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اًحاة ألول 

 امللدمة

 خَفِة اًححر: اًفعي ألول

ال ميىن .اًخـَمي ُو معََة ثـمل ٌَعالة ًفِم يشء ما وحـهل ٕاوسااًن همًما يف اًخفىري 

يَا   كََي َاًَمْ ”نٌل كال شل ثـال.فعي اًخـَمي ؾن املياكضاث يف اًلربٓن ِْ ًَِحثَْت ِف ًدا وَّ َْ ًِ يَا َو ِْ َِّم ِف ىَُرت

ِيّْيَ  ِمنْ  ِرَك س ِ  (18:اًضوزى )". مُعُ

ًلال ٔبن حىون انفذت اًـامل ٔلن املـرفة . اًـمل (مفذاخ) اٌَلة يه انفذت ؿىل اًـامل وفذح 

جس خخدم اٌَلة ٔبًًضا ٌَخـحري ؾن هواايان ، حبَر ميىن .  وخَلِا ٔلّنا اكهت ًلة1001واحلضازت 

ُياك ٔبهواغ خمخَفة من اإلهدوهُس َة ، واحدت مهنا يه اٌَلة (1:2011وموهة ).ًلٓخٍرن فِمِا

. اٌَلة اًـرتَة يه الٓن ًلة ؿاملَة حِر جس خخدم اًـدًد من معاذز ألذة اٌَلة اًـرتَة. اًـرتَة

 .اٌَلة اًـرتَة هبا مزياث ٔبنرث من اٌَلاث ألخرى

وفلًا مليؼمة اًَووسىو ، جية ثوحَِ اًخـَمي يف ُذا اًلرن حنو حتلِق اًراكئز ألزتؽ  

 :ٌَخـمل ، ويه

اًخـمل )، ثـمل ٔبن حىون  (ثـمل اًلِام تَ)، ثـمل اًلِام تَ  (ثـمل مـرفة)ثـمل مـرفة  

 (2011ٔبحوش )(.اًخـمل مؽ الٓخٍرن)، ثـمل اًـُش مـا  (ًيفسم

اًخـَمي اًـرتَة ُو ٔبحد اجلِوذ اًيت ًحذًِا املـَمون ًلرش همازاث االثعال واًفِم 

ٌَعالة ٔبًًضا حىت ٍمتىٌوا الحلًا من ٕاثلان وفِم ؾيد كراءت اًىذة ٔبو اًىذة ألخرى ابٌَلة 

اًلرط .اًخـَمي ُو ٔبًضا هجد ًرؿاًة اًخرش ًَىوهوا كاذٍزن ؿىل حتلِق اًلرط من ٕاوضائَ. اًـرتَة

من املواذ اًـرتَة ُو ٔبن ٍىون اًعالة كاذٍزن ؿىل فِم وثـاًمي وممازسة ثـاًمي اإلسالم ، 
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وخاظة ثسل اًيت ًمت هلَِا ابٌَلة اًـرتَة ، حىت ًعححوا ٔبصخاًظا ًؤمٌون وخيافون شل س ححاهَ 

 (2013ٔبمحد).وثـاىل

ر اٌَلة اًـرتَة يف ٕاهدوهُس َا من خالل جضىِي مؤسساث ثـَميَة ثدمع معََة  مت ثعٍو

، (حدًلة اًلربٓن اًخـَميَة)ثـمل اٌَلة اًـرتَة ، وجضمي ٔبصاكل ُذٍ املؤسساث املدزسة ادلًًِة،

املدازش ادلاخََة اإلسالمِة اًسَفِة ، واحلدًثة ًمت حتدًد مهنج  اٌَلة اًـرتَة يف  املؤسساث 

 حبَر ًمت حرثُة مجَؽ املواذ اًخـَميَة .من خالل س َاسة مس خلةل ٔبو ٕاذازت املؤسسة هفسِا

ًمت حتدًد مهنج ثـمل اٌَلة . (اًىذاة اًالكس َيك)ثضلك مس خلي تخوحَِ من اًىذاة ألظفر 

مت ثعحَلَ ؿىل املس خوى اًوظين يف املدزسة اإلتخدائَة، املدزسة  اًـرتَة من كدي احلىومة ًو

ة اًـامة ة، املدزسة اًـاًَة، واملدازش اًثاهًو اٌَلة اًـرتَة يه ماذت ٕاًزامِة ؿىل مجَؽ . اًثاهًو

 (55:2010هؼٌرضاهر ).مس خوايث املدازش

ذلزل ، ثعحَق اٌَلة اًـرتَة يف اًخـَمي وخاظة يف املدازش من خالل معََة 

ميىن ثفسري اًخـمل ؿىل ٔبهَ معََة ثـاون  ٌَمـَمّي واًعالة يف اس خخدام مجَؽ اإلماكانث .اًخـمل

واملوازذ املوحوذت ، والاُامتماث ألساس َة واًلدزاث اًيت متخَىِا اإلماكانث اًيت ثبئت من 

ذلزل ، . اخلازح ، ؿىل سخِي املثال اًحُئة واملرافق ومعاذز اًخـمل وجِد ًخحلِق ٔبُداف اًخـمل

ٍاكذ اًخـمل حيعي ؿىل حزء هحري يف خمخَف اًخخععاث ، وخاظة ثسل املخـَلة ابجلِوذ 

 .اًخـَميَة

اًِدف اًرئُيس ًخـمل اٌَلة ألحٌحَة فِو حمنَة كدزت اًعالة ؿىل اس خخدام اٌَلة 

ة واملىذوتة ة . اًضفًو همازت )جسمى اًلدزت ؿىل اس خخدام اٌَلة يف ؿامل ثدٌزس اٌَلة املِازاث اٌَلًو

، اًخحدج (همازاث الاس امتغ/ همازت اإلسدامي )ُياك ٔبزتؽ همازاث ، يه همازاث الاس امتغ . (اٌَلَ



 
 

3 
 

همازت اًىذاتة )، اًخحدج (همازت اًلراءت/ همازت اًلروخ )، اًلراءت  (همازت اًخحدج/ همازت اًالكم )

 . (همازت اًىذاتة/ 

ذلزل يف معََة حتلِق ألُداف، يف اًخـمل جية ٔبن ًخعَة ظًرلة واسرتاثَجَة 

سوف متثي واسرتاثَجَاث ثـمل اٌَلة اًـرتَة . مٌاس حة ٌٌَلذت واًؼروف اًيت ًواهجِا اًعالة

ذلزل ًخعَة ثـمل اٌَلة اًـرتَة ٔبًًضا راكء لك مـمل ًفِم . اتخاكزاهتا حتداًي ًلك مـمل ًلة ؾرتَة

من خالل اتخاكز ثلٌَاث خدًدت يف ثـمل اٌَلة اًـرتَة حبَر ًعحح . اجلواهة املخـَلة تًذاجئ اًخـمل

. اًعالة ٔبنرث وضاًظا وهمازت وكاذٍزن ؿىل ٕاثلان اٌَلة اًـرتَة وٕاثلاّنا

ة احلىومِة  ر ثـمل اٌَلة اًـرتَة يف املدزسة اًثاهًو هَيدازي خاظة يف ألوىل ثعٍو

يف . اًفعي اًثامن ال ٍزال ثعيَف اٌَلة اًـرتَة معيًفا ؿىل ٔبهَ ٔبكي من احلد ألكىص

 خَفِاث مذيوؿة جتـي اًلدزت ؿىل كراءت اٌَلة اًـرتَة يف اًعف ت املًؤفياملالحؼاث ألوىل ٍر

ة احلىومِة هَيدازي  اذلٍن  اًثامن مٌخفضة ،من تُهنا اخلَفِة اًخـَميَة ًعالة يف املدزسة اًثاهًو

مما جيـَِم كازكّي ؾيد مواهجة  (اًـامة)ًُس من املدزسة اإلتخدائَة ًوىن من املدزسة اإلتخدائَة

ا من كدي ، ال ٍزال اًعالة ًفذلرون ٕاىل الاُامتم ابًلراءت  ذزوش اٌَلة اًـرتَة اًيت مل ًدزسُو

ظـوتةكراءتاًيعاًـرتَٔلانحلراكثوؿالمااتًرتق،،الافذلازٕاًىادلافـاًعالة(خاظةفِلراءتاًيعوظاًـرتَة)

، املضلكة ألجرس يف اًفعي اًثامن ًُست فلط من حِر كراءت هتجئة اًلكٌلث ٔبو ميلاًًحاماثخلري

ادلي ٔبو اًفلراث ،ومؽ رزل ، فٕان اًلراءت ٔبًًضا ثفِم ثضلك مدارش مـىن اًلكمة ، حبَر ثواخَ 

ٔلن .معََة اًخـَمي واًخـمل ٔبًًضا ظـوابث،خاظة من حِر كراءت املِازاث اًياظلة ابٌَلة اًـرتَة

اًلدزت ؿىل كراءت اًيعوض اًـرتَة ثؤثر ثضلك هحري ؿىل جناخ ٔبوضعة اًخـَمي واًخـمل اًـرتَة 

 .(اًلراءت)وخاظة ٔبوضعة اًخـمل اًلراءت 
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اًياحِة املثاًَة يف ثـمل اٌَلة اًـرتَة ، جية ٔبن ٍىون اًعاًة كاذًزا ؿىل ٕاثلان اًلدزت 

يف حّي ٔبن  كراءت  هفسَ ًَـة . ألساس َة ٌَلة ، ويه اًلروؿة ، واس خـالم الكم ، واًىذاة

ذوًزا همًما ٌَلاًة ، ٔلهَ من ذون اٍمتىن من كراءت س َجد اًعالة ظـوتة يف ثـمل اٌَلة اًـرتَة ، 

 .ؿىل وخَ اًخحدًد ، يف فِم اًيعوض اًـرتَة

َة اًيت حيعي ؿَهيا  فامي ًخـَق خبَفِة املضلكة واسدٌاذا ٕاىل هخاجئ املالحؼاث ألًو

حتََي :اًحاحثون حول اًلدزت ؿىل كراءت ثـمل اٌَلة اًـرتَة ، هيمت املؤًفون إبحراء حبر تـيوان

.  هَيدازيألوىل اٌَلة اًـرتَة ًعالة اًعف اًثامن يف املدزسة اًثاهوًة ميكدزت اًلرٔبت يف ثـي

حتدًد اًححر :اًفعي اًثاين

تياًء ؿىل خَفِة املضالكث املذهوزت ٔبؿالٍ ، فٕان حتدًد املضلكة يف ُذٍ ادلزاسة ُو 

نٌل ًًل 

ة  .1  نيدازى اذلٍن ًُسمن املدزسة ألويلاخلَفِة اًخـَميَة ٌَعالة يف املدزسة اًثاهًو

مما جيـَِم هيزمون ؾيدما ًواهجون (اًـامة)اإلتخدائَة ًوىن من املدزسة اإلتخدائَة

ا من كدي . ذزوًسا يف اٌَلة اًـرتَة مل ًخـَمُو

 .ٌضـر اًعالة ابًضلط واملـضةل يف ثـمل اٌَلة اًـرتَة .2

 .ال ٍزال اُامتم اًعالة تخـمل اٌَلة اًـرتَة مٌخفًضا .3

 ًعحح ثـمل اٌَلة اًـرتَة موضوؿًا ظـًحا ابًًس حة ٌَعالة .4

 

وابًيؼر ٕاىل املضالك اًـدًدت املذهوزت ٔبؿالٍ ، ًلرص اًحاحر مضلكة اًححر ُذٍ 

ؿىل املضالكث املخـَلة ابملـمل مكدزش ، حبَر ميىن اًخلَة ؿىل املضلكة ،مث من املخوكؽ ٔبًضا 

 .املضلكة اًخاًَة يه اًعالة خاظة يف اًفعي اًثامن. اًخلَة ؿىل مضالك ٔبخرى
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ًدسَِي حتََي هخاجئ ادلزاسة ، ٍرنز ُذا اًححر ؿىل مضالك مـَمي اٌَلة اًـرتَة 

ة اًواحد هَيدازي  وظالة اًعف اًثامن يف معََة ثـمل اٌَلة اًـرتَة يف املدزسة اًثاهًو

 مضالكث اًححر:اًفعي اًثاًر

 :تياًء ؿىل خَفِة املضلكة ٔبؿالٍ ، فٕان ظَاكة املضلكة يف ُذٍ ادلزاسة يه نٌل ًًل

ة ميهَف كدزت اًلرٔبت يف ثـي .1  ألوىل اٌَلة اًـرتَة ًعالة اًعف اًثامٌفي املدزسة اًثاهًو

 هَيدازي؟

 اٌَلة اًـرتَة ًعالة اًعف ميما يه اًـوامي اًيت ثعحح ؾلداثلدزت اًلرٔبت يف ثـي .2

ة    هَيدازي؟ألوىلاًثامن يف املدزسة اًثاهًو

 ٔبُداف اًححر: اًفعي اًراتؽ

 :تياًء ؿىل ظَاكة املضلكة ٔبؿالٍ ، فٕان ٔبُداف ُذٍ ادلزاسة يه نٌل ًًل

ة ميًخحََي كدزت اًلرٔبت ثـي .1  ألوىل اٌَلة اًـرتَة ًعالة اًعف اًثامٌفي املدزسة اًثاهًو

 هَيدازي؟

 اٌَلة اًـرتَة ًعالة اًعف اًثامٌفي ميًخحََي اًـوامي اًيت ثعحح ؾلداثلدزت اًلرٔبت ثـي .2

ة ا   هَيدازي؟ٔلوىلاملدزسة اًثاهًو

 فوائد اًححر: اًفعي اخلامس

 : ويه2ميىن ثعيَف فوائد ُذا اًححر ٕاىل  

 اًفوائد اًيؼًرة .1
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مؽ ُذا اًححر ، من املخوكؽ ٔبن ثعحح ماذت ذزاس َة ؤبن حىون كاذزت ؿىل . بٔ 

املسامهة تبٔفاكز يف جمال ادلزاساث اًـَمَة واًرتتَة اإلسالمِة ،خاظة فامي ًخـَق 

 .مبضلكة اًخـَمي اًـريب يف جضىِي اًعالة املسَمّي

 اًفوائد اًـمََة .2

من املخوكؽ ٔبن ًمت اس خخدام ُذا اًححر مكرحؽ ٌَمس خلدي ، ٔبي مكواذ : ٌَحاحر. أ

ذزاس َة ٔبو ملازهة ٌَحاحثّي اذلٍن س َبٔثون يف اًححر ، خاظة حول هفس 

 .املوضوغ ٔبو املضلكة يف ٔبماهن ٔبو ٔبوكاث خمخَفة

ّي : ٌَمـمل. ب من املخوكؽ ٔبن ٍمتىن من ثوفري املزااي واملدخالث ٌَمٌلزسّي اًرتتًو

 .واملـَمّي والآبء واحملارضٍن وألظراف ألخرى يف اًحُئة اًخـَميَة

 .ثلدمي املدخالث يف حتسّي حوذت اًخـَمي وحوذت اًخـَمي: ٌَمدازسة. ح

ثـًرف اًدضلَي : اًفعي اًساذش

ٌَرتنزي ؿىل املضلكة ًوخجية سوء ثفسري اًلازئ ًـيوان ُذٍ اًرساةل ٍرنز اًاكثة 

ة انما اٌَلة اًـرتَة ًعالة اًعف اًرميحتََي كدزت اًلرٔبت ثـي:ؿىل  ٔلوىليف املدزسة اًثاهًو

 .هَيدازي
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 (همازت اًلراءت)اًلدزت ؿىل اًلراءت  .1

تلراءثَ  (زموس مىذوتة)اًلدزت ؿىل اًلراءت يه اًلدزت ؿىل فِم حمخوى يشء مىذوة 

واًلدزت يه ٔبًًضا كدزت لك فرذ ؿىل ٕانٌلل وػَفذَ ٔبو ٕاثلان ألص َاء اًيت .ٔبو ُضمَ يف اًلَة

 .ًٍرد اًلِام هبا يف اًوػَفة ، وميىن ٔبًًضا زؤًة اًلدزت من ثرصفاث لك فرذ

 (اًلرٔبت اجلًِرة) .2

ًٍَِاًلراءتمٌخالًخالوتٔبوهعلاًرموساملىذوتةفُضلكلكٌلثبٔومجَُخلربٔ  اًلرضاًرئُس مي.اًلراءتتعوثـا

ًٍِؤبهُمتىٌاًعالمبييعلاًلراءتثضلكعحَحوفلًاًيؼاماًعوثحاٌَلةاًـرتَة . انًلراءتتعوثـا

 ثـمل اٌَلة اًـرتَة .3

اٌَلة اًـرتَة يه ٔبذات اثعال يف صلك لكٌلث ٔبو لكٌلث مٌعوكة ًخحدج هبا اًـرة 

مؽ اًزنول ، خَة اًلربٓن مكَة هحريت من املفرذاث . ٌَخـحري ؾٌل ًوخد يف كَوهبم وؾلوهلم وؾلوهلم

ا من  اجلدًدت ، مما جيـي اٌَلة اًـرتَة ًلة مثاًَة ، سواء يف املفرذاث واملـىن واًيحو وكرُي

. اًـَوم

 

 

 

 


