
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 مكدمْ

٘ إٚ َعزفن اجملتُاي   ١هاًَا اي ٘ىا ا٥ظٚٚ ٘ايكٝااّ هٗاَا   ايىازا ضتطٝي ٫ٜ          بأصاط ٚقٛادا     تا

 انتضااابٗاَخًااٗا َخااٌ نااٌ اىٗاااراج ميهاأ   ر٠َٗااا ٚا٫ةؾاااٍ ٚايتٛاؽااٌ َااي اٯرياازٜٔ ، ا٫ةؾاااٍ

٘ ، يذيو د٢ً ايىازا ايزاباا ن حتضاني    باىزإ ٚايت رٜا باذٍ اىشٜا    إٔ  ٜبااجملتُي ميهٓا٘    اةؾااي

 .َٔ ادتٗ  ن ٖذا ايؾ ا

 

دًا٢ اارصاتٗا اٚر اىضاتكبٌ،    ٚق  ناْث اى٪صضاج ارترلٜا١ ةعتُا  ن ةٛاؽاًٗا بااجملتُي              

ؽاصا اذتار١ ٖٛ ٚ ا٫ةؾاٍبٕٛ اٚر اىزصٌ، هع٢ٓ إٔ اىزصٌ ٖٛ ايزابا ن ٚنإ اىتدلدٕٛ ًٜع

ٍ د اا ست ٚاًا َأ ٚصاا٥ٌ    بُٝٓا متارظ اى٪صضاج ارترل١ٜ اىتدلع، ناحملافاز٠ أٚ ةٛسٜاي    ا٫ةؾاا

اىًؾكاج نايبٛصذلاج يتغزٝي اىتدلدني د٢ً يعا ٖذا ايا ٚر، ه٫ أْا٘    اصتخ اّأٚ  هد١َٝ٬ْغز٠ 

٭ريرل٠ ةغرلج ٖذٙ ايكاد ٠ هىل ص  َا صٝد أريذج اى٪صضااج ارترلٜا١ اىبااار٠ يتًعاا     ن ايضٓٛاج ا

اٚرٖاااا ن  ٱبااازاس ا٫ةؾااااٍبااااجملتُي َضاااتخ ١َ ن ذياااو نافااا١ ٚصاااا٥ٌ   اةؾااااشلااٚر اىزصاااٌ ن 

اجملتُي، بٌ ٚصاٚيث إٔ ٜهٕٛ شلا ايضبل ن ايع ٜ  َٓٗا، ٚيعٌ ٖذا ا٭َز افي يتك١ٜٛ ةٛاؽٌ ٖذٙ 

 ١ عزصا١ بارل َادلر٠ َأ أنخاز َأ رٗا١       ُا ي اجملتُي ن ٚقاث ناْاث َعزفا١ فٝا٘ شلز    اى٪صضاج َ

 ٚبأنخز َٔ ٚص١ًٝ.

 

ا٭فاازاا ن  َاأ ٚهىل ارتاارلن ْكااٌ ٚةٛؽااٌٝ  ةكااّٛ باا ٚر ر٥ااٝط اى٪صضاااج ارترلٜاا١ ٚهااا إٔ          

ٯريازٜٔ  ٚايتٛاؽاٌ َاي ا   ا٫ةؾاٍيذا نإ َٔ اىِٗ ر ا دًٝٗا إٔ ةعزف أصزار ٚريىاٜا فٔ  اجملتُي 

 ٚذيو يتكّٛ بٛاربٗا د٢ً أنٌُ ٚر٘.
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 الفصل األًل

 التٌاصل فرٍضْ شرعَْ ًضرًرّ بصرٍْ

دًا٢ ْؾاٝا ا٭صا  َأ باني اىٛفاٛداج ا٭نخاز         –ا٫ةؾااٍ   –ٜضتضٛذ َٛفاٛع ايتٛاؽاٌ             

زٜكا١  بايط ٚاصتخ اَ٘هىاُٖٝ٘  ي٬رةكا٤أ١ُٖٝ ن اىزانش ايبضخ١ٝ ٚذيو ذتار١ اجملتُي ايغ ٜ ٠ 

ٛ    ايت ةعٛا بايٓىي د٢ً اجملتُي ٚأفزا يًابع    اٙ، َٚي اريٍٛ ايكزٕ اذتاااٟ ٚايعغازٜٔ أٚ نُاا عتًا

ةتع ا ٚصاا٥ٌ ايتٛاؽاٌ باني ا٭فازاا بعقاِٗ ايابع  ٚباني         –ايزقُٞ  – ةضُٝت٘ بايكزٕ اٱيهذلْٚٞ

ه٫ أْا٘ َاي    ا٭فزاا َٚ٪صضاج اجملتُي اىختًى١، َٚٔ بني ايٛصا٥ٌ اىطزٚص١ صايًٝا َا ناإ صًُاًا،  

ايتكاا ّ ايتهٓٛيااٛرٞ اشلا٥ااٌ حتٛيااث ا٭صاا٬ّ هىل صكااا٥ل، فأؽاابت باٱَهااإ إٔ ٜتٛاؽااٌ ايىاازا      

ايهاااا٥ٔ ن رشٜاااز٠ ن أقؾااا٢ ا٭را َاااي بااارلٙ ايهاااا٥ٔ ن أاْاٖاااا بايؾاااٛج ٚايؾاااٛر٠ ٚةباااااٍ    

 ا٭صاصٝط اىختًى١ َٚتابع١ راٚا ايىعٌ يهًُٝٗا ب ق١ َتٓا١ٖٝ.

 

ذٚرٙ ن ايغزٜع١ اٱص١َٝ٬ َٓذ بعخ١ رصٍٛ اهلل ؽ٢ً اهلل دًٝ٘ ٚصًِ، ٜٚقزب ايتٛاؽٌ جب          

ؽاا٢ً اهلل دًٝاا٘ ٚصااًِ، حااِ بضاارل٠ ؽااضابت٘ ايهاازاّ   بايٓؾااٛـ ايكزآْٝاا١، ٚصاا١ٓ اىؾااطى٢ َاازٚرًا

          ِ ٜا٪َٔ بااهلل ٚايٝاّٛ     رفٛإ اهلل دًاِٝٗ يٝعاًا، يٝ٪نا  فزفا١ٝ ايكٝااّ بايتٛاؽاٌ دًا٢ ناٌ َضاً

٘ ٪ن  اي راصااج ايعًُٝا١ باإٔ ايتٛاؽاٌ فازٚر٠ بغاز١ٜ       نُا ةخبث ايتزارب ٚة ا٭ريز. َأ   ٫ْط٬قا

، عتتاش هىل  اٯريزٜٔ ، نُا إٔ اٯريزٜٔ ن صار١ هيٝ٘ يتضتُز بطبع٘ ارتُادٞقاد ٠ إٔ اٱْضإ 

اذتٝا٠ بِٝٓٗ ٚةتِ اىٓىع١ فُٝا بِٝٓٗ، ٜٚعتدل قطي ايتٛاؽٌ ٚص١ًٝ َٔ ٚصا٥ٌ ايعكاب ايت ٜعاقا بٗا 

غز ف  ايىطاز٠ ايات ةكاّٛ دًا٢ ةباااٍ ا٭صاصاٝط ٚاىغاادز باني ايبغاز ن اْٝاا           ايبغز،فايعشي١ يًب

 ايٓاظ.
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 األًل املبحث

 التٌاصل فرٍضْ شرعَْ

ٔ  نإٜعاْٞ اىضًِ اىعاؽز َٔ د ٠ َغانٌ ،           ٕ   َا ٌ   أبزسٖاا ن ايكاز بٗاا ن   اىافاٞ ٚاريا

اؽاز٠ ٚارةباطا٘ بأصا اذ رياررٝا١     فاُٛر ادتاْاا ادتُاادٞ ن صٝاةا٘ اىع     ايكزٕ اذتااٟ ٚايعغزٜٔ

ِ    أنخز َٔ ارةباط٘ بأؽاٍٛ اياٛدٞ ٚاٱاراى   ناذيو   -ٜعااْٞ  نُاا  ؛  رتؾاا٥ؿ زتتُعا٘ اىضاً

يك  نإ شلاةني ٚ .ٗاَع، ٚد ّ صتاصٗا ، ٚؽعٛب١ ةأقًُ٘  ا٭دُاٍ ادتُاد١ٝ ٚقًّتٗا فعفَٔ  -

ا٫رتُادٞ ،فايبٓا٤ ًا ْٚٛدًاعاْٝٗا اجملتُعاج اٱص١َٝ٬ نُهًتني أحز بايغ ن اىغانٌ ايت ةاىغ

صًكاااج  حاااْٞاياات متخااٌ   ا٭صااز٠  ٚفٝاا٘ ، ٜعتُاا  دًاا٢ ايىاازا ايااذٟ ٜعاا  ايًبٓاا١ ا٭ٚىل     بٛراا٘ داااّ  

ايات ةغاهٌ    غابه١ ايع٬قااج  ب حِ َ٪صضاج اجملتُاي اىختًىا١.  ٚةذلاباط ٖاذٙ اذتًكااج      ،اجملتُي

 َاي َ٪صضااج اجملتُاي اىختًىا١،    ٚايىازا ٚا٭صاز    ،فُٝاا بٝٓٗاا   زٚأصزة٘، ٚا٭صا بني ايىزا  ايتٛاؽٌ

ِ   ذٙ ايغبه١ زتُٛدا١ قبط ٖةٚ  اذتانُا١ ن اجملتُاي   ٚايعااااج ٚايتكايٝا  ٚايتغازٜعاج    َأ ايكاٝ

 .ٚايت ةٓةِ ايتٛاؽٌ بني صًكاج اجملتُي

 ايتٛاؽٌ ن ايكزإٓ.

          ٚ  ِ ، أَاا ايغازا٥ي    1يك  دادتث عزا٥ي اٱص٬ّ ٚععا٥زٙ ادتاْا ادتُادٞ ن نٝاإ اىضاً

قااٍ ةعااىل :    ايٛاصي أفل ا٭١َ هىل ايقٝل َٔ أفل ايكب١ًٝ اجملتُييت ردث ٖذا ادتاْا فك  ْكًث ا

ٚقاٍ ةعاىل أٜقًا : )ٚهٕ ٖذٙ أَتهِ أَا١ ٚاصا ٠   ، (2هذه أمتكم أمت واحدة وأنا ربكم فاعبدون إّن)

ىل ةؾابرل  ه ايىازا  ١ اٱصا١َٝ٬ عٜايغاز ٖاذٙ ايٓكًا١ اداث    ضكال  ةتَٔ أراٌ إٔ  .3ٚ(ٚأْا ربهِ فاةكٕٛ

ْبٝا٘   ٝاا٠ ايىزاٜا١ ياذيو أَاز اهلل     ْىض٘ َي ادتُاد١ ٚا٫بتعاا دٔ عٗٛاج ايآىط ٚصةٛظٗاا ن اذت  

) إٔ ٜؾابرز ْىضا٘ َاي هريٛاْا٘ فكااٍ ةعااىل : )ٚاؽادل ْىضاو َاي اياذٜٔ           ؽ٢ً اهلل دًٝ٘ ٚصاًِ   ستُ 

                                                 
1 http://www.aldawah.net/hoom1/thmoor.htm 

.29 اٯ١ٜ: ا٭ْبٝا٤،صٛر٠   2
 .29 اٯ١ٜ: اى٪َٕٓٛ،صٛر٠   3
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 ْٝا ٫ٚ ةطي َٔ ٜ دٕٛ ربِٗ بايغ ا٠ ٚايعغٞ ٜزٜ ٕٚ ٚرٗ٘ ٫ٚ ةع  دٝٓاى دِٓٗ ةزٜ  س١ٜٓ اذتٝا٠ اي

  .4(أبىًٓا قًب٘ دٔ ذنزْا ٚاةبي ٖٛاٙ ٚنإ أَزٙ فزطا

دتادل ايكاازإٓ ايات٬صِ ٚايذلابااط يتضكٝال َعٓاا٢ ايتٛاؽاٌ َاأ ا٭َاٛر اياات أَاز اهلل بٗااا       ا نُاا        

ريارل ٚفا٥ا ٠ دًا٢ ايىازا ذاةا٘،      ايتشاّ ادتُادا١ ٚايتزُاي ىاا ن ذياو َأ       فضخِٗ د٢ً دبااٙ اى٪َٓني

اهلل  . ٚق  ْكٌ ايطدلٟ ن ةىضرلٙ دأ دبا   5( )ٚادتؾُٛا  بٌ اهلل يٝعًا ٫ٚ ةىزقٛا :فكاٍ ةعاىل

ٍ     بٔ َضعٛا ) أْ٘ قاٍ ن قٛي٘ ةعااىل:  ٚ  ٚادتؾاُٛا  باٌ اهلل يٝعاًا "قاا ْٗا٢  : صباٌ اهلل ادتُادا١". 

ٚقطاي ايتٛاؽاٌ باني ايٓااظ، ٚدأ ايعاٝػ بطزٜكا١         دٔ ايىزق١ ٚا٫ريات٬ف ايكزإٓ ن َٛافي أريز٣ 

فكاٍ ةعاىل : )عزع يهِ َٔ اي ٜٔ َا ٚؽ٢ ب٘ ْٛصًا ٚايذٟ أٚصٝٓا هيٝو  ١ ن َعشٍ دٔ ايٓاظفزاٜ

 ٘ قا  ْكاٌ ايطادلٟ دأ     ٚ   6(َٚا ٚؽرٝٓا ب٘ هبزاِٖٝ َٚٛص٢ ٚدٝض٢ إٔ أقُٝٛا اي ٜٔ ٫ٚ ةتىزقٛا فٝا

  قتاا٠ قٛي٘ ةعاىل : ٫ٚ ةتىزقٛا فٝ٘ "ةعزفٛا إٔ ايىزق١ ًٖه١ ٚإٔ ادتُاد١ حك١".

 ن ايض١ٓ ايٓب١ٜٛ اىطٗز٠ ايتٛاؽٌ

ٚةٛؽاٞ بايتٛاؽاٌ باني    حتا  دًا٢ ادتُادا١     ايٓب١ٜٛ اىطٗز٠ أصااٜد ناخرل٠  ايض١ٓب يك  ٚرا       

ؽا٢ً اهلل   ) بادتاب١ٝ دٓ َا ْكاٌ قاٍٛ رصاٍٛ اهلل    رفٞ اهلل دٓ٘ ، فك  را٤ ن ريطب١ دُز أفزااٖا

أبع   ا٫حٓنيٕ َي ايٛاص  ٖٚٛ َٔ : "دًٝهِ بادتُاد١ ، ٚهٜانِ ٚايىزق١ فإٕ ايغٝطا ( دًٝ٘ ٚصًِ

  . 7. َٔ أراا  بٛص١ ادت١ٓ فًًٝشّ ادتُاد١ ، َٔ صزة٘ صضٓت٘ ٚصا٤ة٘ ص٦ٝت٘ فذيهِ اى٪َٔ"

                                                 
 .92اٯ١ٜ:  ايهٗف،صٛر٠   4
 .301اٯ١ٜ:  آٍ دُزإ،صٛر٠   5
 .31اٯ١ٜ:  ،صٛر٠ ايغٛر٣  6
 رٚاٙ ايذلَذٟ .  7
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ٌ دٔ َىارق١ ادتُادا١ ٚقطاي اي    ٢ْٗ رصٍٛ اهلل ؽ٢ً اهلل دًٝ٘ ٚصًِٚق          باني أفزااٖاا    تٛاؽا

يطادا١ ٚادتٗااا ٚاشلزاز٠ ٚادتُادا١ فإْا٘      : "ٚأْا آَزنِ خبُط ، اهلل أَزْٞ بٗٔ : ايضاُي ٚا  فكاٍ

  .8َٔ فارم ادتُاد١ قٝ  عدل فك  ريًي ربك١ اٱص٬ّ َٔ دٓك٘ ه٫ إٔ ٜزاري"

 ادتُادا١ ٚايتٛاؽاٌ باني    ريرلٜا١  بني رصاٍٛ اهلل ؽا٢ً اهلل دًٝا٘ ٚصاًِ ن َٛافاي ناخرل٠      ٚق         

ٛ  ٕأفزااٖااا ، ٚإٔ اهلل ٜبااارى ٖااذا ايتٛاؽااٌ ٜٚ دُاا٘ ٚأ  اؽااٌ صااًو طزٜكاا٘ هىل  َاأ ٜكطااي ٖااذا ايت

أ١َ ستُ  ٫ جتتُي د٢ً ف٬ي١ ٚإٔ ٜ  اهلل َعٗاا : فكا     ايٓار، فًك  بني ؽ٢ً اهلل دًٝ٘ ٚصًِ بإٔ 

ادتُادا١   َاي ) : "هٕ اهلل ٫ ظتُي أَت د٢ً ف٬ي١ ، ٜٚا  اهلل   ؽ٢ً اهلل دًٝ٘ ٚصًِ قاٍ رصٍٛ اهلل

إٔ ادتُادا١ رةا١ ٚايىزقا١     ٘ ٚصاًِ  ؽا٢ً اهلل دًٝا  ٚفرت ايزصٍٛ  نُا. 9ن ايٓار" عذَّ ، َٚٔ عذَّ

  .10دذاب فك  ْكٌ ايٓعُإ بٔ بغرل دٔ ايزصٍٛ ) قٛي٘ : "ادتُاد١ رة١ ٚايىزق١ دذاب"

 ايتٛاؽٌ ن ععا٥ز اٱص٬ّ

ٚق  ردث عاعا٥ز اٱصا٬ّ ادتاْاا ادتُاادٞ ن صٝاا٠ اىضاًِ ، ٚةتا٘ ، ٚأدطتا٘ صكا٘ ، فًاٛ                  

 ٚا٭ِٖ بني ايغاعا٥ز ايات ٜ٪اٜٗاا اىضاًِ يٛرا ْا إٔ اٱصا٬ّ       أريذْا ايؾ٠٬ ايت ٖٞ ايغعرل٠ ا٭ٚىل

أٚرا دًا٢ اىضاًِ إٔ ٜا٪اٟ فزفاٗا ن يادا١ دًا٢ أررات اٯرا٤ ، ن صاني أْا٘ فقراٌ أاا٤ ايضآٔ            

َٓىزاًا ن ايبٝث بعٝ ًا دٔ أدني ايٓاظ ، ٫ٚ عاو إٔ اذتهُا١ َأ ذياو ةًبٝا١ ادتااْبني ادتُاادٞ        

ٕ ةىؾا٬ٝج أاا٤ ؽا٠٬ ادتُادا١ َأ صٝاد ايٛقاٛف ن ؽاف ٚاصا          ٚايىزاٟ ن فطاز٠ اىضاًِ ، ٚه  

ٚاذتزـ د٢ً اصتكا١َ ايؾف ، َٚتابع١ اٱَاّ ن ايكٝاّ ٚايزنٛع ٚايضزٛا ٚد ّ اصتباق٘ ن أٟ 

دٌُ َٔ أدُاٍ ايؾ٠٬ اا ُٜٓٞ راْا ا٫يتشاّ ادتُادٞ ن ْىضا١ٝ اىضاًِ ٚصٝاةا٘ ؛ ٚةاأةٞ ؽا٠٬      

ًِ أاا٤ٖا نٌ أصبٛع ن اىضز  َزص١ً أرق٢ ن ةُٓٝا١ ادتاْاا   ادتُع١ ايت فزا ايغزع د٢ً اىض

ادتُاادٞ دٓاا  اىضااًِ ، فاااجمل٧ هىل اىضااز  ٚاصااتُاع ارتطباا١ اياات عتاا رذ ارتطٝااا فٝٗااا اىضااًِ  

                                                 
 رٚاٙ ايذلَذٟ  8
 رٚاٙ ايذلَذٟ . 9

.رٚاٙ ابٔ أبٞ داؽِ ن ايض١ٓ 10
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ٛرر ي٘ أصٛاشلِ يٝض ا يا٘ ايٛاربااج ايات ظتاا إٔ ٜكاّٛ بٗاا ضتاِٖٛ ،         بأَٛر هريٛاْ٘ اىضًُني ، ٜٚؾ

ٚايتبؾارل ٚايازبط باني اىضاًِ ٚهريٛاْا٘ اٯريازٜٔ ؛ ٚةاأةٞ ؽا٠٬ ايعٝا           ةأةٞ َزص١ً أرق٢ ن ايتٛد١ٝ 

يذلبط اىضًِ بأٌٖ بً ة٘ يٝعًا ، ٖٚٞ َزص١ً أرق٢ ن ايزبط ادتُادٞ ، حِ ٜأةٞ أاا٤ اذتاس دًا٢   

اىضااًِ َااز٠ ن ايعُااز يرلبطاا٘ بأَتاا٘ اٱصاا١َٝ٬ ، فًٝكاا٢ اىضااًِ أحٓااا٤ أاا٥اا٘ عااعا٥ز اذتااس هريٛاْاا٘       

ف أيٛاِْٗ ٚأرٓاصِٗ ٚيغاةِٗ ، ًٜبضٕٛ يباصاًا ٚاصا ًا ٜٚا٪ارٕٚ عاعا٥ز ٚاصا ٠ ن      اىضًُني د٢ً شتتً

 .بأَت٘ ُٜٚٓٞ ادتاْا ادتُادٞ دٓ ٙٚقث ٚاص  ، اا ٜ دِ ربط اىضًِ 

  ايتٛاؽٌ ن أري٬قٝاج اىضًِ

ٚمل ٜهتاف اٱصاا٬ّ بتغذٜاا١ ادتاْااا ادتُااادٞ ن صٝااا٠ اىضااًِ بضاأ ايتغاازٜعاج اي٬سَاا١ ياا٘         

ٚعازي   ايعباااج ايت ة٪اٟ هىل ةُٓٝت٘ ، بٌ سّن٢ ا٭ري٬م اىزةبط١ ب٘ نايتقض١ٝ ٚاٱٜخارٚفزا 

اىضًِ د٢ً إٔ ٜهٕٛ َعطا٤ً، َىٝ ًا يٓىض٘، ْافعًا يغرلٙ، ٚصخ٘ د٢ً زتاٖا ٠ ْىضا٘ فُٝاا ٫ ٜكا ر     

ٍ فكاا  ّْىز َٔ ايعشي١ ، ٚصدر د٢ً شتايط١ اٯريزٜٔ ٚايؾدل د٢ً أذاِٖنُا ،  فعً٘ بطٛاد١ٝ ٚصا

: "اىضًِ هذا نإ شتايطًا ايٓاظ ٜٚؾدل د٢ً أذاٖاِ ريارل َأ اىضاًِ اياذٟ ٫      ؽ٢ً اهلل دًٝ٘ ٚصًِ 

 . 11غتايط ايٓاظ ٫ٚ ٜؾدل د٢ً أذاِٖ"

ٜٚأةٞ رُيًُل ا٭َز باىعزٚف ٚايٓٗٞ دٔ اىٓهز ايذر٠ٚ ن ٖذا اجملاٍ َٔ ْاصٝا١ اذتازـ دًا٢            

١ اىعازٚف فُٝٗاا ، ٚهبعااا عازٚر اىٓهاز دُٓٗاا ، فكا         ادتُاد١ ٚا٭َا١ َٚتابعا١ أَٛرُٖاا ، ٚةُٓٝا    

صخث د ٠ آٜاج ٚأصااٜد دًا٢ ريًال ايتقاض١ٝ ٚاٱٜخاار ٚسنتا٘ فكااٍ ةعااىل : )ٚاياذٜٔ ةباٛأٚا ايا ار           

ٚاٱميإ عتبٕٛ َٔ ٖارز هيِٝٗ ٫ٚ ظت ٕٚ ن ؽ ٚرِٖ صار١ اا أٚةٛا ٜٚ٪حزٕٚ د٢ً أْىضِٗ ٚياٛ  

ٍ . ٚقاٍ 12(٦و ِٖ اىىًضٕٛنإ بِٗ ريؾاؽ١ َٚٔ ٜٛم عت ْىض٘ فأٚي اهلل ؽا٢ً اهلل دًٝا٘    رصاٛ

     . 13) : "٫ ٜ٪َٔ أص نِ صت٢ عتا ٭ريٝ٘ َا عتا يٓىض٘" ٚصًِ

                                                 
 رٚاٙ ايذلَذٟ 11
 . 9صٛر٠ اذتغز، اٯ١ٜ  12
 رٚاٙ ايذلَذٟ 13
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باحملافةا١ دًا٢    ٚق  ٚرر٘ اٱص٬ّ اىضًِ هىل فعاٌ ارتارل ضتاٛ اٯريازٜٔ ن دا ر٠ اٚا٥از ةبا أ                 

هىل ناٌ   ثؽاً ٚصتا٢   ٙ ايا ٚا٥ز صاي ٖاذ  ٚبٛاي ٜ٘ ٚ ْىض٘ َٔ ايغو ٚايزٜب١ ٚةزى ٚايغبٗاج حِ ح٢ٓ

اٱْضا١ْٝ َزٚرًا بأقارب٘ ٚررلاْ٘ ، فكاٍ ةعاىل: )ٚهذ أريذْا َٝخاقهِ أ٫ ةعبا ٚا ه٫ اهلل ٚبايٛايا ٜٔ   

  َ ٚاىضاانني ٚادتاار ذٟ ايكزبا٢ ٚادتاار ادتٓاا ٚايؾااصا بادتٓاا         ٢هصضاًْا ٚبذٟ ايكزبا٢ ٚايٝتاا

َز باىعزٚف ٚايٓٗٞ دٔ اىٓهز : "َٔ رأ٣ ، ٚقاٍ ايزصٍٛ ) ن اذتد د٢ً ا٭14(ٚابٔ ايضبٌٝ .... 

َااآهِ َٓهااازًا فًاااٝغرلٙ بٝااا ٙ فاااإٕ مل ٜضاااتطي فبًضااااْ٘ فاااإٕ مل ٜضاااتطي فبكًبااا٘ ٚذياااو أفاااعف   

 .15اٱميإ"

هٕ ايتٛاؽٌ اىتُخٌ فُٝا ظتا فعً٘ ن عبه١ ايع٬قاج ن ايبٓاا٤ ا٫رتُاادٞ ن اجملتُعااج             

ةزابطٗاا، َٚا ٣ ايىٗاِ يا ٣ أفازاا اجملتُاي دأ أُٖٝا١         اٱص١َٝ٬ ٜٓعهط أحزٙ ن ادتُادا١ ٚقا٠ٛ   

ٖذا ايذلاباط َٚزرعٝاةا٘ ايغازد١ٝ ن اٱصا٬ّ، ٚاصاتع اا ناٌ َآِٗ يًباذٍ ٚايعطاا٤ يًٛؽاٍٛ هىل           

 ن ذياو باث  اجملتُي اٱص٬َٞ اىٓغٛا، ٚباىٛاؽىاج ايت ص اٖا ي٘ ايكزإٓ ايهزِٜ، ٚصببث ٚربَّ

ِ فاىضاًِ هٛراا ايٓؾاٛـ ايضاابك١ ظتاا دًٝا٘ إٔ       ص١ٓ اىؾاطى٢ ؽا٢ً اهلل دًٝا٘ ٚصاًِ، َٚأ حا      

ٛ َطًاٛب َٓا٘   ًٜتشّ بادتُاد١ ٚإٔ ٜهإٛ دٓؾازًا هظتابٝاًا ٚفااد٬ً فٝٗاا، باٌ ٜٚكا ّ أنخاز ااا ٖا          

  ٓت٘.ٚايةىز جب اهللَٔ  ايزفا، ٚيٝٓاٍ ا٭رز ٚايخٛاب

يًعشي١  ، ٚذَ٘د ّ ايتخًٞ دٓٗاصد اىضًِ د٢ً ادتُاد١ ٚا٫رةباب بٖهذا عزع اهلل ٚصهُ٘ ن 

ٚقطااي أٚاؽااز ايع٬قاااج ٚايتٛاؽااٌ بااني أفاازاا اجملتُااي، ٚحتىٝااش ا٭فاازاا ن اجملتُااي اىضااًِ دًاا٢     

ٜ٪حز  ٕايعطا٤ ٚايتقض١ٝ ٚاٱٜخار نأري٬م ٜتض٢ً بٗا اىضًِ ايذٟ عتا اهلل ٚرصٛي٘، ٜٚضع٢ هىل أ

   ن اي ْٝا. إٔ عتؾٌ دًٝ٘ ٜطُي َا دٓ  اهلل د٢ً َا

 

 

                                                 
 36صٛر٠ ايٓضا٤، اٯ١ٜ  14
رٚاٙ ايٓضا٥ٞ. 15
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 الثانُ املبحث

 ضرًرّ بصرٍْ التٌاصل

ريااز أٚ هىل ْكااٌ َعًَٛاا١ أٚ رياادل٠ َاأ عااخؿ هىل آ    ايتٛاؽااٌ ٖااٛ ايعًُٝاا١ اياات ٜااتِ هٛربٗااا            

ٟ   زتُٛدا١ َأ ايٓااظ    ٚفال رَاٛس      ( Human communication )، ٜٚهإٛ ايتٛاؽاٌ ايبغاز

َع١ٓٝ َتىل دًٝٗاا، صاٛا٤ ناْاث ةًاو ايزَاٛس يىةٝا١ دادل ايًغا١ أٚ بارل يىةٝا١ ن ؽاٛر٠ اذتزنا١             

َزصٌ ٖٚٛ َٔ  . ٚيًتٛاؽٌ طزفإ أص ُٖا16برلاج ايٛر٘ ٚاٱميا٤اج، َٚا ٜض٢ُ بًغ١ ادتض ٚةع

ريز َضتكبٌ ٖٚٛ اىتًكٞ يع١ًُٝ اىٛاؽ١ً، ٚبُٝٓٗا رصاي١ ٚايات ةأرياذ ايغاهٌ    ٜب أ بايتٛاؽٌ، ٚاٯ

أٚ ايًىةٞ أٚ برل ايًىةٞ، ٚمتز ددل أاا٠ ا٫ةؾاٍ ايت حتٌُ ٖذٙ ايزصاي١، ٚعتٝط بايتٛاؽٌ ب١٦ٝ 

 ستٝط رياررٞ ٜ٪حز ٜٚتأحز بع١ًُٝ ا٫ةؾاٍ، ٖٚٓاى ةغذ١ٜ رارع١ يًزصاي١ ةعٛا يًُزصٌ. 

ُرا     ا٫صتغٓا٤ٚايتٛاؽٌ بٗذا ايتعزٜف ٫ ميهٔ           ٔ ايبغاز ٜضاتطٝي إٔ   َ ا  ْٔدٓا٘ يابين ايبغاز، ف

ٔ هىل  اٜعٝػ َٓىزاًا َُٗا أةاٙ اهلل َٔ ْعِ، صت٢ إٔ ايتُتي بٓعِ اهلل حتتااش فٝٗا   يتآعِ بٗاا،    اٯريازٜ

فُٔ ميًو اىايٞ عتتاش ىٔ ٜغذلٟ َٓ٘، ٚىٔ ٜبٝاي يا٘، ٚىأ غت َا٘، صتا٢ أْا٘ َأ ايٓاصٝا١ اىعٜٓٛا١          

ذياو   ٜاز عتتاش هىل ر١ٜ٩ ايىكرل َٚطايع١ طزٜك١ صٝاة٘ صت٢ عتط أْ٘ أ أْعِ اهلل دًاِٝٗ، ٚهٕ مل  

 ىا أارى ايٓع١ُ ايت َٓض٘ اهلل هٜاٖا.

        

 ُٖٚا: ا٫ةؾا٫ج َٔ نيْٛد ايتٛاؽٌ َٔ ري٬ٍ  ٚةةٗز فزٚر٠        

  ايززل١ٝ ا٫ةؾا٫ج: أ٫ًٚ 

ٚميهٔ   .ايززل١ٜٝغًا دًٝٗا ايطابي ايززلٞ ٚةتِ صضا ايًٛا٥ت ٚايكٓٛاج  اةؾا٫جٖٚٞ  

 ٖٞ: أقضاّد ٠ ةكضُٝٗا هىل 

ا٭دًا٢  ٚفٝٗا ةؾر ر اىعًَٛاج ٚا٭فهار ٚاىكذلصاج ٚا٭ٚاَاز َأ    .َٔ أد٢ً ٭صىٌ اةؾا٫ج -1

ا٭اْا٢   ضاا ايتضًضاٌ اٱاارٟ هٕ نٓااا ن دُاٌ هاارٟ  أٚ هىل ا٭قاٌ عاأًْا هذا نٓااا       هىل  َٓؾاباً 

                                                 
16  http://www.moqatel.com/mokatel/data/Behoth/Mnfsia15/MostlhatNafsia/Mokatel20_2-2.htm 
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ٚةٛرٝاا٘  ايتٓةااِٝهىل ةٛفااٝت أٖاا اف  ا٫ةؾاااٍٜٚٗاا ف ٖااذا ايٓااٛع َاأ   ارتُااادْٞااتهًِ داأ بٓااا٤ 

 عٝٛدا. ا٫ةؾاٍ، ٚ ٖٛ أنخز أْٛاع  اىع ٠ٚةٓىٝذ ارتطط ٚايدلاَس  صًٛن٘

اىضات٣ٛ ا٭اْا٢ دًا٢ اىضات٣ٛ     را  ا٫ةؾاٍٜٚتقُٔ ٖذا ايٓٛع َٔ  . أصىٌ ٭د٢ً َٔ اةؾا٫ج -2

ٛفااٛداج اىصااٍٛ  ا٫قذلاصاااج ٚٚرٗاااج ايٓةااز ٭ٟ طًااا رزلااٞ َخ٬،ٜٚتقاأُ نااذيو  ا٭دًاا٢، 

ٜااز٣ ، ١ٚ، أٚ صتاا٢ ةبًٝااغ بعاا  ا٭َااٛر بغاا  ايٓةااز داأ طًبٗااا َاأ اىضاات٣ٛ ا٭دًاا٢ أّ ٫      ختًىاااى

ٍ اٍ شلاذا ايٓاٛع َأ    هدطا٤ اجملا  ٚرٛب اىتخؾؾٕٛ ايتٛاؽاٌ   ذ ٚذياو يٝضا   ١ٕ ٜاتِ  زٜا  ٭ ا٫ةؾاا

 .                             ادتٝ  بني اىضت٣ٛ ا٭ا٢ْ ٚا٭د٢ً

باني اىضات٣ٛ   ايات ةاتِ    ا٫ةؾاا٫ج َٚأ أَخًتٗاا    اىضتعزفا١  ا٫ةؾا٫جأٚ  ا٭فك١ٝ. ا٫ةؾا٫ج -3

ٗ اٱاارٟ ايٛاص   ، ٖٚاذا  ر ٜا ٠ َعًَٛااج أٚ أفهاار    انتضااب أٚ  ِبٗ ف ةٓضٝل ادتٗٛا فُٝا بٝآ

  ر ًا يتضكٝل ايتكارب بني اىضت٣ٛ اٱاارٟ ايٛاص  ٚةكًٌٝ اىغه٬ج فُٝا بِٝٓٗ. ايٓٛع َِٗ

ا٫ةؾا٫ج ايكطز١ٜ.ٜٚهٕٛ ا٫ةؾااٍ باني ا٭فازاا ن َضاتٜٛاج هاارٜا١ شتتًىا١،َٚٔ َشاٜاٖاا         -4

 صزد١ ايتٓضٝل.

           :ززل١ٝايبرل  ا٫ةؾا٫ج: حاًْٝا

خاٍ دًا٢ ٖاذا   اىٚا٫رتُادٝا١، ٚ  ايغخؾا١ٝ دًا٢ ايع٬قااج    ا٫ةؾا٫جٜٚعتُ  ٖذا ايٓٛع َٔ          

ا٭فازاا بغاهٌ عخؾاٞ ٚاذتا ٜد دأ نافا١ ا٭َاٛر اذتٝاةٝا١،         َا ٜاتِ باني    ا٫ةؾا٫جايٓٛع َٔ 

   ٚةذٚب فٝٗا اىٓاؽا ٚاىضتٜٛاج اٱاار١ٜ .

 ٠َٚااتغرل َتكًباا١ةتُٝااش بأْٗااا صٝااا٠ اٱْضااإ ٕ صٝااد ه ةؾاااٍا٫دًاا٢ دًُٝاا١  ٚةاا٪حز ا٫ْىعااا٫ج         

 ناذتااااا د ٜاااا ٠ اْىعااااا٫جاياااآىط ن بعااااد اياااات ة اىٓٛداااا١بايتزااااارب  ٦ًَٝاااا١،ٖٚٞ باصااااتُزار

 ا٫ْىعاا٫ج ٚبرلٖاا َأ    ايهآب١، ايطُأ١ْٓٝٚايبغ ،ارتٛف،ايكًل،ا٭َٔ،ايىزح،اذتشٕ،ايغقا 

قاااّ دًُااا٤ اياآىط بٛفااي بعاا  ايكٛاداا  اياات   ٚقاا  ٜتضااٍٛ اٱْضااإ هىل ياااا. ا٫ْىعااا٫ج.ٚباا ٕٚ 

نااار ٚايٛفاا٤ٛ ٚايؾاا٠٬  ُٜٗااٌ اٚر ا٭ذ أ٫ ٚصاآذنزٖا اٯٕ دًاا٢  اْىعا٫ةٓاااةضاااد  دًاا٢ فاابط  

 َٚٔ أِٖ ٖذٙ ايكٛاد  َا ًٜٞ: ٕ ن هداا٠ ايتٛاسٕ ايٓىضٞ هىل طبٝعت٘.آٚقزا٠٤ ايكز

  َٔ د بايغقاا َاخ٬ً   ايىازا فعٓ  عاعٛر   ا٫ْىعاي١ٝ: ايطاق١ايتخًؿ ٘ ؾا ر أٟ أَاز   ٜأ٫  ًٝا

 ايطاق١.ؾزف َٔ ري٬ي٘ ٖذٙ ٜغغٌ ْىض٘ بأٟ دٌُ ٜٓ ّ دًٝ٘ فُٝا بع  بٌ ٜق  
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  ٍعاااٝا٤ أرياااز٣ هىل أ اْتباٖااا٬ٍ٘ حتٜٛاااٌ ٚذياااو َااأ ريَّااا :ي٬ْىعااااٍ َقااااا٠ايكٝااااّ بأدُاااا

 . ا٫ْىعاٍد٢ً ةٓاصٞ َٛفٛع  ضاد ٙٝي

 ٖٓاا   ىازا ج ادتضِ فع٢ً اييعق٬ هرٗااًاٚ ُٜض ذ ةٛةزًا ا٫ْىعاٍادتضِ: ها إٔ  اصذلريا٤

ادتضُٞ،ٚايٓىضاٞ ن َهاإ    ا٫صاذلريا٤ اٍٚ هساي١ ٖذا ايتٛةز ٚاٱرٗاا َٔ ريا٬ٍ  عتإٔ 

ايٓىضٞ بايٛف٤ٛ ٚايؾا٠٬ أٚ بكازا٠٤ ايكازإٓ ٚا٭ذناار      ا٫صذلريا٤ٖاا٨ َٚزٜت،ٜٚهٕٛ 

 .اىأحٛر٠

  ٜٚىك   ٠نبرل ٠ٜعطٌ ايتىهرل بؾٛر فا٫ْىعاٍ: ا٫ْىعاٍأحٓا٤  اى١ُٗد ّ ايبث ن ا٭َٛر

 ك ر٠ د٢ً ر١ٜ٩ ا٭َٛر د٢ً صكٝكتٗا.ايايعكٌ ةزنٝشٙ ٚ ٜغٛؼ د٢ً 

ث ٜٚعتدل ايتٛاؽٌ بني أفزاا اجملتُي فزٚر٠ صت٢ ةضرل اذتٝا٠ بغاهٌ طبٝعاٞ، فُأ ناْا              

ريز يعا اٚر اىزصٌ، ٚحتهُث فٝا٘ ايضاُاج ايات ةقابط دًُٝا١ اٱرصااٍ َٓا٘،        ي٘ صار١ ي ٣ اٯ

 ٕ ن أفقااٌ صا٫ةاا٘ صتاا٢ ٜزصااٌ رصااايت٘ بطزٜكاا١ ٚافااض١ ٚصاا١ًُٝ ةقاأُ     ٚعتاازـ دًاا٢ إٔ ٜهااٛ

ا٭اا٠ اىٓاصب١ ايت حتٌُ رصايت٘ يتقُٔ يا٘   اصتخ اّٚؽٍٛ َقُٕٛ ايزصاي١، نُا عتزـ د٢ً 

، ٜٚتًكاا٢ اىضااتكبٌ رصاااي١ اىزصااٌ ربباا١ َٓاا٘ ن همتاااّ دًُٝاا١ ايتٛاؽااٌ صااٛا٤ نااإ يتضكٝاال       ذيااو

ريز ٚن٬ ا٭َزٜٔ ٜقأُ متااّ دًُٝا١ ايتٛاؽاٌ     يطزف اٯن َضاد ٠ ا رببت٘ َؾًض١ رياؽ١ ي٘ أٚ

 يتضكل ٖ فٗا ايذٟ أرااٙ اىزصٌ ٚربا ن همتاَ٘ اىضتكبٌ يتًو ايزصاي١.

ٕ ايغاخؿ ايطبٝعاٞ ٫ ٜضاتطٝي إٔ ٜعاٝػ     ايٓاظ ٫ ةٓتٗاٞ، صٝاد ه  ٚىا ناْث اذتار١ بني           

٘، فإٕ د١ًُٝ ايتٛاؽٌ ةعتدل فزٚر٠ هىزاٙ، فٗٛ ن صار١ يٰريزٜٔ نُا إٔ اٯريزٜٔ ن صار١ هيٝ

طتىا   ٌ َآِٗ با ٚرٙ ن اجملتُاي َُٗاا دا٬ أٚ ا     بغز١ٜ صت٢ ٜعٝػ ايٓاظ صٝا٠ طبٝع١ٝ، فٝكّٛ نا 

عإٔ ايىزا ن اجملتُي، فادتُٝي ن صار١ هىل ادتُٝي ، فايٛسٜز ٫ ٜضتغين دأ صارا١ ايغىارل، ٫ٚ    

 ةتهاٌَ صٝاةِٗ ، ٚةضتكز أَٛرِٖ. ايطبٝا دٔ با٥ي ارتقز٠ ، فايٓاظ  ارتِٗ يبعقِٗ ايبع 
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 الثالث املبحث

 التٌاصل ًدًري يف تكامل اجملتنع

ايىزا ٚادتُاد١ قطبإ َت اري٬ٕ َتها٬َٕ، ةزبطُٗا حكاف١ ا٫ةؾاٍ ٚةزةبط ٖذٙ ايخكاف١         

 .بُٗا

ٚ   ٜزةبط ايىزا بادتُاد١ صت٢ هفايىزا برل ادتُاد١، ٚ راٛا  ْ٘ ٫ ميهٔ فِٗ ايىازا، باٌ ٫ ميهأ 

نإ َا ظتعاٌ اجملتُاي زتتُعاًا     ٚهذان ؽًت٘ ٚد٬قت٘ بادتُاد١،  ه٫، أؽ٬ًايىزا ٚاذت ٜد دٓ٘ 

ٝاش ٖاذٙ ايع٬قااج دأ     ، فاإٕ َاا مي   ا٭فزاا ٚدًُٝاج ايتٛاؽٌ بُٝٓٗاا ٖٛ ةًو ايع٬قاج اىتبااي١ بني 

ٗااا ةاتِ دًُٝاا١  ايات هٛرب  اصااِ ايخكافا١  برلٖاا ٖاٛ ْضاال ٖاذٙ ايع٬قااج، ٖٚااٛ َاا ٜطًاال دًٝا٘ دااا٠ً       

 .ايتٛاؽٌ بأطزافٗا ٚٚصا٥ًٗا ٚأاٚاةٗا اىختًى١

ٚايات ة٪صاط دًا٢ َقإُٛ حكافا١       فايخكاف١، ٖٚٞ زتُاٛع ايع٬قااج باني ايىازا ٚادتُادا١               

بط١ شلاذٙ ايع٬قااج َأ زتتُاي هىل آرياز، فااجملتُي       َقإُٛ ايخكافا١ ايقاا   تًف يذيو غت، اجملتُي 

ةقبط٘ ايخكاف١ ايعًُا١ْٝ ، فًهاٌ   غتتًف متاًَا دٔ اجملتُي ايذ١َٟٝ ايخكاف١ اٱص٬ ايذٟ ةقبط٘

، ٚباني  ٘ٚزتتُعا ، ٚبني ايىازا  اَقُْٛ٘ ايذٟ ٜقبط د١ًُٝ ايتٛاؽٌ بني ا٭فزاا فُٝا بُٝٓٗ آَُٗ

ٞ  ايىزا ٚاى٪صضاج ايىاد١ً ن اجملتُي،  ختتًاف ا٭اٚار اىٓاطا١ باا٭فزاا ٚايتهاايٝف ايات       ٚبايتااي

  ٬ف ٖذا اىقُٕٛ ايخكان.بٗا باريت ٗاعتًُْٛ

َتهاًَاا١ ٫  أقطابااًاايخ٬حاا١، ايىاازا ٚادتُاداا١ ٚايخكافاا١    ا٭قطااابَاأ ٖٓاااى ناْااث ٖااذٙ           

ص ٖا دٔ ايكطبني اٯريزٜٔ دش٫ً ةاًَا، ف٬ ميهٔ دشٍ ايىزا دٔ ادتُاد١ ٚدأ  ٜعشٍ أ ٕأميهٔ 

هأ قٝااّ د٬قا١ باني ايىازا      ٚإٚ حكافا١، نُاا ٫ مي   فازاا أايخكاف١، ٫ٚ ميهٔ قٝااّ زتتُاي إٚ   

ياذيو فاإٕ ا٭صاط ايخكافٝا١     ،ايات ٜعتُا ٖا اجملتُاي ٜٚزفا٢ دٓٗا     َأ ريا٬ٍ ايخكافا١    ه٫ٚادتُاد١ 

رياز بضابا إٔ َقإُٛ    ةهٕٛ َكبٛيا١ ن زتتُاي آ  ايت ٜب٢ٓ دًٝٗا د١ًُٝ ايتٛاؽٌ ن زتتُي ق  ٫ 

ف١ اٱص١َٝ٬ اكاىٛرٛا٠ ن ايخ َٔ أرٌ اٯريزٜٔفخكاف١ اٱٜخار ٚايتقض١ٝ  ايخكاف١ برل َكبٍٛ فٝٗا، 

حكافااج   ايبع  اأ شلاِ    ، رها ٜٓةز شلايتٛاؽٌ بني أفزاا اجملتُي اىضًِٚايت ة٪حز ن دًُٝاج ا

ْ٘ َٔ برل اىدلر ي ِٜٗ إٔ ة٪حز د٢ً ْىضاو طٛادٝا١   ، صٝد هأريز٣ د٢ً أْٗا ارب َٔ ارٚب ادتٕٓٛ
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ا ٫ ةعزفا٘ أٚ قابًتا٘ َاز٠ ٚاصا ٠ ن     رياز، رها  عاخؿ آ  ٚب ٕٚ أٟ َ٪حزاج ا١ْٜٛٝ حتىاشى دًا٢ ذياو   

 .صٝاةو

قاا  ٜهاإٛ َؾااطًت ايىاازا  ٖٚااٛ ايًبٓاا١ ا٭ٚىل ن اجملتُااي َاأ أنخااز اىؾااطًضاج بُٛفااًا             

 ٜتقُٔ َعاْٞ َتٓٛد١ َتع ا٠: ٭ْ٘ٚةزنٝبًا 

      ايىازا ناا٥ٔ يا٘ رضا  ريااـ       هٕفٗٛ َٔ ر١ٗ ٜتقُٔ َع٢ٓ ايىازا ايبٝٛياٛرٞ َأ صٝاد

ٛرّ ب٘ فزاٜت٘.  ٜك

  ُٖٚنا٥ٔ ميتًو ععٛرًا ٔ َع٢ٓ ايىزا ايضٝهٛيٛرٞ َٔ صٝد هٛ َٔ ر١ٗ حا١ْٝ ٜتق ْ٘

ايكاٍٛ باإٔ    هىلرياؽًا بايذاج ٚأصاصٝط ٚدٛاطف رياؽ١، ٖٚٛ َاا افاي بعا  ايى٬صاى١     

غرلٖااا َأ ادتااشر اةؾااا٫ً  ايىازا أعااب٘ َااا ٜهإٛ بااادتشٜز٠ اىضااتك١ً ٫ ميهأ اةؾاااشلا ب   

 ٖا. ٕ ذيو ٜىك ٖا فزاٜتٗا ٚٚرٛافعًًٝا ٭

               َٔأ رٗا١ حايخا١ ٜتقأُ َعٓا٢ ايىازا ايخكاان اياذٟ عتُاٌ أفهاارا رياؽا١ ٜٚعادل دا ٖٛٚ

 ٚر١ٗ ْةز ن َكابٌ ا٭فهار ٚٚرٗاج ايٓةز ايت عتًُٗا برلٙ َٔ ا٭فزاا.

 هىلٚهذا نإ اىع٢ٓ  ايبٝٛياٛرٞ ٚايضاٝهٛيٛرٞ عتُا٬ٕ دااا٠ اىعٓا٢ ايىازاٟ ٜٚغا رإ ايهاا٥ٔ          

 قطا ا٫رتُاد١ٝ. هىلعتٌُ َع٢ٓ ا٫رتُادٞ ٜٚغ  ايىزا قطا ايىزا١ٜ، فإٕ ايخكان 

يًىاازا اا٥ُااًا ؽااٛرةني، ؽااٛرة٘ ن َاازآ٠   ٕهَٚاأ أصااباب بُااٛا ٚةزنٝااا َؾااطًت ايىاازا           

 ْىضاا٘ نُااا ٜاا رنٗا ٖااٛ ْىضاا٘، ٚؽااٛرة٘ ن َاازآ٠ اٯرياازٜٔ نُااا ٜاا رنٗا فاازا آريااز أٚ أنخااز.  

ؽف باىٛفٛد١ٝ، ٚهذا نإ أِٖ َا ٜتؾف با٘  أَا ا٭ٚىل ميهٔ ٚؽىٗا بايذاة١ٝ، ٚأَا ايخا١ْٝ فتٛ

بتعبرل آريز ايغعٛر بايذاج، فإٕ ٖذا  أٚايىزا َٚا عت ا َعاْٞ ايىزا١ٜ ٖٛ ايغعٛر بتُٝشٙ دٔ ايغرل 

بايتٛاؽااٌ َااي  ه٫ايغااعٛر ْىضاا٘ ٜتضاا ا ن فاا٤ٛ اىاا٪حزاج ٚايعٛاَااٌ ا٫رتُادٝاا١، فااايىزا ٫ ٜكااّٛ    

 .17فٝ٘ ٚأريرلا أ٫ٚزتتُع٘ ٚبتأحرلٙ ايخكان 
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ٕ أصٝااد حبااث ، ن ايتزُعاااج اذتٝٛاْٝاا١ةااأحرلاج ادتُاداا١ دًاا٢ ايىاازا   ٚيكاا  أحبتااث ايتزااارب       

ٕ ادتاازٚ ادتااا٥ي ٜأنااٌ َااي  ىاازاًا، ٚيهٓاا٘ ٜأنااٌ َااي ادتُاداا١، ٚأ  ادتاازٚ ايغاابعإ ٫ ٜأنااٌ َٓ 

تًااف داأ ةغزٜاا  ايطااا٥ز اىٓىاازا غت  ٕأايتزااارب  أحبتااثادتُاداا١ أنخااز اااا ٜأنااٌ َٓىزااًُ..نُااا  

ٕ ريؾ١َٛ ايكطط َي ادتزذإ َٔ ر١ٗ. ٙ َي ادتُاد١، رياؽ١ هذا ْغأ ٖذا ايطا٥ز َٓىزاًا..ٚأةغزٜ 

بىعااٌ دٛاَااٌ ايتاا رٜا    ةتباا ٍ نًٝاااً  ٕأميهاأ  ٚهْٗاااَهتضااب١  أريااز٣َٚااي ايهاا٬ب َاأ رٗاا١   

اىتعاقبا١ صتا٢ دٓا      ا٭رٝاٍمث١ ْٛدًا َٔ ْكٌ ايذلاذ ا٫رتُادٞ بني  إٔ٪ن  نٌ ٖذا ٜ ٚايتُزٜٔ.

 اذتٝٛإ.

         ٛ ٖااذٙ ةٓااتس ن   ا٫رتُااادٞايااذلاذ  ْكااٌدًُٝاا١  إٔٚراا ْا  اٱْضااإ هىلإ فااإذا ةزنٓااا اذتٝاا

 أٚ، فا٬ ٜؾابت ايغاخؿ    ظاٖز٠ اذتقار٠ ايت ٫ ٚرٛا شلا ن اىضت٣ٛ اذتٝٛاْٞ اٱْضاْٞاىضت٣ٛ 

ٕ ٭ هرلدٓ َا ٜهتضا ايًغ١ ٚايك ر٠ د٢ً ايتٛاؽٌ َاي اٯريازٜٔ، ٚبايتاايٞ اياتى     ه٫ايها٥ٔ فزاًا 

ايتىهرل ٫ ٜهٕٛ إٚ يغ١، ٚبذيو ٜهتضا حكافت٘ ايت ةتغهٌ َٔ : ايع٬قاج ٚاىزنش ٚاي ٚر 

 ٚا٫ْتُا٤ ٚاىعتك  ٚايكِٝ ٚايعاااج..اخل. 

 

فزٜقااا١ عااازد١ٝ ٚفااازٚر٠ بغاااز١ٜ ٜااا في هىل ايتهاَاااٌ باااني أفااازاا اجملتُاااي  بادتباااارٙهٕ ايتٛاؽاااٌ 

 ٜٚٓعهط ذيو د٢ً:

ٕر      ق٠ٛ ٚؽ٬ب١ ٚمتاصو أفزاا اجمل -1 اهلل عتاا   تُاي، ٜٚكاٍٛ اذتال ةباارى ٚةعااىل ن ذياو )ه

إ ه٫ ٕ ٖٓااى بٓٝا  ٛ، ٚئ ٜها 18ايذٜٔ ٜكاةًٕٛ ن صبًٝ٘ ؽىًا نأِْٗ بٓٝإ َزؽٛـ (

هذا ة٬صِ ٚةعإٚ أفزاا اجملتُي، ٚئ ٜهٕٛ َزؽٛؽًا ه٫ هذا صاااج فٝا٘ قُٝا١ ادتضا      

 دقا٤.ايٛاص  ايذٟ هذا ة اد٢ َٓ٘ دقٛ  ةهاةف ٚةعاف  َع٘ صا٥ز ا٭

ٜ في ا٭فزاا هىل ايتخًٞ دأ ا٭ْاْٝا١، ٚةكا ِٜ اىؾاًض١ ايعاَا١ دًا٢ اىؾاًض١ ارتاؽا١،          -2

َٚٔ حِ فإٕ اجملتُي اياذٟ ٜزباٞ أفازااٙ دًا٢ ايتٛاؽاٌ ٚةُٓٝا١ رٚح اٱٜخاار ٚايتقاض١ٝ ٖاٛ          

١ ن بٓا٤ اٚي١ اٱصا٬ّ دًا٢ ٜا     خاي١ٝ، ٚيك  نإ َٔ ا٭صط ايز٥ٝضزتتُي ٜكذلب َٔ اى

                                                 
.4صٛر٠ ايؾف، ا٭١ٜ  18
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يت بًغث إٔ قاٍ أص ِٖ  دًٝ٘ ٚصًِ، اى٪اريا٠ بني اىٗارزٜٔ ٚا٭ْؾار ٚاستُ  ؽ٢ً اهلل

 ُٖا أطًكٗا يو فتشٚرٗا. اص هريذل اٟ إ سٚرتيٰريز ٖاةا

ستارب١ ايىزا ىةاٖز ايىضاا ٚايٛقاٛف فا ٖا إٚ ةهًٝاف يا٘ باذيو، فاايىزا ٜعتادل إٔ         -3

ا٭َز باىعزٚف ٚايٓٗاٞ   رٚح ٜكبٌ فٝ٘ َا ٫ ٜكبٌ يٓىض٘، ٖٚذٙ ٖٞ َٓ٘ ف٬ ًااجملتُي رش٤

 دٔ اىٓهز ن اٱص٬ّ.
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 الفصل الثانُ

 األبعاد الفنَْ للتٌاصل

ٍ  ٜعزف اىتخؾؾٕٛ دًُٝا١  اافا١ يٓكاٌ اىعًَٛاج،ٚا٭فهاار ٚ اىٗااراج ٚ     اشلعًُٝا١  اي بأْٗاا   ا٫ةؾاا

 عزفاإٜٛٚ .ايزصاااي١َاأ عااخؿ هىل آريااز، ٚةاا٪اٟ هىل هصاا اذ أحااز َعااني دًاا٢ َتًكااٞ        ا٫جتاٖاااج

 يًزصااي١ ٜتِ باني عخؾاني أٚ أنخاز ٜٚاتِ فٝا٘ ةىضارل اىضاتكبٌ        ايذٟ  ا٫ةؾاٍ ايىعاٍ بأْ٘ ا٫ةؾاٍ

 ايت أرااٖا اىزصٌ. بايطزٜك١

ٌ  ٜٚعزفإٛ نااذيو         َٚأ ري٬ياا٘ ٜتباااٍ ايٓاااظ    يًغاا١ ا٭صاصا١ٝ  ٚايٛظٝىاا١ايغازا   بأْاا٘ ايتٛاؽا

ِ  اىعًَٛاااج ٜٚٛرٗاإٛ أٚ ٜاا٪حزٕٚ دًاا٢ بعقااِٗ اياابع  ٚنااذيو   . ٜعاادلٕٚ داأ َااٛاقىِٗ َٚغااادزٖ

٘  ا٫ةؾاااٍن حت ٜاا  دٓاؽااز  ا٫ةؾاااٍٚةتُخااٌ ا٭بعاااا ايىٓٝاا١ يعًُٝاا١    ٚأعااهاي٘ ٚأْٛاداا٘ ٚريطٛاةاا

 َٚعٛقاة٘.

ةااتِ بااني  َُٗاا١دًُٝاا٘  ا٫ةؾاااٍ ٜٚعتاادلدتُٝااي ايبغااز . َُٗاا١ ٌٚايتٛاؽاا ا٫ةؾاااٍَٗااار٠ ٚةعتاادل      

باايتخطٝط اىضابل شلاا ٚحت ٜا   اىضاتكبٌ ،       ه٫ ايعًُٝا١ طزفني أٚ أنخز ٫ٚ ميهٔ إٔ ةآزت ٖاذٙ   

ٱرصاشلا ٚنذيو حت ٜا  ايشَاإ ٚاىهاإ اىٓاصاا ٱرصااشلا،       اىٓاصب١ ا٫ةؾاٍ، ٚٚص١ًٝ  ايزصاي١

ٍ هىل هساي١ ناف١ اىعٛقاج ايت ق  ة٪حز دًا٢ صتااح دًُٝا١     باٱفاف١ٖذا  تؾاٌ  نُاا أْا٘ ي   .ا٫ةؾاا

باارل  با٫ةؾاااٍايًىةااٞ  ا٫ةؾاااٍَاأ إٔ ٜكااذلٕ   َاأ اىزصااٌ هىل اىضااتكبٌ ٫باا     ٚافااض١ايزصااا٥ٌ 

 .19ًىةٞاي

هااا ٜعاازف هٓاااطل ايتىادااٌ ٚقاا  ٜااتِ ايتخطااٝط ٱرصاااٍ رصاااي١ َااا بؾااٛرٙ    ا٫ةؾاااٍٜتااأحز ٚ        

ٚدًا٢   .ايزصااي١ ٱرصااٍ   اىٓاصاب١ َٓطكا١ ايتىاداٌ    اريتٝاار ٚدٓ  ةٓىٝذٖا ةىغٌ بضبا دا ّ   ؽضٝض١

هٕٛ اا٥ُا ٜبٌ  ذلنٗا ةضٝطز دًٝ٘ ٚد٢ً ةؾزفاةٜ٘ف٬  اْىعا٫ة٘ةعًِ نٝى١ٝ ايتضهِ ن  ايىزا

 .بٓىض٘ ٚاْىعا٫ة٘اىضٝطز د٢ً ايٛفي َٔ ري٬ٍ حتهُ٘  ٖٛ
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 املبحث األًل

 عناصر عنلَْ التٌاصل

 ٖٞ: ا٫ةؾاٍيتتِ د١ًُٝ  ١صت١ دٓاؽز أصاصٝ فزَا ٫ب  َٔ ةٛ اةؾاٍعت ذ يهٞ 

ٍ ٖٚٛ ايغاخؿ اياذٟ ةبا أ َٓا٘ دًُٝا١      اىزصٌ: -1 ٜٚعتادل اىزصاٌ ٖاٛ     ايزصااي١. أٚ َؾا ر   ا٫ةؾاا

ايطزف ايىادٌ ن د١ًُٝ ايتٛاؽاٌ، ٚاياذٟ ي ٜا٘ اصتٝااش هيٝا٘ صاٛا٤ ناْاث صارتا٘ َااٜا١ نطًبا٘           

أٚ ةًكٞ ْؾاٝض١، ٚبٓاا٤ دًٝا٘ غتتاار اىزصاٌ قٓاا٠ ا٫ةؾااٍ        ٠يهتاب أٚ قًِ أٚ صارت٘ يتٛؽٌٝ فهز

 ة٪حز د٢ً اةؾاي٘ باٯريزٜٔ ٖٞ:اىٓاصب١ يتضكٝل ايىاد١ًٝ ن د١ًُٝ اةؾاي٘، ٚيًُزصٌ زلاج 

ٕ زلااج ايغاخؿ ادتضاُا١ْٝ ةا٪حز ن دًُٝا١ اةؾااي٘، فايغاخؿ        هزلاج رضُا١ْٝ. صٝد أ. 

 ؽااصا  ايب ٜٔ غتتًف ن اةؾاي٘ دٔ ايغخؿ ايٓضٝف، ٚايغخؿ ذٚ ايؾٛج ادتٗٛرٟ بارل 

 ايؾٛج اشلاا٨.

زلاج ْىض١ٝ. فايغخؿ ا٫ْطٛا٥ٞ غتتًاف ن اةؾااي٘ دأ ايغاخؿ ا٫ْبضااطٞ، فاا٭ٍٚ       ب. 

ريااز َٓىااتت دًاا٢ اٯرياازٜٔ فٝهاإٛ   ًاا٢ اٯرياازٜٔ، بُٝٓااا اٯ ميٝااٌ هىل ايعشياا١ ٚداا ّ ا٫ْىتاااح د 

ؽ اقاج بضزد١ ٜٚكطعٗا أٜقًا بضازد١، بُٝٓاا ا٫ْطاٛا٥ٞ ٜهإٛ ؽا اقاة٘ بؾاعٛب١ ه٫ أْٗاا        

 ة ّٚ ط٬ًٜٛ .

ايغاخؿ، صاٛا٤ ناإ َتشٚراًا أٚ     ١. ٖٚٞ اذتاي١ ا٫رتُاد١ٝ ايات دًٝٗاا   زلاج ارتُادٝ . ش

قاي  شب، ٖٚذا َا ظتعاٌ بعا  اجملتُعااج ة   ، فاىتشٚش غتتًف ن ةٛاؽً٘ دٔ ا٭د أدشب

 هعاراج د٢ً اىتشٚراج نُا ٖٛ ن ايع١َ٬ ايت ةٛفي د٢ً ٚر٘ اىزأ٠ اشلٓ ١ٜ اىتشٚر١.

اؽً٘ دٔ ايغخؿ ايضاًِٝ، قا  ٫ ٜضاتطٝي    اذتاي١ ايؾض١ٝ. فايغخؿ اىزٜ  غتتًف ةٛ . ا

ٕ اذتاياا١ بُٝٓااا ٜضااتطٝي ايضااًِٝ أاا٤ٙ، صٝااد هَاازٜ  ايكًااا إٔ ظتاازٟ اةؾااا٫ صزنٝااًا 

 ايؾض١ٝ ةىزا دًٝ٘ اصتعُاٍ أاٚاج َع١ٓٝ ن ايتٛاؽٌ َي اٯريزٜٔ.
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ْاا٘ ٫ ٜضااتطٝي عااخؿ ٫ ميتًااو صاصاا١ ايضااُي إٔ ظتاازٟ اةؾااا٫ صاا١َ٬ اذتااٛاظ. صٝااد هٖااا. 

همياا٤اج بعٝٓا٘، ٚبٓاا٤     ٫ ميهٓا٘ اصاتخ اّ    إٔ عخؾًا ٫ ميتًاو صاصا١ ايبؾاز   يىةًٝا، نُا 

 دًٝ٘ فإٕ ص١َ٬ اذتٛاظ ة٪حز ن د١ًُٝ ايتٛاؽٌ بني ا٭فزاا.

اذتاي١ ايغذا١ٝ٥. فايغخؿ ايذٟ ٜتقٛر رٛدًا غتتًف ن اةؾاي٘ دٔ ايغخؿ ايذٟ عبي  .ٚ 

 ، فبعقِٗ ٜتضِ بايعؾب١ٝ أحٓا٤ ؽٝاَ٘ أٚ رٛد٘.

رٝاا١. فايغااخؿ اىهت٦ااا غتتًااف ن ةٛاؽااً٘ داأ ايغااخؿ اىاازح اىضاازٚر،   اذتاياا١ اىشا . س

صٝاااد ميٝاااٌ اىهت٦اااا يًعشيااا١ ٚدااا ّ ايتٛاؽاااٌ، ٚهٕ ةٛاؽاااٌ ٜتضاااِ اةؾااااي٘ بتعااابرلاج     

 ا٫نت٦اب ٚايقٝل.

اذتاي١ ايعك١ًٝ. َٚا ايتٛاؽٌ ه٫ ْتااش هاراى ايعكاٌ يًُاخرلاج، فاإذا ناإ اىزصاٌ َزٜقاًا         .ٚ 

ٔ، َٔ قبٌ اٯريزٜٔ صٝ٪حز صتًُا دًا٢ ةٛاؽاً٘ بااٯريزٜ    ْىضًٝا ٚي ٜ٘ هصضاظ با٫فطٗاا

 ع١ًُٝ اةؾاي٘ باٯريزٜٔ.ب ٚايغخؿ اىؾاب بتخًف دكًٞ ةقز

اجتاٖاااج َعٝٓاا١ أٚ قااِٝ َعٝٓاا١. فايغااخؿ اىتاا ٜٔ ٜاآعهط دًاا٢ دًُٝاا١ اةؾاااي٘ نااإٔ      . ب

ٜضتعٌُ دبار٠ هٕ عا٤ اهلل، ٚي٬ً أرياز٣ ةعهاط ة ٜٓا٘، ٚناذيو ايعًُااْٞ ٜآعهط       

 ٘ د٢ً ةٛاؽً٘ باٯريزٜٔ.   قُٝ٘ ٚاجتاٖاة

 

ٚةا٪حز ايضاُاج    .ٚحتًٝاٌ رَٛسٖاا ٚةىضارلٖا    ايزصاي١ باصت٬ّايت ةكّٛ ادت١ٗ ٖٚٛ  اىضتكبٌ:  -2

ايتضي ارتاؽ١ باىزصٌ ن ةٛاؽٌ اىضتكبٌ نُا ة٪حز ن اىزصٌ، ه٫ إٔ ٖٓاى زلاج ختتًف دٓا   

ٚصايتا٘ ايعكًٝا١ ، فقا٬ً دأ َضات٣ٛ       اىضتكبٌ، َٓٗا اذتاي١ اىشار١ٝ ايت ٜهٕٛ دًٝٗا اىضاتكبٌ، 

 ةزنٝشٙ ٚاْتباٖ٘ دٓ َا ٜتًك٢ ايزصاي١ .

، جا٭فهااار، ا٫قذلاصااا تقاأُ ةٚ ٖٚااٞ َااا ٜااتِ ْكًاا٘ َاأ اىزصااٌ هىل اىضااتكبٌ،     ايزصاااي١: -3 

 هٛفٛداج َعٝٓ٘. اىتعًك١ ٤ٚاٯرا
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، ايزصاااي١ا ٖااٛ ًىةٝاا٘،فضُٝٓا ْتضاا ذ ٜهاإٛ صاا ٜخٓ ايباارل أٚ  ايًىةٝاا١ بايًغاا١ٜٚااتِ ايتعاابرل دٓٗااا  

ٖااااٞ  اىزصاااا١َٛ فايؾااااٛر٠،ٚصُٝٓا ْزصااااِ ايزصاااااي١ٚصُٝٓااااا ْهتااااا فُااااا ْكااااّٛ بهتابتاااا٘ ٖااااٛ   

 .ايزصاي١،ٚنذيو صُٝٓا ًْٛح بأٜ ٜٓا فإٕ َعين صزن١ أٜ ٜٓا ةًو ٖٞ ايزصاي١

 َٔ اىزصٌ هىل اىضتكبٌ. ايزصاي١ٖٚٞ ا٭اا٠ ايت َٔ ري٬شلا ٜتِ ْكٌ  ا٫ةؾاٍ:ٚص١ًٝ  -4

ايزصاي١ ٚايتأنا  بأْٗاا ْىاط ايزصااي١ اىزصا١ً       ٖٚٞ ستاٚي١ اىضتكبٌ يىِٗ رع١:ايتغذ١ٜ ايزا -5 

  هيٝ٘ أّ ٫، ٚرا اىضتكبٌ د٢ً ٖذٙ ايزصاي١ صٛا٤ يًتأن  َٔ ؽضتٗا أٚ ايزا دًٝٗا.

٬ٜصااه ٖٓااا أحااز  ،ٚقاا   يًزصاااي١دًاا٢ اىضااتكبٌ بعاا  ةًكٝاا٘  ا٫ةؾاااٍٖٚٛ ظٗااٛر أحااز ايتااأحرل: -6  

  .اجتاٖاةَ٘ٔ ري٬ٍ ةغرل ن صًٛن٘ أٚ ن٬َ٘ أٚ اىضتكبٌ د٢ً  ا٫ةؾاٍ
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 املبحث الثانُ

 حتكَكى ًآلَْأهداف التٌاصل 

ٜعتدل ايتٛاؽٌ بني أفزاا اجملتُي، صٛا٤ ناإ ةٛاؽا٬ً فزاٜاًا أٚ يادٝاا أٚ باني َ٪صضااج                 

ا٭َاٛر، ٚعتاط ايٓااظ     اٯيا١ ايات ةضارل َأ ري٬شلاا      أٚ رياؽا١ً  اجملتُي اىختًى١ صاٛا٤ ناْاث داَا١ً   

َٔ ري٬ي٘ طعِ ايضعاا٠ ٚايتعاص١، ٚايغ٢ٓ ٚايىكز، ٚايضٗٛي١ ٚايؾعٛب١، ٚا٭َأ   فٝعزفٕٛباذتٝا٠، 

..، ٚةض٢ُ نٌ ٖذٙ ا٭َٛر بىعايٝاج اذتٝا٠، بٌ ب ْٚٗا يأ ٜهإٛ ٖٓااى    ا٫صتكزارٚا٭َإ ٚد ّ 

 صٝا٠.

 

 :هىل ن اجملتُي ا٫ةؾاٍٜٗ ف  

 رن٘ ه٫ َٔ داؼ ن ايب٬ا اٱصا١َٝ٬، فىاٞ ايغازب دٓا َا     ٜؽ١ً ا٭رصاّ، ٖٚٛ أَز ٫  .1

اذتال ايكااْْٛٞ ن ذياو، ٚهذا     اٜبًغ ايؾيب أٚ ايىتا٠ ٜٓىؾ٬ دٔ أصزةُٗا، أٚ دًا٢ ا٭قاٌ شلُا   

٘ َاز٠ حاْٝا١، فٝغٝاا دٓا ٖا أصاصاٝط ا٭ب       ٫ٕٚ ًٜتكٝاا  ٕص ذ ذيو رها ٜىذلقا ٜٚغٝاا   بأبٓا٥ا

ٔ صضااظ  اٚرٙ جتااِٖٗ، ٜٚغٝاا ناذيو ه    ٜا٘ ٚاٚرٙ جتااِٖٗ ، فٝهادل ايٛاياا إ ٫ٚ    بٛاي  ا٫با

ُ    ٜزداااِٖ بعاا  ذيااو ه٫  ٖااذٙ  ايعٝاااج نبااار ايضاأ ، ٚاٚر ايعزااش٠ ، ٚهذا مل ٜاا ريٌ أصاا ٖ

 ادتُعٝاج ، رها ٫ ظت  َٔ ٜضكٝ٘ عزب١ َا٤ ًٜٚٗو اْٚٗا.

ُاا١ ٚايقاازٚر١ٜ ن ٗ، ٖٚااذا َاأ ا٭َااٛر اىَاأ ا٭دًاا٢ هىل ا٭اْاا٢ْكااٌ ةعًُٝاااج ٚةٛرٝٗاااج  .2

٠، فايٓاظ يٝضٛا صٛا٤، فإٕ ناْٛا ن َ٪صض١ َأ َ٪صضااج اجملتُاي ف٬با  َأ ةاٛفز       اذتٝا

نًاٞ ٫ ٜزاٖاا َأ ٖاِ ن     قٝاا٠ ةهٕٛ ن َضت٣ٛ أد٢ً ةز٣ ا٭َٛر بطزٜكا١ عاا١ًَ ٚهٓةاٛر    

ِ َٗا  ايا ْٝا هىل  ٗاج َأ اىضاتٜٛاج اٱاارٜا١ ايعًٝاا    ٚاَز ٚايتٛرٝدطا٤ ا٭َضت٣ٛ أا٢ْ، يذيو ه

غرل٠ رياز نا٭صاز٠ ايؾا   آ ارتُادٞٛر . أَا هذا نٓا ْتض ذ دٔ أٟ ْضل ٚفزٚرٟ يتضٝرل ا٭َ

أٚ ايعا١ً٥ هىَٗٛٗا ايٛاصي، فإْٓا ْهٕٛ أَاّ صار١ ًَض١ أٜقًا إٔ ٜضُي ايؾغرل َٔ ايهبرل 

  ، َٚٔ ؽاصا ايتزارب هىل ص ٜد ايعٗ  هعذلناج اذتٝا٠.

ٔ هنضااب   .3 ٚ   ر ٜا ٠  ٚاجتاٖااج َٗااراج َٚىااِٖٝ    اٯريازٜ . ايتطاٛر ن ايعااامل ةضااٜز اياتغرل 

فاذتٝا٠ جتارب ، ٚمل ٜٛي  أص  ٜعزف نٌ ع٤ٞ ٚهةا نٌ فزا ن اجملتُي عتتااش ىأ ٜعًُا٘    
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ٜٚ رب٘ ٜٚىُٗ٘ ، فإٕ بًغ ص  ايتعًِ ٚايىِٗ ٚاىٗار٠ ظت  ْىض٘ ًٜعا اٚر ا٭صتاذ بع  إٔ ناإ  

اىٗااراج،  ، بايتٛاؽاٌ ةتٛاؽاٌ ارتادلاج ٚةتاٛارذ     اذتٝاا٠ ميارظ اٚر ايطاياا صاابكًا ٖٚهاذا    

 .ا٫نتغافاجٚةُٓٛ ايعًّٛ ٚةةٗز 

. فا٭طىاٍ ٚنباار  ص١ًُٝبطزٜك٘  د٢ً َٔ عتتارٕٛ ايزدا١ٜ ارتاؽ١ ن اجملتُياٱعزاف  .4

عتتااارٕٛ هىل ايتٛاؽااٌ بطزٜكاا١ شتتًىاا١، فٗااِ عتتااارٕٛ ىاأ ميااارظ اٚر اىغاازف دًاا٢   ايضاأ

ٔ هٜذا٤ أْىضِٗ أٚ هٜاذا٤  هىل ةؾزفاةِٗ، فذلنِٗ ق  ٜٛؽًِٗ  ، ٜٚعتادل ٖاذا ايٓاٛع َأ     اٯريازٜ

 ايتٛاؽٌ َٔ أِٖ أْٛاع ايتٛاؽٌ يًٛؽٍٛ هىل اجملتُي اىخايٞ ايذٟ ةٓغ ٙ ا٭َِ.

ٖ  ٚأفازااٙ ااا  ْغز ا٭فهار ٚاىعتك اج ايؾضٝض١ ٚبخٗا ن اجملتُي  .5  اختااذ دًا٢   ِٜضااد 

اجملتُااي هىل ايتٛاؽااٌ بغااهٌ ؽااضٝت    ٱرعااااٜٚعتاادل ٖااذا ا٭َااز صٜٝٛااًا    .ايضاا١ًُٝايكاازاراج 

ٚختتًف ا٭َِ ن ٖذٙ ا٭فهار ٚاىعتك اج، ه٫ أْ٘ ن ْٗا١ٜ ا٭َاز ناٌ    اجملتُي،٢ دٓ٘ ٜزف

زتتُي ي٘ حكافت٘ ايت ٜبخٗا يٝضاد  أفزااٙ د٢ً ايتٛاؽٌ فُٝا بٝآِٗ بايغاهٌ اياذٟ ٜزفإٛ     

 دٓ٘. 

ًااٛ  ٚب أفاازاا اجملتُاايةٛرٝاا٘ ادتٗااٛا جتاااٙ اشلاا ف اىٓغااٛا َاأ رياا٬ٍ ايتىادااٌ ايبٓااا٤ بااني    .6

 .أفزاا اجملتُيبني  ايزفا ٚا٫ْضزأَّ  ١ريًل اررٚرٝ  هىل ٚفي اجملتُي 

 

 :بني أفزاا اجملتُي ا٫ةؾآٍٖاى ايع ٜ  َٔ ا٭عٝا٤ ايت ق  ةضبا هداق١ 

 دٔ َقُْٛٗا. ٠ٚبرل َعدل ٚافض١برل  ا٫ةؾاٍ: فك  ةهٕٛ يغ١ ا٫ةؾاٍيغ١  .1

ااا ٜٛيا  صا٤ٛ ايةأ      ااا٭فاز  باني   ايع٬قا١ ق  ٜعٛا ذيو يض٤ٛ : ٚ ايزصاي١ةىضرل  اريت٬ف .2

 .ايزصاي١يىض٣ٛ  ىِٗايايذٟ ب ٚرٙ ٜ٪حز د٢ً طزٜك١ ٚ

 .ايزصاي١يطبٝع١ اىضتكبٌ ٖٚ ف  َٓاصب١برل  اةؾاٍاىزصٌ يٛص١ًٝ  اريتٝار .3

 .ايزصاي١ٓاصبني ٱرصاٍ اىبرل ايٛقث ٚاىهإ  اريتٝار .4

قااٗا ٚهُٖاااٍ بع بعقااٗاب ا٫ٖتُاااّهىل  اااا ٜاا دٛايٛقث:ن ْىااط  د ٜاا ٠ٚؽااٍٛ رصااا٥ٌ  .5

 اٯريز.

 .١ا ىٛقف أٚ رأٟ أٚ ٚر١ٗ ْةز َعٝٓايتعؾ .6

 .زصا٥ٌايدٓ  هرصاٍ  ايىزا١ٜ ايىزٚمد ّ َزادا٠  .7
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 املبحث الثالث

 معاٍري التٌاصل الفعال

 ا٫ةؾاااٍفاازٚر٠ َاأ فاازٚرٜاج اذتٝااا٠، ه٫ أْاا٘ هذا مل ٜهاأ ياا٘ ٖاا ف فكاا    ا٫ةؾاااٍٜعتاادل        

اىزصٌ َأ اىضاتكبٌ أَازًا ٜزٜا  حتكٝكا٘ َأ ٚرا٤       فعايٝت٘، فًهٞ ٜهٕٛ ايتٛاؽٌ فعا٫ً ٜضتٗ ف 

ٞ ٚاشلاا ف يااٝط بايقاازٚر٠ إٔ ٜهاإٛ  باا٘،  ا٫ةؾاااٍ َاأ ري٬ياا٘  أَاازًا َُٗااًا، ٚهةااا ٜٓبغااٞ إٔ ٜكقاا

 صارت٘ صت٢ ٚيٛ ناْث ٖذٙ اذتار١ زتزا ةض١ًٝ ٜزٜ ٖا اىزصٌ.

 د٢ً ١٦ٖٝ عهًني ُٖٚا: ا٫ةؾاٍٜةٗز 

 

أٚ احملااحااج باني    ا٫رتُاداجصٛا٤ ن  اىٓطٛق١ ايه١ًٍُ ٚق  ٜتِ َٔ ري٬   ايًىةٞ. ا٫ةؾاٍأ٫ًٚ 

نايٓغاازاج  اىهتٛبا١  ايهًُا١ ٚناذيو َاأ ريا٬ٍ ٚرؼ ايعٌُ.ٚقا  ٜااتِ أٜقاا َأ رياا٬ٍ       ا٭فازاا 

هشاٜاا أُٖٗاا أْا٘ َأ اىُهأ       ايهتابٝا١ ٚةتُٝاش ايٛصاا٥ٌ    ايهتاب١ٝٚايتكارٜز ٚبرلٖا َٔ ايٛصا٥ٌ 

، أَاا   ايتهًى١ٚنذيو ةا١ٜ اىعًَٛاج َٔ ايتضزٜف ٚق١ً  اذتار١بٗا ٚايزرٛع شلا دٓ   ا٫صتىاظ

 اصااتخ اّايىٗااِ ارتاااط٧ شلااا ٚريؾٛؽااا دٓاا   ٚاصتُاااٍأٖااِ دٝٛبٗااا فااايبط٤ ن هٜؾاااٍ اىعًَٛاج،

 نًُاج شلا أنخز َٔ َعين. 

 

 ١ًىةٝا ايبارل  َٚأ ايزصاا٥ٌ     ايًغا١  اصتخ اّإٚ  ايزصاي١ٚفٝ٘ ٜتِ ْكٌ   ًىةٞ.ايبرل  ا٫ةؾاٍ :حاُْٝا

 ادتبااارادتضااِ ))نتعاابرلاج ايٛراا٘،اٱميا٤اج،صزناج ايٝاا ٜٔ ٚايًُااط ((ٚنااذيو ميهاأ  يغاا١ 

َاج فُٔ َخ٬ ق  مي ْا بهخرل َٔ اىعًٛ ايىزاًىةٝ٘ فؾٛج ايبرل َٔ ايزصا٥ٌ  ايؾٛة١ٝايتعبرلاج 

ٍ ايغخؾاٞ َأ ٖا ٤ٚ أٚ    ٘ ري٬ي٘ ميهٔ َعزف١ َغادزٙ، َشارا  ٚ ،َزح أٚ اْىعاا صٝاا٤ أٚ  انت٦ااب 

 .اْطٛا٤

ٚصآكّٛ باذنزٖا ٖٓاا     اٯريزًٜٔىةٞ َي ايبرل يتضضٔ ايتٛاؽٌ  يًىزا ١ُٗاىع  ايٓكاب ٖٚٓاى ب

 :بعزاي١

٘  اهظٗار ايىزٚحباج:فُٔ ري٬ٍ  ٠بكٛ يٰريزٜٔايىزا  َٛار١ٗ .1 ٔ  ٫ٖتُاَا َأ ريا٬ٍ    بااٯريزٜ

يًىاازا  رصاااي١ٛؽااٌ ٜٚاٱميااا٤ بزأصاا٘ د٬َاا١ ايىٗااِ فإْاا٘   حٓااا٤ اذتاا ٜد َعاا٘أ ايٓةااز هىل ٚرٗاا٘
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٘ َىااٖااا إٔ ر ّ قاا  ٚؽااًث .ٚاشلاا ٤ٚ     صااايت َاأ أنخااز ةعاابرلاج ايٛراا٘ ةااأحرلا دًاا٢       ٚا٫بتضااا

  ٘.ٚةعبرلاة ايىزاٚظتا إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ةزابط بني رصاي١ ِ .بٝٓٗ ايخك١ٜشرع  فا٫بتضاّاٯريزٜٔ.

ٗ ٜٚ اٯريزَٜٔكذلصاج  ايىزاتًك٢ ٜصًٛى َتىتت:فعٓ َا  ةباعه .2 باٛا ٚدطاف ةضاتضٛذ     اعزفا

 .ٚصبِٗ اٯريز١ٜٔ د٢ً حك

ىأ   ْٓا نبغاز ضتاا ايٓةاز ناخرلاً    ه:صٝد ِأحٓا٤ ايتٛاؽٌ َعٗ نخرلًا اٯريزٜٔ ةز هىلايٓ .3

 .بابتضا١َٗا هذا أةبع ٚخباؽ١ ايخك١ايهخرل َٔ  ايىزاةعطٞ  ايٓكط١ٖٚذٙ  ،ضتا

٪حز دًا٢  تؾافض١ بىتٛر صاىفاىغادز.ٚاف٤  اىٛا٠يٓكٌ  ١بًطف:ٖٚٞ أأَٔ ٚصًٝ اىؾافض١ .4

 ٚطزٜك١ هرصاشلا. ١زصاياي

 رى إٔ ٜا  ايىازا ٕ اشلا ٤ٚ ظتعاٌ   هايتضًٞ با٘ صٝاد    ايىزا َٔ أِٖ َا ظتا د٢ً ٤ٚٛ:ٖٚاشل  .5

 . رصايت٘ اصت٬ّيٲْؾاج ي٘ ٚ  اصتع اا ِي ٜٗ اٯريزٜٔ

 

 :ايتاي١ٝبٓزاح ٫ب  َٔ ةٓىٝذٙ ٚفل ارتطٛاج  ا٫ةؾاٍيهٞ ٜتِ 

ٔ    ايىازا : ٚذيو َٔ ري٬ٍ ةضاا٩ٍ  ا٫ةؾاٍحت ٜ  اشل ف َٔ  .1 ٍ ٖاذا   دأ اشلا ف َا  ا٫ةؾاا

 ؟ٌٖٚ ٖٛ فزٚرٟ أّ ٫

ٍ : َأ َعًَٛااج ٚآرا٤ ٚايات صاتتٛىل ةزيا١ اشلا ف َأ        ا٫ةؾاٍحت ٜ  ستت٣ٛ   .2  ا٫ةؾاا

 . ستضٛص١ ١ٚريدلاج هْضاْٝ اصتزاباجهىل 

ُ  ايٓكط١:ٚةغٌُ ٖذٙ ي٬ةؾاٍ اٯريزٜٔحت ٜ  ريؾا٥ؿ ٚصاراج  .3 ٚاررا١   َِٚٝاٛشل  ِٗقاٝ

( ،حااِ ايذاةٝاا١ ِ)صاارلةٗيضًٛن١ٝٚا ٚايعًُٝاا١ ٚا٫قتؾاااا١ٜ ا٫رتُادٝاا١ ِٚريًىٝاااةٗ ِذنااا٥ٗ

ٚ باااااااااااارل  ٚاىباعااااااااااااز٠،اىزنب١،أٚ ٚايبؾااااااااااااز١ٜ،ايضُع١ٝ اٱارانٝاااااااااااا١ ِأصااااااااااااايٝبٗ

 .اىضتك١ًأٚ  ٚايىزا١ٜ،ادتُاد١ٝ،اىباعز٠

 ايىاازاتااار غت :ٚقاا اٯريزٜٔٚريؾااا٥ؿ  ايزصاااي١حملتاا٣ٛ  اىٓاصااب١ ا٫ةؾاااٍحت ٜا  ٚصاا١ًٝ   .4

ٚؽعٛبتٗا ٚنذيو صضا  يزصاي١اصضا طبٝع١  ايزصاي١أٚ أنخز يٓكٌ  ٠ٚاص  اةؾاٍٚص١ًٝ 

 .ِٚريؾا٥ؾٗ اٯريزٜٔطبٝع١ 

ٍ حت ٜ  ايٛقاث اىٓاصاا    .5 ٚ هإٛ فٝا٘   ٜ ٫ ًا:ف٬ ختتاار ٚقتا  ي٬ةؾاا  اصاتع اا دًا٢   ٕاٯرياز

 رصايتو.يتًكٞ 
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رعاااِٖ دًا٢ َاا ظتاا     صٝاد ٜاتِ ه   .اٯريزَٜٔٔ  اىطًٛب١ ايزارع١ ايتغذ١ٜحت ٜ  أصايٝا  .6

 ٔ را فعًِٗ.دًُ٘ بع  ةًكِٝٗ ايزصاي١ ، ٚنٝف ٜعدلٕٚ د

 .ايضابك١صضا ارتطٛاج  ايزصاي١:ٚذيو َٔ ري٬ٍ ةك ِٜ ا٫ةؾاٍةٓىٝذ  .7

 

 َٚٔ بٝٓٗا: ١ُاىٗٚظتا ٖٓا أٜقا َزادا٠ بع  ايٓكاب         

يا٘   ايزصاي١َٔ اىضتكبٌ يًتأن  َٔ ٚؽٍٛ  اصتزاب١ٚفٝٗا ٜتِ طًا  ا٫صتزاب١: اصتخ اّ .1

 .اىزر٠ٛ بايطزٜك١

 صاتًُٗا اقا    ايزصااي١ ٕ ٬َصة١ اىضتكبٌ حت ا َا هذا ناْث ههىل اىضتكبٌ:صٝد  ا٫ْتباٙ .2

 أريز٣ . اةؾاٍٚةكبًٗا أّ ٫ ٜشاٍ  ار٘ هىل طزٜك١  نا١ًَ

ٍ :صٝد ختتًاف دااااج   ايزَش١ٜفِٗ اىعاْٞ  .3 هىل أرياز٣ ٚقا     حكافا١ باني ا٭فازاا َأ     ا٫ةؾاا

 َٔ ص٤ٛ ايىِٗ. ريطرل٠ٜ٪اٟ ٖذا هىل َٛاقف 

عاَاٌ َاي اٯريازٜٔ صتا٢ ٫ حتا ذ      َعةِ ايٓااظ ن ايت  ٚصًٗ٘:ٜىُٗٗا بضٝط١ يغ١ اصتخ اّ .4

 بٝٓٓا ٚبِٝٓٗ. ا٫ةؾاٍن  ٠فزٛ

يًطزف اٯرياز ٖٚٓاا    ا٫صتُاعبع ّ  ا٫دذلافايتهزار: صٝد ٜتزٓا ايهخرلٕٚ  اصتخ اّ .5

 شلِ َي اذتزـ د٢ً د ّ ةهزارٖا بغهٌ اٌ ٚاا٥ِ. ايزصاي١ٜأةٞ اٚر ايتهزار ن هٜؾاٍ 

فزقعاااا١  با ةغااااتث ايتىهرل:َخااااٌ ايًعااااا بااااايكًِ،  ايكًٝااااٌ َاااأ اذتزناااااج اياااات ةضاااا    .6

 ا٭ؽابي،ايتخا٩ب .

 

 

 

 

 

 

 



 أ. أمحد بن محد البٌعلُ                       نكٌن ُلْحنّى ًاحدّ حتٓ

 

 

 

                                                                                                     233                                                                                                        اللكاء السنٌِ السادس للجوات اخلريٍْ باملنطكْ الصرقَْ

 الفصل الثالث

 جسٌر التٌاصل بني العنل اخلريِ ًاجملتنع

زارعا١ ايهاخرل   يك  ناْث اشلز١ُ اىٛر١ٗ يًعٌُ ارتارلٟ اٱصا٬َٞ صاببًا ر٥ٝضاًا ن ةٛرٗا٘ ى            

ّ ت صةٝاث  ٘ فٝٗا، ٚيعٌ أبازس اىٛفاٛداج ايا   َٔ أدُاي٘ ٚطزم أاا٥ ى٪صضااج  ا نابرل يا ٣   باٖتُاا

ٚرأب ايؾا ع اياذٟ صا ذ يىاذل٠     ، احملافةا١ دًا٢ رضاٛر ايتٛاؽاٌ بٝٓٗاا ٚباني اجملتُاي        ارترل١ٜ ٖٞ

 .بِٝٓٗ

 

ٚيعٌ اي ٚر اىتٓاَٞ يًُ٪صضاج ارترل١ٜ نإ ٚرا٤ ارتٛف َٓٗا َٚٔ حاِ اشلزاّٛ دًٝٗاا، يكا              

افضًا قًٜٛا يًُ٪صضاج ايتبغرل١ٜ ايت اأباث دًا٢   ةٗا َٓث ٖذٙ اى٪صضاج َي ست ٚا١ٜ هَهاْاناْ

 افتعًااثايعُااٌ ارتاارلٟ هىل َٓاااطل ايهااٛارذ ٚايىكااز يتٓؾاارل احملتااارني، ٚاياات      باصااِاىضااارد١ 

ايٝا١ يًتٓؾارل، ٚيهأ اهلل داش ٚراٌ      ايع ٜ  َٔ ا٭سَاج يتٓىٝذ ةًو اشلز١ُ بكؾ  رعاٌ ايضااص١ ري  

تابا٘ ايعشٜاش) ٚعتال اهلل اذتال بهًُاةا٘ ٚياٛ       هىٌ بإٔ ٜخبث اذتل ٜٚةٗازٙ هٛادٝا ٙ فكااٍ ن ن   ة

ٌ فكااااٍ ةعااااىل ) هٕ ايباطاااٌ ناااإ  نُاااا أريااادل صااابضاْ٘ باااإٔ ايباطاااٌ سا٥ااا   20نااازٙ اجملزَااإٛ(

 .21قا(سٖٛ

هٕ اجملتُعاج اىض١ًُ  ار١ هىل ٖذٙ اى٪صضاج ن ظٌ أرٛا٤ ايعٛى١ ايت ةعطٞ اى٪صضاج           

ّ ٖااذٙ اى٪صضااج ن ةاٜا١ اجملتُعااج اىضا١ًُ َاأ     بارل اذتهَٛٝا١ اٚرًا َتٓاَٝاًا، نُاا إٔ هصاٗا     

، يذيو ةع  َٔ ايقزٚراج اىًضا١ ن بازاَس   22ةٝاراج ايتٓؾرل ٚايتغزٜا اا ٫ غتى٢ د٢ً َزاقا

داااا٠ بٓااا٤ رضااٛر ايتٛاؽااٌ بٝٓٗااا ٚبااني اجملتُااي ٚةكٜٛاا١ ٚصااا٥ًٗا اىتعاا ا٠ هااا     رترلٜاا١ هاى٪صضاااج ا

 هباح١ اىًٗٛفني ٚص  صار١ اىعٛسٜٔ.ميهٓٗا َٔ ايكٝاّ ب ٚرٖا اىٓاب بٗا ن 

 

 

                                                 
 .82صٛر٠ ْٜٛط: اٯ١ٜ   20
 .81 اٯ١ٜصٛر٠ اٱصزا٤:   21
 اٱرٖاب، ايزٜاا. ٖا،  ايكطاع ارترلٟ ٚادا1424٣ٚٞ، ا. ستُ  ايضًَٛ 22
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 املبحث األًل

 جسٌر التٌاصل يف املؤسسات اخلريٍْ

ةؾاٌ بٗاا هىل ايى٦ااج اىضاتٗ ف١ شلاا،       اةؾاٍةتُتي نٌ َ٪صض١ ريرل١ٜ ناْث أٚ برل ذيو بٛصا٥ٌ 

فكطاع ايبٓٛى ٜضتٗ ف بٛصا٥ً٘ أؽضاب ر٩ٚظ ا٭َٛاٍ، ٚاى٪صضاج ايشراد١ٝ ةضتٗ ف اىشاردني 

ايشرادٝاا١. نااذيو فاى٪صضاااج ارترلٜاا١ ةضااتٗ ف نااٌ     اٯ٫جر اىٓتزاااج ايشرادٝاا١ ٚؽاآاع  ٚجتااا

اىضًُني َٔ احملضٓني ايذٜٔ ظتٛإٚ هاا أْعاِ اهلل    ٱريٛاِْٗاىضًُني ايزاببني ن ةك ِٜ ٜ  ايعٕٛ 

 .ريٛاِْٗه دًِٝ َٔ َاٍ، أٚ أ أْعِ اهلل دًِٝٗ بٓع١ُ ايٛقث ٚادتٗ  فٝزٛإٚ بُٗا يؾاحل

 

ىال ن بعقاٗا، ٚختتًاف    إٔ ايٛصا٥ٌ ايت ةكّٛ دًٝٗا رضٛر ايتٛاؽٌ بني اى٪صضاج ٚاجملتُي ةت ه٫

ريز رتؾٛؽ١ٝ نٌ َٓٗا ٚاٚرٖا ن اجملتُي، فًٝط بايقزٚر٠ ؽ٬ح ٚصا١ًٝ ى٪صضا١   ن ايبع  اٯ

 باى٪صضا١، َٓٗا َاا ٖاٛ َتعًال     ا٭َٛر.َا ٜؾًت ى٪صض١ أريز٣، ٚهةا ٜتٛقف ا٭َز د٢ً ايع ٜ  َٔ 

 َٓٗا َا ٖٛ َتعًل بايى١٦ اىضتٗ ف١، َٚٓٗا َا ٖٛ َتعًل باجملتُي نهٌ.ٚ

 

 ٚمتتًو اى٪صضاج ارترل١ٜ ايع ٜ  َٔ رضٛر ايتٛاؽٌ باجملتُي َٓٗا

دني ٭َااانٔ اىباعااز. َاأ رياا٬ٍ ايشٜاااراج اىتبااياا١ َاأ رياا٬ٍ سٜااار٠ اىتاادل  ا٫ةؾاااٍ -1

ىٞ َٚتطٛدٞ اى٪صضاج ط٬ع د٢ً ْغاطاةِٗ، أٚ سٜار٠ َٛظاى٪صضاج ارترل١ٜ ٚا٫

ارترلٜاا١ يٮفاازاا ن أَااانِٓٗ . ٚةعتاادل ٖااذٙ ايٛصاا١ًٝ َاأ أٖااِ ايٛصااا٥ٌ اىاا٪حز٠ ن      

  :ؽىاج رياؽ١ َٓٗاااجملتُي ىا ةتُتي ٖذٙ ايٛص١ًٝ َٔ َٛ

 ايك ر٠ د٢ً ايتأحرل د٢ً اىتدلع. . أ

 ايز١ٜ٩ اىباعز٠ يزا ايىعٌ ٚبٓا٤ ارتط٠ٛ ايتاي١ٝ َع٘ بٓا٤ د٢ً ٖذا ايزا. . ب

َٓٗااا  ،َاأ طزٜكاا١ يًتااأحرل دًاا٢ اىتاادلع جباْااا اذتااٛار  ارصاا١ أنخااز صااٗٛي١ ا . ج

 ايٛصا٥ٌ اىضاد ٠ صٛا٤ اىز١ٝ٥ أٚ اىضُٛد١. اصتخ اّ
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ه٫ أْا٘ صاٝهٕٛ   َباعز٠ باشلاةف، ٜٚهٕٛ د٢ً ارر١ داي١ٝ َٔ ايتاأحرل   ا٫ةؾاٍٚق  ٜتِ 

 رزا٤ اذتٛاراج اىباعز٠.أقٌ َٔ ايشٜاراج ٚه

ٍ ايدلٜا ،ٚةٛظٝف اٱدا٬ّ،  ٚقا  ٜهإٛ      باعاز. َٚٓٗاا  اىبارل   ا٫ةؾاٍ -2 بارل   ا٫ةؾاا

صتخ ّ ن ايشَاإ اىٓاصاا ٚاىهاإ اىٓاصاا ،ه٫ أْا٘      ًا أصٝاًْا هذا َا اباعز َىٝ اى

اىباعاز ن حتكٝال اشلا ف. ه٫ أْا٘      ا٫ةؾاٍٜٛؽف بغهٌ داّ د٢ً أْ٘ أفعف َٔ 

باذتٛار ٚايؾاٛج  يٛؽٍٛ يًى١٦ اىضتٗ ف١ بايتع ا ٚايتٓٛع فُٝهٔ َٔ ري٬ي٘ اٜتُٝش 

 ٚايؾٛر٠ ٚاذتزن١.

 َٓٗا:اى٪صضاج ارترل١ٜ َشاٜا ٚدٝٛب ْذنز  باعز ناىبرل  ا٫ةؾاٍٚيهٌ َٔ ٚصا٥ٌ 

ّ ايتهًىا١ ٚصاٗٛي١    اطتىااا . فُٔ َشاٜاٖا ايعاا١ٜ اذت١ًُ ايدلٜ ١ٜ . أ ، ا٫صاتخ ا

ا١ْٝ ر٩ٜا١ را فعًاِٗ   ه٫ أْ٘ َٔ دٝٛبٗا فعف ايتأحرل د٢ً اىتدلدني، ٚد ّ هَه

 .ٖذا ايزا يؾاحل اى٪صض١ ارترل١ٜ اصتخُارَها١ْٝ ِ بٝاب هَٚٔ ح

٫طتىافااٗا، ه٫ إٔ اذتًُاا١ ايدلٜ ٜاا١ اٱيهذلْٚٝاا١. ٚةهاااا ةت٬عاا٢ ةهًىتٗااا    . ب

ياث َزةىعا١ ن زتتُعاةٓا،فا٭رٝااٍ ايك ميا١ َاساياث بعٝا ٠       أ١َٝ اٱْذلْاث َاسا 

ضااج  ٖذٙ ايٛص١ًٝ ، َٚٔ حِ ٜؾعا د٢ً اى٪ص اصتخ اّٚهىل ارر١ نبرل٠ دٔ 

 .١ يًتٛاؽٌ َي اىتدلدنيٚص١ًٝ ر٥ٝض ادتبارٖاارترل١ٜ 

ّ اىعارا ٚهد٬ْاج ايغٛارع. َٚٔ َشاٜاٖا هَها١ْٝ  . ج ايؾاٛر٠ اىا٪حز٠،    اصاتخ ا

ايىااٛرٟ شلااا ، ه٫ أْاا٘ ٜعٝبٗااا ايتااأحرل اى٪قااث، فقاا٬ً داأ       ا٫صااتخُارٚميهاأ 

 ستاا ٚاٜتٗا ن ايٛؽااٍٛ يًى٦اا١ اىضااتٗ ف١، فٗااٞ ةكتؾااز دًاا٢ َاأ ٜااذٖا هىل      

 ايغٛارع. هد٬ْاجاىعارا أٚ ميز د٢ً 

ٞ  . ذ . ٚيكاا  ناْااث ٖااذٙ ايٛصاا١ًٝ يىااذل٠ ٚايتضكٝاال اشلااااف اىكااٍ ٚاذتااٛار ايؾااضى

داأ اى٪صضاااج ارترلٜاا١ بااايزبِ َاأ أُٖٝتٗااا ايبايغاا١  بعٝاا ٠ طًٜٛاا١ َاأ ايشَااإ 

يهْٛٗااا ةاا٪حز ن طبكاااج اجملتُااي اىاا٪حز٠ ن اجملتُااي، َٚاأ ٜكااٛإٚ يؾاآاد١    

يتىث هيٝٗا أريرلٖا ٚرٓث اى٪صضاج ارترلٜا١ ايهاخرل   . ٚيك  ااىٛاقف ن اي ٚي١

َٔ ايىٛا٥  َٔ ٚرا٤ ذياو. ه٫ أْا٘ ٜعٝاا دًٝٗاا ايابع  بأْٗاا ستا ٚا٠ ايتاأحرل ،         

 ا٭نخز ةأحرلًا ن ؽٓاد١ ايكزار. ٘ست ٚاًا فإْنإ ٜٚزا د٢ً ٖ٪٤٫ بأْ٘ ٚهٕ 



 أ. أمحد بن محد البٌعلُ                       نكٌن ُلْحنّى ًاحدّ حتٓ

 

 

 

                                                                                                     236                                                                                                        اللكاء السنٌِ السادس للجوات اخلريٍْ باملنطكْ الصرقَْ

ٛصااا٥ٌ اياات احملافااز٠ ٚارتطباا١. ٚناْااث ٖااذٙ ايٛصاا١ًٝ ٚيىااذل٠ طًٜٛاا١ أباازس اي   . ش

دًٝٗا اى٪صضاج ارترل١ٜ ن ايٛؽٍٛ هىل ف٦اةٗا اىضتٗ ف١، َٚٔ أِٖ  ارةهشج

اذتاياا١ اٱمياْٝاا١ اياات ٜهاإٛ   ارةىاااعاٝااشاج ٖااذٙ ايٛصاا١ًٝ أْٗااا ةضااتىٝ  َاأ  

دًٝٗا اىتًكٞ ٚةبًٝغ٘ رصاي١ اى٪صضاج ارترل١ٜ، ٚق رةٗا د٢ً ةٛظٝاف اىهاإ   

ْٗااا ةكتؾااز دًاا٢ َاأ عتقااز شلااذٙ       ٚايشَااإ يؾاااحل اى٪صضاا١ ارترلٜاا١، ه٫ أ    

ايٛصاا١ًٝ فكااط، ٚةعتُاا  هىل صاا  ناابرل دًاا٢ عخؾاا١ٝ اىًكااٞ َٚاا ٣ نىا٤ةاا٘    

ايكًٛب، ٚةٛؽًٝ٘ يًىهاز٠ ايات عتًُاٗا يًٓااظ هٗاار٠       اصتكطابٚق رة٘ د٢ً 

 ٜٚضز.

اٱد٬ْاااج اٱذادٝاا١ ٚايتًىشْٜٛٝاا١. ٚةعتاادل ٖااذٙ ايٛصاا١ًٝ َاأ ايٛصااا٥ٌ ادت ٜاا ٠      . ح

َٛزلٝاًا   ا٫صتخ اّٜهٕٛ ذيو  اصتخ اَٗاٚهٕ مت  ْضبًٝا د٢ً ايعٌُ ارترلٟ،

َٔ ةٛقٝث َٓاصا َعني نغٗز رَقإ أٚ ةأصٝط ة١ً دٓ   ي٬صتىاا٠فكط 

ٚقٛع أس١َ َعٝٓا١، ٚةعتادل ٖاذٙ ايٛصا١ًٝ َأ أقا٣ٛ ايٛصاا٥ٌ اذتايٝا١ ٚاىا٪حز٠ ن          

عاازا٥ت اجملتُااي اىختًىاا١، فٗااٞ ةتضااِ  بعَُٛٝتٗااا ٚسلٛشلااا يهافاا١ ايىااذلاج       

ةهًىتٗاا، ٚص احا١ ٚقًا١     ارةىااع نٛر ٚاٱْااذ، ه٫ أْا٘ َأ دٝٛبٗاا     ذيً ايعُز١ٜ

 ريدل٠ اى٪صضاج ارترل١ٜ ن ايتعاٌَ َعٗا.

ايىًِٝ ايٛحا٥كٞ.ٖٚٛ ةكزٜز بايؾٛج ٚايؾٛر٠ دٔ دٌُ اى٪صضا١ ارترلٜا١ ٜغازح     . خ

 ٠، نُا ٜةٗز طُٛصٗا ٚريططٗا اىضاتكب١ًٝ، ٖٚاٛ ٚصا١ًٝ ر ٜا     صتاساةٗاهفٝ٘ 

٪صضااا١، هىل أْااا٘ ٜبكااا٢ ستااا ٚاًا َٚكؾاااٛرًا دًااا٢  يتٛؽاااٌٝ ناااٌ َاااا ةزٜااا ٙ اى

ف٬با  َأ ٚصاا٥ٌ     عا٘ فكاط، ٚهٕ ربباث اى٪صضا١ ن ْغازٙ     ايغزعت١ ايات ةطاي 

ناااٱد٬ٕ داأ ذيااو ن ٚصااا٥ٌ اٱداا٬ّ    َضاااْ ٠ ةضاااد  دًاا٢ ْغاازٙ   اةؾاااٍ

 اىختًى١.

 اٯرا٤بايؾااى٠ٛ ياات٬قت  ي٬يتكااا٤اىًتكٝاااج ٚاىاا٪متزاج. ٖٚااٞ َاأ أٖااِ ايٛصااا٥ٌ  . ا

ٜا١، ٚةهاٜٛٔ رأٟ   يبًاٛر٠ ايضٝاصااج ايعاَا١ يًُ٪صضااج ارترل     اشلاا٨ٚيًٓكاؼ 

 ٭دُاشلا َٔ ري٬ٍ ْغز أفهارٖا ٚأدُاشلا.  داّ َضاد  َٚٛاج
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نااخرلا هااا ٜعاازف هٓاااطل ايتىادااٌ صٝااد ْضااع٢ اا٥ُااا يٛفااي صاا ٚا     ا٫ةؾاااٍٜتااأحز ٚ         

ْاا افي  ٚنااخرلا َااا يًُٓاااطل اياات حتااٝط بٓااا ٫ٚ ْضااُت يًغزبااا٤ باا ريٛشلا       َز٥ٝاا١باارل  رياؽاا١

بُٝٓاا ٖاٞ    قؾارل٠ هىل أريز٣ ختتًف أبعاا ٖذٙ اىٓاطل،ٖٚٞ ي ٜٓا ضتأ ايعازب    حكاف١دٓٗا.َٚٔ 

 ْضبٝا ي ٣ ايغزبٝني. ط١ًٜٛ

ايات   يًع٬قا١ بٓا هىل أربع١ َٓاطل ٚغتتًف صًٛنٓا ن ناٌ َٓٗاا ةبعاا     احملٝط١اىٓاطل  ِضٚةك

 ت ايغهٌ ايتايٞ ٖذٙ اىٓاطل.ةزبطٓا باٯريزٜٔ،ٜٚطًل دًٝٗا َٓاطل ايتىادٌ،ٜٚٛف

 

 

 

 

 

 

 َٓاطل ايتىادٌ

 :اىٛا٠َٓطك١  .1

ناااايًُط  ١اذتضاااٝ ا٫ةؾاااا٫جٖٚااٞ متتااا  َااأ َضااااف١ ذراع َااأ ادتضاااِ ٚمتاااارظ فٝٗاااا دااااااج  

.أَا هذا اىٓطكاا١باا ريٍٛ ٖااذٙ   ةُٝاا١.ْٚضااُت فكااط يٮفاازاا ايااذٜٔ ةزبطٓااا بٗااِ د٬قاااج     ٚاىعاْك١

 ٚضتاٍٚ هبعااٙ دٓٗا. ا٫رةٝاحْغعز بع ّ َا  أص  َٔ ايغزبا٤ فغايبًا قتضُٗاا

 :ايغخؾ١ٝ اىٓطك١ .2

ْغعز بع ّ  اىٓطك١دٔ ادتضِ ٚصت٢ ن ٖذٙ  صِ بعٝ ًا1200ٚةب أ َٔ َضاف١ ذراع ٚةؾٌ هىل      

 يٮؽ قا٤ فكط ب ريٛشلا. ت، ْٚضُجتاٙ ايغزبا٤ دٓ  اي ريٍٛ بٗا ارةٝاح

 

 

 :ا٫رتُاد١ٝ  اىٓطك١ .3

 (العنٌمَْ             (      االجتناعَْ         (         الصخصَْ                             (                  املٌدّ                         

 أَتار3                 صِ    2200            صِ      1200                   َضاف١ ذراع َٔ ادتضِ            
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اياات ةاارظ فٝٗااا   اىٓطكا١ صااِ َأ ادتضاِ ٖٚااٞ   2200صااِ ا    1200 ٚةاذلاٚح َضاافتٗا َااا باني        

،أَا اىباعاااز٠ ايززلٝااا١ ا٫ةؾاااا٫ج،ٖٚٞ َٓطكااا١ ا٫رتُادٝااا١ٚد٬قاةٓاااا  ايعااٜااا١بايبٝااا١ أدُايٓاااا 

 أقٌ ْضبٝا. َضاف١فتتِ ن ْطام  ١ززلٝايبرل  ا٫ةؾا٫ج

 

 :ايع١َُٝٛ اىٓطك١ .4

 صااٝطز٠َااا ٫ ةااارظ  داأ ادتضااِ ٚبايبااًا ًاأَتااار بعٝاا  3صااِ ا    2200-ٚةااذلاٚح َضااافتٗا َاأ     

 ٚيذيو َٔ ايضٌٗ دًٝٓا جتاٌٖ َا عت ذ فٝٗا َٔ ةؾزفاج. اىٓطك١د٢ً ٖذٙ  نا١ًَ

 ١ًىةٝااايباارل  ا٫ةؾااا٫جبُٝٓااا ةكااٌ أُٖٝاا١    ايؾااٛة١ٝ ا٫ةؾااا٫جةااشااا أُٖٝاا١   اىٓطكاا١ٚن ٖااذٙ 

 ٚةعبرلاج ايٛر٘. نضزن١ ايعٕٝٛ

 

قاا   ٜاا١ ن حتضااني اةؾاااشلا باااجملتُي ه٫ إٔ ٖٓاااى َعٛقاااجٍ   ٚبااايزبِ َاأ ارتٗاااا اى٪صضاااج ارترل  

 ةىزا دًٝٗا َٔ اجملتُي ْىض٘ َٓٗا:

 ايٓةز٠ ارتاط١٦ ٚاىذلان١ُ دٓ  ايبع  َٔ أفزاا اجملتُي جتاٙ ايعٌُ ارترلٟ. -1

حار٠ بع  ايغاب٘ ٚةهابرل ا٭ريطاا٤ ايات ٜكاي فٝٗاا ايعاإًَٛ ن اى٪صضااج ارترلٜا١ باني           ه -2

 أفزاا اجملتُي.

ايهبرل َٔ اجملتُي د٢ً اى٪صضاج ارترل١ٜ يتٓىٝذ َغارٜعٗا بضزد١ َاي فاعف    ايقغط -3

 اٱَهاْاج دٓ  بع  ٖذٙ اى٪صضاج.

ٍ َعارف١ بع  أفازاا اجملتُاي َأ     -4 ايتكٓٝا١ ٚايتطاٜٛز ٚايتضضاني اىضاتُز رتا َاج       هارياا

 اى٪صضاج ارترل١ٜ.
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 املبحث الثانُ

 نظرّ تكٌميَْ للتٌاصل يف العنل اخلريِ

نُا ٫صةٓا ن اىبضد ايضابل إٔ ٚصا٥ٌ ايتٛاؽٌ بني اى٪صضاج ارترل١ٜ ٚاجملتُي احملاٝط          

 ٖذا ايىِٗ:بٗا نخرل٠، ٖٚٞ  ضا 

 .هع٢ٓ أْٗا نخرل٠.َتع ا٠ -1

اشلاةىٝاا١،  ٚا٫ةؾااا٫جاىباعااز نايشٜاااراج   ا٫ةؾاااٍَتٓٛداا١. هعٓاا٢ أْٗااا ةغااٌُ أْااٛاع    -2

 ى١ اىضُٛع ٚاىز٥ٞ ٚاىهتٛب.باعز بأْٛاد٘ اىختًاىبرل  ٚا٫ةؾاٍ

 َها١ْٝ ايٛؽٍٛ يهاف١ عزا٥ت اجملتُي.ايغٍُٛ. هع٢ٓ ه -3

دًا٢   ٚادتُااٖاا دًا٢ ْىضاٗا،    اْغ٬قٗاا داْث اى٪صضاج ارترل١ٜ يىذل٠ يٝضث بايكؾارل٠ َأ            

 ٫ايغخؾ١ٝ ن ايتٛاؽٌ َاي اجملتُاي ن ناٌ َٓٗاا، فهاإ ٖٓااى َأ اى٪صضااج َاا           ا٫رتٗاااج

زلٗاا. ٚناْاث   ٗاا، باٌ ٚنٓاث قاٟٛ اى٬صةا١ يتعازف ا      هذا َزرج دًٝٗاا ن َهاْ  ٗا ه٫ةعزف ازل

ببا١  رل شلاا، َعتُا ٜٔ ن ذياو دًا٢ ايز    اى٪صضاج ةهتىٞ بٛؽٍٛ احملضٓني ايزاببني هىل فعاٌ ارتا  

 هيٝٗاا، ادتاست١ ي ٣ اىتدلع د٢ً ايتدلع ي رر١ أْ٘ صٝبضد بٓىض٘ ٜٚبذٍ اجملٗٛا ايهابرل يًٛؽاٍٛ   

 ٖٓاى دب٦ًا د٢ً اى٪صضاج ارترل١ٜ ن: يذيو مل ٜهٔ

 بزاس هصتاساةٗا يًُتدلدني.ه -1

 بايتٛحٝل اىضُٛع ٚاىز٥ٞ ٚاىهتٛب ٭دُاشلا. ا٫ٖتُاّد ّ  -2

 د ّ ايتىهرل ن ةطٜٛز آيٝاج ايتٛاؽٌ بٝٓٗا ٚبني اجملتُي. -3
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 اذت ٜخ١ ن صٝٓٗا. ا٫ةؾاٍيًهخرل َٔ ٚصا٥ٌ  هُٖاشلا -4

أدُاشلااا  ٱباازاساى٪صضاااج  دًاا٢  ّ ٚرااٛا فااغطٚباارل ذيااو َاأ أدُاااٍ ناْااث ةااذلى يعاا -5

 د٬ّ ايعا١َ ٚارتاؽ١ بٗا.ْٚغز ةكارٜز ن ٚصا٥ٌ اٱ

ه٫ إٔ ةٛاؽٌ اى٪صضاج ارترل١ٜ ن ايىذل٠ ا٭ريرل٠ َي اجملتُي عاٗ  ةطاٛراج نابرل٠ صٝاد               

ضىٞ َخااٌ ايٛؽااٍٛ هىل ايؾااضف ايَٝٛٝاا١ باىكاااٍ ٚاذتااٛار ايؾاا طزقااث أبااٛاب يطاىااا ناْااث َغًكاا١ 

 بع  ايٛصا٥ٌ اذت ٜخ١ ناٱْذلْث ٚفعايٝاة٘ اىختًى١. اصتغ٬ٍ، بٌ ٚناْث صباق١ ن ٚايتضكٝل

َٚاأ رياا٬ٍ اى٬صةاا١ َٚطايعاا١ اارصاااج اى٪صضاااج ارترلٜاا١ ن ايىااذل٠ ا٭رياارل٠ صتاا  أْٗااا             

 اي١ٝ:باجملتُي َٔ ري٬ٍ اىٓطًكاج ايت ا٫ةؾاٍحتتاش ىشٜ  َٔ اي دِ ايىين يتٛطٝ  ٚصا٥ٌ 

ايغخؾٞ ) اىٛارٗا١ أٚ باشلااةف(     ا٫ةؾاٍاىباعز باجملتُي َٔ ري٬ٍ  با٫ةؾاٍ ا٫ٖتُاّ -1

َٔ اىشاٜا  ي٬صتىاا٠يٮفزاا ايعاًَني باى٪صضاج ارترل١ٜ بهاف١ عزا٥ت اجملتُي، ٚذيو 

ايع ٜا ٠ شلاذٙ ايٛصااا٥ٌ اىباعاز٠ ٚدًا٢ رأصااٗا ةٛرٝا٘ اجملتُاي هىل أُٖٝاا١ ٖاذٙ اى٪صضاااج        

يبارس ن ةهٜٛٔ َٓٗز١ٝ ادتض  ايٛاص  يٮ١َ، ٚإٔ اى٪صضاج ةًعا ٖذا اي ٚر ٚاٚرٖا ا

 هٗار٠ ٚصزف١ٝ َتك١ٓ.

 ١َٝ٬ اىٓغٛر٠ دٔ اى٪صضاج ارترل١ٜ بايضُاج ايتاي١ٝ:دإٔ ةتضِ اىٛاا اٱ -2

اي قاا١ ٚاىٛفااٛد١ٝ ٚايؾاا م. فايؾاا م ن ايعُااٌ اٱد٬َااٞ فُٝااا غتااؿ اىٛفااٛع ستااٌ      . أ

ٚاىٛفاٛد١ٝ  قازلًا َغذلنًا ن ارتدل ٚايؾاٝاب١ ٚاىكؾ .  ايبضد ٚبرلٙ ظتا إٔ ٜهٕٛ

ٚايٛاقعٝا١  ؽااىاج أصاصا١ٝ ظتااا إٔ ةتااٛفز ن عاهٌ دبااار٠ طٝبا١ ن َىزااةٗااا ٜٚهاإٛ     

َٓٗزٗااا اذتهُاا١ ٚاىٛدةاا١ اذتضاا١ٓ، ٚباٜتٗااا هصٝااا٤ قااِٝ ا٭َااز باااىعزٚف ٚايٓٗااٞ داأ     

 ٟ اٱص٬َٞ.اىٓهز ٚايتعإٚ د٢ً ايدل ٚايتك٣ٛ، ٭ٕ ذيو قٛاّ ايعٌُ ارترل

٘ إٔ ةغتٌُ د٢ً ؽٛر َغزق١ َٚٛفٛد١ٝ دٔ أٖ اف ايعُاٌ ارتارلٟ    . ب ، َٚاا حتككا٘   ٚآيٝاةا

َاأ فٛا٥ااا  ْٚتااا٥س، ٜٚىؾاااٌ ايكاااٍٛ ن بٝااإ صزاااِ اٱصتااااساج اىبارناا١ ايااات صككتٗاااا     

 اى٪صضاج ارترل١ٜ ري٬ٍ ايضٓٛاج ايك١ًًٝ اىاف١ٝ.
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ٟ ٚأُٖٗاا: ا٭َاْا١ ٚايعًاِ    ايذلنٝش دًا٢ ايؾاىاج ادتٖٛزٜا١ يًكاا٥ُني دًا٢ ايعُاٌ ارتارل        . ج

، ٚهبااازاس ةًاااو ايؾاااىاج رياؽااا١ ن ارتطااااب اىٛرااا٘ يًُتااادلدني     ٚا٫يتاااشاّ ٚا٫صتضااااب

 ٚاىتطٛدني ٚايط٬ب، فق٬ً دٔ برلِٖ َٔ صا٥ز ايكطاداج.

ضبٛم ن ختىٝاف  اىبرل زاَس اى٪صضاج ارترل١ٜ، ٚاٚرٖا هبزاس ايبع  اٱْضاْٞ يغاٜاج ٚب . ذ

ُااني:ا٭ٍٚ صزااِ ايٓهباااج اياات ابتًااٞ بٗااا  ار٠ هىل أَاازٜٔ َٗضااًُني ، َااي اٱعااَعاْااا٠ اى

بازاس  بضابا اذتازٚب ٚايهاٛارذ، ٚايخااْٞ ه     ٕ ن ايعؾز اذتايٞ % َٔ اىٓهٛبنياىضًُٛ

ادتٗ  اىبارى ايذٟ ةكاّٛ با٘ اى٪صضااج ن ختىٝاف ٖاذا ايعاا٤ نٛصاٝط ستتضاا باني          

 اىتدلدني ٚاىعٛسٜٔ.

صككٗاا ايعُاٌ ارتارلٟ اٱصا٬َٞ، َٚٓٗاا ةضا ٜ        ت باعاز٠ ايا  اىبارل  بٝإ ايىٛا٥ا  اىُٗا١    . ش

ايكؾا٣ٛ   ا٫صاتىاا٠ ايكؾٛر ن ايعٌُ ارترلٟ ايىزاٟ، ٚةزعٝ  اٱْىام ارترلٟ ٚحتكٝال  

 رٚح اىٛا٠ بني ا٭بٓٝا٤ ٚايىكزا٤. ٚهعاد١َٔ أَٛاٍ ايتدلداج، 

ٙ ناٌ  كاٌ ايضاًِٝ ٜٚأباا   يعااٱعار٠ هىل ايزبط بني ايعٌُ ارتارلٟ ٚاٱرٖااب قاٍٛ ٫ ٜكبًا٘      . ح

طعاااّ ادتااا٥ي ٚنضاا٠ٛ ايعااارٟ ٚصااكٝا ايةُااإٓ ٚداا٬ش اىاازٜ  ٚادتاازٜت    َٓطاال، فااأٜٔ ه

هباح١ ايهضرل ٚايعارش ٚهٜٛا٤ اىغزا، أٜأ ذياو َأ ايعٓاف ٚايكتاٌ ٚاياتىزرل ٚارتطاف        ٚ

 .23ٚايذلٜٚي ايذٟ ٖٛ َىّٗٛ ايغزبٝني أْىضِٗ يٲرٖاب

ٚاجملتُي، ٚيٓتاذنز إٔ ٖاذٙ   ٟ يتٛطٝ  ايتٛاؽٌ بني ايعٌُ ارترلاصب١ ختؾٝؿ َٝشاْٝاج َٓ -3

 اىٝشاْٝاج ةا١ٜ يًعٌُ ارترلٟ اىضتٗ ف، يذا فٗٞ ٫ ةكٌ أ١ُٖٝ دٔ ايعٌُ ارترلٟ ذاة٘.

                                                 
ى١ٝ يًغباب اٱص٬َٞ هىل ا٫رتُاع ايتغاٚرٟ ايخاْٞ يًزُعٝاج ارترل١ٜ ارتًٝز١ٝ ب ٚي١ قطز ن اٚرق١ دٌُ َك ١َ َٔ ايٓ ٠ٚ ايع 23

 ٖا23/11/1424-22ٔ ايىذل٠ َ
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 ملخص ورقة العنل

 -اسبٌد هلل ٗاهص٩ٝ ٗاهط٩َ عوٟ زض٘ي اهلل ٗعوٟ آهٕ ٗصشبٕ، ٗبعد:

 فقد تضٌِت ٗزقٞ اهعٌى ًا ٙوٛ:

 ٗتتضٌّ أٌٓٚٞ اهت٘اصى بني اجملتٌع ٗازبٔات اشبريٙٞ ٗاهضسٗزٝ اهيت تدفع إىل ذهم. املقدًــــٞ

 ثٍ املبشح ا٪ٗي ٗٙتضٌّ: 

 ٔات اشبريٙٞ ٗاجملتٌع، ٗذهم ًّ ل٩ي عس  اه٘ضا٢ى اهتاهٚٞ:بعض ٗضا٢ى اهت٘اصى بني ازب

 : املٌازضٞ اهفعوٚٞ هودٗز اهتجقٚفٛ ًّ ل٩ي داُبني ًٌٔني ٌٓا:أ٨ًٗ

 اهتدزٙب ٗاهتأٓٚى. -أ       

 اهتجقٚف يف سطّ اهتدبري ٗاإلُفاق. -ب 

 : إجياد اهل٘ادز ازبادٝ ٗإعدادٍٓ ٗتأٓٚؤٍ.ثاًُٚا

 :ٗفٕٚ: ع٘ا٢ق اهت٘اصى بني ازبٔات اشبريٙٞ ٗاجملتٌع ٗفٕٚ ثٍ ٙأتٛ املبشح اهجاُٛ

 : ضعف اإلدازٝ.أ٨ًٗ

 : تٌٔٚؼ اجملتٌع.ثاًُٚا

 ثٍ اشبامتٞ ٗتضٌِت أبسش اهِتا٢ر ٗاهت٘صٚات.
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 املقدمــــــة

املتأًى هوذٔ٘د اهعظٌٚٞ اهيت تقَ٘ بٔا ازبٔات اشبريٙـٞ يف صبتٌعِـا اهطـع٘دٜ ٩ٙسـل ٪ٗي     

ٔ٘د ٗضخاًتٔا، ٗٓ٘ أًس إجيابٛ ًٗتٌٚص ٨ضـٌٚا ٗعبـّ ظبـد أْ ذهـم ُـاتر عـّ       ٗٓوٞ عظٍ توم ازب

 تفاعى ٨ بأع بٕ بني أبِا١ اجملتٌع ٗثوٞ لريٝ ًِٕ ميجوْ٘ ازبٌعٚات ٗازبٔات اشبريٙٞ.

هلّ عوٟ اهسغٍ ًّ ذهم ًٗع ًسٗز اه٘قت فإْ ًّ اه٘ادب أْ تعٚد ازبٔات اشبريٙٞ اهِظس 

از إىل تط٘ٙس اهعٌى ٗاهتقدَ إىل ا٪ًاَ يف لط٘ات إجيابٚٞ ٗفاعوٞ، يف ًطريتٔا إذ أُٔا ٨ٗ غم ذبت

ذهم أْ ًسٗز ضِ٘ات عوٟ اهتذسبٞ اسبٚٞ اهيت تعٚػٔا توم ازبٔات اشبريٙٞ ٨ بّد إُٔ أظٔس هلا أًً٘زا 

ًٞ يف             حيطّ اهرتكٚص عوٚٔا ٗاهعِاٙـٞ بٔـا، ٗهعوـٛ يف ٗزقـٞ اهعٌـى ٓـرٖ أغـري إىل غـ١ٛ ًـّ ذهـم زغبـ

 ١ٛ ًّ توم ازبٔ٘د املبازكٞ، ٗضٚلْ٘ اهطسح يف ٗزقٞ اهعٌى ٓرٖ فٌٚا ٙوٛ:املطآٌٞ يف غ

 اهعِ٘اْ: ًّ ٗضا٢ى اهت٘اصى ٗع٘ا٢قٕ بني ازبٔات اشبريٙٞ ٗاجملتٌع.

 ٗٙأتٛ يف ًقدًٞ ًٗبشجني:

 املقدًٞ: ٗتتِاٗي أٌٓٚٞ اهت٘اصى بني ازبٔات اشبريٙٞ ٗاجملتٌع.

 اشبريٙٞ ٗاجملتٌع. املبشح ا٪ٗي: ًّ ٗضا٢ى اهت٘اصى بني ازبٔات

 ٗاملبشح اهجاُٛ: ًّ ع٘ا٢ق اهت٘اصى بني ازبٔات اشبريٙٞ ٗاجملتٌع.

 ثٍ اشبامتٞ ٗفٚٔا أبسش اهِتا٢ر ٗاهت٘صٚات.
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 املقدمة

 أهنية التواصل بني اجلهات اخلريية واجملتنعأهنية التواصل بني اجلهات اخلريية واجملتنع

اهعاًوـٞ  هعى ًّ ُافوٞ اهق٘ي؛ اإلغازٝ إىل ذهم اهرتابط اهقٜ٘ بني اجملتٌـع ٗازبٔـات اشبريٙـٞ    

فٚــٕ، إذ ٓــ٘ تــسابط ذٗ ادبــآني ًتبــادهني فــ٩ قٚــاَ هلــرٖ ازبٌعٚــات اشبريٙــٞ بــدْٗ أبِــا١ اجملتٌــع     

)مت٩ًٙ٘ ٗتفع٩ًٚ(، ٨ٗ ض٩ًٞ هوٌذتٌع إ٨ باهعِاٙٞ باهف٣ات اهيت ذبتاز إىل ًطاعدٝ فٕٚ ه٩٣ ٙتشـ٘ي  

كـى غـ١ٛ ٨ٗ ضباهـٞ؛    ٗد٘دٓا إىل قِبوٞ ً٘ق٘تـٞ ٨ ميلـّ اهتِبـ٧ د٘عـد اُفذازٓـا اهـرٜ ضـٚدًس        

ُآٚم عّ اشبط٘زٝ املوٌ٘ضٞ عوٟ اهدٗاَ ًّ ت٘اددٍٓ يف ثِاٙا اجملتٌع ٗأزكاُـٕ ٗٓـ٘ اهـدٗز اهـرٜ     

 تضطوع بٕ ٓرٖ ازبٔات اشبريٙٞ يف اهغاهب.

ًّ ل٩ي ًا ضبق تتضض ا٪ٌٓٚـٞ اهعظٌـٟ هعِصـس اهت٘اصـى اإلجيـابٛ اهفاعـى بـني ازبٔـات         

ادز اهعاًوٞ فٕٚ ًّ داُـب ٗأصـشاب املقـدزٝ املاهٚـٞ ًـّ داُـب       اشبريٙٞ ٗبني اجملتٌع ممج٩ً يف اهل٘

آلس، فبقدز ًا ٙلْ٘ اهت٘اصى ًفع٩ً بني ازباُبني بقدز ًا ٙلْ٘ اهِذاح هتوم ازبٔات اشبريٙٞ، 

 ٗهعوٛ أشبص ِٓا أٌٓٚٞ اهت٘اصى بني اجملتٌع ٗازبٔات اشبريٙٞ فٌٚا ٙوٛ:

1-   ٟ ًـا ٙبرهـٕ أفـساد اجملتٌـع ضـ٘ا١ً أكـاْ        أْ اهعِصس ا٪ضاضٛ يف قٚاَ ٓرٖ ازبٔات ٙعتٌـد عوـ

ًٚــا أٗ كــاْ عِٚٚــًا أٗ غــري ذهــم؛ ٪ْ ازبٔــات اشبريٙــٞ ٨ تعتٌــد عوــٟ اسبلً٘ــات يف   ذهــم ًاه

ًٌا ٗهلّ أصى عٌؤا قا٢ٍ عوٟ اهدعٍ اهرٜ ٙقدًٕ ا٪ٓاهٛ.  ا٪صى، ًع أُٔا قد تقدَ هلا دع

ل٩هلٍ ميلّ اهتعـايٛ ًـع   مما ٨ غم فٕٚ أْ ًعسفٞ سادات اجملتٌع خيتص بٔا أبِا٦ٖ ًّٗ  -2

ًتطوبات اجملتٌـع، ٗٓـ٘ ا٪ًـس اهـرٜ قـد حيصـى فٚـٕ إلفـاق فٌٚـا هـ٘ تـ٨ٖ٘ أسـد يـاز٥ عوـٟ               

، فٔـٍ أعـس    «أٓـى ًلـٞ أدز٠ بػـعابٔا    » اجملتٌع ٗهٚظ أصـًٚوا فٚـٕ، ًٗـّ ا٪ًجوـٞ اهدازدـٞ      

 حبادات بودٍٓ ٗأٓوٕ حبلٍ امل٘ايِٞ ٗاإلقاًٞ.

ا ًــا تلــْ٘ ًــّ أبِــا١ اجملتٌــع؛ بــى ٨ ميلــّ أْ حيقــق  أْ اهلــ٘ادز اهــيت تقــَ٘ باهعٌــى غاهًبــ -3

اهعٌى ظباسٕ يف اهغاهب إ٨ إذا كاْ ًّ ٙقَ٘ بٕ ًّ أبِـا١ ذهـم اجملتٌـع، إذ ٓـٍ ا٪قـدز عوـٟ       

 ا٨ستطاب يف اهقٚاَ بٔرا ازبٔد؛ ٙدفعٍٔ إىل ذهم سب اه٘يّ ٗصدق ا٨ُتٌا١.

٘ي دُٕٗ دٗاعـٛ اهفطـسٝ يف   ٨ غم أْ اهبري ٗاهعطا١ أًس غاق عوٟ بعض اهِف٘ع ٗٓ٘ أًس ذب -4
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اهػض ٗعدَ اهسغبٞ يف اهتخوٛ عّ املٌتولات، ٗٓرٖ اشبصوٞ خيفف ًّ سدتٔا ٗٙلطس ًـّ  

غو٘ا٢ٔا لصـوٞ ألـس٠ ٗٓـٛ سـب اهـ٘يّ ٗاملٚـى إىل ا٪قـازب ٗازبـرياْ ٗأبِـا١ اجملتٌـع اه٘اسـد            

طـتفٚد  إمجا٨ً، ٗٓرا هٕ دٗز كبري يف ًطاعدٝ اهـبعض بـى دفعٔـٍ إىل املطـآٌٞ إذا كـاْ امل     

 ًّ ذهم أبِا١ صبتٌعٕ فضًوا عّ أقازبٕ ٗأزسإً.

أْ اإلضٔاَ ٗاهبري هوذٔات اشبريٙٞ يف اجملتٌع احملـٚط بـاملت ي ٙػـذع عوـٟ اهبـري ٗاهت٘اصـى        -5

سٚـــح ٙـــس٠ املتـــ ي إـــاز ٗأثـــس إضـــٔاًاتٕ ٗت عاتـــٕ ضـــ٘ا١ يف املطـــادد أٗ اهفقـــسا١ أٗ زعاٙـــٞ   

 إخل. …ا٪ٙتاَ

ا٪ٌٓٚٞ دلاْ أْ ٙتٍ تفعٚى اهت٘اصى بني ازبٔات اشبريٙٞ ٗ٪دى ًا ضبق ٗغريٖ كاْ ًّ 

ٗاجملتٌع فٕٚ ٪قصٟ اهدزدات ستٟ ميلّ ذبصٚى أعوٟ دزدات اهِذاح يف اهعٌى اشبريٜ، ٗٓـرا  

ب٩ غم ٙ٘دـب ا٨ضـتفادٝ ًـّ دبـازب ا٬لـسّٙ هلـّ ًـع ًساعـاٝ د٘اُـب اهت٘افـق ٗا٨لـت٩  بـني             

 اجملتٌعات ٗا٪فساد ٗا٪س٘اي.

صٙــد ًـّ أٌٓٚـٞ اهت٘اصــى أْ توـم ازبٔــات اشبريٙـٞ تضـطوع بــدٗز ٓـاَ ٙتٌجــى يف       ٗهعـى ممـا ٙ  

زعاٙٞ ف٣ٞ ًٌٔٞ ًـّ ف٣ـات اجملتٌـع ٗٓـٍ ا٪فـساد ٗا٪ضـس اهـرّٙ ٙعـاُْ٘ ًـّ اهفقـس ٪ضـباب طبتوفـٞ؛             

سٚـح تتـ٘ىل زعـاٙتٍٔ ًٗطـاعدتٍٔ ٗتـ٘فري اسبادــات اهضـسٗزٙٞ هلـٍ؛ حبٚـح ٨ حيتـادْ٘ إىل اهقٚــاَ          

جملتٌــع أٗ تضـس بتٌاضــلٕ ٗأل٩قٚاتــٕ، ٨ٗ غــم أْ اهتٔـاْٗ فٌٚــا قــد تطــببٕ   بأعٌـاي ربــى ببِٚــٞ ا 

اسبادٞ املاضٞ اهيت قد ٙقع فٚٔا بعض أفـساد اجملتٌـع ٙـ٧ذْ بٔـ٩ن ٗدًـاز ذهـم اجملتٌـع فلـٍ أد٠         

اهفقس ٗاسبادٞ إىل اهطسقات ٗازبسا٢ٍ ٗامل٘بقات ا٪ل٩قٚٞ؛ ٗهعى قٚاَ ازبٔات اشبريٙٞ بٔـرا اهـدٗز   

 ٞ يف اجملتٌع.ٙطد لوٞ عظٌٚ
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  املبحث األول: 

 بني اجلهات اخلريية واجملتنعبني اجلهات اخلريية واجملتنعمن وسائل التواصل من وسائل التواصل 

 أ٨ًٗ: املٌازضٞ اهفعوٚٞ هودٗز اهتجقٚفٛ:أ٨ًٗ: املٌازضٞ اهفعوٚٞ هودٗز اهتجقٚفٛ: 

ــادٜ          ــٞ ٓــ٘ دٗز ً ــات اشبريٙ ــع أْ دٗز ازبٔ ــات اجملتٌ ــد٠ بعــض ف٣ ــٞ ه ــآٍٚ اشباي٣ ًــّ املف

ٔــات إذا تأًوــت ٓــرٖ فشطــب، ٗٓــرٖ اهفلــسٝ تقوــى ًــّ اهت٘اصــى اإلجيــابٛ بــني اجملتٌــع ٗتوــم ازب 

اهِظسٝ هد٠ يبقات اجملتٌع املختوفٞ، أًا إذا ضٚطست عوٟ اهقا٢ٌني عوٟ ازبٔات اشبريٙٞ فإُٔا ٨ٗ 

ٌّٚا يف    غم تفقد اجملتٌع اهلجري ًّ ا٪دٗاز اهلاًٞ اهيت ميلّ هلا أْ تقدًٔا ٪بِا١ اجملتٌـع؛ ٨ ضـ

 ًساْ:ازباُب اهفلسٜ املعِٜ٘، ٗهعى ًّ أٍٓ ًا ٙػاز إهٕٚ ِٓا أ

 ب( اهتجقٚف يف داُب سطّ اهتدبري ٗاإلُفاق.     أ ( اهتدزٙب ٗاهتأٓٚى.      

٨ٗ زٙب أْ ٓرّٙ ازبـاُبني ًٌٔـاْ ٗمماّضـاْ بػـلى كـبري هوـدٗز اهـرٜ تضـطوع ازبٔـات          

 اشبريٙٞ بٕ ٗذهم ًّ ل٩ي ًا ٙوٛ:

 ( اهتدزٙب ٗاهتأٓٚى: 1

ٟ اجملتٌع ٓ٘ أُٔا تطآٍ يف إُػا١ هعى ًّ ألطس ًا قد تطببٕ ازبٔات اشبريٙٞ ًّ ٗباي عو

ف٣ات تطغٟ عوٚٔا اهب٩دٝ ٗاهلطى ٗعدَ اإلُتادٚٞ ٗاهت٘اكـى ٗا٨عتٌـاد عوـٟ ا٬لـسّٙ ممـا ٙفـس        

أٗه٣م هوقٚاَ بأعٌاي قد دبس هوٌذتٌع اه٩ٙ٘ت ٗاهجب٘ز، ٗ٪دى دبـاٗش ٓـرا اإلغـلاي كـاْ ٨ بـد      

ٞ ملّ هدٕٙ اهقدزٝ عوٟ اهعٌى ٗا٨كتطـاب؛  ًّ أْ ذبرز ازبٔات اشبريٙٞ ًّ تقدٍٙ املطاعدٝ اجملاُٚ

٪ْ ذهم ٙفطدٖ ٨ٗ ٙصوشٕ، بى ٨ بّد ًّ اهِظس يف ساهٕ ض٘ا١ًا كاْ زد٩ً أٗ اًسأٝ، ٗاهتأًى فٌٚـا  

ميلّ ملجوٕ أْ ٙقَ٘ بٕ ًّ عٌى ًِتر فٚلوـف بـٕ ٗٙعطـٟ يف ًقابـى ًـا ِٙـتر، فـإْ استـاز هوتأٓٚـى          

ـٙـ    ْذ تبــري ازبٔــات اشبريٙــٞ يف   ٗاهتــدزٙب فــ٩ بــد ًــّ أْ تقــَ٘ ازبٔــات اشبري ٪ ٗ ــٕ  ٞ بتدزٙبــٕ ٗتأٓٚو

اهتدزٙب ٗاهتأٓٚى أً٘ا٨ً يا٢وٞ لري ًّ أْ تبرهلا يف تسبٚٞ أق٘اَ كطاىل ٗبطاهني، ِٗٓـا حيضـسُٛ   

، ٗإذا ًــا «٨ تعطــمس ةلــٞ كــى ٙــَ٘، بــى عوٌــمس كٚــف أصــطاد اهطــٌم    » امَلج ــى اهــرٜ ٙقــ٘ي:  

يف ٓــرا اهبـاب قــد ٙلــْ٘ ٓـرا ًفٚــًدا هبقٚــٞ أبِــا١   اضـتطاعت ازبٔــات اشبريٙــٞ ًـّ إثبــات ٗد٘دٓــا   

 اجملتٌع ًّ ل٩ي ا٨هتشاق هوتدزٙب ٗاهتأٓٚى دقابى ًادٜ هوٌقتدزّٙ.
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ٗهعى مما دبدز اإلغازٝ إهٕٚ يف ٓـرا املقـاَ أْ ًػـسًٗعا كٔـرا حيتـاز إىل ٗقفـات ُٗظـسات        

 ٗدزاضات ٗتأًى قبى اهػسٗي فٕٚ ٗا٨ضتفادٝ ًّ دبازب ا٬لسّٙ فٕٚ.

٪ًس ا٬لـس اهـرٜ أز٠ أُِـا يف أًـظ اسبادـٞ هوعِاٙـٞ بـٕ ٨ضـٌٚا ا٪لـ٘ٝ اهقـا٢ٌْ٘ عوـٟ            ا(  2

فقــداْ ثقافــٞ سطــّ ازبٔـات اشبريٙــٞ ٓـ٘ أًــس ٙفتقــدٖ أبِـا١ اجملتٌــع بػــلى ٗاضـض ٗظــآس ٗٓـ٘:      

 .اهتدبري ٗاإلُفاق

ٗٓرٖ ًػلوٞ لطريٝ ٙلابس اهلجريْٗ يف عدَ إتٚإُ ٗاهتأكٚد عوٟ ُفٚٔـا، ٗاسبـق أُٔـا    

تٚـت  أْٗ كـجريًا ًـّ ا٪ضـس إ ـا     إَ أصبشت ظآسٝ بػلى لطري هوغاٙٞ، بـى ٨ أببـاهإ إذا قوـت    اهٚ٘

ًّ قبى ضعف ثقافٞ سطـّ اهتـدبري، ستـٟ تسضـف اهفقـس هـدٍٙٔ ٗأصـبض سـا٨ً ًقب٘هـٞ هـدٍٙٔ بـى قـد             

ٙلُْ٘٘ اضتٌس٦ٓا ٗتقبو٘ٓا، أًـا ًظـآس ٓـرا فلـجريٝ دـًدا ًـّ أٌٓٔـا: عـدَ اهقِاعـٞ، ضباٗهـٞ           

إخل. يف قا٢ٌــٞ تطــ٘ي،  …اهِظــسٝ اشباهٚــٞ ًــّ اهتعقــى يف كــجري ًــّ اهتصــسفات املاهٚــٞ    اهتبــآٛ، 

ٗ٪دى ذهم عبّ اهَٚ٘ حبادٞ إىل ضباٗهٞ ُػس اه٘عٛ ٗاهجقافٞ دطـأهٞ سطـّ اهتـدبري ٗاهرتبٚـٞ عوـٟ      

 اإلُفاق ٗفق ض٘ابط ضبددٝ تساعٛ ا٪س٘اي املصاسبٞ كؤا.

ٗٓـ٘ ا٨ٓتٌـاَ بت٘عٚـٞ     -ّ قـد يبـق باهفعـى   إْ مل ٙلـ -ِٗٓا ًقرتح هعى اهلل أْ ِٙفـع بـٕ   

اهعاًــٞ ســ٘ي اهطــو٘ن ا٨ضــت٩ٔكٛ ًــّ لــ٩ي مجٚــع املِــابس املتاســٞ ضــ٘ا١ اهتعوــٍٚ أٗ اإلعــ٩َ،           

ٗكرهم املطادد ٗدٗز اهجقافٞ ا٪لس٠، ًع اهتأكٚد ِٓا عوٟ اهرتبٚٞ ه٫دٚاي ًّ ل٩ي اهرتكٚـص  

بلـسٝ عوـٟ أْ تتبِـٟ ازبٔـات اشبريٙـٞ ٓـرٖ       ًع ٓرا ا٪ًـس يف ًِـآر اهتعوـٍٚ ٨ضـٌٚا يف املساسـى امل     

اهفلسٝ، هٚظ مما ضبق فشطب بى أًس آلس ٓـ٘: أْ خيصـص بازبٔـات اشبريٙـٞ ًلتـب إزغـادٜ       

ــاترٝ        ــٕ أضـ ــَ٘ عوٚـ ــى ٙقـ ــت٩ٔكٛ ا٪ًجـ ــو٘ن ا٨ضـ ــ٘ اهطـ ــادٍٓ عبـ ــاع ٗإزغـ ــٞ اهِـ ــدٗز ت٘عٚـ ــَ٘ بـ ٙقـ

 ًتخصصْ٘ بعوٍ ا٨قتصاد ٗاهتط٘ٙق ٗهلٍ لريٝ عٌوٚٞ يف اهبٚع ٗاهػسا١.

ِٓا قد تعس  إغلاهٚٞ لطريٝ ٙغفى عِٔا اهلجري ًّ ا٪ل٘ٝ ٗٓـٛ ًـا قـد ٙعـس  هلـجري      

ًّ املت عني دباٖ اهقٚاَ دجى ٓرٖ املػازٙع اسبٚ٘ٙٞ كاهتدزٙب ٗاهتأٓٚى أٗ اهت٘عٚٞ ٗاهتجقٚف؛ ًـّ  

أُــٕ مل ٙبــري أً٘اهــٕ ٪دــى ذهــم؛ بــى إليعــاَ دــا٢ع ٗضــقاٙٞ عطػــاْ ٗكطــ٘ٝ عــازٜ، ٗاسبــى هلــرا    

 ّ ل٩ي ُقطتني:اإلغلاي ً
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ــاذهني ٗتــ٘عٚتٍٔ ســ٘ي ا٪فضــى يف اهبــري ٗاإلُفــاق، إذ تسضــف      ا٪ٗىل ــ٘عٛ هــد٠ اهب : زفــع اه

فلسٝ أْ اهصدقٞ فقط فٌٚا ٙطعٍ أٗ ٙػسب أٗ ٙوبظ ٗأُٔا أفضى ًـّ غـريٖ فلـسٝ بايوـٞ أٗ عوـٟ      

     ٟ  ا٪قى هٚطت بصشٚشٞ عوٟ كى ساي، ٨ بد ًّ زفع اه٘عٛ هد٠ أٓـى اشبـري ٗاهبـري ٗاهعطـا١ ستـ

ٙدزن ١٨٧ٓ أْ اهصـدقٞ ازبازٙـٞ ٓـٛ لـري ًـا خيوفـٕ اإلُطـاْ بعـد ٗفاتـٕ، ٗأُٔـا تػـٌى ًـا ٙطـتٌس              

 دسٙاْ أدسٖ هصاسبٕ، ٗهٚظ اهتدزٙب ٗاهتأٓٚى إ٨ ًّ أب٘ابٔا اه٘اضعٞ.

: أُــٕ ٨ بــّد ًــّ اســرتاَ اهبــاذهني ًٗعسفــٞ سقٔــٍ عوــٟ اهقــا٢ٌني  ٌــع   ٓــرٖ ٗاســدٝ ٗاهجاُٚــٞ

ب٩غٕ دا مت سٚـاي ًـا تـ ي بـٕ ٗبرهـٕ، ٗذهـم ًـّ لـ٩ي اي٩عـٕ عوـٟ           ا٪ً٘اي إذ ًّ أدُٟ سق٘قٕ إ

بٚاْ تفصٚوٛ دا مّت بلى ٓووٞ ت ي بٔا ستٟ تط٣ٌّ ُفطٕ ٗٙستاح لايسٖ ٨ضٌّٚا إذا كاُت ازبٔٞ 

اشبريٙــٞ ٓــٛ اهــيت ابتدأتــٕ بطوــب اهتــ ي، ٗهعــى دبآــى صــاسب اهتــ ي ًــّ ألطــس ا٪ًــ٘ز اهــيت قــد   

 ٞ إذ ِٙفض عِٔا املت عْ٘ ف٩ دبد اهدعٍ اسبقٚقٛ مما ٙفطد عٌؤا.تتضسز ًِٔا ازبٔات اشبريٙ

ًّ لـ٩ي كػـف اسبطـاب    -إذا أدزن املت ي اهرٜ ٙسغب يف اإليعاَ ًٗا غابٕٔ أْ ًاهٕ 

أُفق يف ٓرا اجملاي  -ٗقت اهرزٗٝ يف عٌؤا -قدز اإلًلاْ-أٗ اي٩عٕ ًباغسٝ عوٟ توم املساكص 

 اهسٙبٞ، مما ٙدفعٕ هوتعاْٗ ٗاهبري ٗا٨ضتٌساز يف ذهم.ازتاح باهٕ ٗمل خيازبٕ اهػم أٗ 

ٓ٘ إجياد ٗقف لـا  ِٙفـق ًِـٕ عوـٟ ازباُـب       -أًٙضا-ٗهعّى ًّ أٍٓ اسبو٘ي هلرا ا٪ًس 

اهتجقٚفٛ اهت٘عٜ٘ ٗكـرا عوـٟ داُـب اهتـدزٙب ٗاهتأٓٚـى، أٗ يوـب دعـٍ املتـ عني يف ٓـرا ازباُـب           

ٗاهتفاعى ٨ضٌّٚا ًـع إدزان اسبادـٞ املاضـٞ     عوٟ ٗدٕ اشبص٘ ، ٗٓ٘ أًس ضٚذد حب٘ي اهلل اهدعٍ

 يف ٗاقعِا اهَٚ٘ هلرا ازباُب املٍٔ.

ًٚا: إجياد اهل٘ادز ازبادٝ ٗإعدادٍٓ ٗتأٓٚؤٍ:  ًٚا: إجياد اهل٘ادز ازبادٝ ٗإعدادٍٓ ٗتأٓٚؤٍ:ثاُ  ثاُ

ذبقٚق اهت٘اصى اإلجيابٛ اهفاعى ًع اجملتٌع ٨ ميلّ أْ ٙـتٍ إ٨ ًـّ لـ٩ي كـ٘ادز ًعـّدٝ      

إذ ممـا ٨ غـمف فٚـٕ أْ اهت٘اصـى ًـع أفـساد       ٧ًٗٓوٞ تأ٩ًٚٓ ٙطاعدٓا عوـٟ اهقٚـاَ بٔـرا اهـدٗز املٔـٍ؛      

اجملتٌع ٨ ٙقتصـس عوـٟ ف٣ـٞ فٚـٕ بـى ٙػـٌى ف٣ـات كـجريٝ ًٗتعـددٝ ا٪غِٚـا١ ٗاملت٘ضـطني ٗكـى ًـّ              

ٙطــتطٚع أْ ٙطــٍٔ يف عٌــى ازبٔــات اشبريٙــٞ ٗٓــ١٨٧ كوــٍٔ ٨ بــّد ًــّ سطــّ اضــتقباهلٍ ٗاهتعــايٛ   

ّٙ اهِـاع يف يسا٢ـق تعاًوـٍٔ ًـع     ًعٍٔ بػلى دٚـد، ِٗٓـا تلٌـّ اهصـع٘بٞ يف ٓـرا ا٪ًـس إذ ٙتبـا       
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ا٬لسّٙ فٌٍِٔ اهوطٚف ًٍِٗٔ اهِصق ٗغري ذهم، ٗ٪دى ٓرا ا٪ًـس كـاْ ًـّ اهضـسٗزٜ أْ تلـْ٘      

اه٘ادٔٞ هوذٔات اشبريٙٞ ٗادٔٞ ًػسقٞ ٗذهم ًّ ل٩ي ًّ ٙت٘ىل ًٌٔٞ اهت٘اصى ًع اجملتٌـع ممـج٩ً   

دز املِاضــبٞ ثــٍ تأٓٚوــٔا هلــرا اهعٌــى  هوذٔــٞ اشبريٙــٞ، ممــا ٙــدفع إىل اهعِاٙــٞ اهفا٢قــٞ بالتٚــاز اهلــ٘ا 

 هٚتطِٟ هلٍ اهقٚاَ بٕ عوٟ أكٌى ٗدٕ.

ٗهعّى مما جيدز اهتِبٕٚ هٕ أًس ًٍٔ ٗٓ٘ أْ اهت٘اصى ًع اجملتٌـع هـٕ أغـلاي ٗأُـ٘اي حبطـب      

يبٚعٞ ذهم اهت٘اصى، فاهت٘اصى ًع اهداعٌني هعٌى ازبٔات اشبريٙٞ غري اهت٘اصـى ًـع اهـساغبني يف    

ًع املطتفٚدّٙ ًـّ توـم ازبٔـات اشبريٙـٞ، ٓـرا ًـّ داُـب، ًٗـّ داُـب آلـس            اهتعاْٗ غري اهت٘اصى

فاهت٘اصــى ًــع اهــداعٌني عوــٟ أغــلاي طبتوفــٞ فاهت٘اصــى ًــع كبــاز اهــداعٌني خيتوــف عِــٕ ًــع      

صغازٍٓ، ٗ٪دى ذهم كاْ ٨ بّد ًّ ألر ٓرا باسبطباْ، ا٪ًس اهرٜ ٧ٙكد عوـٟ ٗدـ٘ب اهعِاٙـٞ    

 سٜ يف التٚازٍٓ هتتشقق اهِتا٢ر املسد٘ٝ ًّ ٓرا اهت٘اصى.اهفا٢قٞ بأًس تأٓٚى اهل٘ادز ٗاهتش

 ٗهعّى ًّ أٍٓ ا٪ً٘ز اهيت ُٙشتاز إىل ًساعاتٔا يف ٓرا ازباُب ًا ٙوٛ:

ًساعاٝ ازب٘اُب اهتعاًوٚٞ يف غخصٚٞ ًـّ ُٙختـاز هوقٚـاَ دٌٔـٞ اهت٘اصـى ًـع اجملتٌـع ًـّ سٚـح           أ (

ٗذهــم سبسادــٞ امل٘اقــف اهــيت ميــّس بٔــا    اسبوــٍ ٗسطــّ اهعبــازٝ ٗضــعٞ اهصــدز ٗاهتغاضــٛ ٗاهتذــاٗش،  

 أسٚاًُا.

ا٨ضتفادٝ ًّ اهل٘ادز اهيت ضبق هلا أْ ُاهت قطًطا ًّ اهتأٓٚـى كخسجيـٛ اهع٩قـات اهعاًـٞ      ب (

 أٗ ًّ هدٍٙٔ دٗزات تدزٙبٚٞ يف ٓرا اجملاي.

أكٌـى  إهصاَ امل٘ادٔني هوذٌٔ٘ز بدٗزات تدزٙبٚٞ يف ذهم ستٟ ٙتطِٟ هلٍ اهقٚاَ بٔرا اهعٌى ًّ  ز (

 ٗدٕ.

إجياد ًِافر ددٙدٝ يف اهت٘اصى ًـع اجملتٌـع ٗذهـم ًـّ لـ٩ي اهلـاتف اجملـاُٛ ه٩ضتػـازات يف          د (

صباي اهتط٘ق ٗسطّ اهتدبري ٗكرا يف اإلب٩  عـّ سـا٨ت ًطـتشقٞ ٗغـري ذهـم ًـّ اقرتاسـات ًٗـا         

 غابٕٔ.

ٔ         ٓـ ( ٌـٞ ُٗٙختـاز ًـٍِٔ    ٗضع اسبـ٘افص ٗامللافـ ت اجملصٙـٞ ستـٟ ٙتقـدَ ا٪كفـا١ هتوـم ا٪عٌـاي ٗامل

 ا٪صوض بعد املفاضوٞ بٍِٚٔ.
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 املبحث الثاني: 

 بني اجلهات اخلريية واجملتنععوائق التواصل 

٪دى ذبقٚـق ت٘اصـى دٚـد بـني ازبٔـات اشبريٙـٞ ٗاجملتٌـع ٨ بـّد ًـّ دزاضـٞ ٗاقـع اهت٘اصـى             

أْ ٗاقـع   هو٘ص٘ي هتػخٚص ذهم اه٘اقع ثٍ ضباٗهٞ اهسقٛ بٕ إْ كاْ حيتاز إىل ذهم، ًّٗ امل٧كد

اهت٘اصى بني ازبٔات اشبريٙٞ ٗاجملتٌع فٕٚ كجري ًّ ا٨غلا٨ت، مما ٙتٚض اهق٘ي أْ ص٘زتٕ عوٟ 

ًٚا هٚطت ًسضٚٞ ٗهعى اهطبب يف ذهم ٙسدـع إىل ع٘ا٢ـق ذبـ٘ي دْٗ ٗدـ٘د ذهـم اهت٘اصـى،        ا٪قى ساه

٘ا٢ق ًّ ٗدٕ ُظسٜ، ٗضأزكص عوٟ ًا ٙتعوـق  ٗيف ٓرا املبشح ضأساٗي أْ أتطسق إىل أبسش توم اهع

 بازبٔات اشبريٙٞ مما ٙتطبب يف عدَ ٗد٘د ذهم اهت٘اصى املطو٘ب.

 أ٨ًٗ: ضعف اإلدازٝ:أ٨ًٗ: ضعف اإلدازٝ: 

ٗهطت أعمس ِٓا ًطأهٞ إسلاَ اهطٚطسٝ أٗ ارباذ اهقـسازات بـى أقصـد عـدَ اإلدازٝ كٌـا      

 ٝ ًٗتعددٝ ًِٔا:ِٙبغٛ ٙعمس عدَ تطبٚق ًباد٥ اإلدازٝ ازبٚدٝ اهفاعوٞ ًظآس ذهم كجري

أسادٙٞ اهسأٜ حبٚح ٙلْ٘ بٚد غخص ٗاسد مما ِٙتفٛ ًعٔا ٗد٘د املظآس اهضـسٗزٙٞ  أ ( 

ــرّٙ        ــا أٗه٣ــم اه ــا٬لسّٙ ِٓ ــٞ يف ا٨ضــتفادٝ ًــّ ز٠٦ ا٬لــسّٙ ٗآزا٢ٔــٍ، ٗأقصــد ب هوػــ٘ز٠ ٗاملتٌجو

سّٙ ٙػــازكْ٘ يف صــِع اهِذاســات هلــرٖ ازبٔــٞ اشبريٙــٞ، ٨ٗ غــمف أُــٕ ًــّ مل ٙٔــتٍ بــ زا١ ا٬لــ          

املػازكني يف صِع اهِذاح هّ ٙتٍٔ ٗهّ ٙلـرتخ بـاجملتٌع ًـّ س٘هـٕ، ٗ٪دـى ذهـم كـاْ املتصـف         

بٔــرٖ اهصــفٞ ضــعًٚفا يف ذبقٚــق اهت٘اصــى ًــع اجملتٌــع، ٗا٪دٓــٟ ٗا٪ًــّس ِٓــا أْ ٓــرا اهصــِف ٙــس٠  

 ٗد٘ب تعاْٗ اجملتٌع هلّ ٨ ٙٔتٍ باي٩عٕ عوٟ ًصري أً٘اهلٍ اهيت بره٘ٓا هٕ.

فٕٚ أْ ت٩قض ا٬زا١ ٗا٪فلاز ِٙتر يف ل٩صٞ إىل اهسأٜ ا٪قسب هوص٘اب، حبٚـح  إْ مما ٨ غم   

تصـقى اهفلــسٝ ألتٔــا ٗتٔــربٔا ممــا جيعــى املتػــاٗزّٙ خيوصــْ٘ إىل فلــسٝ قــد تلــْ٘ مل ربطــس  

٪سد ًٍِٔ بص٘زتٔا اهِٔا٢ٚٞ ٗ٪دى ذهم سح اإلض٩َ عوٟ اهػ٘ز٠ يف لطاب إهلـٛ ً٘دـٕ ٪كٌـى    

فبما رمحة مه اهلل لنت هلم ولى كنت فظاا  ليا ا البيا     سٚح ٙق٘ي تعاىل: ا ٗٓ٘ ضبٌد اهبػس عق٩ً ٗأضدٍٓ زأًٙ

 .ص159آهعٌساْ:ط ال وفضىا مه حىلك فاعف عنهم واستغفرهلم وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتىكل عيى اهلل إن اهلل حي  املتىكيني

ٜ اهطـدٙد؛ فٌـّ بـاب أٗىل    ٗاهعاقى ًّ اهِاع ٙػاٗز اهعق١٩ يف أً٘زٖ اشباصٞ هٚخسز بـاهسأ 
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املػاٗزٝ يف ا٪ً٘ز اهعاًٞ، ٗأقى ًا جيِٕٚ ًّ ذهم أْ ٙعـرز هِفطـٕ أًـاَ ُفطـٕ يف سـاي اشبطـأ، أٗ       

 ٗق٘ي ا٪ًس ل٩  املقصد.

املػلوٞ ِٓا تل  ٗتصعب إذا أدزكِا أْ ٓرا اهت٘دٕ ًـّ ا٪دٗا١ اشبفٚـٞ اهـيت اببتوـٛ بٔـا      

   ٗ ٙعٌـى دآـًدا يف إيـازٖ ًعتقـًدا أْ ٓـرا ٓـ٘ اهتٌٚـص يف        بعض ا٪لٚاز، سٚح ٨ ٙػـعس بٔـرا اهـدا١، 

ا٪دا١ بى قد ٙصى ا٪ًس دّ ٙػعس خبط٣ٕ أسٚاًُا إىل تط٘ٙإ ذهم ٗتأٗٙوٕ ٗت ٙـسٖ ستـٟ جيعوـٕ أًـًسا     

 ًػسًٗعا ٧ٙدس عوٕٚ؛ ِٗٓا ٙلٌّ اهب١٩ ٗخيطس ا٪ًس بػلى ًضاعف.

تـِٔض بـدٗزٓا اهفاعـى اهـرٜ      ضوبٚٞ اجملـاهظ ٗاهوذـاْ؛ ٨ٗ ضـٌٚا صبـاهظ اإلدازٝ إذ ٨     ب (

جيب أْ تقَ٘ بٕ ٗتضعف عِٕ ٗٙطغـٟ عوٚٔـا اجملـا٩ًت، ٗاملظـآس هلـرا كـجريٝ دـًدا، هلـّ ممـا          

ًُـا           ٙتعوق د٘ض٘ي اهت٘اصى ًع اجملتٌع ِٓـا أًـس لطـري: ٗٓـ٘ اضـتٌساز عضـ٘ٙٞ بعـض ا٪عضـا١ أسٚا

زضٍ اهعض٘ٙٞ يف ازبٔـٞ  هطِ٘ات ي٘ٙوٞ إىل دزدٞ أْ بعض أعضا١ صبوظ اإلدازٝ ٙتألس بى ٨ ٙطدد 

اشبريٙٞ ثٍ ٓ٘ حيتى ًلاًُا هٚظ هٕ، بى غغوٕ عـّ أسـد أبِـا١ اجملتٌـع، ٗهـ٘ اعتـرز أٗ تـسن اجملـاي         

هغريٖ هصادت ع٩قٞ ازبٔٞ ٗصوتٔا باجملتٌع، ٨ٗ غمف أْ دل٘ي أعضا١ ددد يف ازبٔٞ اشبريٙٞ ٙعٌق 

اصى اجملتٌع ًع ازبٔٞ اشبريٙٞ إذ ت٘اصؤا ًع اجملتٌع؛ ٪ْ ١٨٧ٓ ا٪عضا١ ضٚبرهْ٘ دٔ٘دٍٓ يف ت٘

يف اهتعسٙف بازبٔٞ ٗضـٍ أكجـس ًـّ     -عوٟ ا٪قى-كى عض٘ ٙػعس باملط٧ٗهٚٞ ٙعتقد أْ هٕ دٗز 

س٘هٕ إهٚٔا، خب٩  اهعض٘ اهقدٍٙ اهرٜ قد ٙصى بٕ ا٪ًس إىل أْ ٙس٠ أْ امللاْ اهرٜ ٓ٘ فٕٚ سق 

ٙــٞ ٗٙــ٧دٜ إىل ضــعف صــوتٔا هــٕ ٨ ٙطــٌض ٪ســد أْ ٙصسصســٕ عِــٕ ممــا ٙضــعف صــوتٕ بازبٔــٞ اشبري 

لا   عياى الضاءفاال وال عياى      باجملتٌع ٨ٗ بد؛ بى إُٕ ًـع قوـٞ سضـ٘زٖ ٗإُتادـٕ ٙعتـرز دًٔوـا بق٘هـٕ تعـاىل:         

  املرضااى وال عيااى الاادوه الااانون مااا ونفبااىن حاارو إذا ومااعىا هلل ورسااىلس مااا عيااى ارحاانني مااه سااب ل واهلل لفااىر رحاا م   

 لاي٤. ، ٗٓ٘ ٨ غم اضتد٨يص91طاهت٘بٞ:

ٗل٩صٞ اهق٘ي أْ صباهظ اإلدازٝ ٨ بّد ًّ دبدٙد اهدًا١ فٚٔا، ًّٗ أٍٓ ذهم أْ ٨ ٙطٌض 

هجوــح ا٪عضــا١، حبٚــح خيــسز غــري اهفاعــى    -عوــٟ ا٪قــى-بتذــاٗش دٗزتــني يف عضــ٘ٙٞ اجملوــظ  

 ٗٙبقٟ امل٧ثس اهرٜ ُٙوٌظ دٗزٖ يف تط٘ٙس اهعٌى ٗذبقٚق اهت٘اصى ًع اجملتٌع، ٨ٗ بـّد ِٓـا ًـّ تقـ٠٘    

اهلل ٗاسبّح ًّ اجملا٩ًت اهبغٚضٞ اهيت تطآٍ يف إفطاد اهعٌى ٗذهـم يف ًقابـى ٗادٔـٞ ادتٌاعٚـٞ     
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 ٙلتطبٔا عض٘ لاًى عدٍٙ اهػع٘ز باملط٧ٗهٚٞ.

 ثاًُٚا: تٌٔٚؼ اجملتٌع:ثاًُٚا: تٌٔٚؼ اجملتٌع: 

٨ ميلّ أْ ٙتٍ اهت٘اصى ًع اجملتٌع بص٘زٝ صشٚشٞ ًٗتٌٚـص ًـا مل ٙـدزن اهقـا٢ٌْ٘ عوـٟ      

ٌع يف عٌؤٍ، ٪ْ إدزان ذهم ضـٚدفعٍٔ إىل اهتعاًـى ًـع ٓـرٖ اهقضـٚٞ      ازبٔات اشبريٙٞ أٌٓٚٞ اجملت

ــاز إىل أفلــاز           ــبعض إذ حيت ــيت ٙعتقــدٓا اه ــس هــٚظ باهطــٔ٘هٞ اه ــٟ أْ ٓــرا ا٪ً ــدٝ، عو بصــ٘زٝ دٚ

دبدٙدٙـٞ ٗإبـداي يف اهتعـايٛ ًـع عٌوٚـٞ اهت٘اصـى، ٗٓــرا ًـّ أٓـٍ اهع٘ا٢ـق اهـيت ذبـ٘ي دْٗ ذبقٚــق            

هـم ٩ٙسـل قصــ٘ز هـد٠ بعـض ازبٔـات اشبريٙــٞ ممـا ِٙـتر عِــٕ        اهت٘اصـى اهِـادض ٗاملبـدي، ٗ٪دــى ذ   

اجملتٌع ٗٙعدٖ عّ عٌى ٓرٖ ازبٔات اشبريٙٞ عوٟ اهسغٍ ًّ املػازكات اهيت  -غاهبٚٞ-تٌٔٚؼ 

ٙطــآٍ بٔــا أفــسادٖ، ٗهعــّى ًــّ أبــسش ًظــآس تٌٔــٚؼ اجملتٌــع هــد٠ بعــض اهقــا٢ٌني عوــٟ ازبٔــات        

 اشبريٙٞ:

 ع:( ضعف اهت٘اصى اإلع٩ًٛ ًع اجملتٌ 1

ٗٓرا أًس ٗاضض سٚح ٨ ت٘دد قِ٘ات ٙتٍ اهت٘اصـى ًـّ لـ٩ي ًـع اجملتٌـع غاٙـٞ ًـا ِٓاهـم         

احملاضـبٞ أٗ   تٗتقسٙس ضِٜ٘ ٙطبع، غري أْ ذهم ٨ ٙلفٛ إذ هٚط -بسٗغ٘زات-ٗزقات إع٩ُٚٞ 

اضتذ٩ب اهدعٍ ٓٛ كى ًا ٙقٍٚ أٗد اهت٘اصى بى ٨ بد ًّ تعسٙف بعٌى ازبٔـات اشبريٙـٞ ٗتقـدٍٙ    

وً٘ات ٪بِا١ اجملتٌع ٙتٍ ًّ ل٩هلا اهتعس  عوـٟ ازبٔـات عـّ كجـب، بـى اهغسٙـب أُـٕ        لدًات ًٗع

بعــد ظٔــ٘ز اهػــبلٞ اهعِلب٘تٚــٞ ٗاُتػــازٓا ٨ ٙــصاي تعــايٛ كــجري ًــّ ازبٔــات اشبريٙــٞ ضــعًٚفا     

 ًعٔا، ِٗٓان اهلجري ًّ ٗضا٢ى اهت٘اصى اإلع٩ًٛ ًع اجملتٌع هعى ًّ أبسشٓا:

ذهــم دشاٗهــٞ إصــداز صــشٚفٞ تػــٌى كــى ازبٔــات  اهت٘اصــى عــّ يسٙــق اهصــشافٞ ٗ -أ 

اشبريٙــٞ أٗ دوــٔا تتِــاٗي عٌــى توــم ازبٔــات ٗاهتعسٙــف بٔــا بػــلى تفصــٚوٛ كٌــا ٙــتٍ ًــّ ل٩هلــا  

تقدٍٙ أيسٗسات ٗدزاضات ٗاضتػازات ٗغري ذهم مما هٕ ًطاع بعٌى ازبٔات اشبريٙٞ ٗٙتصى دـا  

ّ باإلًلاْ إصداز ًطتقى فـ٩ ًـاُع ًـّ    ٙفٚد اهِاع ٗحير بٍٔ إىل املطاهعٞ ٗاملتابعٞ، فإْ مل ٙل

إجياد صفشٞ يف صشٚفٞ ضٚازٝ تقَ٘ ازبٔات اشبريٙٞ بتػلٚى زبِٞ ٪عدادٓا ٗفق ض٘ابط ذبقق 

 اهت٘اصى ًع اجملتٌع.



 يح د. صاحل بن عبداهلل الفر          أبرز وسائل التواصل اجليد وعوائقه                                                                                

 بني اجلهات اخلريية و اجملتنع

 

  254                                                                                              اللقاء السنوي السادس للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية

اهت٘اصــى عــّ يسٙــق اهقِــ٘ات اهفضــا٢ٚٞ ب٘ضــا٢ى طبتوفــٞ ًــّ أٌٓٔــا إعــداد بسُــاًر      -ب 

ـٔـ   ات، ٗقــد كاُــت ِٓــان دبسبــٞ دٚــدٝ يف  أضــب٘عٛ عوــٟ ا٪قــى ٙــتٍ ًــّ لــ٩ي اهتعسٙــف بتوــم ازب

بسُــاًر اهسصــٚد اهبــاقٛ عوــٟ قِــاٝ اجملــد اهفضــا٢ٚٞ هلِــٕ اُقطــع، ًٗــّ املٔــٍ أْ ٙساعــٟ يف توــم      

ــٞ أٗ املػــازكٞ يف       ــٞ اهــ اًر ازبٌآريٙ اهــ اًر ًــا ميلــّ أْ خيــدَ اهِــاع، ًٗــّ اه٘ضــا٢ى زعاٙ

 زعاٙتٔا إىل غري ذهم.

 ٗكرا اإلُرتُت )غبلٞ املعوً٘ات( ٗغري ذهم. ٗٙوشق دا ضبق اهت٘اصى عّ يسٙق اإلذاعٞ

 ( عدَ ٗد٘د اهت٘اصى اهلاتفٛ املٚطس: 2

ٗٓرا أًس ٩ًسل ًٗعسٗ  ٗميلّ ًعازبٞ ذهم ًـّ لـ٩ي ذبدٙـد زقـٍ ٓـاتفٛ صبـاُٛ أٗ       

ضبوٛ ضٔى اسبفل، عوٟ أْ تعٌى ازبٔٞ اشبريٙٞ عوٟ ُػسٖ بني اهِاع ستٟ ٙصبض ضبفً٘ظا هـدٍٙٔ  

اإلع٩ُـات املِتػـسٝ، كـى ذهـم ٪ْ ٓـرا اهـسقٍ ميلـّ أْ خيـدَ ازبٔـات           أٗ يف ًِاشهلٍ ًّ لـ٩ي 

 اشبريٙٞ كى يف صباهٕ ًّ ل٩ي ت٘اصى اهِاع ًعٍٔ يف د٘اُب كجريٝ ًٌٗٔٞ ًّ أٌٓٔا:

اهت٘اصــى اهعٌوــٛ: ٗذهــم ًــّ لــ٩ي اإلفــادٝ ًــّ ز٠٦ اهِــاع ٗآزا٢ٔــٍ اهــيت ميلــّ أْ     -أ 

ْ اهعاًٛ أسٚاًُا بعـض ا٪فلـاز ا٪كجـس ًـّ دٚـدٝ،      ٙصٗدٗا بٔا ازبٔٞ اشبريٙٞ، إذ قد ٙقدَ اإلُطا

ًٗــّ ازب٘اُــب املٌٔــٞ يف ٓــرا ا٪ًــس ًــا ميلــّ أْ ٙقدًــٕ أفــساد اجملتٌــع ًــّ ًعوً٘ــات عــّ أضــس       

 ضبتادٞ أٗ أغخا  ًت٩عبْ٘ ٗٙتٍ اهتشقق ًّ ذهم فٌٚا بعد.

 اهت٘اصى اإلزغادٜ: ٗميلّ ًّ ل٩ي تفعٚوٕ أْ ٙطتفٚد اهِـاع ًـّ املعوً٘ـات اهـيت     -ب 

تقدًٔا هلٍ ازبٔٞ اشبريٙٞ يف ً٘ض٘عات اهتط٘ق ٗسطـّ اهتـدبري ٗكـى لـدًات ا٨ضتػـازات اهـيت       

ٙطتفٚد ًِٔا اهِاع يف اجملتٌع. ٗهعى ًّ أٍٓ ًا ٙػاز إهٕٚ يف ٓرا اجملاي ٓ٘ تفعٚى دٗز اجملتٌع يف 

ٚبوـإ عـّ   اهت٘اصى ًع ازبٔات اشبريٙٞ يف اإلزغاد ٗاهد٨هٞ عوٟ ًّ ٙطتشق املطاعدٝ، حبٚح ٙأتٛ ه

سادٞ أضسٝ ثٍ ٙلْ٘ ٓ٘ اه٘اضـطٞ بـني ازبٔـٞ اشبريٙـٞ ٗا٪ضـسٝ، بعـد دزاضـٞ ساهلـا ٗاهتأكـد ًـّ           

سادتٔا، ٗبٔرا ٙػعس اهفسد يف اجملتٌع دقداز ازبٔـد اهـرٜ قدًـٕ جملتٌعـٕ ٗٙت٘اصـى بعـد ذهـم يف        

 دٔدٖ اهفاعى دالى صبتٌعٕ.

ًًا ٗبدع٘ات لاصٞ هصٙازٝ ًقسات ازبٔات -ز  ه٩ي٩ي عوٟ أعٌاهـٕ عـّ    دع٘ٝ اهِاع عٌ٘
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 كجب ًٗطاهبتٍٔ بتدّٗٙ شٙازاتٍٔ ٗكتابات آزا٢ٍٔ ًٗوش٘ظاتٍٔ.

شٙــازٝ املــدازع ٗازباًعــات ٗهــ٘ بػــلى ضــِٜ٘ هبٚــاْ أعٌــاي توــم ازبٔــات هوٌذتٌــع    -د 

 ٗاهعس  اسبٛ هلٍ.

 ( ضعف اهت٘اصى اهعوٌٛ: 3

     ٞ يف طبتوـف ازب٘اُـب    ٗاملساد بٔرا اهت٘اصى ٓ٘ ًا تعقـدٖ ازبٔـات اشبريٙـٞ ًـّ دٗزات عوٌٚـ

اهعوٌٛ مما هٕ ع٩قٞ بعٌى ازبٔات اشبريٙٞ ٗغريٖ، ًع اهرتكٚص عوٟ ًا هٕ ع٩قٞ بعٌؤا، ٨ٗ ًاُع 

أْ تلْ٘ دباهإ زًصٙٞ ٗاهدافع إىل ذهم ٓ٘ لوـق ُـ٘ي ًـّ اهت٘اصـى ٗاهـ٘داد بـني اجملتٌـع ٗازبٔـات         

٩ي اهتعـاْٗ ًـع ازبٔـات    اشبريٙٞ سٚح تقَ٘ خبدًٞ أبِا١ اجملتٌـع، ٗميلـّ أْ ٙلـْ٘ ذهـم ًـّ لـ      

 اهعوٌٚٞ يف اجملتٌع كازباًعات أٗ ٗشازٝ اهرتبٚٞ ٗاهتعوٍٚ ٗٗشازٝ اهػ٧ْٗ ا٨دتٌاعٚٞ.

ٗمما هٕ ع٩قٞ برهم إقاًٞ املـ٧متسات ٗاهِـدٗات اهلـبريٝ اهـيت ُٙـدعٟ إهٚٔـا أفـساد اجملتٌـع         

٨ٗ ٙوـصَ أْ ِٙفـق   هٚطتفٚدٗا ًِٔا، ٗتلْ٘ ٓرٖ امل٧متسات ًت٘اهٚٞ حبٚح ٙلْ٘ اهت٘اصى ًطـتًٌسا  

 عوٚٔا املباهإ اهطا٢وٞ بى ٙبشح هلا عّ زاعٛ أٗ تلْ٘ يف ًقّس ازبٔٞ اشبريٙٞ.

 ( تٌٔٚؼ اجملتٌع يف بداٙٞ ًٗ٘اصوٞ اهبِا١ ٗاهتأضٚظ: 4

ٗأقصــد ِٓــا هــٚظ فقــط ا٪ثسٙــا١ ٓــٍ اهــرّٙ ٙطــتشقْ٘ اهعِاٙــٞ بــى كــى أفــساد اجملتٌــع            

عدَ اهدع٘ٝ إىل عقـد ازبٌعٚـات اهعًٌ٘ٚـٞ عوـٟ      ٙطتشقْ٘ توم اهعِاٙٞ، ًّٗ ًظآس ذهم اهتٌٔٚؼ

اهسغٍ ًّ أُٔا ذبقق امللاضب املادٙٞ ٗاملعِ٘ٙٞ ٗاملصٙد ًّ اهت٘اصى ًع أفساد اجملتٌع، ٗ٪دى ذهـم  

تعقد ازبٌعٚات اهعًٌ٘ٚٞ دْٗ أْ ٙػـعس بٔـا أبِـا١ اجملتٌـع ٨ٗ أضـتغسب إْ ٗدـدت ا٪قـى ًـّ أفـساد          

ًٌ٘ٚٞ ٪ُٔا تعقد دْٗ أْ ٙعوٍ غاهبٚـٞ اجملتٌـع ٗإْ عوٌـ٘ا مل    اجملتٌع ٍٓ املػرتكْ٘ يف ازبٌعٚٞ اهع

ٙعوٌــْ٘ ملــّ اسبــق يف املػــازكٞ ٗكٚفٚــٞ املػــازكٞ ٗكــاْ املفــرت  أْ توقــٟ إع٩ُــات ازبٌعٚــٞ     

 اهعًٌ٘ٚٞ ًّ ا٨ٓتٌاَ ٗا٨ُتػاز ًا توقاٖ إع٩ُاتٍٔ زبٌع اهت عات ٗاملعُ٘ات ٗاملطاعدات.

٨ ٙعوـّ بقـ٘ٝ عـّ تأضـٚظ ازبٔـات اشبريٙـٞ ٗعِـد عقـد          اهرٜ أزٙد أْ ألوص إهٕٚ ٓـ٘: ملـاذا  

ْ ٗا٪كجـس  ُدعّـ ، ملاذا ٙلْ٘ ا٪ًس طبتًصا بف٣ٞ فقـط دْٗ غريٓـا؟ ملـاذا ُٙ   ؟ازبٌعٚات اهعًٌ٘ٚٞ فٚٔا
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صبسد ًػازكني يف اهدعٍ ٗهٚط٘ا ًػازكني يف ا٪دا١ أٗ عوٟ ا٪قى املساقبٞ؟! ِٓان اهلـجري ًـّ   

ؤا ت٘ضض اهتٌٔٚؼ اهـرٜ ٙعٚػـٕ اجملتٌـع هـد٠ مجوـٞ ًـّ ازبٔـات        ا٪ض٣وٞ اهيت ٨ أدد هلا د٘اًبا ك

ًٚا.  اشبريٙٞ اهيت ٙقَ٘ بدعٌٔا ًاه

ٗٙتلسز ٓرا يف كى مجعٚٞ عًٌ٘ٚٞ تِعقد ٗ٪دى ذهم ٨ ٙعوٍ عِٔا ا٪كجس ٗ٪دى ذهم ٨ 

ٙطتغسب أْ تطتٌس عض٘ٙٞ اهبعض ضِني عدٙدٝ ستٟ تصـبض توـم اهعضـ٘ٙٞ ًولٚـٞ لاصـٞ ٨ ٙقبـى       

شي عِٔا، ٗٙبقٟ اهفاعوْ٘ بعٚـدْٗ ٨ ميولـْ٘ ًـّ ا٪ًـس غـ٣ًٚا، ممـا ٙطـآٍ بػـلى أٗ         حباي اهتِا

 ب لس يف قطع عس٠ اهت٘اصى بني اجملتٌع ٗتوم ازبٔات اشبريٙٞ.
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 اخلامتـــة

ٗيف لامتٞ ٓرٖ اه٘زقٞ اهيت أضـأي اهلل أْ ِٙفـع بٔـا أقـدَ ل٩صـتٔا ًـّ لـ٩ي أبـسش اهِتـا٢ر          

 ه٘زقٞ ٗٓٛ كٌا ٙوٛ:ٗاهت٘صٚات اهيت لوصت إهٚٔا ا

 :أبسش اهِتا٢ر 

٨ ميلّ أْ تقَ٘ ازبٔات اشبريٙٞ بعٌؤا بػلى دٚد إ٨ ًـّ لـ٩ي تعـاْٗ اجملتٌـع ًعٔـا إذ       -1

 ميجى املٌ٘ي اهس٢ٚطٛ هلا، ٗعوٟ أكتا  أبِا٢ٕ تقَ٘ توم ازبٔات اشبريٙٞ.

ٌّٚا يف د٘اُـب املطــاع        -2 دات تقـَ٘ ازبٔـات اشبريٙــٞ بـدٗز ًٔـٍ ٗسطــاع يف لدًـٞ اجملتٌـع ٨ضــ

 اهعِٚٚٞ هوفقسا١ ٗاملعدًني.

ِٓـان ضـعف ظـآس يف اهت٘اصـى ًـع اجملتٌـع هـد٠ ازبٔـات اشبريٙـٞ قـد ٙـِعلظ ضـوًبا عوـٟ               -3

 اجملتٌع ٗازبٔات اشبريٙٞ فٌٚا ه٘ اضتٌس.

ٌّٚا داُـــب     -4 ًٚـــا ٨ضـــ ِٓـــان قصـــ٘ز يف د٘اُـــب ًٌٔـــٞ ًـــّ لدًـــٞ اجملتٌـــع ٨ ٙوتفـــت إهٚٔـــا ساه

 ا٨ضتػازات ٗازب٘اُب اهتجقٚفٚٞ.

٧كد أْ ِٓان ٗضا٢ى ًٌٔـٞ هوت٘اصـى بـني ازبٔـات اشبريٙـٞ ٗاجملتٌـع غاٙـٞ يف ا٪ٌٓٚـٞ         ًّ امل -5

هلِٔا ٗضا٢ى ذبتاز إىل اهلجري ًّ ازبٔد اإلبداعٛ يف اهتعـّس  عوٚٔـا ٗاه٘صـ٘ي إهٚٔـا، ٨ٗ     

 بّد ًّ دباٗش اهعٌى اهتقوٚدٜ اهطا٢د.

6-        ٌ ّٚ ا فٌٚــا ٙتعوـق باهــدٗزات  ًـّ أبـسش ٗضــا٢ى اهت٘اصـى ًـع اجملتٌــع اهقٚـاَ باهــدٗز اهتجقٚفـٛ ٨ضـ

 ٗا٨ضتػازات.

ــّد ًــّ       -7 ِٓــان ع٘ا٢ــق ذبــ٘ي دْٗ ذبقٚــق اهت٘اصــى ازبٚــد بــني ازبٔــات اشبريٙــٞ ٗاجملتٌــع ٨ ب

 ًعازبتٔا ٗدباٗشٓا.

 :أبسش اهت٘صٚات 

ا٨ٓتٌاَ بصٙادٝ اهت٘اصى بني ازبٔات اشبريٙٞ ٗاجملتٌع ٗدباٗش اه٘ضـا٢ى اهتقوٚدٙـٞ إىل ٗضـا٢ى     -1
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 ّ اسبٚ٘ٙٞ ٗدعى ذهم ًّ أٍٓ أٓدا  ازبٔات اشبريٙٞ.إبداعٚٞ تتضٌّ اهلجري ً

شٙــادٝ ا٨ٓتٌــاَ بازب٘اُــب اهتجقٚفٚــٞ ٪بِــا١ اجملتٌــع ًــّ لــ٩ي اهــدٗزات املختوفــٞ ٗاملــ٧متسات     -2

ٗاهِدٗات ٗا٨ضتػازات اهيت ذبقق اهفا٢دٝ ٪بِـا١ اجملتٌـع ٗتصٙـد ًـّ غـع٘زٍٓ بـدٗز ازبٔـات        

 اشبريٙٞ اه٘اضع، ٗتدفعٍٔ هوتعاْٗ ًعٔا.

اهتعايٛ ًع املتعاُٗني ًّ أبِا١ اجملتٌع ًّ ل٩ي اهت٘اصى اهدا٢ٍ ٗاملطتٌس ًعٍٔ بػتٟ  سطّ -3

 اه٘ضا٢ى ٗا٪ضاهٚب مما ٓ٘ ممازع فع٩ً هد٠ بعضٔا.

ا٨ٓتٌاَ بإجياد اهل٘ادز اهفاعوٞ اهيت تطتطٚع لوق ُ٘ي ًّ اهت٘اصى ازبٚد ٗاحملافظـٞ عوٚـٕ    -4

 أٓٚى ًّ ٙقَ٘ برهم ًّ أبِا١ اجملتٌع.بني ازبٔات اشبريٙٞ ٗاجملتٌع، ٨ٗ ًاُع ًّ ت

٨ بّد ًّ تفعٚى صباهظ اإلدازٝ يف ازبٔات اشبريٙٞ ٗاهتأكٚد عوٟ دبدٙد اهدًا١ فٚٔا مما هٕ  -5

أثس يف تفعٚى اهت٘اصى ًع أبِا١ اجملتٌع، ٗاسبـصَ يف ضـبط ًطـأهٞ اهعضـ٘ٙٞ ب٘ضـع زٗاتـب أٗ       

 ًلاف ت أٗ غري ذهم.

ــا١ اجملتٌــع     -6 ــٞ ٗاسبــرز ًــّ تٌٔــٚؼ    جيــب ا٨ٓتٌــاَ يف دــرب أبِ إىل فعاهٚــات ازبٔــات اشبريٙ

 غاهبٚتٍٔ، ٗذهم ًّ ل٩ي اهدع٘ٝ إىل ازبٌعٚات اهعًٌ٘ٚٞ ٗإتاسٞ اهفس  هوٌػازكٞ فٚٔا.

 ٨ بّد ًّ ا٨ضتفادٝ ًّ اإلع٩َ إلجياد اهت٘اصى املتٌٚص ًع أبِا١ اجملتٌع. -7

 عوٚٔـا هلـى لـري ٗأْ    ٗيف اشبتاَ أضأي اهلل دى ٗع٩ أْ ٙبازن يف ازبٔ٘د ٗٙ٘فـق اهقـا٢ٌني  

 جيصٍٙٔ كى لري ..

 ٗصوٟ اهلل ٗضوٍ عوٟ ُبِٚا ضبٌد ٗعوٟ آهٕ ٗصشبٕ أمجعني ..
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 ملخص الورقة

 

تتفاٚت طبٝع١ ايعالقات ايكا١ُ٥ بني أططاف ايع١ًُٝ اـري١ٜ ايجالث١ ٚاملُج١ً أٚاّل باؾ١ٗ 

اـري١ٜ اييت قس تهٕٛ َؤغػ١ عا١َ َطخص هلا قاّْْٛٝا أٚ فطز أٚ فُٛع١ أفطاز َٔ املتطٛعني 

١ٝ اـري١ٜ ٖٚٛ املػتفٝس ايصٟ قس ٜهٕٛ فكريّا أٚ ٜٚكف بإظا٤ شيو ايططف ايجاْٞ ٖٚٛ املعين بايعًُ

صاحب حاج١ قسز٠ غس١َ َع١ٓٝ َٔ اؾ١ٗ اـري١ٜ .. ٚثايح ٖصٙ األططاف اؾ١ٗ ايساع١ُ يًعٌُ 

اـريٟ أفطاز أٚ َؤغػات أ١ًٖٝ أٚ جٗات حه١َٝٛ.. ٚتٗسف ٖصٙ ايٛضق١ إىل تأغٝؼ عالق١ ت١ُٝٓ 

ض املعاؾ١ ايٓب١ٜٛ ملػأي١ ايفكط ٚايفكطا٤ يف فتُع َػتسا١َ شات أغؼ ٚقٛاعس ٚأغايٝب ضُٔ إطا

 املس١ٜٓ املٓٛض٠ ع٢ً غانٓٗا أفطٌ ايصال٠ ٚايػالّ.

ٖٚصٙ املعاؾ١ تكّٛ ع٢ً أغايٝب كتًف١ َٓٗا أغًٛب ايصف١ ) ايع١ً ( اييت ناْت يف 

 ْاح١ٝ َٔ املػجس ايٓبٟٛ ٜؤٟٚ إيٝٗا ايفكطا٤ ٚأصخاب اؿاج١..

أٚي١ٝ تٗسف إىل تأغٝؼ ْعط١ٜ يًفكطا٤ َػتُس٠ َٔ  أغًٛب  ٖٚصٙ ايٛضق١ متجٌ زضاغ١ 

أٌٖ ايصف١ يف اجملتُع املسْٞ ٖٚٞ يف ْتا٥جٗا غتؤزٟ إىل تععٜع ٚمتتني عالق١ االتصاٍ ٚايتٛاصٌ 

    .بني أططاف ايع١ًُٝ اـري١ٜ ايجالث١
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  املكدمة:

٘   تبعع َٚٔ غاض ع٢ً ٖسٜ٘ ٚا اؿُس هلل ٚايصال٠ ع٢ً قُس بٔ عبس اهلل ٚآي٘ ٚصخب٘ أمجعني   غعٓت

 ...  إىل ّٜٛ ايسٜٔ

ٚأحعس أبعطظ قطعاٜا ايتُٓٝع١ املػعتسا١َ       ٖعاجؼ ايبؿعط١ٜ ٚؾعاًٗا ايؿعا ٌ     يكس أصبخت قط١ٝ ايفكط

ٞ   إشاجتُاعٝا  ِ    ٚتعتع    .إٔ اإلْػإ ٖٛ جٖٛط ايت١ُٝٓ ٖٚعسفٗا ايٓٗعا٥  املػعاٚا٠ االجتُاعٝع١ أحعس أٖع

ٚ تٗسف ٖعصٙ املػعاٚا٠ إىل متهعني أفعطاز اجملتُعع        الجتُاعٞ يف بعسٖا اقطاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ 

اييت تتُجعٌ يف  ايعٌُ ٚاـسَات ايعا١َ َٚٓٗا ايصخ١ ايعا١َ ع٢ً فطص اؿصٍٛ ع٢ً حس غٛا٤ َٔ 

ٚ     تععٛفط تععٛفط اؾٝععس   ٚايتعًععِٝ َععٔ شيععو  َٝععاٙ ؾععطب ْعٝفعع١ ٚ ععصا٤ صععخٞ ٚضعاٜعع١ صععخ١ٝ زقٝكعع١ 

ٔ فطعال ععٔ    املػعهٔ ٚاملًجعأ املٓاغعب    ٞ ا األَع ِ  ايعيت تعتع    ايعسايع١  ٚ الجتُعاع احتٝاجععات  َعٔ أٖع

  .ايت١ُٝٓ املػتسا١َ

 

عًع٢ ععسّ نفاٜع١ ايعسخٌ يتعأَني اؿعس األزْع٢ َعٔ االحتٝاجعات           مل ٜعس َفٗعّٛ ايفكعط قاصعطاّ   ٚيصا 

األغاغع١ٝ َععٔ ايػععًع ٚاـععسَات   بعٌ اَتععس يٝؿععٌُ تععسْٞ َػعت٣ٛ ايتعًععِٝ ٚاألَٝعع١ ٚ ٝععاب ايطعاٜعع١    

ٚغعًب حكعٛم االْػعإ ايعيت تعُعٔ يع٘       بعٌ  ٝعع ٚاالغعتبعاز االجتُعاعٞ ..    ٝتُايصخ١ٝ ٚغؤ ايتاص١ٜ ٚاي

َتٓٛعع١ تتطعُٔ    ايفكط ٜتدعص أؾعهاالّ  فع " ...ايعٝـ ايهطِٜ ٚايكٝاّ بعسٚضٙ االهعابٞ زاخعٌ اجملتُعع     

اْعساّ ايسخٌ ٚاملٛاضز املٓتج١ ايهاف١ٝ يطُإ َػت٣ٛ َعٝؿٞ ال٥ل؛ ٚاؾعٛ  ٚغع٤ٛ ايتاصٜع١؛ ٚغع٤ٛ     

سٚز أٚ املععسّٚ إىل ايتعًعِٝ ٚ عريٙ َعٔ اـعسَات األغاغع١ٝ؛ ٚاظزٜعاز اْتؿعاض         ايصعخ١؛ ٚايٛصعٍٛ ا ع   

األَطاض ٚايٛفٝات بػبب املطض؛ ٚاْعساّ املأ٣ٚ ٚايػهٔ  ري املٓاغب؛ ٚايعٝـ يف ب١٦ٝ  ري آ١َٓ؛ 

اْععععساّ املؿعععاضن١ يف صعععٓع ايكعععطاضات ٚيف اؿٝعععا٠ املسْٝععع١      ...ٚٚايتُٝٝعععع ٚاالغعععتبعاز االجتُاعٝني 

َٔ ايفصٌ ايجاْٞ) اغت٦صاٍ ؾأف١ ايفكط( َعٔ بطْعاَع عُعٌ     91يفكط٠ ا {١ ٚايجكاف١ٝ".ٚاالجتُاعٝ

َععؤمتط ايكُعع١ ايعععاملٞ يًتُٓٝعع١ االجتُاعٝعع١ )تكطٜععط َععؤمتط ايكُعع١ ايعععاملٞ يًتُٓٝعع١ االجتُاعٝعع١           

  .}(9111آشاض/َاضؽ  91-6نٛبٓٗا ٔ  
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ٕ   جٖٛطٜعاّ  ايفكعط اضتباطعاّ  َفّٗٛ كس اضتبط ي قصعا٤ ٚايتُٗعٝـ َٚعٓؼ    فاإل   عكعٛم االْػعا

   ِ ِ  نطا١َ اإلْػإ  ٚاْتٗاى حكٛق٘ يف ايعٌُ ٚايسخٌ املٓاغعب ٚايععٝـ ايهعطٜ ٚايصعخ١    ٚايتعًعٝ

بعععم َععٔ قػععُات ايفكععط يف اجملتُعععات   ٚاؿكععٛم االجتُاعٝعع١ ٚايػٝاغعع١ٝ األخععط٣ َٚععاٜتفط  َٓٗععا 

إٔ "يهعٌ ؾعدص    عًع٢  95( يف املعاز٠  2998اإلعالٕ ايععاملٞ ؿكعٛم اإلْػعإ )       ٚقس ْصاملس١ْٝ 

اؿل يف َػت٣ٛ َٔ املعٝؿ١ نعاف يًُخافعع١ عًع٢ ايصعخ١ ٚايطفاٖٝع١ يع٘ ٚألغعطت٘ ٜٚتطعُٔ شيعو          

ايتاص١ٜ ٚاملًبؼ ٚاملػهٔ ٚايعٓاٜع١ ايطبٝع١ ٚنعصيو اـعسَات االجتُاعٝع١ ايالظَع١  ٚيع٘ اؿعل يف         

ٌَٓ ٚايؿٝدٛخ١ ٚ ري شيو َعٔ فكع   سإ ٚغعا٥ٌ  تأَني َعٝؿت١ يف حاالت ايبطاي١ ٚاملطض ٚايعجع ٚايرت

 ايعٝـ ْتٝج١ يعطٚف خاضج١ عٔ إضازت٘"..

 ّاعاملٝع  ّاَٜٛع َعٔ نعٌ ععاّ      تؿطٜٔ األٍٚ/أنتٛبط 27 ّٜٛ األَِ املتخس٠ اعتُست  2991َٓص عاّ ٚ

بٗسف تععٜع ايٛعٞ حٍٛ اؿاج١ يًخس َٔ ايفكط ٚايفكعط املعسقع    غّٜٓٛاؼتفٌ ب٘ ايفكط  ٢ًيًكطا٤ ع

 َٓٗا.ٓا١َٝ ايبًسإ اي ١ناف١ ايبًسإ ٚ خاص يف

زٚيع١ إععالٕ األيفٝع١ ايعصٟ      292  أقطت 9222ٚيف َؤمتط ق١ُ األيف١ٝ ايصٟ اْعكس يف أًٍٜٛ/غبتُ 

بتدفعٝم ععسز   بعٝٓٗا تتعًل بع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ٚايكطا٤ ع٢ً ايفكط  ٚقعس تعٗعس املعؤمتطٕٚ     حسز أٖساف

ّ  ايعصٜٔ ٜعٝؿعٕٛ عًع٢ أقعٌ َعٔ زٚالض يف      -ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ يف فكط َعسقع   عًعٍٛ   ايٓصعف  إىل –ايٝعٛ

  ّ.9225عاّ 

( إعععالٕ غعع١ٓ 9111ّ /91/91ٚتععأضٜذ  911 /15ضقععِ ٚقععطضت اؾُعٝعع١ ايعَُٛعع١ يتَععِ املتخععس٠) 

 ّ ايػ١ٓ ايسٚي١ٝ يتمتاْات ايصاري٠.9225

أَا االعالٕ االغالَٞ ؿكٛم االْػعإ ٚنطاَتع٘ فكعس جعا٤ َٓعص فجعط االغعالّ  قعاٍ تععاىل  )ٚيكعس           

ي  ٚايبخط ٚضظقٓاِٖ َٔ ايطٝبات ٚفطًٓاِٖ ع٢ً نجري ممٔ خًكٓا نطَٓا بين آزّ ٚمحًٓاِٖ يف ا

ٚيكس اٖتِ االغالّ باالْػإ ٚجعً٘ َعساض ايتهًٝعف ٚاٖتُعت ايؿعطٜع١     }…17االغطا٤   {تفطٝال(

عكٛقعع٘ زٕٚ متٝٝع..فهفععٌ يعع٘ حععل املػععاٚا٠ ٚحععل اؿٝععا٠ ٚحكعع٘ يف ايعععٝـ بأَععإ ٚحععل ايهطاَعع١   



 

 د. عبداإللى بن إبراهيم احليزان                          جشد  واحد  من خالل نظرية الصفة

 

                                                                                              961                                                                                                     طكة الشرقيةاللكاء الشنوي الشادس للجوات اخلريية باملن

ْعط نتاب حكٛم االْػعإ يف االغعالّ   أيالغتعاز٠ {عبري ...إخلٚايعساي١ ٚاؿل يف ايطأٟ ٚحط١ٜ ايت

  }1777ّأنازمي١ٝ ْاٜف ايعطب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ-ز. عبس ايًطٝف بٔ غعٝس ايااَسٟ

 - عٜعاض٠ جعا٤ت اي  ع٢ً ايصعٝس ا ًٞٚيف غٝام اؿسٜح عٔ اؾٗٛز ايعامل١ٝ يف َهافخ١ ايفكط..ف

نعإ  عٓعسَا  ايؿطٜفني املًعو عبعساهلل بعٔ عبعسايععٜع      اييت قاّ بٗا خازّ اؿطَني -  ري املػبٛق١

 عععاّيؾععٗط ضَطععإ  ايػععازؽ عؿععط َععٔ   َسٜٓعع١ ايطٜععاض يف  ٚيٝععّا يًعٗععس يععبعم االحٝععا٤ ايفكععري٠ يف  

اغعرتاتٝج١ٝ ٚطٓٝع١ ؾعا١ًَ    "عُعٌ يٛضعع    ض االَعط ايػعاَٞ ايهعطِٜ بتهعٜٛٔ فطٜعل     ٚٚصعس ٖعع  2991

يالغععهإ ايؿععع   # ًَٝععاضٟ ضٜععاٍ$ بتدصععٝصايتٛجٝعع٘ أعكععب شيععو ٚ "ملعاؾعع١ ايفكععط يف املًُهعع١

يتعطعٞ بععسا جسٜعسا يف ايتعاَعٌ َعع        جعا٤ت ٖعصٙ ايعٜعاض٠   #ملعاؾع١ ايفكعط   ايٛطينايصٓسٚم $ٚإْؿا٤ 

  بٌ إٕ ٖصٙ املبعازض٠ غعتطٟٛ َطحًع١ تأضىٝع١      تْ٘كط١ ؼٍٛ يف َعاؾٚ يف اجملتُع ايػعٛزٟايفكط 

 .يف اجملتُع ايػعٛزٟ عٌُ اـريٟيف ايَفصال تأضىٝا مما ٜعس غؼ ملطح١ً أخط٣ ؤغابك١ ٚت

 ايتاي١ٝ  املؤؾطات االهاب١ٝٚقس نؿفت ٖصٙ ايعٜاض٠ عٔ  

 إٔ ايفكط يف ايػعٛز١ٜ مل ٜعس َٔ املفاِٖٝ املاًك١ أٚ َٔ املػا٥ٌ اييت وطّ ايتعاٌَ َعٗعا عًٓعاّ   -2

 فكعس   األٍٚبٛجعٛز ٖعصٙ املؿعه١ً يف املكعاّ      ضمسٝعاّ  ّااعرتافع بال َٛاضب١ أٚ خجٌ بٌ ؾهًت ايعٜاض٠ 

ج٦عت يتػعًٝط ايطع٤ٛ      $يف تًعو ايعٜعاض٠   قاٍ خازّ اؿطَني ايؿطٜفني املًو عبعساهلل بعٔ عبعسايععٜع   

 #. ع٢ً َؿه١ً اؿاج١ اييت ػعٌ بعم املٛاطٓني ٜعإْٛ ظطٚفّا حٝات١ٝ قاغ١ٝ

ٚحعسٜح املعٛاطٔ ٚضجعٌ ايؿعاض        ٖاجؼ ايكٝاز٠ ٚايؿعب ع٢ً حس غعٛا٤ قط١ٝ ايفكط أصبخت  -9

 بكطع١ٝ ايفكعط  غعكف االٖتُعاّ ٚايعٓاٜع١     تفعع ضاسٜات ٚاملًتكٝات ايعا١َ ٚيٝؼ ٖصا فخػعب بعٌ   يف املٓت

ٚتأغعٝؼ "صعٓسٚم ٚطعين     "اغعرتاتٝج١ٝ ٚطٓٝع١ ؾعا١ًَ ملعاؾع١ ايفكعط يف املًُهع١      "ٚضع إىل َػت٣ٛ 

  ٘ " يالغععهإ ايؿععع " # ًَٝععاضٟ ضٜععاٍ$ؽصععٝص ٚ ..ملعاجعع١ ايفكععط" ٚحععح األ ٓٝععا٤ يًُؿععاضن١ فٝعع

  .ا بعس بجُا١ْٝ ًَٝاضات َٔ ايطٜاالتٚظٜازتٗا فُٝ
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عساز االغرتاتٝج١ٝ ايٛط١ٝٓ ملعاؾ١ ايفكط باملًُه١ بصٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥ إمت االْتٗا٤ َٔ ٚقس 

اغععتاطم ٚقععس ( زضاغعع١ ٚتكطٜعطّا  29ٚنعصا ايسضاغععات ٚايتكعاضٜط ايتفصعع١ًٝٝ هلعا ٚايععيت ٜبًعع  ععسزٖا )    

 ٚعؿعطٜٔ ؾعٗطاّ   َعٔ ْؿعاطات حعٛايٞ أضبعع١ٕ    ععساز ٖعصٙ االغعرتاتٝج١ٝ َٚعا صعاحبٗا      ايٛقت ايفعًٞ إل

إىل  َؿععرياّ عبسا ػععٔ ايعهععاؽ    ٚظٜععط ايؿععؤٕٚ االجتُاعٝعع١ َعععايٞ االغععتاش     شيععو  أنععس نُععا 

تفصع١ًٝٝ حعٍٛ اؾٛاْعب االقتصعاز١ٜ ٚاالجتُاعٝع١ ٚايصعخ١ٝ        االغرتاتٝج١ٝ مشًت بٝاْات َٚعًَٛات

َٚؤؾععطات٘ ٚتٛظععع٘ يف  طٛطعع٘حععسزت االغععرتاتٝج١ٝ َفٗععّٛ ايفكععط ٚخ ٚايتعًُٝٝعع١ يف املًُهعع١ حٝععح

اؾٛاْب االقتصاز١ٜ نُعسالت ايبطاي١ ٚاالجٛض ٚأٚضا  املػعانٔ   َٓاطل املًُه١.. نُا زضغت

ٚايػٝاغعات املبصٚيع١ يًطعُإ االجتُعاعٞ ٚاؾُعٝعات اـريٜع١ ٚاملؤغػعات         ٚمشًت تكُٝٝعا يًجٗعٛز  

ٗا َعاؾعع١ ايفكععط ثععِ قاَععت بٛضععع ايعسٜععس َعٔ ايػٝاغععات ٚايععط ٣ ايععيت َععٔ ؾععأْ  اـريٜع١ اـاصعع١ 

مجعاز٣   16االثٓني   95111  ايعسزجطٜس٠ ايطٜاض  {"ٜٓاغبٗا َٔ بطاَع َٚؿطٚعات ٚحسزت َا

 }–ّ 1771أ ػطؼ  9 -ٖع 9216اآلخط٠ 

يف متهٝععِٓٗ َععٔ ايعععٝـ ايهععطِٜ   َععٔ ايتفععا ٍ ٚاألَععٌ يععس٣ ايفكععطا٤   أعطععت ايعٜععاض٠ ضٚحععاّ  -1

بٌ ٚيٝتخٛيٛا بعإشٕ اهلل إىل    ايفكط َٚصاعبٗاٚتأَني حاجاتِٗ ايططٚض١ٜ يًخٝا٠ يًتاًب ع٢ً ق١ٓ 

 .َٔ بعس املػأي١ ٚايفكط ايهفاف ٚايا٢ٓ

أنست ع٢ً ٚاجب ايكٝاز٠ ٚاملٛاطٓني ٚخاصع١ األ ٓٝعا٤ َعِٓٗ  ػعاٙ ايفكعري يف اجملتُعع       نُا  -9

ٚأزضنععت ايكطاعععات اـاصعع١ يف اجملتُععع ضععطٚض٠  ايػعععٛزٟ ٚظُععإ حكٛقعع٘ ايطبٝعٝعع١ يف اجملتُع. 

 املؿععطٚ  ايععٛطين ملهافخعع١ ايفكععط فتبٓععت بعععم ايعع اَع ٚاملؿععاضٜع اـريٜعع١  تأنٝععساّ املػععا١ُٖ يف 

يػعععٓٔ ايتهافعععٌ ٚايتععععاطف ٚايرتاحعععِ ٚايتطعععأَ االجتُعععاعٞ بعععني املػعععًُني يٝهْٛعععٛا     اٚأحٝعععا٤

 ناؾػس ايٛاحس ٜتساع٢ بايػٗط ٚاؿ٢ُ عٓسَا ٜؿتهٞ أحس أعطا٥٘. 

5-      َ َعٔ  ٛانبع١ يالٖتُعاّ ايععاملٞ لؿعه١ً ايفكعط      ٚجا٤ت ايعٜعاض٠ َٚاأعكبٗعا َعٔ بعطاَع عًُٝع١ 

 فطعالّ ضطٚض٠ ايعٓا١ٜ بايفكطا٤ ٚتأَني حكٛقِٗ يف اؿٝا٠ ٚمتهٝعِٓٗ َعٔ ايععٝـ يف حٝعا٠ نطميع١      

 .يف َػأي١ ايفكط بعس ايسٜين ٚاالْػاْٞيً ٖاتأنٝس عٔ 
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6-    ٟ ؾٗعٛز  ا باضنعت ٚ نُا ضغدت ايعٜاض٠ َبسأ ايعٌُ االْػاْٞ ٚاـعريٟ يف اجملتُعع ايػععٛز

َٓعص   اييت تكعّٛ بٗعا املؤغػعات ٚاؾُعٝعات اـريٜع١ ا ًٝع١ يف َهافخع١ ايفكعط        ايعع١ُٝ  ٚاألعُاٍ

 .عؿطات ايػٓني

ٚأزت إىل ظٗععٛض  نععِ أْٗععا ضغععدت َفععاِٖٝ جسٜععس٠ يًتعاَععٌ َععع َؿععه١ً ايفكععط ٚايفكععطا٤         -7

ايٞ ع٢ً ايعسعِ املع  ناْت تعتُس  اييتتكًٝس١ٜ  اي ري١ٜاـُعٝات اؾ بعم عٌُيف ؼٛالت َٓٗج١ٝ 

ٚبطاَع األغعط   صاري٠  ايكطٚض ايتأٌٖٝ ٚايتسضٜب ٚايت فعٗطت بطاَع   يًُتًكٞ ٚاملػتفٝساملباؾط

 ...ٖٚهصا املٓتج١ َٚػاعس٠ ايفكري يٝػاعس ْفػ٘

  بايط ِ َٔ لاح املؤغػات ٚاؾُعٝات اـري١ٜ خالٍ َػري٠ اـُػني غ١ٓ املاض١ٝ يفٚ

 }ٖع9212  شٚ اؿج١ عبساالي٘ اؿٝعإ  "اي " ايعسز ايطابع  { 

 تطغٝذ َفّٗٛ ايعٌُ اـريٟ املؤغػٞ يف اجملتُع. .2

 ايكسض٠ ع٢ً اؿطن١ ايػطٜع١ ٚاؽاش ايكطاض. .9

 تععٜع ايجك١ َٚصساق١ٝ ايعٌُ اـريٟ يف اجملتُع ايػعٛزٟ. .1

ْكٌ ايعٌُ اـريٟ َٔ إطاض االجتٗاز ٚاالغتعجاٍ ٚاؿُعاؽ  عري املطؾعس إىل َطحًع١ َعٔ       .9

 االغرتاتٝجٝات.ايتٓعِٝ ٚٚضع اـطط ٚ

 مشٛي١ٝ اـسَات املكس١َ ٚاييت تفٞ باحتٝاجات ايٓاؽ املتجسز٠.. .5

 ايتدصص ٚايرتنٝع يف ايعٌُ ايٛاحس يًٛصٍٛ إىل زضج١ َٔ ايتُٝع ٚاالحػإ فٝ٘. .6

اؾٗات ايساعُع١ ٚايفكعري َعٔ جٗع١ ٚاملؤغػعات      ايعالق١ اـري١ٜ بني  ت١ُٝٓ ٚتطٜٛط إال إٔ ايٓجاح يف

فعًع٢ َػعت٣ٛ ايعُعٌ      ٔ ج١ٗ أخط٣ مل ٜطق٢ إىل َػت٣ٛ ايٓجاحات األخعط٣  ٚاؾُعٝات اـري١ٜ َ

حبٝػعع١ ضععٝف١ املػعت٣ٛ إٕ مل تهعٕٛ َعسَٚع١ أٚ     ايعُعٌ ايتطععٛعٞ   ٚبعطاَع  َؿعاضٜع ايؿعع  ظًعت   

األًٖٝعع١ أٚ خععط٣ األطععطاف األَععع  تُٜٓٛعع١ ؾععطان١ َؿععاضٜع ْؿعع٤ٛٚنععإ   األزضاج يػععٓٛات طًٜٛعع١

تكّٛ فٝٗا ٖعصٙ اؾٗعات بإْؿعا٤     نإ املأٌَ إٔ إشزٕٚ املأٍَٛ  ()ايصخ١   ايتعًِٝ  ....اؿه١َٝٛ 

فعال  ٜػعري يف فًهع٘ اـعاص       ايفكعري ٚظٌ   َؿاضٜع ٚبطاَع خري١ٜ َؿرتن١ َع ايكطا  اـريٟ 
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عالق١ تٛاصٌ ٚاتصاٍ َػتسمي١ ٚ ًب ع٢ً ايفكري ؾعٛض املتًكٞ ال املؿاضن١  ٚاالعتُاز ع٢ً اياري 

أْٗعِ فعطز صعٓسٚم     ٚظٌ ايؿعٛض ايععاّ يعس٣ ايعساعُني    .تطٜٛط ايصات زٕٚ ايط ب١ يف االغتكالٍ أٚ

 يتَاْات أٚ حافط١ ْكٛز يٝؼ إال...؟

 اهلدف 

يف ايعًُٝع١ اـريٜع١   بعني األطعطاف ايجالثع١    تأغٝؼ عالق١ تُٓٝع١ َػعتسا١َ   ي تأتٞ ٖصٙ ايٛضق١ قاٚي١

َتطًبعات ايتُٓٝع١    َعع  ْػجاَاٚا  ايعٗس املسْٞظُٔ إطاض املعاؾ١ ايٓب١ٜٛ ملػأي١ ايفكط ٚايفكطا٤ يف 

ٖٚعصٙ املعاؾع١ تكعّٛ       االجتُاع١ٝ يالْػعإ   ٚمتهٝٓع٘ َعٔ ايتُتعع عكٛقع٘ ايطبٝعٝع١ يف اجملتُعع       

ع٢ً أغايٝب كتًف١ َٓٗا أغًٛب ايصف١ )ايع١ً( ايعيت ناْعت يف ْاحٝع١ َعٔ املػعجس ايٓبعٟٛ ٜعؤٟٚ        

 إيٝٗا ايفكطا٤ ٚأصخاب اؿاج١..

 املؿاضٜعالتبخح يف اآليٝات ٚايٛغا٥ٌ ٚاـطط ايتٓفٝص١ٜ أٚ تصُِٝ ١ ٖصٙ ايٛضق١ زضاغ١ أٚيٝٚمتجٌ 

َػعتُس٠ َعٔ أغعًٛب أٖعٌ     إطاض ْعطٟ ملعاؾ١ ايفكط ٚاؿس َٓع٘  تأغٝؼ   تٗسف إىلٚاي اَع ٚإمنا 

غعًٛب ىعطج َعٔ إطعاض       ٖٚصا األيف اجملتُع املسْٖٞٚٛ أحس األغايٝب ايٓب١ٜٛ ملعاج١ ايفكط ايصف١ 

املُاضغ١ َٚٔ غهٕٛ األزضاج ٚأحبعاض األٚضام إىل نبعس اؿٝعا٠ ٚؾعجٕٛ االْتعاج      ايتٓعري إىل َٝسإ 

إىل تععٜع ٚمتتني عالق١ االتصاٍ ٚايتٛاصٌ بني  بإشٕ اهللؤزٟ ٝيف ْتا٥ج٘ غ ٖصا االغًٛب..ٚٚايعٌُ

  ٚتععٜععع ضٚح ايتهافععٌ ٚايرتاحععِ بععني أفععطاز اجملتُععع يٝهْٛععٛا     أطععطاف ايعًُٝعع١ اـريٜعع١ ايجالثعع١  

ٚ  ناؾػس ايٛ ٖعٞ بايتعايٞ غتػعاِٖ يف تصعخٝذ ايٓععط٠ ػعاٙ ايفكعري        احس يف متاغعه٘ ٚتالمحع٘ 

 .َٔ مماضغ١ حكٛق٘ ايطبٝع١ٝ يف اجملتُع ٘متهٝٓٚ
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 نظرية الصفة

تػتُس ْعط١ٜ ايصعف١ أغػعٗا ٚقٛاععسٖا َعٔ االغعًٛب ايٓبعٟٛ يف َعاؾع١ ايفكعط يف فتُعع املسٜٓع١           

ُعا بععس بأغعًٛب ايصعف١ ٚأٖعٌ ايصعف١ ٚيعصا        ع٢ً غانٓٗا أفطٌ ايصال٠ ٚايػعالّ ٚايعصٟ ععطف فٝ   

ايصعف١ ٚأٖعٌ ايصعف١ يف اجملتُعع     أغعًٛب  ؿعسٜح ععٔ   باايتُٗٝعس هلعا    ١هسض بٓا قبعٌ ععطض ايٓعطٜع   

 املسْٞ.

  ؟١فََّاٖٞ ايصف١ َٚٔ ِٖ أٌٖ ايُص

ِ   َهإ يف َؤخط٠ َػجس ايٓ  ١ فَّايُص ٔ   صع٢ً اهلل عًٝع٘ ٚغعً ايؿعُايٞ ايؿعطقٞ َٓع٘      يف ايعطن

ِ   -أَط ب٘  يّٝٛ بع"زن١ األ ٛات".ا  طبٞ َا ٜعطف فُعًعٌ ظطٜعس ايٓدعٌ      -ص٢ً اهلل عًٝع٘ ٚغعً

ال َأ٣ٚ هلعِ ٚال أٖعٌ   نإ ٜأ٣ٚ إيٝٗا َٔ فكطا٤ املػًُني َٔ ٚ ١" أٚ "ايع١ً".فَُّٚأطًل عًٝ٘ اغِ "ايُص

 .ٚالجاٙ

ٌَٚقس    ٚحاهلِ ( ١أٌٖ ايصف ) عٔ  ضمح٘ اهلل ؾٝذ اإلغالّ تك٢ ايسٜٔ أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ تُٝٝ٘ ُغ٦ٔ

ٖٚععٌ   ؟ نععاْٛا ٜكُٝععٕٛ فٝعع٘ ٚأٜععٔ َٛضعععِٗ ايععصٟ  ؟ ٖٚععٌ نععاْٛا لهعع١ أٚ باملسٜٓعع١  ؟ نععِ نععاْٛاٚ

َٚعِٓٗ َعٔ     ؟ َِٓٗ َٔ ٜكعس بايصف١ أٚ نإ  ؟ ناْٛا َكُٝني بأمجعِٗ ال ىطجٕٛ إال خطٚج حاج١ 

ٕ    ؟ َٚعا نعإ تػعببِٗ      ؟ ٜتػبب يف ايكعٛت  ضمحع٘   فأجعاب  ...  ؟   د..بأبعساِْٗ  أّ ٜؿعخصٕٚ    ٖعٌ ٜعًُعٛ

  }51  صفخ١ 99نتاب فُٛ  ايفتا٣ٚ  اؾع٤  { )بتصطف(اهلل

إٔ ايًّ٘ غبخاْ٘ ٚتعاىل  ٚشيو ..عاب َٔ املٗاجطٜٔ ٚايٛافسٜٔ يٓععٍٚ اياطبا٤ ايُع١ فَّايُصقس ُأعست "...ٚ

َعٔ َعٔ   املسٜٓع١ ايٓبٜٛع١  حعني آَعٔ َعٔ آ      أَط ْبٝ٘/ صع٢ً اهلل عًٝع٘ ٚغعًِ ٚاملعؤَٓني إٔ ٜٗعاجطٚا إىل     

   ِ بٝعع١ ايعكبع١ عٓعس َٓع٢  ٚصعاض يًُعؤَٓني زاض ععع         أنابط أٌٖ املس١ٜٓ َعٔ األٚؽ ٚاـععضج  ٚبعاٜعٗ

      ِ ٍ    ... ٜٚٗعاجطٕٚ إىل املسٜٓع١   َٚٓع١  جععٌ املؤَٓعٕٛ َعٔ أٖعٌ َهع١ ٚ ريٖع عًع٢   نعإ فعِٝٗ َعٔ ٜٓعع

         ٕ ععم  يف ب األْصاض بأًٖع٘  أٚ باعري أًٖع٘؛ ألٕ املباٜعع١ ناْعت عًع٢ إٔ ٜعؤِٖٚٚ  ٜٚٛاغعِٖٛ  ٚنعا

صع٢ً اهلل عًٝع٘    ٚنعإ ايعٓ   قسّ املٗاجط اقرت  األْصعاض عًع٢ َعٔ ٜٓععٍ عٓعسٙ َعِٓٗ         األٚقات إشا

ٜهجطٕٚ بعس شيو ؾ٦ّٝا    ثِ صاض املٗاجطٕٚٚغًِ قس حايف بني املٗاجطٜٔ ٚاألْصاض  ٚآخ٢ بِٝٓٗ
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ٔ ٜٚهجط املٗاجطٕٚ إىل املس١ٜٓ  .. بعس ؾ٤ٞ؛ فإٕ اإلغالّ صاض ٜٓتؿط ٚايٓاؽ ٜسخًٕٛ فٝ٘ ايفكعطا٤   َع

إىل تًعو ايصعف١    ٚاأل ٓٝا٤  ٚاألًٖني ٚايععاب  فهعإ َعٔ مل ٜتٝػعط يع٘ َهعإ ٜعأ٣ٚ إيٝع٘  ٜعأ٣ٚ        

  ..اييت يف املػجس

ٚمل ٜهٔ أٌٖ ايصف١ ْاغا بأعٝاِْٗ ٜالظَٕٛ ايصف١  بٌ نعاْٛا ٜكًعٕٛ تعاض٠ ٜٚهجعطٕٚ أخعط٣        ..

  يٝؼ هلِ َع١ٜ جٓؼ غا٥ط املػًُنيٚايصٜٔ ٜٓعيٕٛ بٗا َٔ ٜٚكِٝ ايطجٌ بٗا ظَاْا  ثِ ٜٓتكٌ َٓٗا  

يف عًعِ ٚال زٜععٔ  بعٌ فععِٝٗ َعٔ اضتععس ععٔ االغععالّ ٚقتًع٘ ايععٓ  صع٢ً اهلل عًٝعع٘ ٚغعًِ  نععايعطْٝني        

أٟ إبعٌ هلعا    -ايصٜٔ اجتٛٚا املس١ٜٓ  أٟ  اغتٛمخٖٛا  فأَطِٖ ايٓ  صع٢ً اهلل عًٝع٘ ٚغعًِ بًكعاح     

خٛا  قتًععٛا ايطاععٞ  ٚاغععتاقٛا ايععصٚز   ٚأَععطِٖ إٔ ٜؿعطبٛا َععٔ أبٛاهلعا ٚأيباْٗععا  فًُععا صع    -  يعي 

فأضغٌ ايٓ  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغعًِ يف طًعبِٗ  فعأت٢ بٗعِ  فعأَط بكطعع أٜعسِٜٗ ٚأضجًعِٗ  ٚمسعطت          

 أعِٝٓٗ  ٚتطنِٗ يف اؿط٠ ٜػتػكٕٛ فال ٜػكٕٛ.

أْؼ   ٚفٝ٘ أِْٗ ْعيعٛا ايصعف١  فهعإ ٜٓعهلعا َجعٌ ٖعؤال٤          َٔ حسٜح  ايصخٝخني  ٚحسٜجِٗ يف

اض املػًُني غعس بٔ أبٞ ٚقاص  ٖٚٛ أفطٌ َٔ ْعٍ بايصف١  ثِ اْتكٌ عٓٗعا  ْٚعهلعا   ْٚعهلا َٔ خٝ

تعاضٜذ   ر يف نتعاب   أبٛ عبس ايطمحٔ ايػًُٞ ايؿٝذ ٚقس مجع   ٚخبٝب ٚغًُإ ٚ ريِٖأبٛ ٖطٜط٠ 

 . .   د أٌٖ ايصف١ ر ٚأخباض مجٝع َٔ بًا٘ أْ٘ نإ َٔ  أمسا٤ِٖٚ تاضٜذ َٔ ْعٍ ايصف١  د أٌٖ ايصف١

نأبٞ بهعط  ٚعُعط     -  ٚنصيو أنابط املٗاجطٜٔا األْصاض فًِ ٜهْٛٛا َٔ أٌٖ ايصف١ٚأَ

 ٚعجُإ  ٚعًٞ  ٚطًخ١  ٚايعبري  ٚعبس ايطمحٔ ابٔ عٛف 

 مل ٜهْٛٛا َٔ أٌٖ ايصف١. -ٚأبٞ عبٝس٠ )بٔ اؾطاح( ٚ ريِٖ 

ايصعف١  أٚ نعاْٛا    ٜهْٛعٛا يف  ِٖ ٚ ريٖعِ َعٔ فكعطا٤ املػعًُني ايعصٜٔ مل       د  ١فَّايُصأٌٖ  ر ٚأَا حاٍ 

َٔر     قٛي٘  نتاب٘ يففهُا ٚصفِٗ ايًّ٘ تعاىل ... ٜهْٕٛٛ بٗا بعم األٚقات   ًُِفَكَطا٤ ائَّصٜ ُأحٔصُطِٚا  ٔي

َٕ َضِطّبا ٔفٞ اأَلِضِض َِٜػَتٔطُٝعٛ ٘ٔ اَل  ٌِ ايًّ ٌُ َأِ  ٔفٞ َغٔبٝ ٖٔ ُِ اِيَجا ُٗ َِِِٜخَػُب ُٖ َُا ُِٗ ٔبٔػٝ َٔ ايٖتَعفُّٔف َتِعِطُف َٔ َٝا٤  ٔٓ 

َٕ ايٖٓاَؽ ِإِيَخاّفا َِٜػَأُيٛ    .}   172    172    ايبكط٠{       داَل 
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          ٕ ايعصٟ ال   االنتػعاب  ٚنعإ فكعطا٤ املػعًُني َعٔ أٖعٌ ايصعف١ ٚ ريٖعِ ٜهتػعبٕٛ عٓعس إَهعا

صطٚا يف غبٌٝ ايًّع٘ ععٔ   أُح شاٜصسِٖ عُا ٖٛ أٚجب أٚ أحب إىل ايًّ٘ ٚضغٛي٘ َٔ ايهػب  ٚأَا إ

أٌٖ ايصعف١ ضعٝٛف /اإلغعالّ      َا ٖٛ أقطب إىل ايًّ٘ ٚضغٛي٘  ٚنإ ٕفهاْٛا ٜكسَٛايهػب  

اياايب نإ عًعِٝٗ اؿاجع١ ال ٜكعّٛ     ٜبعح إيِٝٗ ايٓ  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ لا ٜهٕٛ عٓسٙ  فإٕ

   . ايطظم َا ٜكسضٕٚ عًٝ٘ َٔ ايهػب لا وتاجٕٛ إيٝ٘ َٔ

ِ         د املػأي١ ر ٚأَا  حٝعح حطَٗعا عًع٢ املػعتا٢ٓ      فهاْٛا فٝٗعا نُعا أزبٗعِ ايعٓ  صع٢ً اهلل عًٝع٘ ٚغعً

ايػًطإ إٔ ٜعطٝ٘ حكع٘ َعٔ َعاٍ ايًّع٘ أٚ      عٓٗا  ٚأباح َٓٗا إٔ ٜػأٍ ايطجٌ حك٘  َجٌ إٔ ٜػأٍ شا

      ٔ إشا احتعاج إىل شيعو  ْٚٗع٢ خعٛاص أصعخاب٘ ععٔ        ٜػعأٍ إشا نعإ البعس غعا٥ًّا ايصعاحًني املٛغعطٜ

ٚمل ٜهعٔ    ... ْعاٚيين إٜعاٙ      ٜكٍٛ ألحس أحسِٖ فال أي١ َطًّكا  حت٢ نإ ايػٛط ٜػكط َٔ ٜساملػ

ايٓعاؽ  ٚال اإلؿعاف يف املػعأي١     َٔ ٜتدعص َػعأي١   -ال أٌٖ ايصف١ ٚال  ريِٖ  -يف ايصخاب١ 

   ..ٚحطف١  بايهس١ٜ  ٚايؿخاش٠ صٓاع١

ِ ايصٜٔ ناْٛا أععِ ايٓاؽ قتاال بٌ ٖ شنط َٔ ؽًفِٗ عٓ٘ ف٢ اؾٗاز فكٍٛ جاٌٖ ضاٍ َاٚاَا 

يًفكععطا٤ املٗععاجطٜٔ ايععصٜٔ اخطجععٛا َععٔ زٜععاضِٖ  [  تعععاىل ٚجٗععازا نُععا ٚصععفِٗ ايكععطإٓ فعع٢ قٛيعع٘  

    اؿؿط{ ....] ٚاَٛاهلِ ٜبتإٛ فطال َٔ اهلل ٚضضٛاْا ٜٚٓصطٕٚ اهلل ٚضغٛي٘ أٚي٦و ِٖ ايصازقٕٛ

ٕ حت٢ ٚجس عًِٝٗ ايٓب٢ َٛجس٠ ٚقٓت ؾٗطا ٚيكس قتٌ َِٓٗ ف٢ ّٜٛ ٚاحس ّٜٛ ب٦ط َع١ْٛ غبع ...}   8 ٛ

ٚاخ  عِٓٗ ) اِْٗ بِٗ تتك٢ املهاضٙ ٚتػعس بٗعِ ايجاعٛض ٚاْٗعِ أٍٚ ايٓعاؽ       ٜسعٛ ع٢ً ايصٜٔ قتًِٖٛ

ٚضٚزا ع٢ً اؿٛض ٚاْٗعِ ايؿععح ض ٚغعا ايعسْؼ ثٝابعا ايعصٜٔ ال ٜٓهخعٕٛ املتٓعُعات ٚال تفعتذ هلعِ           

 ...." اْت٢ٗ نالّ ايؿٝذ ضمح٘ اهلل( أبٛاب املًٛى

ٚ  -ضضعٞ اهلل -َٚٔ أؾٗط أٌٖ ايصف١ املٓكطعني فٝٗعا أبعٛ ٖطٜعط٠     أنجعط ايصعخاب١ ضٚاٜع١     عٓع٘ 

نُععا قععاٍ عععٔ ْفػعع٘ عٓععسَا مسععع ايٓععاؽ ٜكٛيععٕٛ     -صعع٢ً اهلل عًٝعع٘ ٚغععًِ-ؿععسٜح ايطغععٍٛ 

ِ   -أنجط أبٛ ٖطٜط٠ عٔ ضغعٍٛ اهلل   فكعاٍ  "أَعا أْعتِ ٜعا َعؿعط املٗعاجطٜٔ        -صع٢ً اهلل عًٝع٘ ٚغعً

جاض٠  ٚأَا أْتِ ٜا َعؿط األْصاض فكس ؾاًتهِ اؿكٍٛ ٚاملععاض   ٚأَعا أْعا فكعس     فكس ؾاًتهِ ايت
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ِ  -الظَعت ضغعٍٛ اهلل    عًع٢ َع٤ٌ بطعين فهٓععت أتعًعِ َعٔ ايعًعِ؛ فهٝععف        -صع٢ً اهلل عًٝع٘ ٚغععً

 تكٛيٕٛ  أنجط أبٛ ٖطٜط٠.. أنجط أبٛ ٖطٜط٠؟".

ٔ اؾعٛ   ٚؾعس٠   ٜصع ٕٚ عًٝع٘ َع   َٚعا  أٌٖ ايصعف١   حاٍ -ضضٞ اهلل عٓ٘–صٛض أبٛ ٖطٜط٠ ٚقس 

إال  ٚاهلل ايصٟ ال إي٘  )  ٖطٜط٠ ضضٞ اهلل نإ ٜكٍٛ عٔ أبٞ ض٣ٚ ايبداضٟ يف صخٝخ٘ فكساؿاٍ 

       ٔ  ٖٛ  إٕ نٓت ألعتُس بهبسٟ ع٢ً األضض َٔ اؾعٛ   ٚإٕ نٓعت ألؾعس اؿجعط عًع٢ بطعين َع

        ٔ  اؾٛ   ٚيكس قعست َٜٛا ع٢ً ططٜكِٗ ايصٟ ىطجٕٛ َٓع٘  فُعط أبعٛ بهعط  فػعأيت٘ ععٔ آٜع١ َع

      ٔ نتعاب   نتاب اهلل  َا غأيت٘ إال يٝؿبعين  فُط ٚمل ٜفعٌ  ثِ َط بعٞ عُعط  فػعأيت٘ ععٔ آٜع١ َع

   ٘ ٚغعًِ  فتبػعِ    اهلل  َا غأيت٘ إال يٝؿبعين  فُط ٚمل ٜفعٌ  ثِ َط بٞ أبٛ ايكاغعِ صع٢ً اهلل عًٝع

  يبٝعو ٜعا ضغعٍٛ اهلل    : حني ضآْٞ  ٚعطف َا يف ْفػٞ َٚا يف ٚجٗٞ  ثِ قعاٍ   )ٜعا أبعا ٖعط(. قًعت     

فٛجعس يبٓعا يف قعسح  فكعاٍ        قاٍ   )إؿل(. َٚط٢ فاتبعت٘  فسخٌ  فأغتأشٕ  فأشٕ يٞ  فسخٌ 

أبعا ٖعط(. قًعت   يبٝعو ٜعا ضغعٍٛ اهلل        ) : )َٔ أٜٔ ٖصا ايًي(. قايٛا   أٖساٙ يو فالٕ أٚ فال١ْ  قاٍ

عًع٢ أٖعٌ    ٚأٌٖ ايصف١ أضٝاف اإلغالّ  ال ٜإٔٚٚ : قاٍ   )إؿل إىل أٌٖ ايصف١ فازعِٗ يٞ(. قاٍ

بعح بٗا إيِٝٗ ٚمل ٜتٓاٍٚ َٓٗعا ؾع٦ٝا  ٚإشا أتتع٘ ٖسٜع١ أضغعٌ       ٚال َاٍ ٚال ع٢ً أحس  إشا أتت٘ صسق١

فٝٗا  فػا٤ْٞ شيو  فكًت   َٚا ٖصا ايًي يف أٖعٌ ايصعف١  نٓعت     إيِٝٗ ٚأصاب َٓٗا ٚأؾطنِٗ

ٝ           أحل أْا إٔ أصٝب َعٔ ٖعصا   ِٗ  َٚعا  ايًعي ؾعطب١ أتكع٣ٛ بٗعا  فعإشا جعا٤ أَطْعٞ  فهٓعت أْعا أعطع

ايًي  ٚمل ٜهٔ َٔ طاع١ اهلل ٚطاع١ ضغعٛي٘ صع٢ً اهلل عًٝع٘ ٚغعًِ بعس        عػ٢ إٔ ٜبًاين َٔ ٖصا

هلِ  ٚأخصٚا فايػِٗ َٔ ايبٝعت  قعاٍ   )ٜعا أبعا ٖعط(.       فأقبًٛا  فاغتأشْٛا فأشٕ فأتٝتِٗ فسعٛتِٗ

ايطجعٌ  يبٝعو ٜعا ضغعٍٛ اهلل  قعاٍ   )خعص فعأعطِٗ(. قعاٍ   فأخعصت ايكعسح  فجعًعت أعطٝع٘             : قًت

حت٢ ٜط٣ٚ  ثِ ٜطز عًٞ ايكسح  فأعطٝ٘ ايطجٌ فٝؿعطب حتع٢ ٜعط٣ٚ  ثعِ ٜعطز عًعٞ ايكعسح         فٝؿطب

ٟ          فٝؿطب  حت٢ ٜط٣ٚ  ثِ ٜطز عًعٞ ايكعسح  حتع٢ اْتٗٝعت إىل ايعٓ  صع٢ً اهلل عًٝع٘ ٚغعًِ ٚقعس ضٚ

يبٝعو ٜعا    : ايكّٛ نًِٗ  فأخص ايكسح فٛضع٘ ع٢ً ٜسٙ  فٓعط إيٞ فتبػِ  فكاٍ   )أبعا ٖعط(. قًعت   

فاؾعطب(. فكععست    ٍ اهلل  قاٍ   )بكٝت أْا ٚأْت(. قًعت   صعسقت ٜعا ضغعٍٛ اهلل  قعاٍ   )اقععس      ضغٛ

ٚايعصٟ بعجعو بعاؿل      فؿطبت  فكاٍ   )اؾطب(. فؿطبت  فُا ظاٍ ٜكٍٛ   )اؾطب(. حتع٢ قًعت   ال  

 2546ٚؾطب ايفط١ً(. َا أجس ي٘ َػًها  قاٍ   )فأضْٞ(. فأعطٝت٘ ايكسح  فخُس اهلل ٚمس٢

 ..يف ٖصٙ اؿازث١ ٜبً  ثالمثا١٥ ضجٌٚنإ عسزِٖ 
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ف١ َعا َعِٓٗ ضجعٌ عًٝع٘ ضزا٤      قاٍ "ضأٜت غبعني َٔ أٌٖ ايُصع  –ضضٞ اهلل عٓ٘  -ٚعٔ أبٞ ٖطٜط٠ 

إَععا إظاض ٚإَععا نػععا٤ قععس ضبطععٛا يف أعٓععاقِٗ  فُٓٗععا َععا ٜبًعع  ْصععف ايػععاقني  َٚٓٗععا َععا ٜبًعع            

 (.331ٟ يف ايصال٠ ايهعبني  فٝجُع٘ بٝسٙ نطا١ٖٝ إٔ ُتط٣ عٛضت٘") أخطج٘ ايبداض

قٛي٘ " يكس ضأٜت غبعني َعٔ أصعخاب ايصعف١" ٜؿععط      –ضمح٘ اهلل تعاىل  -قاٍ اؿافغ ابٔ حجط 

 (.2/926بأِْٗ ناْٛا أنجط َٔ غبعني)فتذ ايباضٟ 

اتفكت َععِ األقٛاٍ ع٢ً إٔ َا ٜكطب َٔ أضبعُا١٥ صخابٞ تٛاضزٚا ع٢ً ايصف١  يف قطاب١ ٖصا ٚ

ٜكٍٛ أبعٛ   .-ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-بايا٢ٓ  ٚشيو قبٌٝ ٚفا٠ ايٓ   تػع١ أعٛاّ إىل إٔ جا٤ اهلل

  "يكس ضأٜت َعٞ يف ايصف١ َا ٜعٜس عًع٢ ثالمثا٥ع١  ثعِ ضأٜعت بععس شيعو       -عٓ٘ اهلل ضضٞ-ٖطٜط٠ 

هلِ شيو حعني َعط بٗعِ َٜٛعّا     قاٍ  -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-نٌ ٚاحس َِٓٗ ٚايّٝا أٚ أَريّا  ٚايٓ  

  ٚضأ٣ َا ِٖ عًٝ٘.

ٌِ  { ٙ يكٛي٘ تعاىلتفػري يفاإلَاّ ايكطط  ضمح٘ اهلل ٢ ٚقس حه َٔ ُأحٔصُطٚا ٔفٞ َغٔبٝ ًُِفَكَطا٤ٔ ائَّصٜ "ٔي

ُِ ُٗ َِٜخَػععُب َٕ َضععِطّبا ٔفععٞ اأَلِضِض  َِٜػععَتٔطُٝعٛ ِِ اَل  اهلٔل اَل  ُٖ َُا ُِٗ ٔبٔػععٝ َٔ ايٖتَعفُّععٔف َتِعععِطُف َٔعع َٝععا٤َ  ٔٓ ٌُ َأِ  ٖٔعع اِيَجا

َٕ ايٖٓاَؽ ِإِيَخاّف ِْ"     َِٜػَأُيٛ ٘ٔ َعًٔعٝ ٕٖ اهلَل ٔبع ِٝعطف َفعِإ ِٔ َخ َٔع ََا ُتٓٔفُكٛا  َٚ ايػعسٟ  ععٔ   (. 115)ايبكعط٠  آٜع١    }ا 

املطاز بٗؤال٤ ايفكطا٤  فكطا٤ املٗاجطٜٔ َٔ قطٜـ ٚ ريِٖ   ثِ تتٓاٍٚ اآل١ٜ ٚفاٖس ٚ ريُٖا قاٍ  

مل ٜهٔ  . ٚإمنا خص فكطا٤ املٗاجطٜٔ بايصنط ألْ٘نٌ َٔ زخٌ ؼت صف١ ايفكطا٤  ابط ايسٖط 

قعاٍ أبعٛ شض   نٓعت َعٔ أٖعٌ       ..ٚنعاْٛا معٛا َعٔ أضبعُا٥ع١ ضجعٌ      أٖعٌ ايصعف١   ٖٓاى غٛاِٖ ٖٚعِ  

ٚنٓا إشا أَػٝٓا حططْا باب ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ فٝعأَط نعٌ ضجعٌ فٝٓصعطف      ايصف١

بطجععٌ ٜٚبكعع٢ َععٔ بكععٞ َععٔ أٖععٌ ايصععف١ عؿععط٠ أٚ أقععٌ فٝععؤت٢ ايععٓ  صعع٢ً اهلل عًٝعع٘ ٚغععًِ بعؿععا٥٘   

نعإ  ٚ ..َعع٘ . فعإشا فط ٓعا قعاٍ ضغعٍٛ اهلل صع٢ً اهلل عًٝع٘ ٚغعًِ   ) ْعاَٛا يف املػعجس ( .           ْٚتعؿ٢

بايكٓٛ ٚايكٜٓٛٔ فٝعًك٘ يف املػجس   ٚنإ أٌٖ ايصف١ يٝؼ هلعِ  َٔ نً٘  ٜأتَٞٔ األْصاض ايطجٌ 

طعاّ   فهإ أحسِٖ إشا جا  أتع٢ ايكٓعٛ فٝطعطب٘ بعصعاٙ فٝػعكط َعٔ ايبػعط ٚايتُعط فٝأنعٌ َعا           

  ٚناْٛا ضضٞ اهلل عِٓٗ يف املػعجس ضعطٚض٠   ٚأنًعٛا     قاٍ اإلَاّ ايكطط  قاٍ عًُا ْا .عٓسٙ 

َٔ ايصسق١ ضطٚض٠   فًُا فتذ اهلل ع٢ً املػًُني اغعتآٛا ععٔ تًعو اؿعاٍ ٚخطجعٛا ثعِ ًَهعٛا        

 . ٚتأَطٚا 
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 يف ايٓكاط ايتاي١ٝ أٌٖ ايصف١ ٚمما غبل ميهٓٓا إٔ لٌُ اؿسٜح عٔ 

ُظًعٌ ظطٜعس ايٓدعٌ  ُٚأطًعل       ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًَِػجس ايٓ َهإ يف َؤخط٠ ايصف١  .2

 عًٝ٘ اغِ "ايصف١" أٚ "ايع١ً".

 .ٚالجاٙال َأ٣ٚ هلِ ٚال أٌٖ نإ ٜأ٣ٚ إيٝٗا َٔ فكطا٤ املػًُني َٔ ٚ  .9

مل ٜهٔ أٌٖ ايصف١ ْاغا بأعٝعاِْٗ ٜالظَعٕٛ ايصعف١  بعٌ نعاْٛا ٜكًعٕٛ تعاض٠ ٜٚهجعطٕٚ          .1

 .ٜٓتكٌ َٓٗاأخط٣  ٜٚكِٝ ايطجٌ بٗا ظَاْا  ثِ 

 ايصٜٔ ٜٓعيٕٛ بٗا َٔ جٓؼ غا٥ط املػًُني  يٝؼ هلِ َع١ٜ يف عًِ ٚال زٜٔ. .9

َٔر      إٔ فِٝٗ ْعٍ قٛي٘ تعاىل  .5 ًُِفَكَطا٤ ائَّصٜ َٕ َضعِطّبا      ٔي َِٜػعَتٔطُٝعٛ ٘ٔ اَل  ٌِ ايًّع ُأحٔصُطِٚا ٔفٞ َغعٔبٝ

ِِ      َِٜخَػع  ٔفعٞ اأَلِضضِ  ُٖ َُا ُِٗ ٔبٔػعٝ َٔ ايٖتَعفُّعٔف َتِععِطُف َٔع َٝعا٤  ٔٓ ٌُ َأِ  ٖٔع ُِ اِيَجا ُٗ ٖٓعاَؽ    ُب َٕ اي َِٜػعَأُيٛ اَل 

  .}   172    172    ايبكط٠{       دِإِيَخاّفا

ال ٜكّٛ َا ٜكسضٕٚ عًٝ٘ َٔ ايهػب لا وتاجٕٛ إيٝع٘  ٚ اؿاج١ نإ اياايب عًِٝٗ  ٕأ .6

 .ايطظم َٔ

 ايٓععاؽ  ٚال اإلؿععاف يف املػععأي١ ٚايؿععخاش٠ صععٓاع١   ١َععٔ ٜتدععص َػععأي  فععِٝٗمل ٜهععٔ  .7

 .ٚحطف١

يًفكعطا٤  [  تععاىل  نُعا ٚصعفِٗ ايكعطإٓ فع٢ قٛيع٘       ٚجٗازّا ناْٛا أععِ ايٓاؽ قتااّل أِْٗ .8

ٜٚٓصطٕٚ  َٔ اهلل ٚضضٛاّْا َٛاهلِ ٜبتإٛ فطاّلأطجٛا َٔ زٜاضِٖ ُٚخأاملٗاجطٜٔ ايصٜٔ 

 .]اهلل ٚضغٛي٘ أٚي٦و ِٖ ايصازقٕٛ

ٍ    ٢ َابِٗ عً اص ٚ أِْٗ  .9 غعتآٛا ععٔ   فاجعا٤ اهلل بعايا٢ٓ    حتع٢   َعٔ اؾعٛ   ٚؾعس٠ اؿعا

 . تًو اؿاٍ ٚخطجٛا ثِ ًَهٛا ٚتأَطٚا

ِ –نععإ ايععٓ    .22 ِ  -صعع٢ً اهلل عًٝعع٘ ٚغععً ٜٚؿععطنِٗ يف طعاَعع٘  هايػععِٗ   ٜٚععأْؼ بٗعع

       ٚؾطاب٘.
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ٜٚعًكْٛٗعا  إٔ ايصخاب١ ناْٛا ٜطعُٕٛ أٌٖ ايصف١ يف بٝٛتِٗ ٜٚطغًٛا إيعِٝٗ أقٓعا٤ ايططعب      .22

 يف ايػكف حت٢ ٜأنًٛا َٓٗا.

َٚععِٓٗ اجملاٖععسٕٚ   ِ ايكععطإٓ ٚاألحهععاّ ايؿععطع١ٝ ٚحفععغ اؿععسٜح   نععإ َععِٓٗ َععٔ تعَّعع     .29

 .ٚاملكاتًٕٛ يف غبٌٝ اهلل
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 الكواعد األساسية لنظرية الصفة

  

 ايتايٞ  األغؼ ٚايكٛاعستكّٛ ْعط١ٜ ايصف١ ع٢ً 

 َع االغتطاع١ ايطاق١ -9

ايعجع٠ ٚنباض ايػعٔ ٚاملطضع٢ ٚاألٜتعاّ ٚايٓػعا٤ َعٔ املطًكعات       فايفكط َب١ٝٓ ع٢ً ٖصٙ ايكاعس٠ ع١ً 

ايكعسض٠  طاقتِٗ َٓدفط١ يٝؼ يعسِٜٗ  الميًهٕٛ ايطاق١ أٚ  ٚاآلضاٌَ  ٚأغط ايػجٓا٤..ٚ ريِٖ ممٔ

ٕ  ٚايهػبع٢ً ايعٌُ  ايعنعا٠ ٚايصعسق١    ٚيصا زخًٛا يف مج١ً ايفكطا٤ ٚاملػانني ايصٜٔ ٜػعتخكٛ

ٍ ف َع االغتطاع١ ٚايعٌُ  ريِٖ َٔ ايكازضٜٔ ع٢ً ايهػبأَا  ِ    –كس قعا  -صع٢ً اهلل عًٝع٘ ٚغعً

ٌٗ "يف اؿسٜح ايصٟ ضٚاٙ أبٛ زاٚز ٚايرتَصٟ ٚصعخخ٘   يف حكِٗ  ٚال يعصٟ َعط٠    ياعين  ايصعسق١  الؼع

  .ايػًِٝ األعطا٤ " املط٠ ايك٠ٛ ٚايؿس٠ ٚايػٟٛغٟٛ

ٔ  يٝٗعا َعٔ فكعطا٤ املػعًُني    نعإ ٜعأ٣ٚ إ  ٖٚٓا ًَُذ َِٗ َٔ حعسٜح أٖعٌ ايصعف١ إش     ال َعٔ   املٗعاجطٜ

ِ ي   ِٖٚ َٔ األقٜٛعا٤ األغعٜٛا٤   ٚالجاَٙأ٣ٚ هلِ ٚال أٌٖ   األضض طعطب يف اي ٜػعتطٝعٕٛ   ال هعٓٗ

صطٚا يف ايصٜٔ أُح" ايكطإٓ ايفكطا٤ ِٖٚمساِٖ  ٚايعٌُ ٚاالنتػاب ٚيصا فكس  ٚاالؾتااٍ بايتجاض٠

ٔ  قاٍ ايكطط   " غبٌٝ اهلل   َعٓع٢ " أحصعطٚا يف غعبٌٝ اهلل " حبػعٛا أْفػعِٗ       ظٜعس   قاٍ قتعاز٠ ٚابع

"  األضض يف ضععطبّا ال ٜػععتطٝعٕٛ ايتصععطف يف َعاٜؿععِٗ خععٛف ايعععسٚ   ٚهلععصا قععاٍ تعععاىل   "   عععٔ

صسض اإلغالّ   فعًتِٗ متٓع َٔ االنتػاب باؾٗاز  يهٕٛ ايبالز نًٗا نفطا َطبكا  ٖٚصا يف

ٚقععس أَععط اهلل  ..يف ايتجعاض٠ فبكععٛا فكعطا٤    ايهفععاض عًعِٝٗ  إغععالَِٗ ميٓعع َععٔ ايتصععطف     ٚإْهعاض 

تعاىل بإعطا٤ ٖؤال٤ ايكّٛ   ٚنعاْٛا َعٔ املٗعاجطٜٔ ايعصٜٔ ٜكعاتًٕٛ َعع ضغعٍٛ اهلل صع٢ً اهلل عًٝع٘          

 ٚغًِ  ري َطض٢ ٚال عُٝإ .

 

بٌ ناْت قسز٠ بٛقعت َععني ٚظعطف بعٝٓع٘ حتع٢ إشا       أقٍٛ ٚعسّ االغتطاع١ ٖصٙ مل تهٔ َطًك١ّ

اتفكت َعععِ األقعٛاٍ عًع٢    ٚقس   ٚاْتؿط االغالّ نإ َِٓٗ ايٛال٠ ٚاألَطا٤فتذ اهلل ع٢ً املػًُني

إٔ َا ٜكطب َعٔ أضبعُا٥ع١ صعخابٞ تعٛاضزٚا عًع٢ ايصعف١  يف قطابع١ تػعع١ أععٛاّ إىل إٔ جعا٤ اهلل           

  -عٓ٘ اهلل ضضٞ-ٜكٍٛ أبٛ ٖطٜط٠  .-ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-بايا٢ٓ  ٚشيو قبٌٝ ٚفا٠ ايٓ  
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١ َا ٜعٜس ع٢ً ثالمثا١٥  ثِ ضأٜت بعس شيو نٌ ٚاحس َِٓٗ ٚايّٝا أٚ أَريّا  "يكس ضأٜت َعٞ يف ايصف

  ."قاٍ هلِ شيو حني َط بِٗ َّٜٛا ٚضأ٣ َا ِٖ عًٝ٘ -ٚغًِص٢ً اهلل عًٝ٘ -ٚايٓ  

نععسّ تعٛفط األعُعاٍ     فكس ٜهٕٛ ايطجٌ شا طاق١ ٚقسض٠ ع٢ً ايعٌُ يهٓع٘ الهعس إىل شيعو غعبٝال    

أٚ  ألغععباب أخععط٣ نعععسّ تععٛفط املٓععار املٓاغععب يًعُععٌ ٚاالنتػععاب   املٓاغععب١ يكسضاتعع٘ ٚنفأتعع٘ أٚ  

ناْت حاجت٘ أن  مما ٜكسض عًٝ٘ َعٔ ايهػعب ٚقعس شنعط ؾعٝذ االغعالّ ابعٔ تُٝٝع١ ضمحع٘ اهلل          

اياايعب نعإ عًعِٝٗ اؿاجع١ ال ٜكعّٛ َعا ٜكعسضٕٚ         ٕعٔ أٌٖ ايصف١ ٚ ريٖعِ َعٔ فكعطا٤ املٗعاجطٜٔ أ    

   . ظمايط عًٝ٘ َٔ ايهػب لا وتاجٕٛ إيٝ٘ َٔ

 ايفكط ٜسفع بايٓصط٠ -1

ِ  -ايععٓ  حععايف كععسي ؼُععٌ ٚ. بععني املٗععاجطٜٔ ٚاألْصععاض  ٚآخعع٢ بٝععِٓٗ    -صعع٢ً اهلل عًٝعع٘ ٚغععً

ٔ فهإ إلخٛاِْٗ املؤَٓني ايفكطا٤ َٔ املٗاجطٜٔ األْصاض يف املس١ٜٓ ٚاجب ايٓصط٠ َعٔ   َٔ املٗعاجطٜ

ٕ     ٜٓعٍ قعسّ املٗعاجط اقعرت  األْصعاض      شايف بععم األٚقعات إ   ع٢ً األْصاض بأًٖع٘ أٚ باعري أًٖع٘؛ ٚنعا

 [قعاٍ تععاىل    حتع٢ قٝعٌ أْع٘ مل ٜٓععٍ َٗعاجط يف زاض أْصعاضٟ إال بايكطعع١       ع٢ً َٔ ٜٓعٍ عٓعسٙ َِٓٗ  

ِ ٚيٛنإ بِٗ صسٚضِٖ حاج١ مما أٚتٛا  وبٕٛ َٔ ٖاجط إيِٝٗ ٚالهسٕٚ يف ٜٚؤثطٕٚ ع٢ً أْفػٗ

 .9اؿؿط آ١ٜ  ]خصاص١..

ال ضٝل ْفعؼ بعٌ قعامسِٖٛ املعاٍ ٚاملػعانٔ ٚؼعٍٛ ٖعصا        يكس أحب األْصاض املٗاجطٜٔ فال حػس ٚ

ا ٚاؿب إىل شض٠ٚ غٓاّ ا ب١..إىل االٜجاض فتٓاظيٛا ععٔ حاجعاتِٗ اـاصع١ ؿػعاب املٗعاجطٜٔ ٚععٛز      

..أْعط ايفكعطا٤ َعع حعاجتِٗ ايؿعسٜس٠ يعصيو     أْفػعِٗ عًع٢ اؿطَعإ يف غعبٌٝ أنتفعا٤ إخعٛاِْٗ َعٔ        

صع٢ً اهلل  ٖطٜط٠ إٔ ضغٍٛ اهلل  ٛأب فكس حه٢ ايػُا٤ عجٝب ايصٟ عجب َٓ٘ أٌٖإي٣ٗصا االٜجاض اي

َعٔ أٖعٌ ايصعف١...فصٖب بع٘ األْصعاضٟ إىل أًٖع٘ فكعاٍ         زفع إىل ضجٌ َعٔ األْصعاض ضجعال    عًٝ٘ ٚغًِ

فأتٝين فإشا ٚضعت فأطف٦ٞ  ايًُطأ٠ ٌٖ َٔ ؾ٤ٞ قايت  ال إال قٛت ايصب١ٝ قاٍ  فَِٓٛٝٗ فإشا ْاَٛ

صع٢ً   ّ إىل ضعٝف٘ َعابني ٜسٜع٘ ثعِ  عسا بع٘ إىل ضغعٍٛ اهلل       ايػطاج قاٍ  ففعًت ٚجعٌ األْصاضٟ ٜكس
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 ِ ٜٚععؤثطٕٚ عًعع٢ أْفػععِٗ  [فكععاٍ   يكععس عجععب َععٔ فعايهُععا أٖععٌ ايػععُا٤. ْٚعيععت      اهلل عًٝعع٘ ٚغععً

 ضٚاٙ ايبداضٟ. ]ٚيٛنإ بِٗ خصاص١

غععس بعٔ   ٗعصا  قس باؾط األْصاض ٚاجب ايٓصط٠ إلخٛاِْٗ املٗاجطٜٔ اياين َعِٓٗ ٚاألزْع٢ َعٔ شيعو ف    ٚ

ٚنإ َؿٗٛضّا بايهطّ  ٜطغٌ إىل بٝٛت ايطغعٍٛ صع٢ً   اـعضج يف اؾا١ًٖٝ ٚاإلغالّ  غٝسعباز٠ 

ٜبًع  ععسزِٖ أحٝاْعّا مثاْٝعّا ضجعاّل      ايعصٜٔ  طعِ أٌٖ ايصف١ ٜٚ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايطعاّ َس٠ َٔ ايعَٔ 

أث٢ٓ عًٝ٘ ايٓ  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  فكاٍ  ايًِٗ اجععٌ صعًٛاتو ٚضمحتعو    ٚقس يف ايّٝٛ ايٛاحس  

 .٢ آٍ غعس بٔ عباز٠عً
 

َٔ ٜكّٛ بٛاجب ْصط٠ ايفكري ايّٝٛ .؟ يكعس اغعتطاعت املؤغػعات ٚاؾُعٝعات ٚاؾٗعات اـريٜع١ إٔ       

ٓكٌ ٖصا ايٛاجب إىل جاض ايفكعري  ٜإٔ  املؤٌَ ايّٝٛٚخالٍ ايعكٛز ايػابك١ ؼٌُ يٛا٤ ايٓصط٠ يًفكطا٤ 

ٚاملعٗس ٚاملؤغػ١ ٚايؿطن١..إىل ضغ١ سإىل مجاع١ املػجس ٚإَاَ٘ إىل غانين اؿٞ ايٛاحس إىل امل

  ٘ ٚإٕ عًعع٢ ايعُععٌ اـععريٟ لدتًععف عٓاٜٚٓعع٘ إٔ ٜععٓٗم بٛاجععب      .مجٝععع ؾععطا٥ذ اجملتُععع َٚؤغػععات

ايٓصععط٠ يف اؿععٞ ايٛاحععس بععٌ ٚيف املسٜٓعع١ ايٛاحععس٠ حتعع٢ الٜٓٗععط ايػععا٥ٌ ٚالٜكٗععط ايٝتععِٝ   ٚيععتهٔ     

 ٚجاشب١ الَٓفط٠ ٚجاَع١ الَفطق١. َٝػط٠ الَعػط٠ ْصطتٓا

 

 َع ايفكط العٝب -5

ٓهط بٌ ٖٛ ابتال٤ وتعاج  حت٢ ُٜ ػرت ٚيٝؼ بصاحب٘ تُٗ٘ حت٢ تسفع أٚ إمثّاايفكط يٝؼ عٝبا حت٢ ُٜ

ٚايفكععط بععٌ قععس ٜععؤٍ إىل  ٓعع٢ ٜٚػععط ..  ج ٜععّا أٚ حطَاْععّا قتَٛععّا إىل إميععإ ٚصعع  ٖٚععٛ يععٝؼ قععسضاّ 

ٚ  ٜٛجس نػا٥ط ايعٛاٖط االجتُاع١ٝ  عًع٢ اجملتُععات   ٚالٜكتصعط   ريٖعا  يف يف اجملتُععات ايفاضع١ً 

ايفكري٠ أٚ قسٚز٠ ايسخٌ  بٌ ٚايا١ٝٓ  فُع ايفكط ايا٢ٓ َٚع ايعػط ايٝػط...!  ٚالتٓفع ايتٛضٜع١ فٝع٘   

هعب االععرتاف بع٘ ٚتٗٝعأ٠ املٓعار ايعالظّ يًععالج ٚيًُجتُعع  حتع٢          أٚ ايصس عٓ٘ بععِ ايعٝب َٓع٘ بعٌ   

ايععاضض ايعصٟ ٜطجع٢ بعط ٙ     ٜتكبً٘ ٖٚٛ نػا٥ط األَطاض َٓٗا املعَٔ املػتعصٞ ٚ ايب٘ نعاملطض  

عٓس تٛفط ايتؿدٝص ايصخٝذ ٚايسٚا٤ ايٓاجع َعع ٚجعٛز اؿُعاؽ ايعٛافط ٚاملتابعع١ ايٛاعٝع١ ٚايصع         

يًفكطا٤ [اِٖ ايكطإٓ ايفكطا٤ قاٍ تعاىل  ع٢ً شيو نً٘..ٖٚهصا نإ حسٜح أٌٖ ايصف١ فكس م٘س
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ٜٚٓصععطٕٚ اهلل  ٚضضععٛاّْا َععٔ اهلل املٗععاجطٜٔ ايععصٜٔ اخطجععٛا َععٔ زٜععاضِٖ ٚاَععٛاهلِ ٜبتاععٕٛ فطععالَّ

 .   .}   8    اؿؿط{  ]ٚضغٛي٘ أٚي٦و ِٖ ايصازقٕٛ

  -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  -ِٖٚ ايصٜٔ ناْٛا يف خري ايكطٕٚ...قطٕ ايطغٍٛ 

 يهِٓٗ ص ٚا ٚجاٖسٚا حت٢ أت٢ اهلل بايفتذ ٚايا٢ٓ...

 ايفكري إْػإ ايت١ُٝٓ  -2

غٝاغع١ تُٓٝع١   إال إٔ  ١ٜٓفجط ايسع٠ٛ يف فتُع املسبايط ِ َٔ ضٝل ايعٝـ ٚق١ً شات ايٝس يف بسا١ٜ 

ايع١ًُٝ َٚٔ شيعو   االجطا٤تع٢ً مج١ً َٔ  قاَت يف ايعٗس املسْٞبٌ ٚاالْػإ عا١َ االْػإ ايفكري 

ٚايعععٝـ  حععل اؿٝععا٠) يًفكععطا٤  تعأَني املتطًبععات األغاغعع١ٝ ايَٝٛٝعع١ َععٔ اياععصا٤ ٚايهػععا٤ ٚاملععأ٣ٚ 

َعٔ   ايعكبع١   ١يعصٟ عكعسٙ ايطغعٍٛ َعع األْصعاض يف بٝعع      اؿًعف ا َكتطعٝات   عػعب ٚشيعو  ( بهطا١َ

(   ثِ صخٝف١ حل املػاٚا٠ االجتُاع١ٝ)  ثِ عكٛز املٛاخا٠ بني األْصاض ٚاملٗاجطٜٔاالٜٛا٤ ٚايٓصط٠ 

حل املؿاضن١ يف اؿٝا٠ )ايكٝاز٠ ايػٝاغ١ٝ َع اتبا  غٝاغ١ ايتٛاصٌ ايسا٥ِ . َٚٔ شيو أٜطااملس١ٜٓ

حعل  ) ايعًُٝع١ ايكٝاز٠ٚ (ٚاؽعاش ايكعطاض  ايػٝاغع١ٝ  اؿكعٛم  ٚجتُاعٞ االجتُاع١ٝ ٚعسّ االقصا٤ اال

جعا٤ت َكاصعس ايؿعطٜع١ عفعغ ايطعطٚضات      . نُا (  ايعساي١ ٚاؿط١ٜحل )ايس١ٜٝٓايكٝاز٠ ٚ (ايتعًِ

 اـُؼ ٖٚٞ ايسٜٔ ٚايٓفؼ ٚايعًِ ٚايعطض ٚاملاٍ ٚحط١َ ايتعسٟ عًٝٗا. 

ناْٛا أععِ ايٓاؽ قتاال ٚ قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ.. غالّٚمحا١ٜ زٚي١ اال ف٢ اؾٗاز ١فَّايُصيكس ؾاضى أٌٖ 

طجععٛا َععٔ زٜععاضِٖ ُخأيًفكععطا٤ املٗععاجطٜٔ ايععصٜٔ [  تعععاىل ٚجٗععازا نُععا ٚصععفِٗ ايكععطإٓ فعع٢ قٛيعع٘  

    اؿؿط{ ....] ٜٚٓصطٕٚ اهلل ٚضغٛي٘ أٚي٦و ِٖ ايصازقٕٛ َٔ اهلل ٚضضٛاّْا َٛاهلِ ٜبتإٛ فطاّلأٚ

ٕ حت٢ ٚجس عًِٝٗ ايٓب٢ َٛجس٠ ٚقٓت ؾٗطّاتٌ َِٓٗ ف٢ ّٜٛ ٚاحٚيكس ُق ...}   8  س ّٜٛ ب٦ط َع١ْٛ غبعٛ

 .. ٜسعٛ ع٢ً ايصٜٔ قتًِٖٛ

ْكبعا٤   ايصعخابٞ اؾًٝعٌ عبعاز٠ بعٔ ايصعاَت أحعس      ٚنإ َِٓٗ األَطا٤ ٚاجملاٖعسٜٔ ٚايكعطا٤ ٚنعإ    

ٚنعإ ٜعًعِ أٖعٌ     -صع٢ً اهلل عًٝع٘ ٚغعًِ     -ظَعٔ ايعٓ     األْصاض   ٚنإ ممٔ مجع ايكطإٓ يف

 } 971   976/  5أغس ايااب١   { طإٓايصف١ ايك
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تُهني ايفكعري َعٔ ايكٝعاّ    يع ٚ ٖعصٙ اؿكعٛم  يٝؤنعس  أغًٛب ايصف١ يف بساٜع١ ايعٗعس املعسْٞ    جا٤ يكس 

ُٓٝعع١ ٚاملػععتفٝس َٓٗععا  جععا٤ ٖععصا ٖٚععٛ ناععريٙ َععٔ أفععطاز اجملتُععع صععاْع هلععصٙ ايتبععسٚضٙ يف اجملتُععع 

ضا  ٚقسضت٘ ع٢ً اَعتالى املعطفع١ ٚايؿععٛض    ع٢ً ايص  ٚايط اإلْػإبكسض٠  اإلميإذ غًٛب يريٖغاأل

بساعٝع١ ايهآَع١ يف   يٛعٞ بايصات ٚبطاقات٘ ٚقسضات٘ اإلبايجك١ ٚاالحػاؽ بايك٠ٛ َٔ بعس ايطعف ٚا

  ايتفهري ٚايعٌُ ٚاالْتاج.

 ايفكط َع ايتعفف خري َٔ االؿاف يف املػأي١ -1

 فكعطا٤ املٗعاجطٜٔ يف َٛضعٛ    شنط ؾٝذ االغالّ ابٔ ت١ُٝٝ ضمح٘ اهلل عٔ أٌٖ ايصعف١ ٚ ريٖعِ َعٔ    

ِ        أْٗعِ    د املػعأي١  ر  حٝعح حطَٗعا عًع٢ املػعتا٢ٓ      نعاْٛا فٝٗعا نُعا أزبٗعِ ايعٓ  صع٢ً اهلل عًٝع٘ ٚغعً

ايػًطإ إٔ ٜعطٝ٘ حكع٘ َعٔ َعاٍ ايًّع٘ أٚ      عٓٗا  ٚأباح َٓٗا إٔ ٜػأٍ ايطجٌ حك٘  َجٌ إٔ ٜػأٍ شا

      ٔ  شيعو  ْٚٗع٢ خعٛاص أصعخاب٘ ععٔ      إشا احتعاج إىل  ٜػعأٍ إشا نعإ البعس غعا٥ًّا ايصعاحًني املٛغعطٜ

ٚمل ٜهعٔ    ... ْعاٚيين إٜعاٙ      ٜكٍٛ ألحعس  أحسِٖ فال املػأي١ َطًّكا  حت٢ نإ ايػٛط ٜػكط َٔ ٜس

ايٓعاؽ  ٚال اإلؿعاف يف املػعأي١     َعٔ ٜتدعص َػعأي١    -ال أٖعٌ ايصعف١ ٚال  ريٖعِ     -يف ايصخاب١ 

   ..ٚحطف١  بايهس١ٜ  ٚايؿخاش٠ صٓاع١

َٔ ايٖتَعفُّعفٔ     [ يكٛيع٘ تععاىل    فػريٙقاٍ االَاّ ايكطط  يف ت َٔع َٝعا٤َ  ٔٓ ٌُ َأِ  ٖٔع ُِ اِيَجا ُٗ أٟ إْٗعِ َعٔ    ]َِٜخَػعُب

االْكباض ٚتطى املػأي١ ٚايتٛنٌ ع٢ً اهلل عٝح ٜععِٓٗ اؾاٖعٌ بٗعِ أ ٓٝعا٤ . ٚفٝع٘ زيٝعٌ عًع٢ إٔ        

 ..اغِ ايفكط هٛظ إٔ ٜطًل ع٢ً َعٔ يع٘ نػع٠ٛ شات قُٝع١ ٚال ميٓعع شيعو َعٔ إعطعا٤ ايعنعا٠ إيٝع٘ .          

َٔ عف عٔ ايؿ٤ٞ إشا أَػعو عٓع٘ ٚتٓععٙ ععٔ طًبع٘   ٚبٗعصا املعٓع٢ فػعط قتعاز٠ ٚ عريٙ .           .. ٚايتعفف 

ُِٖ َُا ِِ ٔبٔػٝ ُٗ فعسيت اآلٜع١ عًع٢     ..فٝ٘ زيٌٝ ع٢ً إٔ يًػعُٝاأثطا يف اعتبعاض َعٔ ٜعٗعط عًٝع٘ شيعو         َتِعِطُف

الَعع١   ٚقععس ٚايػععُٝا  ايع قععاٍ جععٛاظ صععطف ايصععسق١ إىل َععٔ يعع٘ ثٝععاب ٚنػعع٠ٛ ٚظٟ يف ايتجُععٌ .. 

ط ايفاقعع١ اختًععف ايعًُععا٤ يف تعٝٝٓٗععا ٖٓععا   فكععاٍ فاٖععس   ٖععٞ اـؿععٛ  ٚايتٛاضععع . ايػععسٟ   أثعع      

ٚقاٍ قّٛ ٚحهاٙ َهٞ   أثط ايػجٛز  ايٓع١ُ . ابٔ ظٜس   ضثاث١ ثٝابِٗ . ٚاؿاج١ يف ٚجِٖٛٗ ٚق١ً 

األ ًععب إال . ابععٔ عطٝعع١   ٖٚععصا حػععٔ   ٚشيععو ألْٗععِ نععاْٛا َتفععط ني َتععٛنًني ال ؾععاٌ هلععِ يف     

 ايصال٠   فهإ أثط ايػجٛز عًِٝٗ . 
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 قًعععععععت   ٖٚعععععععصٙ ايػعععععععُٝا ايعععععععيت ٖعععععععٞ أثعععععععط ايػعععععععجٛز اؾعععععععرتى فٝٗعععععععا مجٝعععععععع ايصعععععععخاب١      

    ِ  ضضعععععععععٛإ اهلل عًعععععععععِٝٗ بإخبعععععععععاض اهلل تععععععععععاىل يف آخعععععععععط " ايفعععععععععتذ " بكٛيععععععععع٘   " غعععععععععُٝاٖ

إٔ تهعٕٛ   د فال فطم بٝعِٓٗ ٚبعني  ريٖعِ   فًعِ ٜبعل إال      99يف ٚجِٖٛٗ َٔ أثط ايػجٛز " ر ايفتذ    

ايػُٝا٤ أثط اـصاص١ ٚاؿاج١   أٚ ٜهٕٛ أثط ايػجٛز أنجط  فهاْٛا ٜعطفعٕٛ بصعفط٠ ايٛجعٛٙ    

                                       .ايٓٗاض. ٚاهلل أعًِ . َٔ قٝاّ ايًٌٝ ٚصّٛ

   

اٍ قّٛ فك ٚاختًف ايعًُا٤ يف َع٢ٓ قٛي٘ " ال ٜػأيٕٛ ايٓاؽ إؿافا " ع٢ً قٛيني  قاٍ ايكطط    

 ال ٜػأيٕٛ ايبت١   ٖٚصا ع٢ً أِْٗ َتعففٕٛ عٔ املػأي١ عف١ تا١َ َِٓٗ ايط ٟ ٚايعجاج   إٕ املع٢ٓ 

ٚع٢ً ٖصا مجٗٛض املفػطٜٔ   ٜٚهعٕٛ ايتعفعف صعف١ ثابتع١ هلعِ   أٟ ال ٜػعأيٕٛ ايٓعاؽ إؿاحعا ٚال         

  ٖٚعصا ٖعٛ ايػعابل      ري إؿاح . ٚقاٍ قّٛ   إٕ املطاز ْفٞ اإلؿاف   أٟ أِْٗ ٜػعأيٕٛ  عري إؿعاف   

  ..يًفِٗ   أٟ ٜػأيٕٛ  ري ًَخفني .

٘ ٚنطا١َ ٗؿاح يف ايطًب يٓخفغ ي٘ َا٤ ٚج إىل ايتعفف عٔ املػأي١ ٚعسّ اإلنٝف ْصٌ بايفكري

ؿعاف يف املػعأي١    نٝعف ْطغعذ َفٗعّٛ ايتعفعف ٚععسّ اإل     َعاايططٜل إىل ايفكعطا٤ املعتعففني    ْفػ٘..؟

تػاِٖ بططٜك١ اهاب١ٝ يف ٖعصا   ا٥ًٓا يف ايعٌُ اـريٟ إٔنٝف ميهٔ ألزٚاتٓا ٚٚغٚ عٓس ايفكطا٤

البس َٔ ططح ٖصٙ ايتػا الت يف أزبٝات ايعٌُ اـريٟ َٚٓاٖج٘ َٚٓتسٜات٘ ٚٚضع األطعط   االػاٙ..؟

َٚٔ شيو املػعاضع١ إىل تعأَني حاجعات ايفكعري ايَٝٛٝع١ قبعٌ       ايع١ًُٝ ٚتصُِٝ اي اَع املٓاغب١ يصيو 

يًٛصععٍٛ إىل ايفكععري املتعفععف يف بعععم    َباضنعع١ّ ّاؾععو إٔ ٖٓععاى جٗععٛز  ٚال إٔ ًٜجععأ إىل ايػععؤاٍ..! 

أطععطاف ايعُععٌ اـععريٟ ٜٚٓتعععط إٔ ٜتكععسّ ايعُععٌ اـععريٟ بعاَتعع٘ يتخُععٌ َػععؤيٝت٘ ػععاٙ ايفكععطا٤        

                                     املتعففني.   

 ايٝس ايعًٝا خري َٔ ايٝس ايػف٢ً -6

بصٛض٠ ج١ًٝ إش مل تهٔ صف١ ايفكط َالظَع١ ملعٔ ْععٍ بايصعف١     يكس أنس أغًٛب ايصف١ ٖصا املع٢ٓ 

ايص  ٚايهس ٚايتعب اغتطاعٛا إٔ ٜٓتكًعٛا َعٔ َطحًع١ ايععٛظ ٚاؿاجع١ إىل      ميإ باهلل ٚاإلبٌ إِْٗ ب

ٚقس شنط ؾٝذ االغالّ ابٔ ت١ُٝٝ يف َعطض حسٜج٘ عٔ أٌٖ ايصعف١..  َطتب١ َٔ ايا٢ٓ ٚايهفاف.. 
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ٍ    ٢ َعابِٗ  عًع  ص ٚا ... ٚقس ٜٓتكٌ َٓٗا  ثِ بٗا ظَاّْاٜكِٝ إٔ ايطجٌ  حتع٢   َعٔ اؾعٛ   ٚؾعس٠ اؿعا

فععايفكط ٜععسفع بععايا٢ٓ  ...غععتآٛا عععٔ تًععو اؿععاٍ ٚخطجععٛا ثععِ ًَهععٛا ٚتععأَطٚا فاجععا٤ اهلل بععايا٢ٓ  

بععني اياععين املٓفععل   -صعع٢ً اهلل عًٝعع٘ ٚغععًِ   -ٚقععس َٝععع ايطغععٍٛ  ٚاؿاجعع١ بايكٓاععع١ ٚايطضععا " .. 

ري َعٔ ايٝعس ايػعف٢ً   ٚايٝعس ايعًٝعا ٖعٞ املٓفكع١ ٚايٝعس ايػعف٢ً ٖعٞ           ايٝس ايعًٝعا خع  " ٚايفكري اآلخص

٘    {" ايػا١ً٥  -ٚقعس حعح ايطغعٍٛ     }.9229ح/ ضٚاٙ ايبداضٟ َٔ حسٜح أبعٞ ٖطٜعط٠ ضضعٞ اهلل عٓع

٘ زعاٚنعإ َعٔ   طًعب ايآع٢      عًع٢   -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ايًعِٗ إْعٞ أغعأيو اهلعس٣ ٚايتكع٢        "٥ع

   9898" ضٚاٙ َػًِ  ح/ٚايعفاف ٚايا٢ٓ

 ٚقس حفًت ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايكٛي١ٝ ٚايفع١ًٝ باؿح ع٢ً ايعٌُ ٚايػعٞ يف األضض يطًب ايطظم.

ٚقس ْعٍ ايصف١ َٔ خٝاض املػًُني غععس بعٔ أبعٞ ٚقعاص  ٖٚعٛ أفطعٌ َعٔ ْععٍ بايصعف١  ثعِ اْتكعٌ            

ِ   عٓٗا  ْٚعهلا أبعٛ ٖطٜعط٠    ثعِ جعا٤ اهلل بعايا٢ٓ ٚايفعتذ فهعإ َعِٓٗ ايعٛايٞ         ٚخبٝعب ٚغعًُإ ٚ ريٖع

 َري.ٚاأل

صعاري٠  ايكعطٚض  َؿعاضٜع اي ٚايفكعطا٤  تعسضٜب ٚتأٖٝعٌ   ٚالؾو إٔ عٓاٜع١ ايعُعٌ اـعريٟ ايٝعّٛ بع اَع      

فًععِ تعععس قاضبعع١ ايفكععط قاصععط٠ عًعع٢ تععأَني     بؿععاض٠ خععري ٚزيٝععٌ عافٝعع١ األغععط املٓتجعع١ َٚؿععطٚعات 

اؿاجات األغاغ١ٝ َٔ املأنٌ ٚاملًبؼ ٚاملػهٔ بٌ أصبخت فًػف١ َهافخ١ ايفكط ايّٝٛ تعتُعس  

 ع٢ً زفع ايفكط بايعٌُ ٚايهػب. 

 

 ايكٝاز٠ ايٛاع١ٝ ضُا١ْ يٓجاح اـط١ ا ه١ُ -1

َالَعذ خطع١   بايٓعط إىل أغًٛب ايصف١ يف املعاؾ١ ايٓب١ٜٛ ملؿه١ً ايفكعط ميهعٔ َالحعع١  بععم     

  َهافخ١ ايفكط يف فتُع املس١ٜٓ

جب ايٓصط٠ هلِ ٚشيو َعٔ  ت١٦ٝٗ املٓار ايعاّ يف املس١ٜٓ الٜٛا٤ املٗاجطٜٔ ايفكطا٤ ٚايكٝاّ بٛا -2

ملصععب بعٔ عُعري     - -خالٍ بٝعيت ايعكب١ األٚىل ٚايجاْٝع١ َعع األْصعاض ٚبععح ايطغعٍٛ      

قبٌ اهلجط٠ يًتبؿري باالغالّ يف فتُع املس١ٜٓ ٚأعكب شيو بعس اهلجط٠ عكٛز اإلخعا٤ بعني   

 املٗاجطٜٔ ٚاألْصاض ٚإعالٕ اؿكٛم يف صخٝف١ َٚٝجام املس١ٜٓ.
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ع ايفكععط ٖٚعميتعع٘ َععٔ اٖتُععاّ ايكٝععاز٠ إىل ايكاعععس٠ ايؿعععب١ٝ يف     ْكععٌ َٝععسإ املعطنعع١ َعع   -9

 اجملتُع. 

اعتباض إٔ ت١ُٝٓ االْػعإ ايفكعري ٚمتهٝٓع٘ َعٔ ايتُتعع عكٛقع٘ ايطبٝعٝع١ أحعس َكتطعٝات           -1

 قٝاّ ايسٚي١ ايفاض١ً ٚأ١َ اـري١ٜ.

 ايص  ٚايعٌُ املتٛاصٌ ٚاملتابع١ ايسقٝك١ َٔ ٚاجبات اـط١ ايٓاجخ١. -9

 يطا٥س يًُػجس يف َعاؾ١ ايفكط.تأنٝس ايسٚض ا -5

 تأنٝس ايسٚض االهابٞ يًفكري يف بٓا٤ ايسٚي١ .  -6

 َع بصٍ األغباب ٚاٜكا  اؾٗس ٜأتٞ ايتٛنٌ ع٢ً اهلل ٚطًب ايعٕٛ ٚايتٛفٝل َٓ٘. -7

 تعب١٦ ايعٌُؼطٜو اهلُِ ٚؼفٝع طاقات اجملتُع ا ًٞ ٚ -9

 يف نٌ قطاعات اجملتُع. ايتطٛعٞ  -22

حاجاتعع٘ األغاغعع١ٝ يف  ٚايػعععٞ ٚايطععطب يف األضض   َععع تععأَني ؼفٝععع ايفكععري يًعُععٌ   -22

 اؿٝا٠ .

 اعتباض إٔ ايعَٔ عٓصط أغاغٞ يف َهافخ١ ايفكط.    -29

 

يكس باؾطت ايكٝاز٠ ايٓب١ٜٛ ايكٝاز٠ ايع١ًُٝ ملهافخ١ ايفكط يف فتُع املس١ٜٓ فهعإ ايفكعري يف   

ف١ يف عٝايع٘  فهعإ   وػعب أٖعٌ ايصع    –ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  -عني ايكٝاز٠ ٚنإ ايطغٍٛ

       ٜٚؿطنِٗ يف طعاَ٘ ٚؾطاب٘. هايػِٗ   ٜٚأْؼ بِٗ

 ايتٛاصٌ ايٓاجذايتهافؤ ضغٍٛ عالق١  -1

تتفععاٚت طبٝععع١ ايعالقععات ايكا٥ُعع١ بععني أطععطاف ايعًُٝعع١ اـريٜعع١ ايجالثعع١ ٚاملُجًعع١ أٚال باؾٗعع١        

ز أٚ اـريٜعع١ ايععيت قععس تهععٕٛ َؤغػعع١ خاصعع١ أٚ َؤغػعع١ عاَعع١ َععطخص هلععا قاْْٛٝععا أٚ فععط         

 ٛ  فُٛع١ أفطاز َٔ املتطٛعني ٜٚكف بإظا٤ شيو ايططف ايجاْٞ ٖٚٛ املعين بايع١ًُٝ اـري١ٜ ٖٚع

صعععاحب حاجععع١ قعععسز٠ غسَععع١ َعٝٓععع١ َعععٔ اؾٗععع١      ٚاملػعععتفٝس ايعععصٟ قعععس ٜهعععٕٛ فكعععري ا أ    

اـريٜعع١..ٚثايح ٖععصٙ األطععطاف اؾٗعع١ ايساعُعع١ يًعُععٌ اـععريٟ أفععطازا أٚ َؤغػععات أًٖٝعع١ أٚ      
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إطعاض   بٝع١ٝ ٖصٙ ايعالقات َٚا ايعالق١ املفط١ً حػعب ْعطٜع١ ايصعف١ يف   َاط جٗات حه١َٝٛ..

ٚنٝعف ميهععٔ تععٜعع ٖععصٙ   املعاؾع١ ايٓبٜٛع١ ملػععأي١ ايفكعط ٚايفكععطا٤ يف فتُعع املسٜٓع١ املٓععٛض٠      

 ايعالق١ ٚتك١ٜٛ ضابطتٗا..

عُعٌ  األؾهاٍ ايتاي١ٝ متجٌ منٛشجا يبعم أْٛا  ٖصٙ ايعالقات يف ايٛاقعع ايعًُعٞ ٚشيعو يف عُعّٛ اي    

اـععريٟ يف اجملتُععع ايػعععٛزٟ . ٚايجالثعع١ أبعععاز يف عًُٝعع١ ايتٛاصععٌ ٚاالتصععاٍ ٖععٞ أطععطاف ايعًُٝعع١     

 اـري١ٜ  

 

 

 

       1   2          3 

 

 

 

            4                 5 

 

 (              ( اؾُع١ٝ أٚ املؤغػ١ اـري١ٜ)             ( ايفكري )           ا ػٔ  )   

 

ِ ( 1ايؿهٌ ) ٌ  يف  . أنجعط ٖعصٙ األؾعهاٍ متجعٝال يًعالقع١ اؿايٝع١      ٖٚعٛ   زضج١ ايػعً  ٖعصا ايؿعه

قعس تتطعدِ   ٚ تكّٛ اؾ١ٗ اـري١ٜ بسٚضايٛغٝط بني ا ػعٔ  ٚايفكعري زٕٚ أٟ عالقع١ اتصعاٍ بُٝٓٗعا     

ات يعس٣ ايطعطف   ايٓعط٠ إىل ايصات َٔ قبٌ اؾ١ٗ اـري١ٜ أٚ ايساعِ ا ػٔ مما ٜطعف تععٜعع ايعص  

ٚايكٝعاّ بؿع٦ْٛ٘    ١ٜ عًع٢ املػعتفٝس  ااـريٜع١ َفٗعّٛ ايٛصع   ايجايح املػتفٝس  ٚقس ٜػٝطط عًع٢ اؾٗع١   

ٚتطععٜٛط ايععصات يععس٣ ايفكععري املبععازض٠ تأنٝععس ضٚح  ايكععطاض أٚ فتكًععٌ َععٔ قسضتعع٘ عًعع٢ اؽععاش   ٚإعايتعع٘

 ٚايػعٞ يف األضض.
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هاٍ شات بعسٜٔ فكعط ٖٚعٞ غعطخ١ٝ    ثالثٞ األبعاز نطٟٚ يف حني بك١ٝ األؾ (5) ايؿهٌ األخري

ايطعٍٛ ٚايععطض ٚايعُعل نأْع٘ ميجعٌ األبععاز       بأبععازٙ ايجالثع١   العُل هلا ٚأمت األؾهاٍ ٖٛ اجملػِ 

ايع١َٝٓ ايجالث١ املاضٞ ٚاؿاضط ٚاملػتكبٌ   نٌ األؾهاٍ تعطٞ عالقع١ اضتبعاط عطعٟٛ ٚتبعٝع١     

ٟ  بططٜك١ أٚ بأخط٣ يف حني إٔ ايؿهٌ األخري ميجٌ عالق١ اتصاٍ ٚ يف إٓ  تٛاصٌ ٚاغعتكالٍ عطعٛ

  . ٚاحس

 لاًٜٞ  (5)ٚميٝع ايؿهٌ األخري

 زٕٚ ايجايح. ّاٝهٕٛ االتصاٍ ثٓا٥ٝف  خط٣ألتصاٍ ثالثٞ األبعاز أَا األؾهاٍ ااال

ٌ يف بعؤض٠ ْكطع١ االتصعاٍ    نجاف١ ايعالقع١   نًُعا قعطض أحعسِٖ ايبععس ععٔ اآلخعط ٖٚعصا         ايهجافع١  تكع

إش تػعُذ ْكطع١ االتصعاٍ باغعتطاي١ األطعطاف عػعب        كالٍٜػُذ باالْفصاٍ عٓعس ايط بع١ يف االغعت   

ٚ ْكط١ االتصاٍ ٖصٙ يٝػت ْكط١ اؼاز حاجتٗا يهٓٗا يف نٌ األحٛاٍ َؿسٚز٠ إىل ٖصٙ ايٓكط١. 

 أٚ اْفصاٍ أٚ تكاطع فٗٞ ْكط١ ايتكا٤ ٚافرتام يف إٓ ٚاحس يهٓ٘ اْطالم َٔ ْكط١ االيتكا٤.

اٚض االحساث١ٝ ايجالثع١ يف ايفعطاي فٗعٞ تؤنعس املػعاٚا٠ يف      ظا١ٜٚ االيتكا٤ َتُاث١ً نتًو اييت بني ا 

اؿكٛم ٚايٛاجبات بايكسض املتهاف٤٢ مما ٜعطٞ باقتساض ؾهٌ ايٛحس٠ املتها١ًَ ألجعا٤ َطعُّٛ  

بعطععٗا إىل ايععبعم اآلخععط يف ؾععهٌ نععطٟٚ َتُٝععع  ممععا ٜؿععب٘ عالقعع١ ايكبطعع١ ايكٜٛعع١ ايععٛزٚز٠       

  .اؿا١ْٝ

املٓافع ٚايتٛاصٌ ٚهُع ايعٌُ اـريٟ األططاف ايجالثع١ عٓعس ٖعصٙ     ْكط١ تبازٍ ْكط١ االتصاٍ متجٌ

ٖٚعٞ يف ْتا٥جٗعا   ايعالق١ عٓس ٖصٙ ايٓكطع١ غعاخ١ٓ نجٝفع١ يهٓٗعا ٚزٚز٠ َرتامحع١      ٚتهٕٛ ايٓكط١ 

 .بإشٕ اهلل غتؤزٟ إىل تععٜع ٚمتتني عالق١ االتصاٍ ٚايتٛاصٌ بني أططاف ايع١ًُٝ اـري١ٜ ايجالث١

 

َععع ضععُإ اـصٛصعع١ٝ ايصاتٝعع١ ١ االتصععاٍ بععني أطععطاف ايعًُٝعع١ اـريٜعع١ أغعًٛب ايصععف١ ععععظ عالقعع 

يف اؿكعٛم ٚايٛاجبعات َعع بكعا٤ ايعالقع١ قٜٛع١ َػعتسمي١         يهٌ ططف ٚايتهافؤ بني ٖعصٙ األطعطاف  

 ٚزٚز٠ َرتامح١. 
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 اـالص١ 

ل عًٝ٘ ٚاجبات يف اجملتُع ٚي٘ حع نُا إٔ ايفكريإْػإ ي٘ حكٛم إٔ  عتباضع٢ً أايصف١ تكّٛ ْعط١ٜ 

ٚتععٜع قسضت٘ ع٢ً تٛفري احتٝاجات٘ األغاغ١ٝ َٔ املأنٌ ٚاملًبؼ ٚاملػهٔ حل ٚ  ايعٝـ بهطا١َ

ٚمتهٝٓع٘ َعٔ ايتُتعع عكٛقع٘ االْػعا١ْٝ      ايعٌُ ٚايهػب  يًتخٍٛ إىل حايع١ َعٔ ايآع٢ ٚايهفعاف     

ٚإٔ ... ١ٚايصعخٝ  عًُٝع١ ٚايت ١ٚاالقتصعازٜ  ١ٚايجكافٝ ١االجتُاعٝ َٔ شيو اؿكٛمايطبٝع١ٝ ٚمحاٜتٗا ٚ

ايفكطا٤ ؾطنا٤ فاعًني يف ايت١ُٝٓ نُعا أْٗعِ َػعتفٝسٜٔ َٓٗعا ٚاعتبعاض إٔ اجملتُعع بهعٌ أطٝافع٘         

ؾطٜو يف ت١ُٝٓ ايفكري ٚإقا١َ عالق١ اتصاٍ َػعتسا١َ َعع٘ تعتُعس عًع٢ ايتفاضعٌ ايعصٟ ٜفطعٞ إىل        

ايعيت  َعإ  ألٖعٛ َعًع١ ا  ايعُعٌ اـعريٟ   إٔ ٚ  ..ايتهاٌَ ٚع٢ً املػاٚا٠ اييت تؤٍ إىل االحرتاّ املتبازٍ

 اييت ٜػتف٤ٞ بعالهلا املتعب املهسٚز.! اؿب زٚح١ًٜجأ إٜٗا ايفكري عٓس اهلاجط٠  ٚ
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 ملخص الورقة

اذتُد هلل زب ايعاملني، ايسمحٔ ايسسِٝ، ًَو ّٜٛ ايدٜٔ، ٚايض٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً زضٛي٘ 

َٓا بعد؛  ا٭َني، ٚآي٘ ٚصشب٘ أمجعني، أ

فكد نإ يف زتتُعٓا اٱض٬َٞ ٫ٚ ٜصاٍ دٚز بازش نبرل يًذٗات ارترل١ٜ املتُج١ً يف 

١َ ٫ تهاد تطتػين بعد اهلل تعاىل َ٪ضطات إغاث١ٝ، َٚهاتب دع١ٜٛ ٚضتٛ ذيو، فأصبشت ا٭

 عٔ ٖرٙ ادتٗات يف ايغسا٤ ٚايطسا٤، ٚايػد٠ ٚايسخا٤.

ُٚ اجملتُع بأفسادٙ ٚزتُٛع٘، ٚادتٗات ارترل١ٜ  تًو ايع٬ق١ اذت١ُُٝ بني ايطسفني،ددت ْعِ، 

بُٓػطا٥ٗا ٚايكا٥ُني عًٝٗا ْتٝذ١ طبع١ٝ ملا ٜعٝػ٘ اجملتُع املطًِ َٔ تكازب ٚتعإٚ ع٢ً ايدل 

ٖٚٞ ع٬ق١ َصدٚد١ تكدّ َٔ ادتٗات ارترل١ٜ ٚتعٛد َٔ اجملتُع، ٚتبرٍ َٔ ا٭خرل ، ايتك٣ٛٚ

 ٚتطتكبٌ َٔ ا٭ٍٚ.

َٔ ٖرٙ ايع٬ق١ ايدا١ُ٥ ايعهط١ٝ؛ أ٫  َٚٔ ٖٓا ٖٚٓايو اضتدعاْٞ قًُٞ ٭ضطس حبّجا يف دص٤ٔ

ايٝب تٛاصٌ ٖٚٛ َا ٜهٕٛ َٔ قبٌ اجملتُع جتاٙ ادتٗات ارترل١ٜ، ٚخضّٛصا يف داْب أفغٌ أض

اجملتُع َع ادتٗات ارترل١ٜ، فأخسدت ٖرٙ ايهًُات ٚادُتٌُ حتت غعاز ٚعٓٛإ: )ا٭ضايٝب 

 ايع١ًُٝ يف تٛاصٌ اجملتُع َع ادتٗات ارترل١ٜ(.

 خط١ ايبشح :

 ٚقد عُت ٖرٙ ارتط١ بني َدَٓباتٗا َكد١َ ٚث٬ث١ َباسح ٚخامت١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 ُع َع ادتٗات ارترل١ٜ ايّٝٛ.املبشح ا٭ٍٚ : ٚاقع تٛاصٌ اجملت 

 املبشح ايجاْٞ : أفغٌ أضايٝب تٛاصٌ اجملتُع َع ادتٗات ارترل١ٜ. 

 املبشح ايجايح : أصٍٛ ٚقٛاعد ٜسدع إيٝٗا يف ٖرا ايػإٔ. 

 خامت١ . 

َٚٔ ايبدا١ٖ مبهإ َعسف١ َا١ٖٝ تٛاصٌ اجملتُع َع ادتٗات ارترل١ٜ بايطسم املػسٚع١ 

ُٛضع.أذٕٚ فٝٗا َٔ سٝح ايدعِ اٚامل  ملادٟ ٚادتٗد املعٟٓٛ قدز املطتطاع ٚسطب ايطاق١ ٚٚفل اي
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ٖرا ٚاهلل تعاىل أضأٍ إٔ ٜٛفكٓا إىل ٖداٙ، ٜٚجبتٓا ع٢ً ايضساط املطتكِٝ، ٚص٢ً اهلل ٚضًِ 

ٝٓٓا ٚضٝٓدْا ستُد ٚآي٘ ٚصشب٘، ٚاهلل تعاىل أعًِ.  ع٢ً ْب



د. عبد الزمحو بو مجيل قصاص                                                                            يف تواصل اجملتنع اليب العنليةاألس

 مع اجلًات اخلريية

 

 

         588                                                                                                     اللقاء السهوي السادس للجًات اخلريية باملهطقة الشزقية

                                                                                           

 املبحث األول

 واقع تواصل اجملتنع مع اجلًات اخلريية اليوم

ٕٓإ املػػ٬ت ٚاملػه٬ت قد أضُٗت  ٕٓ يًُتأٌَ يف أخباز ا٭َظ، ٚأسداخ ايّٝٛ ٚأْبا٤ ايػد جيد أ

بػهٌ نبرل يف ا٫ْػػاٍ بايرات ٚا٭ٌٖ ٚايكّٛ ٚايبًد عٔ باقٞ ايٛادبات ٚاذتكٛم ٚايٓٛافٌ 

فٓتر عٔ ذيو تٛاصٌ غرل ناٌَ، ٚع٬ق١ غرل َتها١ًَ بني اجملتُع ٚادتٗات ارترل١ٜ، فٗ٪٤٫ 

بدٕٚ ا٭عراز يهجس٠ ا٫زتباطات، ٚأٚي٦و ٜػتهٕٛ َٔ ْدز٠ ا٭ٚقات ايػاغس٠ ٚتسانِ ا٭عبا٤ ٜ

 ٚتصامحٗا يف سٝاتِٗ.

إٔ تس٣ ٚاقع تٛاصٌ اجملتُع َع ادتٗات ارترل١ٜ ايّٝٛ َتُج٬ً  –أٜٗا ايكاز٨  -ٚيو بعد ٖرا 

 يف ايفكسات ايتاي١ٝ :

 دتٗات ارترل١ٜ ايّٝٛ.َد٣ اذتاد١ املآض١ إىل تٛاصٌ اجملتُع َع ا –أ 

 ف٬ خيف٢ ع٢ً ذٟ ايبضرل٠ إٔ اجملتُع اٱض٬َٞ َُٗا نإ أفسادٙ يف أعُاٍ ٚاْػػاٍ 

 َع ايعاًَني بادتٗات ارترل١ٜ ٚاملػسفني عًٝٗا. ٫ بد شلِ َٔ َٓد دطٛز ايتعإٚ ٚايتٛاصٌ

، بٌ َا شاٍ قد أعط٢ ٚغٍط٢، ٚأدصٍ ٍٚٚف٢ :املٛدٛد بني ايطسفني ايّٝٛ ٚئ ْكٍٛ إٕ ايتٛاصٌ

ُّا، ٚساد١ ًَش١ يًكضٛز ايٛاعح.  ايتٛاصٌ َطًّبا َٗ

 ععف تٍفِٗ نجرل َٔ أفساد اجملتُع ٭ٖداف بعض ٖرٙ ادتٗات ارترل١ٜ ٚأعُاشلا. –ب 

ٌٓ ا٫ٖتُاّ بايداعُني -دـ  ععف تٛاصٌ نجرل َٔ ادتٗات ارترل١ٜ َع اجملتُع، َع صسف ُد

 شلِ  َادّٜا دٕٚ غرلِٖ َٔ أفساد اجملتُع.

ٖٚاتإ ايفكستإ ميهٔ عٓدُٖا َٔ ا٭ضباب يٛاقع تٛاصٌ اجملتُع َع ادتٗات ارترل١ٜ، نُا 

 يتٛاصٌ املتبادٍ.اميهٓٓا تدُٜٚٓٗا َٔ آثاز ععف ٖرا 



د. عبد الزمحو بو مجيل قصاص                                                                            يف تواصل اجملتنع اليب العنليةاألس

 مع اجلًات اخلريية

 

 

         582                                                                                                     اللقاء السهوي السادس للجًات اخلريية باملهطقة الشزقية

                                                                                           

فهجرل َٔ ٖرٙ ادتٗات ارترل١ٜ ٫ ٜعسف زتتُعٓا عٓٗا إ٫ ازلٗا أٚ بعض أعُاشلا فغ٬ً عٔ 

 سف١ أٖدافٗا تفض٬ًٝ ٚحتدّٜدا.عَ

أبضازِٖ عُٔ يٓاغطني يف ٖرٙ ادتٗات ارترل١ٜ ع٢ً ايداعُني َادّٜا َصَسف ٚاْهباب ا

ٌٖٓ ٚاعح يف ٖرا عْٓٛت ي٘ بـ ُميهٔ إٔ ٜدع  ِٗ َعّٜٓٛا، فهإ مثس٠ ذيو نً٘ تس

ٚدٛد تٛاصٌ ععٝف َٔ قبٌ اجملتُع يًذٗات ارترل١ٜ، بٌ ٖٛ إىل ايغعف ايػدٜد أقسب  –د 

 ٚأٌَٝ.

َٓطكٞ ملا ضبل ذنسٙ، ٚإْين ٖٓا أثبت ٚدٛد ٖرا ايتٛاصٌ ٖٚٛ ْتٝذ١ طبع١ٝ، ٚأثس تطًطًٞ 

ِٝد أْ٘ يف اذت  املطًٛب غسّعا. كٝك١ ٫ ُٜعطٞ نجرّلا، ٫ٚ ُٜػطٞايرٟ ْساٙ ًُْٚط٘ َب

 ععف تٛاصٌ اجملتُع َع مجٝع ادتٗات ارترل١ٜ ع٢ً سد ضٛا٤ أٚ َتكازب. -ٖـ 

ع٢ً ٚفس٠ أفسادٙ ٫ صتدُٖا  فادتٗات ارترل١ٜ ع٢ً نجستٗا ٚتٓٛعٗا ٚاَتدادٖا،  ٚاجملتُع

َتكابًني، ف٬ ٜتٛاصٌ اجملتُع َع مجٝع َا َغ٢ َٔ تًو ادتٗات، بٌ صتد ا٫ْهباب َٔ قبٌ 

١ٓ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓايو تٛاشٕ يف ٖرا ايتٛاصٌ يُٝتد إىل بعض اجملتُع ع٢ً دٗات خرل١ٜ َعٝٓ

 مجٝع تًو ادتٗات.

جملتُع َع ادتٗات ارترل١ٜ ٚايكا٥ُني ايتدٛف َٔ ايتٛاصٌ ايهبرل َٔ قبٌ بعض أفساد ا –ٚ 

 عًٝٗا.

 ععف ايجك١ أٚ فكداْٗا يد٣ ايبعض بادتٗات ارترل١ٜ ٚبعض ايكا٥ُني عًٝٗا. –ش 

ٌّ بأٌٖ ا٫ختضاظ يف عًِ ا٫دتُاع دزاضتٗا، َٚعسف١ أضبابٗا  ٖٚاتإ ايطًبٝتإ سس

 ٗا َٛدٛد٠ َٚع١ًَٛ.ٚدٚافعٗا؛ ٭ْٗا ٚاقع ٚإٕ ناْتا يٝطتا بعا١َ يف أفساد اجملتُع، ٚيهٓ

 ٚدٛد عٓاصس َٔ أفساد اجملتُع َتٛاص١ً َع ادتٗات ارترل١ٜ بػهٌ َٓكطع ايٓعرل. –ح 
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ُِٗ َٔ ْٚذيو َٔ سٝح ايدعِ املادٟ أٚ املعٟٓٛ، ٚتهاد سني تٓعس إىل ٖ٪٤٫ ٜػتب٘ عًٝو أ

ِ دعا٠ شلا، أفساد ٖرٙ ادتٗات ارترل١ٜ ٚاملٓتطبني إيٝٗا يػد٠ تٛاصًِٗ ٚاضتُسازِٖ يف ذيو، بٌ ٖ

 محا٠ عٓٗا.

ٚدٛد ايدعِ املادٟ ايهبرل ٚاحملدٚد يهجرل َٔ ٖرٙ ادتٗات ارترل١ٜ َٔ قبٌ أفساد  –ط 

 اجملتُع.

بعض ادتٗات ارترل١ٜ دٕٚ بعض، تٓٗاٍ ع٢ً  َطتُس٠ً –ٚهلل اذتُد ٚامل١ٓ  –فُا شايت ايعطاٜا 

 ٚزمبا تٓكطع أٚ تٓضسف إىل غرلٖا أسٝاّْا.

ٟٛ يًذٗات ارترل١ٜ بايتػذٝع ٚايدفاع ٚايدعا٤ ٚضتٛ ذيو َٔ قبٌ بعض ٚدٛد ايدعِ املعٓ –ٟ 

 اجملتُع بػهٌ ستدٚد.

ىل ع٢ً ٖرٙ ا٭١َ أْ٘ ٫ تصاٍ طا٥ف١ بٌ طٛا٥ف ت٪ٜد ٚتػذع،  ٚتدعٛ، اٖٚرا َٔ فغٌ اهلل تع

، ٚتتب٢ٓ قغاٜا ٖرٙ ادتٗات ارترل١ٜ عدل ٚضا٥ٌ اٱع٬ّ ٚزتايظ َٚٓتدٜات عٚحتُٞ، ٚتداف

 اجملتُع.

فارت٬ص١ إٔ ٚاقع تٛاصٌ اجملتُع َع ادتٗات ارترل١ٜ ايّٝٛ حباد١ نبرل٠ إىل املد ٚايذلَِٝ 

 ٚايبٓا٤ َع ٚدٛد َعاٖس سط١ٓ شلرا ايتٛاصٌ اذتُِٝ ٫ تهفٞ.
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 املبحث الثاني

 اجملتنع مع اجلًات اخلريية أفضل أساليب تواصل

ٌ أضايٝب تٛاصٌ اجملتُع َع ذنس أفغع٢ً اذتدٜح يف ٖرا املبشح بإذٕ اهلل تعاىل  ضأقتضس

ايتٛاصٌ  ع١ٝ َٛعٛع١ٝ، تٓضٓب ع٢ً حتكٝل ٖراادتٗات ارترل١ٜ، ٖٚٞ أضايٝب ٚٚضا٥ٌ ع١ًُٝ ٚاق

َٚٓدٙ ٚاضتُسازٙ زتتّٓبا ا٭ضايٝب ايٓعس١ٜ ايبشت١، أٚ غرل ايٛاقع١ٝ ٚغرل املٛعٛع١ٝ، ٚقد دعًتٗا 

 يف ايٓكاط ايتاي١ٝ :

 ايتػذٝع: -1

َدح أعُاٍ ْٚػاطات ٖرٙ ادتٗات ارترل١ٜ مبا فٝٗا ٚفل  َٓٗا نجرل٠ٌ ٚيًتػذٝع صْٛز

 ايغٛابط ايػسع١ٝ.

 َِِعفٗاٖٛ ايٓيٓب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ميدح زدا٫ً َٔ أصشاب٘ زعٞ اهلل عِٓٗ، فٝكٍٛ: ))ْٔ

َِ ايسدٌ أبٛ بهس،  َِ ، ايسدٌ عُُسِْٔع َِ ايسدٌ أبٛ عبٝد٠ ادتساح، ِْٔع غرل، ٝد بٔ ُسَضايسدٌ ُأِْٔع

 َِ َِ يسدٌ ثابت بٔ قٝظ بٔ سلاع، أِْع َُِْٔع َِ عاذ بٔ دبٌ، ايسدٌ  َُِْٔع عاذ بٔ عُسٚ بٔ ايسدٌ 

َِ ادتُٛح،   .(1) ٌٗٝ ابٔ بٝغا٤((ايسدٌ ُضِْٔع

 .(2) ٚقاٍ صًٛات اهلل ٚض٬َ٘ عًٝ٘ : ))ِْٔعِ عبد اهلل خايُد بٔ ايٛيٝد ضٝف َٔ ضٝٛف اهلل((

 ايدعا٤ شلا ٚيًكا٥ُني عًٝٗا : -2

 َع٢ٓ ايعباد٠ اذتكٝك١ٝ. اعِ ايعبادات اييت تٝطس ايعطرل ٭ٕ فٝٗٚايدعا٤ َٔ أع

ََٓٚٔ تدٖب َٓ٘ عًٝ٘  نجرل٠ً ايضادم املضدٚم ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚدد فٝٗا أدع١ًٝ ١ٌَٓ ُضس ٚتأ

ايض٠٬ ٚايط٬ّ ٭صشاب٘ زعٞ اهلل عِٓٗ، َٓٗا َا زٚاٙ أْظ بٔ َايو زعٞ اهلل عٓ٘، قاٍ: 

َّا، فدعا يٓا، فكايت أّ  –أٌٖ ايبٝت  –ٝ٘ ٚضًِ ٜدخٌ عًٝٓا )نإ ايٓيٓب ص٢ً اهلل عً فدخٌ ٜٛ

ضًِٝ: ُخٜٛدَو أ٫ تدعٛ ي٘ ؟ قاٍ: ))ايًِٗ أنجس َاي٘ ٚٚيدٙ، ٚأطٌ سٝات٘، ٚاغفس ي٘(( فدعا يٞ 
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ٚث٬ث١، ٚإٕ مثستٞ يتطعِ يف ايط١ٓ َستني، ٚطايت سٝاتٞ ست٢ اضتشٝٝت َٔ  بج٬خ فدفٓت َا١ً٥

 .(3) س٠(ايٓاع، ٚأزدٛ املػف

 ايدفاع عٔ أًٖٗا، ٚايرُب عٔ أعساعِٗ، ٚمحا١ٜ ايعٌُ ارترلٟ : -3

 ايدفاع عٔ ا٭عساض ٚمحاٜتٗا َٔ أفغٌ ايكسبات عٓد اهلل تعاىل.

ِٔ َذٓب عٔ عسض  ََ عٔ أزلا٤ بٓت ٜصٜد زعٞ اهلل عٓٗا إٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، قاٍ: ))

ِٝب١ نإ سًكا ع٢ً اهلل إٔ ٜعتك٘ َٔ   .(4) ايٓاز((أخٝ٘ بايَػ

ِٔ زٓد عٔ عسض ٚعٔ أبٞ ايدزدا٤ زعٞ اهلل عٓ٘، قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ:  ََ (

 .(5) أخٝ٘ زٓد اهلل عٔ ٚدٗ٘ ايٓاز ّٜٛ ايكٝا١َ((

 نٓف ايػس ٚا٭ذ٣ عِٓٗ : -4

 .يٰخسٜٖٔٚرا باب َٔ أبٛاب ايضدقات، ٚمحا١ٜ 

ًٝ٘ ٚضًِ قاٍ: ))ُنٓف غٓسى عٔ ايٓاع فإْٗا عٔ أبٞ ذٓز زعٞ اهلل عٓ٘ إٔ ايٓيٓب ص٢ً اهلل ع

 .(6) صدق١ َٓو ع٢ً ْفطو((

 َٓدِٖ ٚاٱغاز٠ عًِٝٗ با٭فهاز ٚاملكذلسات : -5

فكد تطسأ فهس٠ ع٢ً أسدْا يٛ أفضح بٗا ْٚضح يهإ خرّلا ي٘ ٚشلرٙ ادتٗات ارترل١ٜ، ٚنِ 

 ا ٚإخسادٗا.ٖٞ املػازٜع ارترل١ٜ اييت قاَت َبد٩ٖا َٔ فهس٠ تسدد صاسبٗا يف إبدا٥ٗ

 إٜضاشلِ مبٔ ٜعسف َٔ ا٭ثسٜا٤ ٚارُتدلا٤ ُٚصٓاع ايكساز: -6

ٍٓ ع٢ً ارترل نفاعً٘((  .(7) ع٬ًُ حبدٜح ايٓيٓب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ : ))ايدا

 اَِٗ ٚأعُاشلِ.ٗٚذيو تط٬ًٝٗ مل

 يٝفٝدٚا َٓٗا: ًٝٗا إيِْٝٗكٌ ارتدلات ٚا٭عُاٍ غرل املٍطٌ ع -7
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ٕٛ مبتابع١ ادتدٜد يف ايعامل ايّٝٛ ٜعجسٕٚ ع٢ً خدلات، ٜٚسصدٕٚ فاملجكفٕٛ ٚايسٓسايٕٛ ٚاملٗتُ

أعُا٫ً حيل شلِ ْكًٗا إىل ايكا٥ُني ع٢ً ٖرٙ ادتٗات ارترل١ٜ يٝفٝدٚا َٓٗا جتسب١ يًكّٛ، ٚابتدا٤ 

 َٔ سٝح اْت٢ٗ غرلِٖ.

ُٔ  ٚعغ بعٌُ غرلٙ، ٚأفاد َٓ٘ َا ٚافل غسٜعتٓا َٚباد٥ٓا. ٚايطعٝد َ

 ٚاٱع٬ّ عٓٗا :ايتعسٜف ٚايدعا١ٜ شلا  -8

ِٚىل  ِٓ ادتٗات ارترل١ٜ ببح أخبازٖا ٚايدعا١ٜ عٔ َػازٜعٗا َٔ أ إٕ املػازن١ يف محٌ ٖ

إىل ايٛضا٥ٌ ٚا٭ضايٝب يف ايتٛاصٌ ا٫دتُاعٞ، ٚإٕ نجرّلا َٔ ٖرٙ ادتٗات حباد١ َآض١ ًَٚش١ 

 ََٜٔٓ  ١.تب٢ٓ قغاٜاٖا َػازٜعٗا بإٜضاشلا إىل ذٟٚ املاٍ، ٚاٱع٬ّ عٓٗا يد٣ ا٭

 ايٛقف عًٝٗا : –9

َٔ أععِ ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ بني اجملتُع ٚادتٗات ارترل١ٜ بإٔ  –يف ْعسٟ  –ٖٚرا ا٭ضًٛب 

ُّا شلا، ٚايٛقف نُا ٖٛ َعًّٛ أصٌ  ٜٛقف بعّغا مما ميًو ع٢ً ٖرٙ ادت١ٗ ارترل١ٜ أٚ تًو دع

 ستبٛع باٍم، ٚمثس٠ َتداٚي١ َطتُس٠ بإذٕ اهلل تعاىل .

 ضدقات عًٝٗا :َصِسف ايصنٛات ٚاي – 11

ٌْ  يًصنا٠ ٚيكبٍٛ ايضدق١، ٖٚٛ دعِ َادٟ ععِٝ شلا. ٭ٕ أنجس ادتٗات ارترل١ٜ ٖٞ ست

 مجع اشلبات ٚايعطاٜا ٚايتدلعات شلا : -11

ِٝد أْ٘ ٜطتطٝع حبُاض١ إٔ جيُع٘  فكد ٜهٕٛ املس٤ َٓٗا يٝظ َهجّسا َٔ املاٍ فٝتضدم ب٘ َب

 شلرٙ ادتٗات ارترل١ٜ بايتٓطٝل َعِٗ.

 تػازتِٗ يف ْٛع اٱْفام َٚضازف٘ ٚنٝفٝت٘ :اض – 12
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ٕٓ يبعض ادتٗات ارترل١ٜ ايٓدِزب١ ايهاف١ٝ ٚارتدل٠ ايٛاف١ٝ ملعسف١ طسم ٚٚضا٥ٌ اٱْفام  إ

ٚأْٛاع٘، ٚأفغٌ َضازف٘ ٚنٝف١ٝ ذيو نً٘، فٝتكدّ إيِٝٗ ايفسد بطًب املػٛز٠ َِٓٗ يف َجٌ 

 يسغٝد، ٚئ خيٝب َٔ ٜطتػرل إٕ غا٤ اهلل تعاىل.ٖرا فٝٓاٍ بإذٕ اهلل تعاىل ايسأٟ ايطدٜد ٚا٭َس ا

 فتح َػازٜع ت١ُٜٛٓ اضتجُاز١ٜ يتُٓٞ َٛازدٖا: – 13

ٖٚرا َٔ أدٌ ايكسبات يُٝٓٛ َاٍ ٖرٙ ادتٗات ارترل١ٜ بدٍ إٔ ُٜٓفل ٜٚٓتٗٞ، بٌ ٜدّٚ ٜٚطتُس 

ْػاطات  ُاز١ٜ ٜعٛد زحبٗا ع٢ًجٜٚطتكس، ٚقسٜب َٔ ٖرا إعاْتِٗ ببعض املاٍ ٱْػا٤ َػازٜع اضت

 ٚأعُاٍ ادتٗات ارترل١ٜ .

 شٜاز٠ ٖرٙ ادتٗات ارترل١ٜ : – 22

ٚأسطب إٔ ٖرٙ ارتطٛات اييت ُٜطازع فٝٗا ٖ٪٤٫ ايصا٥سٕٚ يتًو ادتٗات ارترل١ٜ َا ٖٞ إ٫ 

َا  شٝٞ املٛت٢ ْٚهتُبإْٓا ضتٔ ُْ }آثاز سط١ٓ تهتب عٓد اهلل تعاىل، ٜٚكٍٛ اهلل تبازى ٚتعاىل : 

ٌٖ  (.25)ٜظ:  {أسضٝٓاٙ يف إَاّ َبني غ٤ٕٞ قٓدَٛا ٚآثازِٖ ٚن

 املطاعد٠ يف سٌ املػه٬ت يدِٜٗ، ٚتريٌٝ ايعكبات ٚايعٛا٥ل أَاَِٗ : -22

ُّا يف تٛآدِٖ ٚتسامحِٗ ٚتعاطفِٗ، ٜطاعد ٖرا ايفسد َٔ اجملتُع ٖرٙ  ٖٚرا ساٍ امل٪َٓني دا٥

ات أَاَٗا ست٢ تصٍٚ ٚختتفٞ، ادت١ٗ ارترل١ٜ يف سٌ ٖرٙ املعغ١ً، ٚحياٍٚ داّٖدا تريٌٝ تًو ايعكب

 أٚ ختف ٚتٓطف٧.

ايتٛفٝل ٚايتٓطٝل بٝٓٗا ٚبني أخٛاتٗا َٔ ادتٗات ارترل١ٜ، ٚنرا ايعاًَني، ٖٚرا عٌُ  -22

٠ٓٛ ٚايُفِسق١،  ععِٝ َٔ أعُاٍ ايتٛاصٌ بني ايطسفني يتكسٜب ٚدٗات ايٓعس، ٚايتكًٌٝ َٔ اشُل

 ًني أّٜغا ٖٓا أٚ ٖٓايو.ٚيتٓطٝل ادتٗٛد ٚايتٛفٝل بٝٓٗا، ٖٚرا ٜػٌُ ايعاَ

 تفسٜؼ أٚقات ايعٌُ َعِٗ : – 22
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ٖٕ تٓعِٝ ٚإداز٠ ايٛقت َٔ أِٖ زلات املطًِ، ٫ٚ بد إٔ جيد أسدْا فساًغا يف سٝات٘ جيعًٗا  إ

ُّا شلِ ٚتأّٜٝدا.  ٚقًفا َٚتاّسا فكط يًعٌُ َع بعض ٖرٙ ادتٗات ارترل١ٜ حيتطب٘ عٓد اهلل تعاىل دع

 دق١ بِٗ أٚ َطتكب١ًٝ :حترٜسِٖ َٔ أخطاز ست – 28

تذٓبٗا، ٜٚػرل ي٘ إىل فاملطًِ أخٛ املطًِ حيرزٙ ٜٚٓبٗ٘ ٜٚٛقع٘ ٜٚدي٘ ع٢ً َهأَ ارتطس يٝ

ٕٖ َٛاعع ايعدٚ بعض أفساد اجملتُع قد ٍٜطًع ع٢ً ختطٝط  املذلبط يتٛقٞ َهسٙ ٚنٝدٙ، فإ

ناْت  ز َٓٗا ضٛا٤ّٓريًعدٚ، أٚ أضساز نٝد١ٜ عد املطًُني أٚ ٖرٙ ادتٗات ارترل١ٜ ف٬ بد إٔ حي

 ، ٫ٚ ضبٌٝ إىل ايذلاخٞ، أٚ ايتٛانٌ.أَٚطتكب١ًًٝ ستدق١ً

 ٝشتِٗ ٚإبدا٤ امل٬سعات سٛشلِ ٚسٍٛ عًُِٗ: ْكد ايعاًَني يف ٖرٙ ادتٗات ْٚض – 22

، َٚٔ مثسات (8) فكد صح عٔ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ أْ٘ قاٍ: ))ايدٜٔ ايٓضٝش١((

ايٓضٝش١ ٫ ايفغٝش١ يًعاًَني بٗرٙ ادتٗات ارترل١ٜ َُٗا ندلت أٚ ايٓكد ايبٓا٤، ٚ :ايتٛاصٌ

 صػست تًو امل٬سعات .

ٖٕ َٔ أضباب ت٬فٝٗا َطتكب٬ً بإذٕ اهلل تعاىل، ٫ٚ ْسع٢ إٔ تبك٢  إبدا٤ امل٬سعات ضبْب ٚإ

 ايضدٚز، أٚ ايططٛز أٚ ا٭دزاز، أٚ اجملايظ ارتاص١ أٚ ايعا١َ. ٖرٙ امل٬سعات سبٝط١َ

 ٌٗٝ َٗاّ ٖرٙ ادتٗات ارترل١ٜ :تط – 52

ي١ٝ شلرٙ ادتٗات ارترل١ٜ قبٌ غرلٖا َٔ باب ا٫سذلاّ أٚ ايتكدٜس، ٚذيو بإٔ ٜعطٞ اجملتُع أٚ

 َٚٔ أَج١ً ذيو: َطاعدتِٗ يف فتح فسٚع ددٜد٠ بأَانٔ َتعدد٠.

ِٓ ادتٗات ارترل١ٜ، ٚتبين قغاٜاٖا:  – 52  محٌ ٖ

يٝب املرنٛز٠ ضابًكا، ٚذيو بإٔ ٜعتدل ايفسد َٓٗا ْفط١ٝ ٚع١ًُٝ يٮضا ٖٚرا ا٭ضًٛب خ٬ص١ٌ

ُٓٗا، ٚإٔ ٜتب٢ٓ قغاٜاٖا  إٔ ٖرٙ ادتٗات ارترل١ٜ َٔ أٚيٝات أَٛزٙ ٚقغاٜاٖا ٜٓبػٞ إٔ حيٌُ ٖ

 نأْ٘ زاعٝٗا َٚط٪ٚشلا ٚايسدٌ ا٭ٍٚ فٝٗا.
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ٕٓ ٍِ ٚأخرّلا فإ دٗد َادٟ، ٚ ضبٌ ايتٛاصٌ بني اجملتُع ٚادتٗات ارترل١ٜ ٫ بد إٔ تكّٛ ع٢ً دع

 ايتٛاد ٚايذلاسِ ٚايض١ً. ٝا ٫ٚ متٛت، ٚتضح ٫ٚ متسض، تبكَٞعٟٓٛ َطتُس َطتكس، حت

 

 

 

 املبحث الثالث

 يزجع إليًا يف يذا الشأى أصول وقواعد

٫ٍْ بد إٔ ٜطٝٓ ّٛٓ ايطب ٚقٛاعُد س سٝا٠ ا٭َِ أصٛ ع٢ً  ٌ ست٢ ٫ ٜطػ٢ داْْبٝتغبط املطرل ٚتك

را مما حيرز عٓد فكدإ ا٭صٍٛ ٚايكٛاعد،  ٚآثست إٔ داْب، أٚ ٜ٪خس َا سٍك٘ ايتكدِٜ ٖٚه

ِّ ٔ ٖرا ايبشح بعّغا َٔ ٖرٙ ايكٛاعد ٚا٭صٍٛ اييت شلا غإٔ ٜسدع إيٝٗا يف َٛعٛع تٛاصٌ أع

 اجملتُع َع ادتٗات ارترل١ٜ ٚضبٌ ذيو، فُٓٗا :

 َساعا٠ اخت٬ف طبكات ايٓاع َٚٓاششلِ ٚأسٛاشلِ ٚٚظا٥فِٗ َٚٝٛشلِ .. إخل. –أ 

نٌ ايٓاع ٜضًح يًتٛاصٌ َع ادتٗات ارترل١ٜ، ٚيٝظ با٭ضًٛب ْفط٘ أّٜغا، فايبعض فًٝظ 

 ٜػطٞ ثػّسا، أٚ حيُٞ َضّسا، أٚ ٜدفع ب٤ّ٬، أٚ ٜبين صسّسا، فٗ٪٤٫ شلِ تعاٌَ خاظ، ٚقد 

 ٫ ٜطايبٕٛ بايتٛاصٌ ايهاٌَ َع ادتٗات ارترل١ٜ نػرلِٖ َٔ أفساد اجملتُع.

 .(9) ت: )أَسْا إٔ ْٓصٍ ايٓاع َٓاششلِ(ٚعٔ عا٥ػ١ زعٞ اهلل عٓٗا، قاي

ٗات ارترل١ٜ عدل ا٭ضايٝب املػسٚع١ ٚاملأذٕٚ ٫ بد إٔ ٜهٕٛ ايتٛاصٌ بني اجملتُع ٚادت –ب 

 فٝٗا.
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ٖٚرا أصٌ ٜكٝٓد ٜٚغبط تًو ا٫دتٗادات املتشُط١ اييت ختًط ايعٌُ ايضاحل بايط٤ٞ، ف٬ 

عاىل، ْٚ٪دٌ ايعٌُ ببعض ا٭ضايٝب ست٢ ْكبٌ َٔ ايٛضا٥ٌ إ٫ َا أذٕ فٝ٘ ٫َْٛا ضبشاْ٘ ٚت

 ْتأند َٔ َػسٚعٝتٗا ٚعدّ شتايفتٗا يدٜٓٓا.

 اٱفاد٠ َٔ اذتغازات ا٭خس٣. -دـ 

امل٪َٔ حيٌُ اذته١ُ َٔ أٟ د١ٗ ناْت إذا ثبتت يدٜ٘ أْٗا نريو ٫تعازض ٚسّٝا، ٚنِ 

رل١ٜ ٚتُٓٝٗا، ٚقد ع١ًُٝ ٚع١ًُٝ تٓٗض بأعُايٓا ارت ٚأضايَٝب فاتٓا َعػس املطًُني َٔ أفهاٍز

قطع ايػسم ٚايػسب يف َٛعٛع تٛاصٌ اجملتُع َع ادتٗات ارترل١ٜ َفاٚش ٚغعاّبا ٚصًٛا بعدٖا إىل 

ِٕ  ٜكتد٣ بِٗ. ا٫ضتكساز ٚا٫ضتُساز يف ْٛع١ٝ ٖرا ايتٛاصٌ حيل أ

 ٚسد٠ ا٭١َ، ٚادتطد ايٛاسد، ٚا٭خ٠ٛ اٱض١َٝ٬. –د 

ٍٕ عع١ُٝ اَتٮ بٗا ايٛسٞ يٝدٍ ع ًٝٗا ٖٚٞ تطتشل إٔ تهٕٛ أص٬ً ملٓطًل ايتٛاصٌ نًٗا َعا

 بني اجملتُع ٚادتٗات ارترل١ٜ، ٚإٔ ٜطتشغسٙ ايكا٥ُٕٛ ع٢ً ٖرٙ ا٭عُاٍ، ٚاملتٛاصًٕٛ َعِٗ.

فإٕ َعُعَف تٛاصًٓا عًُٓا أْٓا ابتعدْا أنجس عٔ يف٤ ٖرٙ ايع٬ٍ ظ٬ٍ ادتطد ايٛاسد ٚا٭خ٠ٛ 

 ايٛاسد٠ ٚا٭١َ ايٛاسد٠.

 ايدل ٚايتك٣ٛ. ايتعإٚ ع٢ً -ٖـ 

ٚتعاْٚٛا ع٢ً ايدل ٚايتك٣ٛ ٫ٚ تعاْٚٛا ع٢ً اٱثِ ٚايعدٚإ ٚاتكٛا }ٜكٍٛ اهلل ايعًِٝ ضبشاْ٘: 

ٖٕ  (.5)املا٥د٠:  {اهلل غدٜد ايعكاب اهلل إ

فٗرا ا٭صٌ ايهبرل ٖٛ َٓطًل ٖرا ايتٛاصٌ بني ايطسفني بٗرٜٔ اذتدٜٔ؛ ايدٓل ٚايتك٣ٛ 

ٜٓفٝإ عدُٖا اٱثِ ٚايعدٚإ، فإذا حتكل ايدٓل ٚنًُت ايتك٣ٛ  مبفَٗٛٗا اٱض٬َٞ ايسفٝع، ُٖٚا

 املطًُني ٚانتٌُ ْٚغر. صٓح ٖرا ايتعإٚ بني

ِٛعٞ ْاف١ً، يهٓ٘ ًَصّ يف سٓل َٔ ايتصّ ب٘. –ٚ   ايعٌُ ايٍط
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ٖٕ ٕٖ ف٬ بد إٔ ْتعاٌَ ْٚتٛاصٌ َع ادتٗات ارترل١ٜ ع٢ً أ َٔ  ٖرا ايعٌُ ْاف١ً، ْعِ ْاف١ً بٝد أ

قد غسع فٝ٘، ٚمل ٜٓت٘  يعٌُ بٗا ٚدب عًٝ٘ متاَٗا، ٫ٚ جيٛش إٔ ٜتد٢ً عٔ عٌُ صاحٍلايتصّ با

 َٓ٘ َبِعُد ست٢ ٜٛفٝ٘ هلل تعاىل، ٖٚرا ٖٛ اٱتكإ املطًٛب غسّعا.

 ٚعًٝ٘ ف٬ صٓش١ ملٔ ٜٛاصٌ فٝٓكطع، أٚ ٜػازى فٝتٓش٢ داّْبا.

ٖٕ  ايعٌُ ايطٛعٞ ٫ بد ي٘ َٔ اضتكا١َ ٚإنُاٍ. إ

 ٚايتكدٜس. ا٫سذلاّ –ش 

ٖٕ ٖرا َٔ أصٍٛ ا٭خ٬م ايعع١ُٝ اييت سٓح عًٝٗا دٜٓٓا اٱض٬َٞ، ف٬ بد إٔ ٜهٕٛ َب٢ٓ  إ

اجملتُع ٚادتٗات ارترل١ٜ ع٢ً ايتكدٜس ٚا٫سذلاّ اذتكٝكٞ املتبادٍ، ٫ املصٜٓف،  ٖرا ايتٛاصٌ بني

دٗٛدِٖ، ٚضتذلّ ٫ٚ امل٪قت؛ بٌ اسذلاّ ٚتكدٜس يهٌ َٔ غازنٓا، ٚدتُٝع َٔ ْػازنِٗ، ْكٓدز 

 آزا٤ِٖ، ٚئ ْتدٌٝ إٔ ٜتِ ٖرا ايتٛاصٌ بفكد ٖرا ا٭صٌ ا٭صٌٝ.
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 خامتة

 اذتُد هلل ايرٟ بٓعُت٘ تتِ ايضاذتات، ٚبعد؛

فكد مت ايعٌُ َع حبح ا٭ضايٝب ايع١ًُٝ يف تٛاصٌ اجملتُع َع ادتٗات ارترل١ٜ َٔ خ٬ٍ تًو 

ٝشهٞ ٚاقع تٛاصٌ اجملتُع َع ادتٗات ا٭غٛاط ايج٬ث١؛ نإ سل أٚشلا عػّسا َٔ ايفكسات ي

ّٝا يف ذيو  ارترل١ٜ اٯٕ، ثِ دا٤ ايجاْٞ أٚضطٗا فشاش ْضٝب ا٭ضد بٛاسد ٚعػسٜٔ أضًّٛبا عًُ

 ايتٛاصٌ املسغٛب، ثِ دا٤ ختاّ تًو ا٭غٛاط بطبع١ أصٍٛ ٚقٛاعد ٜسدع إيٝٗا يف ٖرا ايػإٔ.

 ي١ٝ :ٚأختِ َكايٞ َٚكاَٞ ٖرا ببعض املكذلسات ٚايتٛصٝات ايتا

ايع١ًُٝ عدل اصٌ َع ادتٗات ارترل١ٜ با٭ضايٝب ايدع٠ٛ ايك١ٜٛ املطتُس٠ يًُذتُع يًتٛ -2

 ايٛضا٥ٌ اٱع١َٝ٬.

٢ بإقا١َ ٖرا ايتٛاصٌ َٚتابعت٘ عَٓتػهٌٝ دتإ ادتُاع١ٝ عا١ًَ يف املدٕ ٚا٭سٝا٤ ُت -5

 ٚتكٛمي٘.

 ايدع٠ٛ إىل ايتهاٌَ يف ايتٛاصٌ بأفغٌ ايٛضا٥ٌ ٚا٭ضايٝب. -2

 ػا٤ قطِ بهٌ د١ٗ خرل١ٜ ُٜع٢ٓ بايتٛاصٌ املتبادٍ.ختضٝط ٚإْ -2

ٚأضأٍ اهلل ايععِٝ زب ايعسش ايهسِٜ اذتٞ ايكّٝٓٛ ايرٟ ٫ إي٘ إ٫ ٖٛ إٔ ٜتكبٌ َٓٓا طاعتٓا، 

ٚجيعًٗا خايض١ يٛدٗ٘ ايهسِٜ، ٚص٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ْبٝٓٓا ستُد ٚآي٘ ٚصشب٘ أمجعني، ٚاهلل 

 تعاىل أعًِ.
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 اهلوامش

                                                 
ٟٓ ٚأبٛ داٚد ٚاذتانِ زمحِٗ اهلل تعاىل عٔ أبٞ ٖسٜس٠ زعٞ اهلل  (1) تعاىل عٓ٘، ٚصشش٘  زٚاٙ أمحد ٚايذلَر

 (، ٚصشٝح ادتاَع ايضػرل.822ا٭يباْٞ. اْعس: ايطًط١ً ايضشٝش١ )

ٟٓ زمحُٗا اهلل تعاىل عٔ أبٞ ٖسٜس٠ زعٞ اهلل تعاىل عٓ٘، ٚصشش٘ ا٭يباْٞ. اْعس: ايطًط١ً   (2) زٚاٙ أمحد ٚايذلَر

 (.2225(، ٚصشٝح ادتاَع )2522ايضشٝش١ )

(، 5222، 5522 ا٭دب املفسد، ٚصشش٘ ا٭يباْٞ يف ايطًط١ً ايضشٝش١ )زٚاٙ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل يف  (3)

(، َٚطًِ يف 2222(، ٚأصً٘ يف ايضشٝشني )صشٝح ايبدازٟ يف ايدعٛات )522ٚصشٝح ا٭دب املفسد )

 ((.528املطادد )

 .(2222زٚاٙ أمحد ٚايطدلاْٞ زمحُٗا اهلل، ٚصشش٘ ا٭يباْٞ يف صشٝح ادتاَع )  (4)

 .(2228ٚايذلَرٟ زمحُٗا اهلل تعاىل، ٚصشش٘ ا٭يباْٞ يف صشٝح ادتاَع ) زٚاٙ أمحد  (5)

(، ٚأصً٘ يف صشٝح َطًِ 2222زٚاٙ ابٔ أبٞ ايدْٝا يف نتاب ايضُت، ٚصشش٘ ا٭يباْٞ يف صشٝح ادتاَع )  (6)

(2/25). 

ط١ً ايضشٝش١ زٚاٙ ايبصاز زمح٘ اهلل عٔ عبد اهلل بٔ َطعٛد زعٞ اهلل عٓ٘، ٚصشش٘ ا٭يباْٞ يف ايطً  (7)

 .(2222(، ٚصشٝح ادتاَع )2222)

 .زٚاٙ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل يف صشٝش٘ عٔ متِٝ ايدازٟ زعٞ اهلل عٓ٘  (8)

.زٚاٙ َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل يف َكد١َ صشٝش٘  (9)
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  َكد١َ

ٌ   اشواةن١ إ دسود٣ اتاوالت ايتطٛيٝو١ با تٝواة     ٜكصد بايعٌُ ايتطوٛيٞ ا   تكودِٜ  ي ٚبودٕٚ َكابو

ٓفس يًو٢ ايعطوا٤ ٚا عوايد٠ ٚنعوه ا ٗواةات اياش صو١ٝ       ايو  د١َ يًُذتُو  وٚ ورودا ٙ ٚيتعٜٛود    

  ٌ اليُواٍ ايوحي  وح يًٝٗوا      .  ٚإ  ٜٓٓوا انٓٝو ي ٜعود ٖواا ايعُوٌ َؤ وْفو        ا دتبط١ بٗواا ايعُو

اياشدع ٜٚديٛ ديٝٗا  ا رٝٗا َٔ ديا١ْ اآل دٜٔ ٚايكٝاّ ي٢ً سٛا٥ذِٗ ٚتكدِٜ نٌ َآٜف  اتاتُ  

 ٚاأل١َ.

إ َاشاةن١ طالبٗا ٚتدةٜبِٗ ي٢ً مماةس١  ا ًو رٗد يًبرتٍٚ ٚا عا ٕاْطالقًا َٔ ةغب١ داَع١ ٚ

دثت َاشوودٚيًا طُٛسووًا  وواا اسووتش ي ركوودايعُووٌ ايتطووٛيٞ تُٓٝوو١ ياش صووٝتِٗ ٚتطووٜٛدًا  ٗوواةاتِٗ

إ ايعُووٌ ايتطووٛيٞ بوؤُ بدْوواَر ا ٗوواةات اياش صوو١ٝ ايوواٟ تكدَوو٘    تِٜٗٗووتِ اعوواُٖ ايػوود 

باجلووداةات ا طًٛبوو١ إ سووٛم ايعُووٌي ٚتفٝوويِٖ يتطووٜٛد    ُِٖٜعٓوو٢ بتيٜٚوودي ٚاجلاَعوو١ يطالبٗووا

ٔ ٚ  عايدتِٗ ي٢ً ايتُٝي.ََٗاةاتِٗ اياش ص١ٝي ٚ َ وٖوِ َعواقات ا   َو ر َاشواةن١ ايطوال    يربْوا

 الٍ  ةاستِٗ اجلاَع١ٝ إ ايرباَر ايتطٛي١ٝ لنتعا  اجلداةات األساس١ٝ ا تشكك١ َؤ ٖواٙ   

َٗواةات ايتٛاصوٌ ٚايتعاَوٌ َو      اإلصوداةي ايدارعٝو١ يازوا ي    ا اشاةن١ي َجٌ ايدٜا ٠ ٚا با ة٠ي 

ٔ  َوو  ايفدٜوولاآل وودٜٔي ايعُووٌ  ايعووًٛنٝات  ي ايكٝووا ٠ي الٖتُوواّ بتطووٜٛد اآل وودٜٔي ٚغ ٖووا َوو

ٚإ ٚةق١ ايعُوٌ ٖواٙ ْعوتعد  تعدٜفوًا يربْواَر ا ٗواةات اياش صو١ٝ ٚ اشودٚع           .اإلجياب١ٝ اياات١ٝ

 ايعٌُ ايتطٛيٞ يطال  اجلاَع١ رٝ٘ ٚاخلطٛات ايحي مت اتبايٗا يتٓفٝا ٖاا ا اشدٚع ا باةى. 

 

 ْظد٠ يا ١ٝايتطٛعي 

ع جمالت ا عوا١ُٖ رٝو٘ ٚايوحي تصوٓ      مما ميٝي ايعٌُ ايتطٛيٞ اْتاشاةٙ ي٢ً َعت٣ٛ يا ٞ ٚتٓٛ

سعه ايتصوٓٝ  ايعوا ٞ يًذُعٝوات غو  ايدإٝو١ د  اثوجم ياشود جمواًل ٖوٞ، ايدٜٓٝو١ي ايتعًُٝٝو١            

ٚايبشجٝوو١ي اخلدَوو١ الدتُايٝوو١ي ايجكارٝوو١ ٚايرترٝٗٝوو١ي ايب٦ٝوو١ي ايتُٓٝوو١ ٚاإلسووهإي ايكووإْٛ         

 .(8) ا ١ٝٓٗي ٚو د٣ٚايعٝاساتي ايتٛي١ٝ ٚايتٛدٝ٘ي ايٓاشط١ ايعا ١ٝي اجلُعٝات 

%. ٜٚعواِٖ ٖواا   08ٚتبًؼ ايٓعب١ ايعا ١ٝ يًك٣ٛ ايعا١ًَ َٔ ا تطٛيني إ ا ؤسعات غ  ايدإٝو١  

% َؤ   وٌ   25% َؤ   وٌ ٖواٙ ا ؤسعواتي باإلبوار١ د        03ايعٌُ ايتطٛيٞ َ  ايتربيوات إ  
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د  ا تطووٛيني إ ايدسووّٛ ا ٓتظُوو١.  ٚ تًوو  ْعووب١ ا تطووٛيني َوؤ بًوود د    وود. رُووجاًل بًووؼ يوو      

ًَٕٝٛ َتطٛعي ٚإ نٓدا ونجود   40ّ ونجد َٔ 5330ايٛلٜات ا تشد٠ األَدٜه١ٝ  الٍ ياّ 

تبًووؼ ًَٝووٕٛ َتطووٛعي ٚإ وسوورتايٝا   55ًَٝووٕٛ َتطووٛعي ٚإ ا ًُهوو١ ا تشوود٠ ونجوود َوؤ    7َوؤ 

 (.33ي2،9،8% َٔ ايعهإ )03ايٓعب١ 

ّ د  وٕ رٛا٥ود ايتطوٛع سعوه    5333 ٚتاش   ةاس١ استطالي١ٝ َعتفٝض١ وددٜت إ نٓدا ياّ

%(ي 79َا ٜوداٙ ا تطٛيوٕٛ وْفعوِٗ تتُجوٌ إ انتعوا  َٗواةات ايعالقو١ َو  اآل ودٜٔ ٚرُٗٗوِ )          

%(ي ٚا ٗواةات اإل اةٜو١   40%(ي ٚ ٜا ٠ ا عدرو١ بكضواٜا ايتطوٛع )   48َٚٗاةات ايتٛاصٌ ٚالتصاٍ )

%(.  نُوووا وتٗووودت 00%(ي َٚٗووواةات رٓٝووو١ َٚهتبٝووو١ )02%(ي َٚٗوواةات  ووو  ايتربيوووات ) 27)

ايدةاسوو١ وٕ السووتفا ٠ َوؤ ايتطووٛع تتٓاسووه باشووهٌ َتياٜوود َوو  يوود  ايعووايات ايووحي ٜكضووٝٗا       

ا تطٛع.  ٚوشواة ةبو  ا تطوٛيني وٕ سوبه َاشواةنتِٗ إ ايتطوٛع ٖوٛ تعوني ردصوِٗ ايٛتٝفٝو١           

% َووؤ 05سووو١ٓ ٚإ  00-32َعوووتكباًلي ٜٚظٗووود ييوووو دًٝوووًا إ ا تطوووٛيني يٟٚ األيُووواة َووؤ    

يتطٛيٝوو١ سووتُٓشِٗ ردصوو١ يُووٌ ني َوؤ غوو  ا تووٛتفني َوو  اقتٓوواع نووب  وٕ ا عووا١ُٖ ا ا تطووٛي

لسكًا.  ٚإ ايبًدإ ايعدب١ٝ ٚاإلسال١َٝ تٓتاشد َؤسعات   ١ٜ ٚتطٛي١ٝ ٚيات ْف  يامل ٜٚعاِٖ 

 رٝٗا ويدا  نب ٠ َٔ ا تطٛيني ٚيهٔ تبدٚ ٖاٙ السصا٤ات  ا غ   قٝك١ وٚ َٛثك١.

 

 دْاَر ا ٗاةات اياش ص١ْٝبا٠ خمتصد٠ ئ ب

ٚ عدروو١ وُٖٝوو١ ا ٗوواةات إ يووٛ ش صوو١ٝ ايطايووه اجلوواَعٞ ٚصووكًٗاي ودوودت داَعوو١ ا ًووو رٗوود  

(ي ٚمت سصوود اجلووداةات ايووحي ٜتطًبٗووا 7َٝداْٝوو١ ) 5330يوواّ  يًووبرتٍٚ ٚا عووا ٕ  ةاسوو١ َٝداْٝوو١

تفضوٌ صواسه   ٚ سٛم ايعٌُ ٚمت تصُِٝ بدْاَر ا ٗاةات اياش ص١ٝ إ اجلاَع١ بٓا٤ يًو٢ ييووي  

ايعووُٛ ا ًهووٞ األَوو   ُوود بوؤ رٗوود بوؤ يبوودايعيٜي  ٍ سووعٛ  سفظوو٘ ا  بارتتووا  رعايٝووات          

ٖووي وثٓوا٤ تاشودٜ  مسوٛٙ جلٓوا  ايربْواَر إ رعايٝوات ٜوّٛ         35/0/3052ايربْاَر ةمسٝوًا بتواةٜ    

ٚتٓطًول وُٖٝو١ ٖواا ايربْواَر َؤ نْٛو٘ ٜعوتٓد يًو٢ ْتوا٥ر           . ا ١ٓٗ انوا ٟ ٚايعاشودٜٔ باجلاَعو١   

ايبشٛخ ايع١ًُٝ ايحي تجبت وٕ زا  ايفد  ٚرايًٝت٘ إ ايعٌُ ٚانٝوا٠ الدتُايٝو١ ل ٜتٛقو  يًو٢     

َا  صٌ يًٝ٘ َٔ َعًَٛات َٚعاةف وٚ َا ٜتُت  بو٘ َؤ ْعوب١ ينوا٤ يكًوٞ وٚ تفوٛم ونوا ميٞ        
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ركوو ي بووٌ وٜضووًا َووا ٜتُتوو  بوو٘ َوؤ دووداةات ياتٝوو١ ٚيكًٝوو١ ٚتفايًٝوو١ي ٚتووبني ايداةسووات وٕ روود   

 ٕ ا تفٛم ايانٞ تتع   يٜد َٔ ايتفٛم ا ٗجم ٚايٓذا  بانتعاب٘ تًو اجلداةات. اإلْعا

 

باجلداةات ا طًٛب١ إ سوٛم  بدْاَر ا ٗاةات اياش ص١ٝ ٖٛ بدْاَر ُٜع٢ٓ بتيٜٚد طال  اجلاَع١ ٚ

ٜٚعوع٢  .  ٚييوو بٗودف َعوايدتِٗ يًو٢ ايتُٝوي     ي تفٝيِٖ يتطٜٛد َٗاةاتِٗ اياش ص١ٝي ٚايعٌُ

 ٚةٟ ألستكصا٤ ٚ ةاس١ وةا٤ ايكا٥ُني ي٢ً سوٛم ايعُوٌ سوٍٛ َوا ٜٓاشودْٚ٘ َؤ        ايربْاَر باشهٌ

 دداةات ايتُٝي ٚاأل ا٤ ايفعاٍ.

 

 

ي اشووٛ ٜتاشووهٌ بدْوواَر ا ٗوواةات اياش صوو١ٝ َوؤ رعايٝووات َتعوود ٠ تٗوودف يتشكٝوول ايتُٝووي ا ٓ     ٚ 

 ٌ ِٗ عيٜيٖوا اووٓش قٝوا  قوودة٠ ايطوال  يًو٢ ايربايوو١ إ دسوت داّ اناسوه اآليووٞ ي ٚت     إ  ٚتتُجو

تكدِٜ ايرباَر ايتدةٜب١ٝ ايتفايًٝو١ يوتُهني ايطوال  َؤ تصوٌٝ َٗواةات       ي ٚديتُا   ٚيٞ يايو

استضار١ بعض ةَٛ  سٛم ايعُوٌ يًشوٛاة ا باشود    ي ٚ ا٤ ايفعاٍ إ انٝا٠ ايع١ًُٝٚسًٛنٝات األ

ِ    َ  ايطال  يؤ دوداةات ايتُٝوي ايوحي ٜبشوح يٓٗوا ايعوٛم إل        ي سوتٓبات ايعوًٛى األجيوابٞ يودٜٗ

إ  ايتطٛيٝو١ س اخلورب٠ ايعًُٝو١ يود٣ ايطوال  َؤ  والٍ ا ُاةسو١ ايتطبٝكٝو١ إ األْاشوط١          تأسٝٚ

تكووودِٜ ا اشوووٛة٠ يًكوووا٥ُني يًووو٢ ايووورباَر األنا ميٝووو١ إ اجلاَعووو١ يووودَر  ي ٚٚ اةدٗوووا اجلاَعووو١

 ايعًٛنٝات ا طًٛب١ إ سٛم ايعٌُ بُٔ ا كداةات اجلاَع١ٝ . 

 

مت تصووُِٝ بطاقوو١ يًذووداةات ٖٚووٞ سووذٌ يًُٗوواةات ٚ تابعوو١ تكٝوول ايطايووه ألٖووداف ايربْوواَري 

اجلوداةات األساسو١ٝ   اياش ص١ٝ ايحي انتعبٗا ايطايه  الٍ  ةاست٘ اجلاَع١ٝ  سٝح مت سصود  

ٌ  ا طًوووٛ  تيٜٚووود ايطوووال  بٗوووا    ي ٚمت دسوووكاطٗا يًووو٢ ا داسوووٌ اجلاَعٝووو١    إ دووودٍٚ َتهاَووو

اجلووداةات  اب٘انتعووٜووتِ َوؤ  اليوو٘  ٚبوو  بدْوواَر َتهاَووٌ يهووٌ طايووه إٝح ٜووتِ ا  تًفوو١ي

ٔ  وووالٍ ايووورباَر األنا ميٝووو١ ٚاألْاشوووط١ غووو    َووو وثٓوووا٤ َعووو ٠ ايطايوووه إ اجلاَعووو١   ا طًٛبووو١

 .(3)وْظد ا درل ةقِ  األنا مي١ٝ
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ًٜكوو٢ بدْوواَر ا ٗوواةات اياش صوو١ٝ اٖتُاَووًا ٚةياٜوو١ َوؤ صوواسه رهدتوو٘ َعووايٞ َوودٜد اجلاَعوو١  ٚ

ٝو  ا عٓوٝني بايعًُٝو١ ايتعًُٝٝو١ إ     ايدنتٛة  ايد بٔ صاحل ايعًطإي نُا ًٜك٢ تعاْٚوًا َؤ    

اجلاَعوو١.  ْٚظوودًا يتعوود  اتاووالت ٚاألْاشووط١ ايووحي ميهوؤ وٕ تكووّٛ بٗووا اجلاَعوو١ يتيٜٚوود طووال     

ٔ  ركد شهًت جل١ٓ دشدار١ٝ ياجلاَع١ بتًو اجلداةات ٔ     َو  يٟٚ ايعالقو١ ٚالٖتُواّ بايربْواَر َو

  .يًربْاَر السرتاتٝذٞٝل ا عاة وْٝ  بٗا ةسِ َٚتابع١ تطبٚ يا ع٦ٛيني ٚويضا٤ ١٦ٖٝ ايتدةٜس

 

 َعاةات بدْاَر ا ٗاةات اياش ص١ٝ

 تاشٌُ بدْاَر ا ٗاةات اياش ص١ٝ يد٠ َعاةات ١َُٗ يتشكٝل وٖدار٘ ٚتتُجٌ رُٝا ًٜٞ،

اجلووداةات األساسوو١ٝ   ٜٚتضوؤُ دسووكا  ،  َوور ايعووًٛنٝات بوؤُ ا كوودةات اجلاَعٝوو١     -وًٚل

 .  اَع١ٝ ا  تًف١ي٢ً ا داسٌ اجلا تيٜٚد ايطال  بٗا طًٛ  

ٞ    -ثاْٝووًا سصووٍٛ ايطايووه  ٜتشكوول ٖوواا ا عوواة   إ، تعيٜووي ايربايوو١ إ اسووت داّ اناسووه اآليوو

َوؤ وشووٗد ٖٚووٞ َبهوودًا وثٓووا٤  ةاسووت٘ اجلاَعٝوو١ يًوو٢ ايد صوو١ ايدٚيٝوو١ يكٝووا ٠ اناسووه اآليووٞ    

ٚا ٗاة٠ اياشٗا ات ا عرتف بٗا إ سٛم ايعٌُ يًتأند َٔ ايكدة٠ ي٢ً ايتفايٌ َ  اناسه اآليٞ 

 . إ تاشػًٝ٘ ٚاست داّ وِٖ ايرباَر ٚايتطبٝكات ايع١ًُٝ رٝ٘

ايحي تعواِٖ إ  تكدِٜ ايرباَر ايتدةٜب١ٝ ايتفاي١ًٝ  ٜٚتُجٌ إ، ايرباَر ايتدةٜب١ٝ ايتفاي١ًٝ -ثايجًا

ٌ تعيٜي ا ٗاةات يد٣ ايطال   ٍ  َٓٗا، َٗاةات ايتٛاصو َو   ايعُوٌ  ي د اة٠ َوٛاة  انٝوا٠    يٚالتصوا

ٞ  ي ايت طوٝ  اياش صوٞ   ي ستوٛا٤ اخلالروات  اي ايفدٜل ٟ  ي ايوتفه  اإلبوداي ي انوس السوتجُاة

ايعوًٛى اإلجيوابٞ   ي َٗاةات ايتعاَوٌ َو  اآل ودٜٔ    ي ا ٗاةات ايكٝا ١ٜي ١هتاب١ اإل اةٜاي َٗاةات

  ي ٚغ ٖا.نٝ  تصٌ ي٢ً ٚتٝف١ي ايتفه  السرتاتٝذٞي ا اي ايكداةاتي ٚوسرتاّ اياات

 تٓظوِٝ يود  َؤ ارابودات ايعاَو١      ٜٚٗدف ٖاا ايٓاشوا  د  ، سٛم ايعٌُ يكا٤ات ةَٛ  -ةابعًا

السووتفا ٠ َوؤ ي جمووالت خمتًفوو١ي ايووأٜ سككووٛا دزووا ات نووب ٠ إ ددوواٍ ايبوواة ٜٔعوود  َوؤ ايي

 .ٚايتعًِ َٔ جتاةبِِٗٗ  ربات

ٚايٓاشوودات ايكصوو ٠   جمُٛيووات َتٓٛيوو١ َوؤ ا طٜٛووات   ٖووٞ، ٚا طٜٛووات ايعووًٛن١ٝ  - اَعووًا

 عووا١ُٖ إ ْاشوود تٗوودف د  ا تتووٟٛ يًوو٢ ورهوواة تطبٝكٝوو١ ايووحي  ايعدبٝوو١ ٚاإلزًٝيٜوو١بووايًػتني 
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ا عدر١ ببعض اجلٛاْوه ايعوًٛن١ٝ ايوحي  تادٗوا اإلْعوإ يٝهوٕٛ ونجود دْتادٝو١ ٚدجيابٝو١ إ          

 .١سٝات٘ ايعاَ

مماةس١ ايطال   الٍ  ةاستِٗ اجلاَع١ٝ يبعض جمالت ، تتضُٔ األْاشط١ ايتطٛي١ٝ -سا سًا

ايربْوواَر  ٖوواا وُٖٝوو١ٚتتُجوٌ  ايتطووٛيٞ بوودار  دميوواْٞ ٚدسعوا  ياتووٞ ٚ َعووؤٚي١ٝ ٚطٓٝوو١.  ايعُوٌ  

ا ٗاةات األساس١ٝ ايحي ٜتطًبٗا سٛم ايعٌُ سٝح ٜتِ د ةاز ييوو  ايطايه ايتطٛيٞ إ انتعا  

جمووالت ايعُووٌ ٚتاشووٌُ   ات ايوواٟ ٜكووّٛ يًٝوو٘ بدْوواَر ا ٗوواةات اياش صوو١ٝ.  بطاقوو١ اجلووداةإ 

ايٓاشا  ايتطٛيٞ  اةز اجلاَع١ َٔ  الٍ ا ٦ٝات  ا ٌ اجلاَع١ي ٚ طالبٞايٓاشا  ايي ايتطٛيٞ

ٜتِ تكٝوِٝ  ٚ  ا اشاةن١ إ اجلُعٝات ا ١ٝٓٗ.بايٓاشا  ايتطٛيٞ ا ٗجم يٚٚاجلُعٝات يات ايعالق١

ايعالقو١ ايفايًو١ َو  اآل وودٜٔ إ    َٓٗوا،   َعواٜ  يود٠  و ا٤ ايطايوه إ ايٓاشوا  ايتطوٛيٞ بٓوا٤ يًو٢      

٘  انُوووا  يًع  يايعُوووٌ الْضوووبا  إ  ي دٛ ٠ األ ا٤يةٚ  ا بوووا ة٠ يًُُٗوووات  ي ُوووٌ ٚايدغبووو١ رٝووو

.  ٚسٛف ْفصٌ رُٝوا ًٜوٞ ٖواا ايٓاشوا  بايتبواةٙ  وٛة ٖواٙ        اليتياّ بأ القٝات ايعٌُيا ٛايٝد

 ايٛةق١.

 

 َاشدٚع ايعٌُ ايتطٛيٞ يطال  اجلاَع١

َاشوواةن١ ٌ إ ٜٚتُجوو ايد٥ٝعوو١ٝ يربْوواَر ا ٗوواةات اياش صوو١ٝ    ا عوواةاتَوؤ ٜعوود ٖوواا ا اشوودٚع   

اجلداةات األساس١ٝ ا تشكك١ َؤ ٖواٙ ا اشواةن١ي     ايحي تهعبِٗايطال  إ ايرباَر ايتطٛي١ٝ 

َجووٌ ايدٜووا ٠ ٚا بووا ة٠ي َٗوواةات ايتٛاصووٌ ٚايتعاَووٌ َوو  اآل وودٜٔي ايعُووٌ اجلُووايٞي ايكٝووا ٠ي        

َعو١ إ  الٖتُاّ بتطوٜٛد اآل ودٜٔي ٚغ ٖوا َؤ ايعوًٛنٝات اإلجيابٝو١ ايااتٝو١. ٚسوعًٝا َؤ اجلا         

الٖتُوواّ بطالبٗوواي ٚصووكٌ ش صووٝتِٗي ٚتُٓٝوو١ سووًٛنٝاتِٗي ٚتطووٜٛد َٗوواةاتِٗي ركوود اةتووأت   

و١ُٖٝ مماةس١ ايطال   الٍ  ةاستِٗ اجلاَع١ٝ بعض جمالت ايعٌُ ايتطٛيٞ ٚوٕ تهٕٛ ٖواٙ  

 .ا ُاةس١ َٓطًك١ بدار  دمياْٞ ٚدسعا  ياتٞ ٚ َعؤٚي١ٝ ٚط١ٝٓ

 

با تٝوواةٙ ٚبوودٕٚ َكابووٌ إ دسوود٣ اتاووالت ايتطٛيٝوو١ ايفوود  َاشوواةن١ ٜكصوود بايعُووٌ ايتطووٛيٞ 

ةغبوو١ َٓوو٘ إ تكوودِٜ  دَوو١ يًُذتُوو  وٚ وروودا ٙ ٚيتعٜٛوود ْفعوو٘ يًوو٢ ايعطووا٤ ٚا عووايد٠ ٚنعووه  
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ٜٓدر  ايفد  ديٝ٘ بدغب١ ياتٝو١ يدٜو٘   ٖٚٛ بٗاا ٜعترب دٗد  .ا ٗاةات اياش ص١ٝ ا دتبط١ بٗاا ايعٌُ

ا٥وود٠ يًُذتُوو  ٚوروودا ٙ.  ٚتٓبوو  وُٖٝوو١ ايعُووٌ     طٛيووًا َوؤ غوو  ددبوواة يٝشكوول بووايو َصووًش١ ٚر     

ايتطووٛيٞ َوؤ نْٛوو٘ ٜعووي  اْتُووا٤ ايفوود  تاتُعوو٘ ٚتكوودِٜ اخلدَوو١ يوو٘ ٚتعٜٛوودٙ يًوو٢ ةٚ  ايبوواٍ      

ٚايعطا٤ َٚاةس١ يٌُ اخل  تطبٝكًا  عتكودٙ َٚوا ٜتًكواٙ َؤ َبوا ل َٚجوٌي رضواًل يؤ انتعواب٘          

   َٗاةات ٚدداةات ْارع١ َٔ  الٍ ٖاٙ ا عا١ُٖ ايع١ًُٝ.

 

ٚ ٚ اا ميهٓٓا وٕ ًْ ص مثواة مماةسو١ ايعُوٌ     ٞ  ا٥ود َاشواةن١   رٛايتطوٛيٞ  إ  ايطايوه اجلواَع

ي تُٓٝو١ ايعوًٛى اإلجيوابٞ يود٣ ايطايوه ٚتعٜٛودٙ يًو٢ سوه ايعُوٌ ٚايتعوإٚ ٚايعطوا٤            إ ٘بداجمو 

انتعووا  ايطايووه ا ٗوواةات ٚاجلووداةات األساسوو١ٝ ايووحي تعٝٓوو٘ َعووتكباًل إ يًُٝوو١ ايتٛتٝوو         ٚ

ت١ُٝٓ ةٚ  ايباٍ يد٣ ايطايه بودٕٚ َكابوٌ نأسود ايعوًٛنٝات ايرتبٜٛو١      ي ٚاتاتُ  ٚايتأقًِ َ 

 .ايحي  ح يًٝٗا  ٜٓٓا اإلسالَٞ

    

  يًطال  ٞجمالت ايعٌُ ايتطٛي

تتٓٛع جمالت ايعٌُ ايتطٛيٞ َٔ سٝح وسًٛ  ايتطٛع ٚطدٜك١ ا عوا١ُٖ رٝو٘ي ٚايٛقوت ا بواٍٚ     

ٚنايو سعه طبٝع١ يٌُ ٚوْاشوط١ دٗو١ ايتطوٛع.     رٝ٘ي  ١ي٘ي ٚايدمي١َٛ وٚ ا ؤقت١ٝ إ ا اشاةن

ياا ركد مت تكعِٝ جمالت ايتطٛع يطال  اجلاَع١ اا ٜتٓاسه ٚةغبواتِٗ ٚايتياَواتِٗ ايدةاسو١ٝ    

 ي٢ً ثالخ َعاقات ٖٞ،

  ٞ َؤ  والٍ األْدٜوو١    ا وٌ اجلاَعوو١  ٜٚكصوود بو٘ جموالت ايٓاشوواطات ايطالبٝو١     ، ايٓاشوا  ايطالبو

ايووحي تكووّٛ بأْاشووط١ َتعوود ٠ ٜٚبوواٍ ايطايووه دٗوودًا تطٛيٝووًا إ د اةتٗووا    ايعًُٝوو١ ٚاألْدٜوو١ ايعاَوو١

ٚايت طٝ   ا ٚتٓفٝاٖا َٚتابع١ ْتا٥ذٗا.  ٚتضِ اجلاَع١ سايٝوًا ونجود َؤ ياشود٠ وْدٜو١ً طالبٝو١       

  ا ٌ اجلاَع١ ٜٚٓضِ د  يضٜٛتٗا ونجد َٔ ويفٞ طايه.
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ٓاشاطات ايتطٛي١ٝ يات ايصوبػ١ ٜٚكصد ب٘ جمالت ايعٌُ ٚ اي ،ايٓاشا  ايتطٛيٞ  اةز اجلاَع١

الدتُاي١ٝ وٚ ايجكار١ٝ وٚ اإلغاث١ٝ وٚ ايب٦ٝٝو١ وٚ ايصووش١ٝ وٚ ايتعًُٝٝو١ وٚ ايدٜابو١ٝ ٚغ ٖواي َؤ       

 .ايتعإٚ َعٗا بايتٓعٝل َ  اجلاَع١ ٜتِ الٍ ا ٦ٝات ٚاجلُعٝات يات ايعالق١ ٚايحي 

 

يات ا ٗٓٝوو١ ٚايًذووإ ٝووات إ اجلُع ايطايووه اشوواةن١َٜٚكصوود بوو٘    ا  ايتطووٛيٞ ا ٗووجم، ايٓاشوو

 .َٔ  الٍ ا عا١ُٖ إ جلاْٗا ٚ إ تٓفٝا ْاشاطاتٗا ٚبداجمٗاايعالق١ بت صص٘ ايدةاسٞ 

 

ا اشوواةن١ إ ايعُووٌ ايتطووٛيٞ ٚانصووٍٛ يًوو٢ َووا ٜوودٍ   بدْوواَر يهووٞ ٜووتِ ايطايووه َتطًبووات  ٚ

 :يًٝ٘ تكٝل وسد اتاالت ايتاي١ٝانتعاب٘ ا ٗاةات ايٓاجت١ َٓ٘ي 

 األقٌ إ يض١ٜٛ ْا ٟ يًُٞ ٚاسد وٚ ْوا ٟ يواّ َود٠ يواّ ٚاسود  والٍ        الشرتاى ي٢ً

 ةاسووت٘ اجلاَعٝوو١ يًوو٢ وٕ ٜووتِ تكُٝٝوو٘ َوؤ  ووالٍ ا اشوودف يًوو٢ ايٓووا ٟ سعووه ا عوواٜ   

 .ا عتُد٠

       ا عا١ُٖ إ ا ؤسعات وٚ اجلُعٝات ايتطٛي١ٝ اوا جمُٛيو٘ ثالثوٕٛ سواي١ َاشواةن١

ا٥وو٘ َوؤ اجلٗوو١ ا  تصوو١ سعووه يووٛيز  يًوو٢ األقووٌ  ووالٍ  ةاسووت٘ اجلاَعٝوو١ ٚتكٝووِٝ و  

 .ايتكِٝٝ ا  صص

   الْتعووا  وٚ ايعضوو١ٜٛ إلسوود٣ اجلُعٝووات ايعًُٝوو١ ا ٗٓٝوو١ يات ايعالقوو١ بت صصوو٘ َوود٠

 .ياّ ي٢ً األقٌ ٚا اشاةن١ إ تٓفٝا رعايٝاتٗا ْٚاشاطاتٗا

 

 َعاٜ  ايتكِٝٝ

٘  الٍ رورت٠ ايتطوٛع   ٚيضُإ استفا ٠ ايطايه َٔ ٖاٙ ا اشاةن١ ركد ٚبعت َعاٜ  يتكِٝٝ و ا٥

الستفا ٠ َٔ ٖاا اتابع١ ايطايه ايداغه إ إ اجلاَع١ ّٛ اإل اة٠ ا ع١ٝٓ بٗاا ايربْاَر سٝح تك

تكّٛ بتعب٦ت٘ ٖاٙ اجل١ٗ ٚوةسواي٘ د   ايتطٛع باست داّ يٛيز خمصص ا تابع١َ  د١ٗ ايربْاَر ب

 :(5 )وْظد ا درل ةقِ ا عاٜ  ايتاي١ٝاجلاَع١.  ٜٚتضُٔ ايُٓٛيز 
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•     ٌ ٚايوحي تكوٝس َود٣ قودة٠ ايطايوه يًو٢ ايعُوٌ بؤُ          ايعالق١ ايفايًو١ َو  اآل ودٜٔ إ ايعُو

 ردٜل ٚايتفايٌ اإلجيابٞ َع٘ ٚتهٜٛٔ يالقات ْادش١.

 ٚايحي تاش  د  ايتطٛع ال تٝاةٟ ٚصدم ا عا١ُٖ إ ايعٌُ.  يًعٌُ ٚايدغب١ رٝ٘انُا   •

 ايااتٞ يًُعا١ُٖ ٚايباٍ ٚايعطا٤. ة َكٝاسًا يًدار ٜٚعترب ٖاا ا عٝا ةٚ  ا با ة٠ يًُُٗات •

ٖٚووٛ َعٝوواة ٜوودب  ايعُووٌ ٚايبوواٍ نووٛ ٠ ٚدتكووإ تٓاسووبإ َوو  طبٝعوو١ ايعُووٌ            دووٛ ٠ األ ا٤ •

 ايتطٛيٞ.

 ٖٚٛ َؤشد ٜعهس ايعًٛى اإلجيابٞ إ اليتياّ اتطًبات ايعٌُ. الْضبا  إ ا ٛايٝد •

اٜ  ا ُٗو١ ايوحي تودة  ا تطوٛع يًو٢ َود٣ ابوباط٘        ٖٚاا َؤ ا عو   اليتياّ بأ القٝات ايعٌُ •

 بأ القٝات ا ١ٓٗ ٚوْظ١ُ ايعٌُ اياٟ مياةس٘.

 

 َداسٌ تٓفٝا ا اشدٚع

ٌ  ٚإل  زووا  َاشوودٚع َاشوواةن١ ايطووال  إ ايعُووٌ ايتطووٛيٞ ركوود مت ايعُووٌ يًوو٢ تٓفٝوواٙ إ َداسوو

   نُا ًٜٞ،

 

   ،تفعٌٝ ايٓاشا  ايتطٛيٞ  ا ٌ اجلاَع١ 

بأُٖٝت٘ ٚبدٚة٠ ا عا١ُٖ رٝ٘ ٚسح ايطال  ي٢ً الشرتاى إ يضو١ٜٛ   ييو َٔ  الٍ ايتٛي١ٝٚ

ايرباَر ا ٓاسب١ رٝٗاي ٚٚب   ي١ٝ يتكِٝٝ ايطال  َٔ قبٌ  الْد١ٜ ايطالب١ٝ  ا ٌ اجلاَع١ ٚتٓفٝا

 ا اشدرني ي٢ً األْاشط١.

 ،ايتٓعٝل َ  اجلٗات اخل ١ٜ  اةز اجلاَع١  

ًا  عؤٚيٞ اجلٗات اخل ١ٜ ٚايتطٛيٝو١ ايهورب٣ إ   اَع١ ادتُايًا تعدٜفٝاجلْظُت ٚ اا ايػد  

٘  ًتعدٜ  ااشدٚع َعا١ُٖ طال  اجلاَع١ إ ايعٌُ ايتطٛيٞ يا ٓطك١ اياشدق١ٝ  ياشود   ٚ يٝوح يو

 عٝو١ تفوٝ    ي دٗات   ١ٜ ٚتطٛي١ٝ نُدس١ً وٚ  يتٓفٝا ٖاا ا اشدٚع ممج١ً إ  ع١ٝ ايرب

٦ٖٝوو١ اإلغاثوو١ اإلسووال١َٝ   ياشووبا  اإلسووالَٞايٓوود٠ٚ ايعا ٝوو١ يًي جلٓوو١ وصوودقا٤ ا دبوو٢ ي ايكوود ٕ

 عٝو١  ي اجلُع١ٝ اخل ١ٜ  هارش١ ايتود ني ي اجلُع١ٝ اخل ١ٜ يديا١ٜ ٚتأٌٖٝ ا عاقني يايعا ١ٝ
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 وبدت  ٝ .  ٚا ٓطك١ اياشدق١ٝٚ ٝعٗا إ ايٓا ٟ األ بٞ ي ْا ٟ ايصِي ايدمح١ ايطب١ٝ اخل ١ٜ

اشودٚع ٚتدسٝبٗوا بٗواٙ ا بوا ة٠ ٚةغبتٗوا إ       ايص شهدٖا يًذاَع١ ي٢ً رهد٠ ٖواا ا   اجلٗات

انادو١ ا اسو١    ٚتفعًٝٗا اعا١ُٖ طال  اجلاَع١ إ األيُاٍ ايتطٛي١ٝ ٚاخل ١ٜ ٚايٓف   ايعاّي 

 . جٌ ٖاا ايتطٛع بصٛة٠ نب ٠

 

ثِ مت ايتطدم د  بعض اتاالت ا تاس١ َٔ قبٌ اجلٗات  إلسٗاّ ايطال  رٝٗا نٌ د١ٗ سعوه  

ٌ ا اشاةن١ إ تٓظِٝ انُالت ايتٛي١ٜٛ ٚايورباَر ايتجكٝفٝو١ي ٚتفعٝوٌ تطبٝكوات     طبٝع١ يًُٗا َج

اناسووه اآليووٞ ٚتكٓٝوو١ ا عًَٛووات إ ٖوواٙ اجلٗووات ٚايتوودةٜه يًٝٗوواي ٚيُووٌ  ةاسووات َٝداْٝوو١        

ٚمت التفووام يًوو٢ تعووٝني ي ٚتعووٜٛل ايوورباَر ٚا اشوواةٜ  َٚدادعوو١ اجلٛاْووه ايفٓٝوو١ ٚا ٓدسوو١ٝ رٝٗووا 

ٜوو١ يًتٛاصووٌ َعٗووِ َوؤ قبووٌ اإل اة٠ ا عٓٝوو١ إ اجلاَعوو١ بتٓفٝووا ا اشوودٚعي   َٓعووكني يًذٗووات اخل 

ٚسصد ايفد  ايتطٛي١ٝ ا تاس١ ٚديالْٗا يًطال  ٚ يٛتِٗ يًُاشواةن١ رٝٗوا. نُوا مت َٓاقاشو١     

 .  بعض اآليٝات ايحي تعايد إ زا  ا اشدٚع ٚتايٌٝ وٟ يكبات تٓفٝا١ٜ قد ترب  ي٘

طوال  ٜوتِ تودةٜبِٗ َؤ قبوٌ اجلاَعو١ ٚاجلٗوات ايتطٛيٝو١         ٚسٛف ٜبدو ا اشودٚع اذُٛيو١ َؤ اي   

 تطًبات ٚبٛاب  ا عا١ُٖ إ ايربْاَر يٝهٕٛ ايطايه ا اشاةى ي٢ً  ةا١ٜ تا١َ اا ٜتٛقو  َٓو٘   

 يٝعهس جتدب١ ْادش١ ميهٔ ايتعًِ َٓٗا ٚتهداةٖا َٚٔ ثِ ايتٛس  رٝٗا.
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 اخلامت١

ٞ  استعدبووٓا إ ٖوواٙ ايٛةقوو١ َاشوودٚع َعووا١ُٖ ايطوو       ا بووا ةات نأسوود   ال  إ ايعُووٌ ايتطووٛي

.  ْٚعوع٢ وٕ  ا عتشدث١ إ داَع١ ا ًو رٗود يًوبرتٍٚ ٚا عوا ٕ بؤُ بدْواَر ا ٗواةات اياش صو١ٝ       

 دخ ٖاا ا اشدٚع دبار١ دجياب١ٝ إ َٗاةا ت ايطال  ٚغد  ةٚ  ا با ة٠ رِٝٗ ٚتعٜٛدِٖ ي٢ً 

١ًٝ ٚتدةٜب١ٝ.  َٚٔ ا ؤٌَ وٕ ٜالقٞ ٖاا ايباٍ ٚايعطا٤ ت١ُٝٓ ياش صٝاتِٗ ٚصكاًل  ا بطدٜك١ يُ

ا اشوودٚع جتاٚبووًا نووب ًا َوؤ اجلٗووات ايتطٛيٝوو١ ٚاخل ٜوو١ ٚوٕ توودخ ْتا٥ذوو٘  ٜووا ٠  ٚدووٛ ٠ إ       

وْاشووطتٗاي باإلبووار١ د  تعيٜووي يالقوو١ ٖوواٙ اجلٗووات باجلاَعوو١ ٚطالبٗووا.   نُووا ْأَووٌ وٕ تكووّٛ   

 ة٠ ا باةن١  ا رٝٗا َٔ ْف  نب  ي٢ً ا ؤسعات ايتع١ًُٝٝ باشت٢ شدا٥شٗا بتبجم َجٌ ٖا ٙ ا با

 اتاتُ  ٚايٛطٔ ٚوردا ٙ.
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 ا داد 

3-        ٞ ي تٛصووٝات ْٚتووا٥ر اييٜوواة٠ السووتطالي١ٝ ايعووابع١ إ جموواٍ ايعُووٌ الدتُووايٞ ايتطووٛي
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جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  -ب الط بطاقة جدارات(     1مرفق رقه )  
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١ٝ
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يا
ت ا
ةا
دا
جل
 ا

Positive Attitude / Self esteem         ايعًٛى اإلجيابٞ ٚ دسرتاّ اياات 

Attendance and Punctuality      ّاإلْضبا  ٚ اإليتيا 

Adaptability       )ًِا د١ْٚ ٚايكدة٠ ي٢ً ايتهٝ   )ايكاب١ًٝ يًتأق 

Autonomy and Confidence      كالي١ٝ ٚايجك١ بايٓفساإلست 

Demonstrates initiative      ايدٜا ٠ ٚا با ة٠ 

Assertiveness       اإلصداة 

Creative Thinking      ٞايتفه  اإلبداي 

Ability to Learn         ًِايكدة٠ ي٢ً ايتع 

Driving for Results       ( ايدارع١ٝ يازا   )ايٓيي١ ٚايتٛد٘  يازا 

Decision Making      و اي ايكداةات 

Business Orientation      ٟانس اإلستجُاة 

Observes safety rules      اإلٖتُاّ بايعال١َ 
١ٝ
كً
يع
ت ا
ةا
دا
جل
 ا

Knowledge in Major      اإل اّ بايت صص 

Using Technology/Use of Computer      دست داّ ايتك١ٝٓ 

Locating, Collecting, Organizing, 
Analyzing Information      د اة٠ ا عًَٛات 

Reasoning (Ability to reason)      ) ايتعًٌٝ ا ٓطكٞ ) ايعكال١ْٝ إ تدٜد األسبا 

Strategic Thinking      ٞايتفه  األسرتاتٝذ 

ت 
ةا
دا
جل
ا

١ٝ
يً
فا
يت
 )اإلستُاع (َٗاةات ايتٛاصٌ َ  اآل دٜٔ       )Communication Skills )Listening ا

Communication Skills  (Writing)       ٜٔايهتاب١ ( َٗاةات ايتٛاصٌ َ  اآل د( 

Communication ) Presentation Skills (       َٜٔٗاةات ايتٛاصٌ َ  اآل د)ِٜايعد  ٚايتكد( 

 ر
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Networking Skills  ) Interacting with 

Others( 
 ٗاةات ايتعاٌَ َ  اآل دَٜٔ     

Customer Focus      ٌُٝايرتنٝي ي٢ً ايع 

Coaching and Mentoring 
( Developing Others)      ٜٔاإلٖتُاّ بتطٜٛد اآل د 

Team Skills (Team Participation)      ٞايعٌُ اجلُاي 

Conflict Resolution, Problem Solving     ( دستٛا٤ اخلالرات)سٌ اخلالرات 

Leadership Skills      ا ٗاةات ايكٝا ١ٜ 
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 اسِ ايطايه بايعدب١ٝ،

Major KFUPM ID Student Name in English 

   
 يد  سايات ايعٌُ،

 

 

                                                                         
 ٚص  خمتصد يطبٝع١ يٌُ ايطايه،

 

 

 ْددٛ ايتهدّ بتكِٝٝ و ا٤ ايطايه  الٍ ررت٠ يًُ٘ يدٜهِ بايتأش  ي٢ً اخلا١ْ ا ٓاسب١،

 عنصر التقييه عالي متوسط ضعيف

     إ ايعٌُ َ  اآل دٜٔايفاي١ً ايعالق١ 

     يًعٌُ ٚايدغب١ رٝ٘  انُا 

    يًُُٗات  ةٚ  ا با ة٠ 

    دٛ ٠ األ ا٤ 

    الْضبا  إ ا ٛايٝد  

    ليتياّ بأ القٝات ايعٌُا 

 

KING FAHD UNIV. OF PETROLEUM 

AND MINERALS 

Personal Skills Program

Volunteerily Participation 

Section 

 جامعة امللك فود للبرتول و املعادن

 بسنامج املوازات الشخصية

طوعيةاملشازكة يف األعنال الت  

 تقييه أداء طالب يف األعنال التطوعية

 )ســـــــــــــري(
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 ألداء الطالب: التقييه العاو  ممتاز جيد جدًا جيد  مقبول ضعيف

 ،ا السظات 

 

 

 

 
 

 الوظيفة: اسه املشسف على الطالب:

 اهلاتف: اسه اجلوة:

 الفاكس:

 الربيد اإللكرتوني:

 التوقيع

 
 التازيخ

 

 ي:السجاء إزسال هرا الننوذج بعد تعبئتى إىل العنوان التال

 03543ايظٗدإ      - 2358 .       - داَع١ ا ًو رٗد يًبرتٍٚ ٚا عا ٕ   -بدْاَر ا ٗاةات اياش ص١ٝ

 -860 (03)                   رانس،             -    -860 (03)                 ٖات ،

 

 



 

 

   316                                                                                                الضيوي الضادس للجَات اخلريية بامليطكة الشزقيةاللكاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عنوان الورقة :عنوان الورقة :

... " ... "   واجملتنعواجملتنعلتعشيش العالقة بني اجلَات اخلريية لتعشيش العالقة بني اجلَات اخلريية   عالو وصيلة ٌُعالو وصيلة ٌُاإلاإل

  " "   اصرتاتيجية مكرتحةاصرتاتيجية مكرتحة

  

  مقدمها :مقدمها :

ماجد بً حمند املاجدالدكتور / 
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 ملدص الورقة

اإلعالال ه  الالو  االالوا ا وحملالالة هل ا ااالالت االالية ا سالالةا اتعزالالت ل حملالال  سة     زالال  ا   االالت      

بالالةم ، ب ب الالي  ك  دوالالي لكبري ا ذالالالع ا الال ع ى زا قالالا عرالال  ا فاالالهل ا دالالاز  كا  الالوبع    الاليا         

كودال  ا الا ع ا  الةهب كقا ال      ك  دع ةب كإمنة مي ي    ةنالة إ  بفالةا ا قالوبل ا   ف الت اإلةةب الت      

ا احملالالة ت ا الاله  الالفسا بسالالة ا سالالت اتعزالالت  ك االالي  الالالالحلد كحملالالة هل اإلعالال ه ا يز الالت  الالةب  لكب الالة      

ك دثع ة ل  ذوزن األفذةبب ك شذ هل  قوباا املال را   رحلاالة  ب كالال ةمت قوااالم ا ،سالوبب      

 اىج ،ةع ت ك  ،   ا ش وب بةىن ،ةا ك ا   ةطمب بهل ك إعةلل  شذ هل ا ا م ا  اةف ت ك

ك مف  عن ا ال ةك إك  طوزا ا  ،هل اإلع قي ل ا سةا اتعزالت كفال  احملاليا    ت ةذ،الت ا قالف       

قالالن نالالدنسة  ك  دالالسم ل    زالال  ا   االالت بالالةم ،  ك تةالالالت ب الالي املدالال  ياا ا الاله قدالالد  ك الالة           

جمالةىا   ا ،  ةا اتعزالتب ي الت   الوافا اىحملاليا    ت اإلع ق الت عرال   فالو  ل ا احملالة هل ك زالةلل         

 اإلنالة  ك ا   ا م  ر ،سوب 

إك ا   ات بةم ،  بة فدالت  ر سةا اتعزت و  ات اإلندةك بةاواا   ةل  ك قو ةب باةا 

 ك ففةاب كاخ  ل   ري ا   االت بالة  وابا ا اله ن افسالة    الة جاليزا بة الحلالت قر الة ل حملالالهل   الةلع           

 عوااالسة ا درال ت قس،ة بيا حملطحل ت  ك عةبال 

 ك ا   ات ب  ا سةا اتعزت كام ،    وافا عر  قن اىع ،الةل امل الالةلل فذ  ،الة    قد  وازن 

 ز  ،ي عر  اآلخا ل قا     يافه 

كحيةكل ا الة ت ل   ري ا وبات ااياح احمليا    ت إع ق ت قن نالدنسة    زال  ا   االت بال      

 إلحمليا    ت املاي ت :ا سةا اتعزت كام ،   ك  هل قن   م ا  فةالا ا ه حمل ش،هل عر سة ا

 بحملة ت اإلع ه ل    ز  ا   ات ب  ا سةا اتعزت كام ،   -

 األ ياة ا  ةقت  إلع ه ل ا سةا اتعزت )كزفيبج ف سة عيل قن األ ياة ا    ت (  -

  حملس ا   ات ب  ا سةا اتعزت ك ام ، : -

 ام ،  إباا  ا يكب ا   ةل  ر سةا اتعزت ل  ف، ت  -

  دو ي ا   ات ا  ذةقر ت ا سةا اتعزت كام ،   -

 ا د ي   ب الةط ا وجياني بة سةا اتعزت  يع  فاال ام ،    -
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 اتطةب اإلع قي ا اة م عر  ا  د  م كا و يل ك ا  ،ةحملك كا  ،هل ا فةف    -

 املدة ،ت ل لعم ا وحملة هل اإلع ق ت األالر ت ذاا املفسج ا يعوا  -

 ب ةك لكب ا ،  ةا اتعزت ل قا   ا  ف، ت ام ،  ت ا شةقهل  -

  ايزم خيقةا إع ق ت مم  ل كقشيوت    ةنة ملؤحملدةا ام ،  األخاا  -

 اى  ،ةه جبةن  ا يباحملةا اإلع ق ت ام ،  ت  -

 ا  دط ط  ، ا إع ق ت ق افت   -

امل ة الت )الالحلةفتبإذاعتب  ر  زالوكب انينالدب      قااعةل ا   يلزت ل احملال دياه ا وحملالة هل اإلع ق الت    -

 ا رو ةا اإلبنةلزت ب األناطت ا قو  ت كاملا  تباألناطت امليجمت كاملانت    

 إب ا اإلذاعت كا  ر  زوك بةع الةب ة قن ا وحملة هل ا واحمل ت اىن شةب ا  ،ةقة خةالة   -

 اتعزت   طوزا قواا  اىنيند قن  جهل إعطةا الوبل  ضةبع قشاات عن ا سةا  -

 اى  ،ةه مبالي  ا شااوت ك ا   ةكك ق  قؤحملدةا ام ،  األخاا كتةالت اإلع ق ت  -

 الالوفع ا الاليعم املالالة ي كقضالالالةع ت امل دققالالةا ا دالالفوزت ملوا نالالالةا اإلعالال ه ل ا سالالةا اتعزالالالت        -

 كا يو   عر  افواا جيزيل ل ا  ،وزهل كبااقج ا اعةزت      
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 ا د ه عر  بحملول اهلل    كب ي ا ،ي هلل كا ق ل ك

  ةا اج ،ةع ت  فطر  قفاله تيقالت   ؤكاىع ه  و كحمل رت قن كحملة هل امل افت اة اجتةعةا كقد

إك قو الو  اإلعال ه  الو قو الو      ك  بكاا قالةلزةً  كاج ،ةع الةً  كحمل ةحملال ةً  ام ،  ا  ع  ف ،ي إ  ه ب ئ ًة

إمنالة  الي ن الةج   ةعالهل بال        بملد ر الت ا دةعت ب فةإلندةك ى ز  ش ل ا  ااغ كندقال  ه مباة ا الة ا  

ك حملالة    اى قالةل مبد رالم قدال وزة سة ك نالوا    الم ا  واقالهل         با  ال كب  ام ،  ا ال ع ز ال ش ف اله   

كى ز قالالوب كجالالول  جم ،الال  قمرالال   ةقالالًة ي الالت زف الال ل عالالن  الالدثع ام ، الالةا    باملالالؤثال ل  ع جم ،الال 

 امةكبل كمع امةكبل  

كحنالالن إذا لبحملالالفة ا  الالال    بخالال ل  دثع الالة ل ام ،الال    ك  ضالالأ   ، الالت كحملالالة هل اى قالالةل قالالن   

كإذا لبحملالفة ام ،ال  فالفحلن     بجنالي  نفالة قضالطاكك إ  اإل ةطالت مبد رالم قالؤثااا اى قالةل        ب راة  ًة

قضالالطاكك إ    الالال  قالالؤثااا اى قالالةل والال  ك فالالدك املشالالذ ا ا د ةحملالال ت كاىا قالالةلزت ى ميذالالن 

ك ال ا زو الأ   ، الت  ال ري ا وحملالة هل ل       باى قالةل  ي سة ي ًة نةقً  إى إذا   اا ا الة ت ألحملة   

 كزدرك حملرووًة ز فةحمل  ق  قؤثااا ب ئ ه   با  روه اىندةن ت قة لاه اىندةك ز ذا كز دثا

ككحملالالة هل اى قالالةل  الال ري االالي  ذالالوك فالزالالت  ك    الالت ك الال ا قالالة زشالالذهل اىجتة الالةا ا  الزالالت  

بسالالة عالالن مالالعري قالالن  فالالاال فرذالالهل قفالالة اجتة ة الاله ك فذالالةبري ا الاله زف الالال  بو،الالة زشالالذهل ا الالا ع ا  الالةه

ة اجتة ة ه كفذالاري ا اله زشالةبي ف سالة مالعري قالن  فالاال        كو  ك  ذهل قّف بام ،  ا  ع ز  ش ف ه

   ا ام ،   

عالال ه  الو   كزالي ا فالالة  بةألخالالةب ا قالالحل حلت ب    "اإلعال ه ب  قالن ز  الي ا فاالالا ل   از الةا اإل   ك

ل كاا الالت قالالن   ن ب ع الالالة ٍ كامل روقالالةا ا دالالر ،ت كا االالة   ا  ةب الالت ب ا الاله  دالالةعي م عرالال   ذالالوز    

ًة عالن عار الت ا ،الة ع     ا واة    ك قشذرت قن املشذ ا ب ي ت ز رب   ا ا ا ع   العًا قو الوع 

فالال ك ذ الالك ز ذالالس ا ةنالال  املسالالم ل  وث الال  ا    الال  كا  الشالالع بة اضالالةزة ا الاله  ة سم كق الالوام  كاجتة الال

 قالةل بة ،الة ع زاالوه عرال    كزالي      ةإلع ه  و  حملالروب قالن  حملالة    اى   ف ز فةكاة اىع ه    كإ ةًى

    ذفالاله قالالن جةنالال  املؤحملدالالت  ك  ا فالالة  بة االالة   ا  ةب الالت كاألخالالالةب ا قالالحل حلت كامل روقالالةا ا دالالر ،ت   

 ا ست كحمل رت  ر  ازم كاملياف ت كا والول   
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اىعالال ه كحملالالة هل فالال ك  با   االالت بالال  ا سالالةا اتعزالالت كام ،الال طالالةب اى  ،الالةه باضالال ت إفالال  ك

ا سالت اتعزالت كام ،ال   ذ الك  ك     ب ا    زال  بال  طالال ا   االت    ف  جمالةل    و ا  ك  دسم  قانحلٌت

ا  الزالت  عر  ا د ةحملةا ا  ةقت كاملواام كا دروو ةا   ةنيًا   رك  دثعًا كحملة هل اىع ه املد ر ت

ا الال ع زقالالف  ا قالالوبل ا دالالرال ت  الالو ا و  الالي ا االالةلب عرالال    اإلعالال ه كا ،ةع الالت ل ام ،الال  ب و،الالة  ّك

ف  عةمل ا سةا اتعزت ق وا نت عن    ذوزن الوبٍل كذ ك حمل  ًة بةةبيا اليزهل اإلةو ة كإ  ل 

  كا اضالةا عرال  وةفالت  نالذةل ا  ،  ال  كا  قاليا قالن خال ل          بق مع كقذةفحلالت ا قالوبل ا دالرال ت   

  حملةحملًة كاع الةب ة ج اًا بسول ا سةا  اتعزتع ه   س ئت املفةخ كا ال ئت مع املوا  ت   عياة جباإل

املالةنالال كمالع    ااحملالةا اإل سالة ب كا فالدع بسالة عالن       ذة م ا سالول   ب االةا ب  ؤحملدةا ام ،  كققن 

 املالةنال   

فال      رالك ا سالةا  ى مبشالةبوت فةعرالت   إا دةق ت ى ميذن  ك   حلا   األ ياة  ري  ّك  مع

مبالة  الرالد كحملالة هل اىعال ه عرال   احملال ده ك     كا اليكب ا  ار اليا ا ال ا ج     بع ه   م ع ا قوبل ا ف،ط تاإل

فال  ام ،ال  كقدالة ، سة    باليكب ا سالةا اتعزالت    ةةب ت ا     اد زواو  امل معاا ا ا ا ت كاإل

  فة يباحملالالةا كا الحلالالو  اىج ،ةع الالت كا   الالةبب كا واالالة    ا ف الال  ا  الالةه كخيقالالت ام ،الال    ا  ةعرالالت فالال  

 الت اىعال ه   ع ق الت عرال  حملالروي ا  الال كا ،ةعالت ك ثال الد   ،      ا  ةبخي ت  ثال د قيا  دثع ا احملة ت اإل

  عر   ع ال  ي كو  ك اجتةري ا اااب  بف  قيزي اجتة ةا ا ا ا

حملالوة ز الال     فال  اىعال ه  قشالةبوت قيبكحملالت قالالن االالهل ا الةلزي ا سالةا اتعزالالت       كى بزال   كّ 

ب وفع   امل  وح  ة  ًة ع هاإلعوامل  اي    ا كب ب  ا طاف  امل   ق    ي ب  ي ف  إا   ات 

 لع ق الت  احملال  ،ةب   ال  كحملالة ره اإل    ك زوالالهل بحملالة  ه عالرب      ذالهل جم ساليٍ   دا   َّا   املفةحمل املفةخ 

طرال  عرال  عقالانة  ال اب عقالا ا  ذفو وج الة كثالوبل كحملالة هل         ُ ب الي  ك  خيقت ام ،ال   ب ةك ا ا ات ك

 اإلع ه كاى قةل كامل روقةا   

ل  إلعال ه قن نة  ت عر، ت قيبكحملتب  ؤوي ن ة ج ا يباحملةا امل واالرت  ول  دثع كحملة هل اك

ب كا  الدثع حيالي    ةةب الةً إ  كاالي زذالوك ا  الدثع حملالرال ًة  ك      ةىٍف اك اة  دثعدب الوبل ا سةا اتعزت 

الالت  عر  حملروي ا فة  ل ام ،  ك قافة سمب فة رباقج ا اله   الاا عرال  ا  ر  زالوك كاملالوال ا اله         
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 ك مالالع قالةنالالا عرالال  ا الال ع  ل ا  الالدثع بشالالذهل قالةنالالا  بالالة االزوب  ك ا قالالحلةفت املذ وبالالت  ر الال  لكباً 

 زر اط بحملة رسة   

 عاليال املالوال   با قحلةل  ك قيزا ا رباقج  ك ا اب كا ذة   كاملداج ا ال ع زاالوه    ّك و،ة ك

ا ه   ةجل ا اضالةزة قالن نشالا ا قالوب إ  نشالا كقر الهل ا الوال  كاملشالةوهل كا اضالةزة اىج ،ةع الت           

والالالعًا ل  شالالذ هل   ة فالالة    زر الال  لكبًا فسالالو كاىا قالالةلزت كا د ةحملالال تب ز  الالرب اة الاليًا  رالالا ع ا  الالةه     

ا ،سالوب عالةلل ى زال  رم فاالط قالن ك ال          ّك إ  ا يباحملةا  نالةبا  ّك ا  ذازت كا دروو ت  و،ة ك

ذ ال  كزؤوالي ة  ك ال ا زاليل عرال    ، الت املضال،وك  راحملالة ت         ز ال   قالة ز    ا اض ت  ر،فةاشت بالهل  زضالةً  

ك ال د عرال   ك وزالت    إذا قالة والابا ك   ًتكخةالال  باإلع ق ت كا قوب ا   ف ت ا ه ختراسة  يا امل راالي 

  األجفيل 

بةإل الالالةل  الالالؤثا كحملالالالة هل اإلعالالال ه ل  مالالال ع اىن الالالالةريب كامل روقالالالةاب كاملسالالالةبااب كاألذكا ب    ك

ه ميذالن  وحملالة هل   ّنال  كا قوب ا   ف تب كا  قافةاب كا واف ب ك ؤوي ا فاازةا ف    ا امالةل  

 رفالالالة  ك االالالول م  رالالال  ذع  ا اتعزالالالت ناالالالال ا ،سالالالوب  ر سالالالة  ل والالالالعًا اإلعالالال ه  ك  ر الالال  لكبًا

 بهل كبفةا املواام جتةري  رك ا سةا كف  املةلل اىع ق ت ا ه ز  ا وك اة   كا  قاة عر   و سة

 الالالحلد ختالي  ا دال،ةا     االي  فال  عقالا ا  وملالت    األع ه كاى قةل ا ماب الت   كحملة هل و،ة  ّك 

األخالالالةب كا  حلرالال  ا   الالالالحلد قالالاى عرالال  بالالت كبشالالذهل قواا سالالة لكك  الاليكل ك   ر ،سالالوبك قالالهل 

 ازالالاليري  الالول املو االالم قالالالن ا سالالةا اتعزالالت ل ا  الالالةمل      كا الالرباقج املد ر الالت إلزقالالالةل ا احملالالة هل ا الاله    

والالةك ىزالال ال  ْكإب كا  الالوبل اىع ق الالت قالالن ا سالالةا اتعزالالت فاالالي احملالال  ةلا اىحملالال قي   كل املاةبالالهل 

    الوب سة قد ك   ايزم قوال ة اىع ق ت  طوزهلب ك فةي  ةجت قةحملت طاز  قةقسة 

 

 عالمية ؟اتيجة  ٍل لدى اجلَات اخلريية  اصرت

 الالو قالالة احملالاليا    ت ا سالالةا اتعزالالت ل  قالال، م ا احملالالة ت اىع ق الالت ا الاله   الال          كا دالالؤال

ل  االي بالةا لكب ا سالةا اتعزالت         الهل  اليزسة احملاليا    ت وسال ري ؟      بةألالأ ك  ؟ ا   ات بةم ، 

ل  ثالالا  رالالك ا سالالةا ةىا ب ك فالالةي عالاليل قؤنالالااا  يباحملالالت ب ل   الال  امالالا  الالةل ا  ةقالالت قر،وحملالالًة
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قذةنالالةا ا سالالةا اتعزالالت ل ام ،الال    دالالد ل قدالال وا ق ،ةثالالهل قالالن اإل ام ،الال  ب كقالالن امل رالالوه  ّك

 كا ايباا ا الشازت كاملةلزت    

 ر  ةقالالهل ك الالي يةجالالت   ا سالالةا اتعزالالت   واجالاله إع ق الالت قضالالةلل  ى زالال ال  فالالةي قالاليزةا  ك

  ،الهل بسالة ا سالةا اتعزالت ل ا   ةقالهل      احمليا    ت كا حلت كقر قت ىحمل ،ة ل م ةب ك ا ان ي ب  يًا

كا ذ الةااا   اتالرباا قالن      الي و،الة ةال    ى  رالك ا سالةا    ب كقن امل  ظ  ّككحملة هل اإلع ه ق  

املاي الةا    الظ  س،ال ش   ز  و،الة    كا  د  الهل ناال  ل ل  الةا ا  اليبز      ككجالول  بامل وافالاإلع ق ت 

ك ع احملالاليا    ت ب اوالالوك إ  األحملالالروب امل  الالةل ك الال م ا امالالالت ل ا   يزالالي كا  مالال ع  ا  طوزازالالت كا 

عرال    املفةنط كا رباقج   ا ذ ي ت  إع قي نةقهٍل   ،هٍلا  دط ط حمل  ض،ن  قا االت ف نسة   اقًة

  الالياة والالهل جسالالت خعزالالت   كا والالالول إ  ااالالية ا  الالةه ك الالو قدالال   لباحملالالةا ك يالالة    وافالال  قالال  

  كاحمليجة  ا  ات  يا ا ياع،  كقضةع ت عيل امل  ةقر  ق  ا سالةا اتعزالت      ع ق تاإل ا قوبل 

 كاملااوالال  ا  اةف الالت كاملر ا الةا قالن خالال ل اآل  الةا كا   ، الالةا   ا سالةا اتعزالالت  إبالالاا  لكب كوال  ك  

   كاملؤحملدةا ا   ر ، ت كاىا قةلزت

ن االالةل بسالالة قالالن  ا قالالةلبل عالالن ا سالالةا اتعزالالت كاى  طالالوزا امالال ا كقالالن ا الالياخهل ىبالالي قالالن  

ك ال س ةالت قالةن  قالن      ا يعة  ت املالةنال إ  قفةفدت ا وحملة هل اىع ق ت ب ايزم قةلل الحل  ت جةذبت   

   ر ،هل اىع قالي كز  الي قالن جنة الةا     ق ذةقهل ب  ا سةا اتعزت زذاِّإنشةا قاو  إع قي 

ل ا الالرباقج      والالهل جسالالت كفالال  جتالالةبب والالهل قفسالالة ب ف ،الالت نالالةجأ ل امرالالت كثالالةك ل اىنينالالد كثة الالت 

  ك طوزا ة   تاإلع ق سة ا  ق دققت احمل شةبزتب  يعم قضةق فكقدةني ه ب

قالالن ا وحملالالة هل اإلع ق الالت ا ا  دالال ت كاملس،الالت ل نشالالا       قالالحلةفت كا ذر،الالت املطالوعالالت  ا مالالع  ّك

كتةالالالت بالال    والالالٍع  الالؤثا بشالالذهلٍ ب و،الالة ،سالالوب ا األفذالالةب كاآلباا كامل روقالالةا كا  الالدثع عرالال    

 اح عالن ا سالةا اتعزالت حملالف ي  كّ    ت و ع ممة ُطكند در  قن قااج    ا ةلاا  كحملةط ا فد  كا

ق ة الالالت حملالالالطحل ت  بة سالالالةا اتعزالالالت ا قالالالحلم ا  وق الالالت  ذ  الالالي مب ة الالالت املو الالالوعةا اتةالالالالت  

امل الالهل حنالالو عالالاا   ك  ا وافالاليل بةع ،ةل الالة عرالال  ا  اازازالالت كا  دالال  ر ت كاى  ،الالةه بالالةملوال اإلخالةبزالالت      

قالوال   حملالةب كاحمل ذ،ةل جوان  املشذرت بشذهل قو وعي   و،الة  كّ لكك ا الحلت ل اى املشذرت

   الاله  ذاا ا   االالت بة شالالدك اتالالعع ع،وقالالة    ا الالا ع كاأل ةلزالالت ا قالالحل  ت كا  حلا االالةا كا  االالةبزا   
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بوجسالةا ناالا   اى  ،الةه ا ذالةل   كلكك  ررب فت كاإلافالة  بوحملالة هل ل ر الت   الاله كجسالت ناالا ا الاب          

 ا ةلاا ا  ،هل اتعع  

ك الي كحملال رت    بك ه اول  دثع عرال  امل راالي   بر  زوك ا وحمل رت اإلع ق ت األو ا ف ة  تي ا  ز  ك

 و ا ج بًة  ر ،سوب ك ؤثا ل  شذ هل ا ا ع ا  ةه ك الالحلد ا شةنت ا قمعل ا  وه  يخهل  ا قةل

كز م  ذ م كاالد ا  الااغ بة فدالالت  ذال ع قالن ا فالة   دال          ب  رفة     ًة ،ن ا رباقج ا  وق ت 

كا احملالالالة ت اإلع ق الالالت ا  ر  زون الالالت ى زا قالالالا  دثع الالالة عرالالال  قشالالالةعا املشالالالة يزن   ب ضالالالرتا الالالرباقج امل

،ة اق ي إ  ا اليزت  كإّن بكإةةل  ة ت قن املشةبوت ا وجيان ت  يا املد االهل بكلةطالت عواط سم

والالالع  فالالةط بالالة  ر  زوك لكٌبوالالةك  ك ز ة ه قالالن األ ، الالت مبالالكعر الاله ف ّنالال ب لاخالالهل األحملالالال كخالالةبج ا ال الالد

إع ق الت جيزاليل  دال   إ    دالع ا قالالوب      احملاليا    ت  قالن خالال ل   ا  ،الهل اتالعع   باضالةزة    ر وع الت 

اتاليقي   شال    إن الةج ا الرباقج ا اله  الرب  ا اليكب       كاىك ة  ا يزيل ا ه ميا بسة ا  ،هل اتالعع ب ك 

 كا  ف،وع ا  ع  اوه به ا سةا اتعزت  

 

 عالقة اجلَات اخلريية باجملتنع ؟ اإلعالوكيف يعشس 

ة،الال  ا الالالة  وك ل جمالالةل اى قالالةل كاإلعالال ه عرالال  ا الاليكب اتطالالع ا الال ع زر الالاله اإلعالال ه ل  ك

 دةعي عر  نشالا   بعر  قة   ،   به كحملة هل اإلع ه قن طال  ت ق لكجت " ع كًل با  دثع عر  امل راي

فسالالي االالي  دالالةعي عرالال   مالال ع ا االال م كا  الالةلاا        بك الالاكزج األفذالالةب كا االال م امل فةاضالالت ل لك كا الالي    

 ك   ،الهل عرال    ال الد ا اال م      بف دسم ل ذ ك تر   نذةل جيزاليل قالن ا الوعي    بة  م ا  ار يزتكامل 

كممالالة  بف دالالسم عفي الال  ل   ز الالم كعالالي األفالالاال كذكا سالالم ك لكاب الالم ا ا ا الالت "   بكا الالا ا ا  ار يزالالت

كز الالول ذ الالك  باإلعالال ه  الاله لكب قسالالم ل  شالالذ هل ا الالوعي ا  االالةل كا ا ،الالي ل ام ،الال   ىنالالك ف الاله  ّك

ن ةا امل ة ت  قةه كحملة هل اإلع ه   وال هل ا احملة ت اإلع ق ت  را ع ا  ةه قن ل رم ا  ئةا  إلقذة

 اىج ،ةع ت   

 عرالال     زالال  ع ا سالالة بالالةم ،  عالالرب     االالةلبًلكحملالالة هل اإلعالال ه  كا سالالةا اتعزالالت قالالن خالال ل    

  اآلحملالالال كا   ازالالم باضالالةزة ة ك نشالالط سة    خيقالالت ام ،الال  ل لكب ا سالالةا اتعزالالت  ا  دو الالي عرالال   

  يزهل اىجتة ةا حنو ا  الاله اإلةالةبي م،وعالت قالن ا اال م ا اله  اليعم امل الة  م املا الطالت باضالةزة           ك
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كقر الالهل  بة سالالةا اتعزالالت   فالالةكل املشالالذ ا كا االالوا ا ا دالالرال ت ذاا ا   االالت     ك  ا  ،الالهل اتالالعع 

  حملالةبسة ك ايزم ا اليا هل اإلةةب ت ك اله ق ة  م جيزيل   

لكبًا قالالؤثاا ل خرالال  قفالالةخ عالالةه قؤزالالي كقالال  سم  اضالالةزة    لعؤزدالال ط    ك زالالو،الالة  ك اىعالال ه 

ك   ،هل كحملالة هل اىعال ه ل  نالوا  ب  دالت   ،سالة : املاالاكاب           ا سةا اتعزت كا  ،هل اتعع ع،وقة

 املد،و  ب كاملا ي كقة ال  فةي لكب والع ميذن  ك  ر اله كحملة هل اىع ه اىخاا ب كاالي  زقال    

كن   ت  تبع ه املا  عر  ا امم قن ا ذ ةال ا ه   ،   بسة كحملة هل اإلاملا ي ا ا ةه به  اإلع ه عر 

ا وحملال رت    ّك زالاكك   عر،الةا ا يب الت     ال   كّ    ع نسيري  اهل اى قةل ككحملالة ره  ر طوب ا  ذفو وجي ا 

نسالة االةلبل عرال   لاا لكب   ر ،الي     إبالهل   بى  ا قا عر  ا يكب ا   از ي كا اليعة ي امل  الةلزن   اإلع ق ت

 قالال  املالالوال اىع ق الالت ا الاله  ال سالالة  رالالك ا وحملالالة هل ب و،الالة  كّ      األفالالاال   الالت ع،ر الالت   ةعالالهل   ن ك ابالالوع 

    زالال  ا   االالت بةملدالال سرك ) ام ،الال  ( ب كعرالال     رًت عالال ه كحملالال املؤحملدالالةا اىا قالالةلزت   دالال  قالالن اإل 

كقن  فالة فر دالد ا سالةا اتعزالت     بوجول ة ب    ع ه ف ،   ا اوا ا اىج ،ةع ت  يزن  ةل اإل

"    زال  ع ا سالة    ك الو  فسة املفشالول ي ك  قالن  جالهل قا ال   ال       ، ًت اإلع هو ي    ا      بيعة ل

% عالن طازال    8% قالن ق روقة اله عالن طازال  ا  ال  ك     93ز راال   ت إذا عر،فة  ك املاا بةم ،  "    كتةاّل

ك ك االاليبل ا  الالال عرالال  اى   الالة  ب بحملالالةل اإلع ق الالت )اى قالالة  ت (  الال لال ور،الالة احملالال ديقد      باألذك

كمالالع قطو الالت  كز ، الال     ب إذا وةنالالد املالالةلل قالدالالطتً   كحملالالة هل ك حملالالة    عيزالاليل ل عا الالسة كخةالالالتً    

قفةحملالت  ر،و الوعةا امل  ،االت    ه كحمل رًته ميذن ب ز ه بة   ( كبدّنا ذ ةب تةال ت إبقةبري )  ع  ّن

امل دققت ب كميذن  راةباا  ك حي  ظ باله كزاالا ري ل ا واالد ا ال ع زازالي  ع  ك ا االةباا زدال طا        

 اكة ا   اا  كميذن  رذ ةب  ك زد   ي قن إقذةنالةا ا طالةعالت ا يز الت ق الهل احملال دياه       عر 

الالة  بدال ا    الي ل    األ واك كا الوب  ا  الي كاإلخالااج ا ال اب  كزدال   ي ا ذ الةب بدناله ميذالن  ك ز         

مبذةن اله بال  كحملالة هل     ًةكقالة  ال ا ذ الةب ة  اال    بق فةكل ا  ةقت ف ،ة  دال،  بة طالةعالةا ا شال ال ت   

   كاإلقذةنالالةا ا  ف الالت ا الاله   ، الال   ب،الالة عا بمالالم ا  طالالوب ا  ذفو الالوجي ا الال ع  الالالةبسة  اى قالالةل ا 

 كا ذ ةب  و ا وحمل رت األحملةحمل ت ل ا   ر م كا  اةفت كا  ذا   ببسة

كا قالالحل  ت كامرالالت كا فشالالااا  شالاليي قالال  ا ذ الالةب ل ق االالم اتقالالة   ا دالالةبات ق الالهل        

ةلل قالن إقذةنالةا    ع زازي ا االةباا اىحملال    إقذةن ت اى   ة  بدع قفسة كا اجو  إ  سة ل ا واد ا 
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  ا كاملو الوعةا كا  حلرال   با قحل  ت زمر  عر سة ا طالةب  اإلخالالةبع ا  الوقي    إى  ّكا طالةعت ا يز ت 

         ب ك ضالالالالال م امرالالالالالت  الالالالال  ك ا  دقالالالالال  ل قو الالالالالو  قالالالالالة ك فالالالالالةكل    ا اقالالالالالعل كا دالالالالالاز ت ندالالالالالال ةً  

ة ا  قالر ةا  ك ا اليكبزةا ا  قالر ت    ك ّقال  بكاألخالالةب بقالوبل  و الا ع،االًة قالن ا قالحل  ت       باملو وعةا

 كا يباحملةا اإلع ق ت كجمرت ا فةنا ا  ابي  

ال الالد قالالن  جرالاله ق الالهل ا فشالالااا ا الاله  فشالالا ة      ،،د كُطكختالاليه ا فشالالااا ا مالالاا ا الال ع   الال   

 زالالةه امل الالةبا  ك ل قفةحملالالالةا ق  فالالت ب كقالالن خقالالة   كمم الال اا ا ذ الال          اآكاملفشالالاملؤحملدالالةا 

عةا ب ،  ك  قال هل  و الا كبرمالت  و الا جالولل قالن  مالت        ا قحلم كام ا إقذةن ت ق ة ت املو و

ذز د بواحملالطت ا االزالو  ك ا  ر  زالوك ف نسالة  ال الت      ا وحملة هل اإل ذيكن ت ك فشا املو وعةا ا ه إذا ُ 

 ك اوا م املانحل  ل اىن دةبةا  ك  بعر  املرهل ق هل اوا م ا فةجحل  ل اق حلةنةا ا شسةلاا ا  ةقت

 كا الوبالت       اخل   اوا م بدحمل ةب األحملسم بة دفياا

ا اةباا   ع  ّك بكا قحل  ت كامرت بحملة ت إع ق ت كثاةف ت وةقرت  قةه ا اةباا بكا ذ ةب

كا االزالالو كا وحملالالة هل املدالال،وعت ع،وقالالًة   الالة  ب قذةن الالت       بزدالال طا عرالالي  الالاكة ا   الالاا  روحملالال رت    

خا ق هل اىحمل ،ة   االزو اىحمل  ةلل قن املؤثااا ا قو  ت ب قذةن ت اىحمل ،ة  إ  سة  ثفةا  دلزت ع،هل ل

 ك قد هل ا د ةبل  ثفالةا ا ا الةلل ب كمي الة  ا االزالو ب قذةن الت  مط الت ا اليكل بال  ا اليكل ف ف الو قالن            

ا ااةبت كاملف  كإك وةك ميذن ا  شوزش عر  اإلبحملةل    ةنًة كب قذةن ت كالول إبحملالةل إ    ال    

 حملةل اوزت ك جس ل احمل االةل    بجةا ا يك ت ناط  وافا اإلقذةنةا ا  ف ت ا   قت قن ةطةا إب

و،ة  ببدك ز حلذم ا اةباا ل كاد اااا سة كفاى   ري ا اااال تك د،أ ا وحملة هل املطالوع

كاالالي  بطالال  ي إ   الالي ب  الالي ل  الال ا اىن ذفالاله قالالن إعالالةلل اإلطالال   عرالال  قضالالةق فسة ك دالال،أ بة  الالد 

الول  ر،  ،  ل كعر  بت امل روقةا قن قا ذ اا ا ايبل عر  ا و ب الالحلد ا ايبل عر  اإلع ه

وهل جمةىا ا   االةا كا االااباا كا فشالةطةا اا قالةزت  ك حمل ةحملال ت  ك اج ،ةع الت  ك ثاةف التب ا اله         

   دثا ل  ر سة مبة ميذن ألجس ل اى قةل  ك   كل ة به قن ق روقةاب 
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 وصائل االعالوبالعالقة  أٍنية 

ب ةاليب بة سالةا اتعزالت     ل نشا ا وعي  ول اضالةزة ا  ،الهل اتالعع    اإلع هميةنًة بيكب إك

     زالال  ا   االت ب فسالالة كبالال   كحملالة هل اىعالال ه ا اله  ذفسالالة قالالن ا والالول  ر،  ،الال  ب قالالن     إا دال ي  

 إ  إ الةفت   اإلع ق الت كا وحملال رت    بخ ل عاي  االةااا ككبنالةا ع،الهل بال  ا الةنال  ا سالت اتعزالت       

ا ياف الالت كفالال   زالالت  مط الالًت الاليبز  ا  الالةقر  ل ا سالالةا اتعزالالت عرالال   مط الالت قفةنالالط ا سالالةا اتع  

   الول املسفت

جنالالةح بالالااقج ا سالالةا اتعزالالت   والالي اآلباا ا يز الالت ا الالوابلل ل  لب الالةا ا  ف، الالت عرالال   كّ  ك ْؤ

ب وف ال    ك ،ةك احمل ياق سةب كايبل  رك ا سالةا  عرال  قواجسالت ا ال معاا كا  ذ الم ق سالةب قا الوك        

ع ك دالن إعاليال كطال  الت  د  رالهب     اهلل ع  كجهل ثم بذ ةال  ب فةالا عيل قن ا ،سة ا  فقالا ا الشالا  

كإذا قالالة  بزالالي االال ا ا  فقالالا  ك زذالالوك ف الالةًى فالال  بالالي  ك   الالوافا  الاله ق ط الالةا  حملةحملالال ت  ذفالاله قالالن      

لبجالالت املشالالةبوت كنطةاسالالة قالاليل إ  لبجالالت  كإّك باملدالالة ،ت اإلةةب الالت ل    زالال   ا   االالت بالالةم ،  

ا   دثع ل اآلخا ا  ع اي زذوك ل ام ، ب مب ف  ا ايبل عر  إ ي powerوالعل  و ز  ا اول 

فالًا  ك  ةعت  ك جم ، ًة بدو،رهب إ  امليا ا  ع ند ط    ك ناول ف ه  ك املشةبوت كا  ،ذ  

Empowerment   َّاملشالةبوت ى  دال سية فاالط    زال  ا   االت        ،ة كجسةك   ،رالت كا اليلب  ع  ك

با سة كاقذةنة سة ككجول ة ا  ةعالهل  ام ،  ب بهل  د سية  زضًة  ف، ت ا  اا املشةبوت ك طوزا اي

 كاملؤثا ل ا  ةل اىج ،ةع ت عر   ال ي سة املد ر ت 

 معشسات العالقة بني اجلَة اخلريية واجملتنع :

 ك          ا   ات ب  ا طاف   فةي عيل ق طرالةا   ،سة: 

دالالال     ع،الالالةل كاملشالالالاكعةا كق ةب الالالت طالالالا  األلاا بسالالالة ك ف املالةنالالالالاإلنالالالااة كاإللابل  -

 خيقة سة  

ا االالاليبل عرالالال  اإلبالالاليا  كاىب ذالالالةب ل جمالالالةل ا  ،الالالهل اتالالالعع كقا الالال  ا االالاليبل املة  الالالت        -

  ر،ؤحملدةا اتعزت عن طاز  بروبل  فذةبري  رباقج كقشاكعةا احمل  ،ةبزت خةالت  ر ست اتعزت  

    ز   كاالا كا اكابط ب  ا سةا اتعزت كقؤحملدةا ام ،  اىخاا     -

 حليزت عن ناازةا ا  دثع اىع قي كميذن إ ةاة ل : كذ ك زاولنة  ر
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كزالالاا  الالالحلةب  الال ري    ناازالالت ا  الالدثع ا االالوع  ك املطرالال  )ناازالالت ا االةالالالت اإلع ق الالت(:    -

ا فاازالالت  ك كحملالالة هل اإلعالال ه االالة  الالدثع االالوع كقالةنالالا عرالال  ا  الالال كام ،الال  زذالالةل زالرالال   الالي ا دالالطول   

 االةالتب كىز رد قفه   ي  كاا ،فت ك  ا ا  دثع اوع كفةعهل ق هل ا 

  ناازت ا  دثع ا يكل  وحملة هل اإلع ه: -

كاي ا   ا ناازت ا االةالت اىع ق ت  قةه ن ة ج ا يباحملةا امل يان ت ا ه اةه بسالة بالة  وك   

ل ق الياك عرالم ا الالف س اىج ،الةعي   الت  الالال  االم  الدثع كحملالالة هل اىعال ه ةاليكل جالاليا اذا قالة االالوبك          

اقهل  خاا  طراالوا عر سالة ا  واقالهل ا وحملال طت وةألحملالالب كاجتة الةا ا  الالب        بة  دثع ا  ع قيثه عو

كاةلل ا ا عب كاى  ابب كعواقهل  خاا و علب قالول  ال ري ا  واقالهل لكك ا  الدثع املطرال   ك ا االوع       

  وحملة هل اىع ه عر  ا  ال  

 ناازت ا  دثع امل  يل  وحملة هل اىع ه:  -

دالالال  فةاب كز  االالي  الالالحلةبه  ك  الالدثع ا وحملالالة هل   كبالالا   الال ا اىجتالالةري ل  كاخالالا ا دالال  فةا كا   

اىع ق ت عر  ا  ال ز دثا ب واقهل ن د ت و عل كق معاا ن د ت و علب كوةك ا يو ال  ا االوع   

قن عواقهل كق معاا ممالة    قةه كحملة هل اىع ه  و ا اوًل األفاالحملروب  ام عر  ا ال ي ا ف دي   ع 

 قة   نوعًة ق  يًى ة هل ا  دثع 

 ا  دثع ا اوع:  ناازت -

سم ى ك ذالالّف بعالال ه عرالال  ا  الالال كام ،الال كز الالية  الالالحلةب  الال ري ا فاازالالت بالالال دثع كحملالالة هل اإل 

كع الد  ذا قالة ب  إروك باو ه كفةعر  ه ك ذفسم زاال بف ه و عًا كثع كى زالة موقن ندك   ري ا  د كزاررو

 احملالة ت اىع ق التب ثالم    عواقهل ق  فتب كاذا قة ا ال فة  حملة    ق  فتب ل قواام ق  فت ق الهل  ذالااب ا  

   نسة جت هل ا  دثع اوزًة ذا قة بكع د فإ  ري ا ااكة كا  واقهل  ّكإمشو   سة ثم اند ةقسة ك وافاسة  

 

 يف تعشيش الصورة االجيابية :  اإلعالودور وصائل 

ك دالالال ط   كحملالالالة هل اى قالالالةل بدنالالالذةاة املد ر الالالت  ك   قالالاليا  االالالة ال ا قالالالوبل ا دالالالرال ت       

ك ا اليزت عالن    الي  بة يكب ا  وعالوع كا   ا  الي اال ري ا وحملالة هل  ل ا وااال ب فال      بدنذة ه املد ر ت  ك ف

 ا   ا   ت زاولنة  رواوة  قةه فا      حملةحمل     ،ة:  –ا سول ا  وعوزت 
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 اإلعالال هكحملالالة هل  ك : ك الالي فا الال ت اىجتالالةري ا دالالرهب  الاليعي  الال ري ا فاازالالت  كَّ   ا  ا الال ت األ

كذ ك قن خ ل املضةق  ا اله  ضال سة ل     باتعزت  دة م ل ان شةب ا قوبل ا درال ت عن ا سةا

ق فةكل ا ،سوب قن خ ل ا  ر ة  كا قحلم كام ا كا   يزو كاىف ه ا دال ف،ة  ت    ك ال ا زطة ال     

ا  دطال ط   م زالاكك  كّ  الحلةب   ري ا  ا  ت بااةبت قشاليلل عرال  ا  وزالةا اىع ق الت ب و،الة  نّسال      

ف ة الت ملواجسالت ا  شالوزه      لكاا  إعر  قوزهل كحملة هل اى قةل ااةلة ق  ا ااةبت اةلباك  يا ربنةجم

 ع قي   اإل

ك قة ا  ا  ت ا  ةن التب ك الي فا ال ت اىجتالةري ا فشالط  ك املشالةبيب ف   اليا  قالوب ة نطالة           

   ي قدة ،ت كحملة هل اىع ه كقشةبو سة املالةنال كا قاحيت ل إا ااةبت كا ربجمت ا الفةال   قهل 

 ك و    ز  ا   ات ب  ا سةا اتعزت كام ،  "  قا   ااية املدقول " 

ق افالالت طال  الالت ا ،سالالوب امل راالالي  راحملالالة ت اىع ق الالت ا الاله  ال الالت بسالالة ا سالالت اتعزالالت ب        إّكك

اتطول ا ا  د ت ا ه زاوه بسة قدؤك و اىع ه ل ا سةا اتعزالت  ر  ازالم مبفا،ال سم ك  اليافسة     

   ام ،   كبااجمسة كنشةطة سة ك   ز  ا   ات ق

كقن األلكاا اإلع ق ت امل اكفالت ا قالحلم كامال ا املاالاكالب ك الي األو الا ان شالةبًا  اليا         

ق االالم ا  ئالالةاب فال قذالالةك ا سالالالت اتعزالالت  قالالن خ االالة  ك  قالالالهل إ  عالاليل والالالع قالالن ا شالالالاا أ          

كب قذةنةا بد طت   ، هل ل إعيال نشااا الحل  ت كإبحملةاة إ  ا قحلم كام ا  فشا ة  كقالن  

م جيًا  ك   الةب  ا سالت اتعزالت  ال ري ا قالحلم كامال ا  ر  الّاة عرال   حملالروبسة ل نشالا األخالالةب            املس

 ك ر  اة عر  ا ابزن كا قحل    ا  زن ز ةب وك ن س ا اضةزة ا ه  مط سة املفا،ت 

 

 معوقات حتول دوٌ تعشيش العالقة :

دثع الالة مالالع قر،الالو ب ك  ب ضالالوب ا سالالةا اتعزالالت ل كحملالالة هل اىعالال ه ى زالال ال ةالاليكلًا  إّك

ك ذالن قالة  ال ال ا   االت      بقشذوبا ل    ز  ا   ات بال  ا طالاف    ك اي ب  د جسةا ق  فت جسيًا

 مع قا  ت ل ا  ،وه  كز ول ذ ك إ  عيل عواقهل قفسة:

 ( م ةب ا  فد   كا  فا م   و  ي ا سول ب  ا سةا اتعزت  1) 

 كف  اج سةلاا ا ا ،  عر سة   ( قضي ا  ،هل ل و ع قن ا سةا اتعزت2) 
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ع ه ب  ا سالةا اتعزالت إ  ا  فالةفس ل ب الا اى الوال      ( قول ا   ات ق  كحملة هل اإل3) 

 بدال  ا  فةفس عر  ققيب ا  ،وزهل 

 ع قي ل ا سةا اتعزت  ( م ةب املد ق  اىع ق   عن قالةنال ا  ،هل اإل4)

 – الالج  –رالال  املفةحملالالالةا املو) الالت ) بقضالالةك    ( اىا قالالةب ل ا   االالت بوحملالالة هل اىعالال ه ع   5)

 مح ا    (  

كناالال  ا االاليباا ا الشالالازت فالالة فا  ل ا ذالالوالب كاملسالالةباا      ب(  الال م ا الفالالةا املؤحملدالالي 6)

كقالن   بكاترباا ا  ف   كاإللابز   را ةه بفشةطةا اىع ه ز و  قن    ز  ا   ات بوحملة هل اىعال ه 

   ثم بةم ، 

  ةا ا  ر، ت ا ه ة   ك  ض سة ا سةا اتعزالت   دال ع   ( م ةب ا  دط ط كاىحمليا  7)

 ك فش ط ع،رسة ز  رب قن   م  حملالةب   م ا   ات بةم ،     بع،رسة اىع قي

( املوا نت ا يا ات ب  ق سوه ا  طالو  كاى  ال اه ل ا  ،الهل ب كز  الرب ا ال الي اىميالةني عالةقً         8)

اىحمل ق ت قالن  الدثع والالع ب  وة   الةكك كا  ذةفالهل       قس،ًة ل ا  ،هل ا  طوعي ملة  ر،فاوقت ا ا ، ت

 كا  وةل كا رب كاى دةك كمع ة قن ا ا م ا ه ق   املدرم عر  ا   ةني قن  جهل ا مع 

 

 التصدي للحنالت اجلائزة ضد اجلَات اخلريية  :

   وافا عر  قة زري : ع ق ت إاحمليا    ت   ا ااية األ)   ن ز م إى كف   ّكإ

وهل قة زفشا ل كحملة هل اإلع ه عالن ا  ،الهل اتالعع اإلحملال قي كا شالالسةا ا اله       بالي  -1

  ةب  و ه ب كا ال عر سة ل   فسة ب ك  ف ي ا اليعةكا ا الةطرالت ب كا  دوالي قالن نشالا ا الاّل ل كحملال رت        

 اإلع ه ن دسة كل قدة ت إع ق ت ق دةكزت  

دالال  ل إزال اا  ك  شالوزه    اختةذ وةفت اإلجااااا ا اةنون ت ا   قت ملاة ةل وهل قن ز -2

) ت   ئت خعزت إحمل ق ت  ك قن زف د  إ  سة ب ىحمليلال  اواسة كا قول عر    وزضالةا قةلزالت   

ك لب ت ع،ة    بسة قن  اب ب كوي زش ا والهل قالن  دالّول  اله ن داله  ك زالي ي مب روقالةا وةذبالت         

 بدنه حمل را  ج ااري  
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ك   الت   ب   ت ع،الهل والهل   ئالت    ر ك ا ا ع ا  ةه ا اة   قن خ ل  و ال أ احملاليا    -3

كا  حلا االةا ا قالحل  ت    بخعزت ل ا  ،الهل كا   ةقالهل ب كالالاة األقالوال بذالهل نال ةف ت عالرب املاالةىا        

 كا راةااا اإلذاع ت كا  ر ة زت  

اتعزالالالت إ   كاا ئالالالةابفالالال  ا  االالالةبزا ا يكبزالالالت عالالالن إجنالالالة اا كنشالالالةطةا ا ،  الالالةا     -4

امل ربع  ب  ط،دن سم ك  ،ذ فسم قالن ا الال عرال      املدؤك   كا  ر،ةا كا ذّ ةب كا قحل    كوالةب

 وهل قن حيةكل  ك ز زم ا اة   قن خ ل امل روقةا كا  اةبزا مع املفق ت  

ا ا الالةه ي،الال ا إمةث الالت قشالاليوت قالال  قفا،الالةا خعزالالت عةمل الالت مبالالة ل ذ الالك محالال ا         -5

 ا   اةا ا  ةقت املشيوت  

كإعطالالالةا املفا،الالالةا   ب ف ،الالالة ب فسالالالة   الالالةكك املفا،الالالةا اتعزالالالت اإلحملالالال ق ت ل ا  الالالةمل     -6

كاملؤحملدالالةا اإلحملالال ق ت ل ا مالالاب لكبًا طر   الالًة كا  فدالال   ق سالالة   فاالال م محالال ا إع ق الالت   از  الالت      

كحملالالة ره  كلفةع الت عالالن ا  ،الالهل اتالالعع اإلحملالال قي ختةطالال  ام ،الال  ا مابالالي برم الاله كقفطاالالت قدالال ديقتً 

 ا يز ت  

مةث الالت قالالن قشالالاكعةا إع ق الالت    جت، الال  قالالة  الاليا املفا،الالةا كا ،  الالةا اتعزالالت كاإل      -7

   )خطت ع،هل( إع ق ت طوزرت األقي كا  ،هل عر  ك   قشاك  احمليا    ت ب ر فد   ف ،ة ب فسة

اتعزالالت ا  واالالالهل كا   الالةكك كا  فدالال   قالال  املفا،الالةا ا ر الالت    سالالةاادالالي  الال ري  ك جْت - 8

ا  ةملي ب كامل و  ت ا  ر الة  كاإلار ، ت كا يك  ت حملواا  ا ذوق ت قفسة كا ش ال ت ق هل : بانةقج ا م اا 

  قم امل حليل  شؤكك ا  جئ  كحملوا ذ ك قن املفا،ةا كاا ئةا ا يك  الت ب فال  ك ة الهل بااجمسالة     

 ق  و ت عر  ا  ةمل كقفد ،ت ق  ا  ،هل اتعع ا  ةملي  

 ك قاى   ري املفا،ةا عر   ك زذوك ع،رسة إندةن ًة ي ًة ب ب  يًا وهل ا ال ي عالن   - 9

 ةحمل ت ب ك ك ى زا قا ع،رالسة اإلندالةني والة   ر م كا قالحلت كحملالوا ،ة عرال  املدالر،         األمااا ا د

قن مع م فش،ول مع املدر،  بس ري اتيقةا ز طالي اال ري املفا،الةا     فاط بمم  نسم  و ا  ةجًت

و،ة  نه االهل ذ ك وراله   بققياا ت  ورب عةمل ًة ب كحي، سة قن ا ذ ع قن املضةزاةا كاى سةقةا

  ة  م اإلحمل ه ا ه نقد عر  إمةثت املرسوة كقدةعيل ا  ةج بما ا فاا عن لزفه ى ز  ةبا ق  

 و،ة اةل الر  اهلل عر ه كحملرم : "ل وهل والي بطالت اليات"  
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 ك زذالالالوك ع،الالالهل  الالال ري املفا،الالالةا اة ،الالالًة عرالالال  ناالالالةه إلابع كقالالالة ي لاالالال ا  ي الالالت  - 13

ف بالالي قالالن  ك زذالالوك االالة    الالًة   ذدالال  ا الالياه كثاالالت   الال  امل  الالةقر  ق سالالة لاخر الالًة كخةبج الالًة ب   

عر    ي حملالالهل   سالة   قالوال     ي ت ى خي َ   نا،ت إلابزت قفضالطت ب ك نا،ت ةةحملال ت كا حلًت

كز حلا  ذ ك بدحملة    ن   كقاة ا عيزاليل   بكحملالهل الافسة اة لكك  ع ثمااا  ك ع قةا احمل  سةه

ا ا) الت ةر الالًة   بةاملقالة والدك  ذالوك  ذالهل قفا،الت ق  ان الت قيبكحملالالت ب ك ك زذالوك   ةقرالسة قال          

ةةحملاله   باةب ت الةبقت االهل ا قاة كب اليري ب ك ك زذالوك االة ل  الهل      كعةمل ًة ب ك ك زذوك اة  جس ًل

قوّ ي  ،   قذة السة كفاكعسة إل ذةه ا ااةبالت عرال  لكبل ا قالاة كا  حلقال هل كإ ذالةه ا اليكبل       

ان الالت مل افالالت ا و الال  املالالة ي ا ةحملالالال ت كاملدالال فيزت ب ك ك  دالال في إ  ا  االالةبزا ا يكبزالالت كا  زالالةباا امل ي 

كاا ئالةا ا الياه     با سالةا كاإللابع ل وهل ا  اك  ب كحملوا ذ ك كحمل ذدال  ا  ،الهل املالفام  ال ري     

                             ق سة     امل  ةقر 

 

 : .. ضزورة  اإلعالمية اإلصرتاتيجية

اتعزت كام ،ال    كعفي ا يزت عن احمليا    ت إع ق ت قةكل    ز  ا   ات ب  ا سةا

ب ففحلن ل ا واا  ن حلي  عن حمل ةحملت ا قة  ت  اوه عر  عيل قا ذ اا     ز م اة ا ف ةح  ك  هل 

  الم  الال ري املا ذالال اا  الالو إعطالةا  االالة   با، الالت عالالن طال  الالت  ال ري املشالالذرت ك  ،سالالة ثالالم خقالالة      

 قا ذال سة ا ف د ت كاىج ،ةع ت كا  ،ازت كا  اةف ت  

ملاقالالالولل بة  وع الالالت ب خقة قالالالسم ا  اةف الالالت كاىج ،ةع الالالت ثالالالم ب الالالي ذ الالالك قيزالالالي ا شالالالاا أ ا

 كاىا قةلزت   

كة  اى زم   عن بةل املدؤك   ل ا سةا اتعزت   ك اىحمليا    ت ة   ك  ا ذ  ل 

قضالالةق فسة ك وجسة سالالة عرالال  ا  فةالالالا اىج ،ةع الالت كا  اةف الالت كا ف دالال ت ا الاله   الال  ام ،الال  ا رالالي       

    ت  الال ري  ك زدالال   فوا باالالةلل ا الالا ع ل ام ،الال    ذونالالوا مب ةبالالت   كميذالالن  وا الال ي  الال ري اىحملالاليا

 ةعةا  ةمطت كقؤثال ل مع م  فراالةلل ا الا ع ل جم ، الةا ا  الةمل ا  ة الت بشالذهل عالةه  لكاب        

والالالعل ل ا  الالدثع عرالال  با الالت افالالاال ام ،الال  ا رالاليب نالالازطتب  ك زذونالالوا  الالم ان دالالسم ) ع االالةلل    

 عزت   ا ا ع( قا ف   بيكب ا سةا ات



 د. ماجد بً حمند املاجد                                                                                         االعالو وصيلة لتعشيش العالقة بني            

 ية واجملتنع   .. " اصرتاتيجية مكرتحة "اجلَات اخلري

 

 

  332                                                                                                          اللكاء الضيوي الضادس للجَات اخلريية بامليطكة الشزقية

ا  ق، م ا يا    راحملة هل  اإلحمليا    ت  قااع سة ل ك   حملةحمل ت ا ه جتكقن ا اضةزة األ

افة  امل اكفت وة و الوحب كا ياالت   ق افت  و  م  حملة    اإل األقاذ زد ر ه إاىع ق ت املد ديقت  

 كا قحلتب كا ذ،ةلب كا رطم ثم اىةة   

 ا ا فةف ت  ر ست اتعزت  حملسةقة ق، م بااقج إع ق ت  و أ ف سة اإل -

 الاليع م ا الالرباقج ا الاله   الالةجل ة وزة سالالة قدالالة هل كقو الالوعةا    رالال  بالالد م املشالالاكعةا         -

 اتعزت  

 ا  ،هل عر  قد  الوبل ا ست اتعزت  ل كحملة هل اىع ه املد ر ت   -

 –ناليكاا   –قاةكقت ا  شوزه اىع قي ا  ع االي    الاا االة ا سالةا اتعزالت )  فال ه         -

 ع قي  ه الرت بة  ،هل اتعع  إقج  ر  زون ت    ( كاملالةلبل ل املشةبوت بذهل ع،هل باا
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 االصرتاتيجية املكرتحة : 

 بدم اهلل ا امحن ا ا  م

 إحمليا    ت  ا ،  ت

  ال1432 – 1427

" : "  ي اتطت  ك اىجتةري  ك قفسج ا  ،هل املو و    حلا    ية قالة     اإلحمليا    ت  ازم 

  فاع قف  باج "

 ا  قهل األكل :

 : املقةلب -  كى

 اتطط ا  ف،وزت  ر،،رذت ا  اب ت ا د ولزت   (1

 اإلحمليا    ت  امل،ةثرت  ر ،  ةا اتعزت ا طوع ت    (2

   -إك وةند قوجولل  – اوزم اإلحمليا    ت ا ة  ت  ر ،  ت  (3

 

 :  املفطراةا - ثةن ة

  اا ة ا ،  ت ك  ، هل ل :قفطراةا  حملةحمل ت  اإلحمليا    ت كف  الف  

بحملة ت ا ،  ت : خيقت ام ،  ا ري ل امل،رذت ا  اب ت   (1

 ا د ولزت مبد رم اى   ةجةا امل فوزت كاملةلزت 

 ا م ا ،  ت   :  (2

 األالة ت ب ك ا ولل ب ك اإلبيا                      

  الة ت إحمل ق ت  ر  ه مبالةلئ اىحمل ه ل ا  ،هل اتعع  -  

 وهل ا اااباا كاىنا،ت كا رباقج كاملفةنط   جولل ل -ب 

 إبيا  زد سية ا  طوب ك ا  ،   ك قواوالت ا  قا   -ج 

    

 :  امليا ا  قه  - ثة  ة

  ال  1432 ال ب ك  ف سي بةن سةا عةه 1427مخس حملفواا  الي  قن بيازت عةه 
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حملفواا كعيل املو     5) ق  ات  ول امليا ا  قه: املفا،ةا ا قمعل : 

 قو م  133ن  اهل ق

 قو م 533 – 133حملفواا كعيل املو    قن   13املفا،ةا امل وحملطت :              

 قو م (  533حملفت كعيل املو     و ا  قن  23املفا،ةا ا ذربا               

 

 :  ي الوبل ذ ف ت  ر،د االهل املفشول ا ا زت  - باب ة   

 ع،   ر ،  ت  كب ز فة :   بةن سةا مخس حملفواا نضةعم عيل ا يا

 

 ا اااباا:  -خةقدة 

  طوزا  ف     حملروب ا  ،هل امل ال  ل ا ،  ت   (1

 بفةا الوبل ذ ف ت إةةب ت عن ا ،  ت   (2

  طوزا  لاا ا  فةالا ا الشازت ل ا ،  ت   (3

  ف، ت املوابل املة  ت   (4

  طوزا ع ات ا ،  ت مبؤحملدةا ام ،  ا ذوق ت كاتةالت  (5

 

 ت : األ ياة ا  ةق -حملةلحملة 

 ا  ف    ا قحل أ  يكب ا ،  ت كبحملة  سة   (1

 من جت ا  ،هل ل إلاباا ا ،  ت ك ادةقسة   (2

 نشا ا  اةفت ا  طوع ت كاتعزت  (3

 اىن  ةح عر  ام ،    (4

 احمل ذ،ةل  د  هل ا ا ةلز  ل ا ،  ت   (5

 لعم ا ا ةلاا امل وحملطت  فف ة مل،ةبحملت  لكاب م بذ ةال   (6

  فوز  ققةلب ا يخهل   (7

 فةا اا ذهل ا  فا ،ي  إعةلل ب (8
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 : مزاحل بياء اإلصرتاتيجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 التدطيط للتدطيط

 اختيار املصادر مزاجعة الكيه مزاجعة الزصالة

 الزؤية الزصالة

 الكزارات اإلصرتاتيجية الزصالة

 اخلطة التشغيلية

 الربامج احملككة األٍداف التفصيلية األٍداف العامة
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 األٍداف التفصيلية و بزامج  حتكيكَا:   -الفصل الثاىي 

 

 

 

 

 

االٍداف 

 العامة
 الربامج التفصيلية  األٍداف

جلنعية ورصالتَا  
صحيح لدور ا

التيفيذ ال
 

     هل ا فاةه اىحملةحملي

 األحملةحملي اا  ك راةا ناةش  ول ا فاةه  فا م نيك

 األحملةحملي قطالوعةا عن ا فاةه 

 ق، م ك ف    ا ردةا ا  يبزال ت امل  رات بة يباحملةا ا  د  ر ت 

  ) قة خي   بة وعي كا اةنوك (

     هل ا  ،هل امل ياني

  بااقج ق دققت ل ا  ،هل امل ياني  را ةلز 

   زةباا ق يان ت

   تبااقج ق يان

  و    ا  ،هل امل ياني

  قطالوعةا  ر ةقر  ) و  الةا + بحملة هل كقطوزةا (

     هل ناةه ا ر ةك

  قطالوعةا )   ذرت ا ر فت ب خط سة ب حمل   سة    (

   نيكل  قفةا ا ر ةك

  لكباا  يبز  ألعضةا ا ر ةك

  ل  هل ناةه ا ر ةك

  ي لع(إعيال قوال   ر ، ت عر   اااى قانت )حمل

    هل ناةه ا يعم 

 كا  حل   

  ل  هل ناةه ا يعم كا  حل   

  وفع ا ال ةنةا اإل قة  ت عن كاا   طال   ناةه ا يعم كا  حل   
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 األٍداف

 العامة
 الربامج األٍداف  التفصيلية

ضامَا .
جلنعية وأق

ت ا
يف  دارا

منذجة العنل 
 

بفةا  منوذج إلابع 

  ر فت اإلع ق ت

  ىاياح  فذةب جيزيل  إلع ه عن ا  ضوزت  راةا ناةش

  حمل  ا ا ر فت

  بانةقج إلابل ا ر فت بة ةحمل 

  وفع ا ف،ةذج كا د  ا عر  املوا  األ ذيكني 

بفةا  منوذج إلابع  

  ذهل  فت

   يبز  ذا ي عر  ج   ةا ا  ،هل ل ا ر فت

  لكباا  يبزال ت قفةحملالت

  ل املسةباا ا ا ةلزتلكباا ألقفةا ا ر ةك 

  ل  هل خطت وهل  فت

  لباحملةا ي  ت إللابل ا ر ةك

ريية.
خل

طوعية وا
شز الثكافة الت

ى
 

 ذ  م ا فشا 

اإلع قي عن 

 قفةنط ا ،  ت

  قيزت املوا  اإل ذيكني  ر ،  ت ك بكابطسة

    اي عن بااقج خيقت ك ف، ت ام ، إن ةج فرم كثة

 ت ) حملي   لع ( عن إجنة اا ا ،  ت  إعيال  اااى قان

 إعيال و    ققوب عن اجنة اا ا ،  ت  

ا فشا املد ،ا عن  نشطت ا ،  ت إذاع ة ك  ر  زون ة ك الحل  ة ك 

  ا ذيكن ة

  لكباا  يبزال ت ل املسةباا  ر ةقر  ل  فت اإلع ه 

  عاي قؤ ااا الحل  ت  ر  ، ةا ا ذربا

  األاهلنسازت  ك فقر ت عر   إالياب جمرت

  ا  وث   اإل ذيكني ملة نشا ل كحملة هل اإلع ه    ) قرم الحل ي (

  ا  وث   اإل ذيكني  رفيكاا كا ة ااا

  ف رم كثة اي عن  نشطت ا ،  ت
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األٍداف 

 العامة
 الربامج األٍداف  التفصيلية

جملتنع 
ى ا

ح عل
الىفتا

ا
 

 

 اى قةل ب ئةا

 ام ،  كقؤحملدة ه

 إالياب  ا الت  وعوزت عن إحملسةه ا ،  ت ل بعةزت ا دروي 

 ا   ةعهل قن خ ل املوا  كاملف يا اى ذيكني 

  وفع ب ا اتيقةا اى ذيكن ت ا  ابت عر  املوا  

  زةبل املدئو   ل قؤحملدةا ا اطةع  ا  ةه كاتةى ك احمل ضةف سم 

 ق اا ققة    ه إاةقت زوه إع قي ك

 املساجةنةا 

 إاةقت نشةط قفربع )ةة ااا كنيكاا( 

 قدةبات ةر ت ل خيقت ام ،  

 إاةقت قف يا  وابع  

ا  وحمل  ل  ف    

بااقج قشيوت ق  

 قؤحملدةا ام ، 

   املشةبوت ل بااقج ا  فش ط ا د ة ي

ل ا  اا ب ا ةحمل   ق، م ك ف    بااقج  يبزال ت  ر،  ،  ق هل: إلاب

  اى ي  ب  دوز  ا رباقج ا  يبزال ت

  فا م بااقج قو) ت ل بقضةك كا ج كا  طهل    

 نيكاا قو) ت :   ع،ةل ا ج ب كبقضةك    

   د  هل ا  ةقر  كا  ا  ألع،ةل ا  طو 

املشالالةبوت ل محرالالت كطف الالالت )  انالال ي احملالالال س ي ب  وع الالت ب  ف، الالالت ب     

  خيقت عةقت (

   د  هل قو     إللابل  ر،شاكعةا ا قمعل

  ا  ةا ةا  و قت ق  قؤحملدةا ام ، 
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األٍداف 

 العامة
 الربامج األٍداف  التفصيلية

جلنعية
يف ا

ني 
تأٍيل الكيادي

 

 د  هل ا  ةقر  ل 

 ا ،  ت

  إاةقت لكبل  يبزال ت  ا حملةا ا ر ةك

   كإاةقت لكبل  يبزال ت ألعضةا ا ر ة

  إاةقت لكبل  يبزال ت  ا ةلزي ا ،  ت

    ق، م  ا الت ا  ،هل ل وهل  فت قن  ةك ا ،  ت

    اوزم قد ،ا ملد وا ا  د  هل  يا وهل ا  ةقر 

احمل ذ،ةل  د  هل 

 اةلل ا اةلل

 لكبل خةالت ملدئو ي ا ةحمل  

  لكبل خةالت ملدئو ي اإلع ه

    ةقت ي ا   اةا اؤكلكبل خةالت ملد

   اوزم ل  هل   ف    حمل ةحملت  ف، ت ا ا ةلاا

   وفع ا ال ةنةا كاإل قة  ةا كامل روقةا ب  زيع ا  ةقر 

  لكبل خةالت ملدئو ي ا ةحمل 

طة فييًا ملنارصة أدوارٍه 
ت املتوص

دعه الكيادا

بلفاءة
 

 لعم قو  ي ا ر ةك

  بااقج  يبزال ت ق دققت ل ا  ،هل امل ياني

   يبزال ت ق دققت ل ع،هل ا ر ةك كاموعةابااقج 

  بااقج  يبزال ت ق دققت ل اإللابل كا   اةا

   اةااا   الةلل اترباا

 لعم ب حملةا ا ر ةك

  إاةقت لكباا  يبزال ت ل جمةل إلابل املوابل ا الشازت

اىحملالالال  ةلل قالالالن املؤحملدالالالةا ا ذوق الالالت كاأل ر الالالت ل بالالالااقج ا الالاليعم              

  اإللابل ب اتطوط ا د ولزت ب  وزو ة    ( ) ق سي

   وفع ا  يبز  ا  ا ي ا ذيكن ة
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األٍداف 

 العامة
 الربامج األٍداف  التفصيلية

حنو الكياو بأدوارٍه بفاعلية
حتفيش الكادة 

 وحمل   فاى  

املشةبوت  قةه 

 ا  ةقر 

  املشةبوت ل املفةحملالةا ا ياخر ت      

  ل املفةحملالةا اتةبج ت املشةبوت

  املشةبوت ل لكباا  يبزال ت خةالت

   ش    املشةبوةا ا  طوع ت

 ذازم ا  ةقر  

 كامل  ةقر 

  نشا ا الحلو  امل ،  ل

   اةا ا  ةقر  كامل  ةقر  امل ،  زن ق  ب ضسم كق  املدؤك  

   وفع ا ال ةنةا ا   قت ملد حلاي ا  ذازم

 حلةا اتةالت  فشا قف  اا املذاق  كاإلنةلل بسم ل إعيال ا ق

   هل ا  ذازم ا دفوع  

  نشا ا الحلو  امل ،  ل

صيدوق 
ت ال

يف اصتثنارا
التوصع 

ي
شف

الل
 

 ف، ت ب   قةل 

 ا ،  ت

  خطط  دوزا ت قن قااو  ق دققت

   ف، ت ب   املةل عرب املشةبوت كاملاايت

 

ا  وحمل  ل جمةىا 

 يك احمل  ،ةب ا قف

  اىحمل  ،ةب ل ا  اةب

  ا شاع ت األحملسماىحمل  ،ةب ل الفةلز  

     شم هل قشاكعةا

  احمل  ،ةب مم رذةا ا ،  ت

  لكباا ق دققت ملدؤك ي املوابل املة  ت

صادر الدخل
تيويع م

 

ا  وحمل  ل ا  ،هل 

 املشيي

    دوز  ا رباقج عر  ا اطة  اتةى

       هل اىنياوةا ا يكبزت

 

ن    ا  ،وزهل 

 ا  ا ي  ررباقج

  اإلع نةا امليفوعت عر  املوا  اى ذيكني

      هل بحملوه اىنياي 

   دوز  ا رباقج

  ل  هل ل  ةا ا  ،وزهل ا  ا ي  ررباقج

 وفع ب ةنةا قؤحملدةا ا اطة  اتةى ك بجةل األع،ةل ك ا دف  

  ك قؤحملدةا ا يعةزت كا اعةزت

 قق ت ل  دوز  ا رباقجلكبل خت
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األٍداف 

 العامة
 الربامج األٍداف  التفصيلية

هليلل 
 عادة بياء ا

ي
ظين

التي
 

  إعةلل لباحملت اا ذهل ا  فا ،ي لاخهل ا ،  ت كقذة السة بفةا اتازطت ا  فا ، ت

 ا  وال م ا و   ي
  إعةلل لباحملت األلكاب كاملسةه 

   نشا ا روا أ كاألل ت      

  ى حلت ا  ،هل املشيي ا درطةا كاملدؤك  ةا     


