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 والتٌوي  املستداه   ددار  املىارد املايي نياملياٍ ودورُا يف حتس ياتلأخال

   األستاذ هزرشي عبد الرحمان  

 hazerchi@yahoo.com    :  الربيد اإللكتزوين

 :ِمذِح 

لٌ٘ ِٓ ذْاين ٔمقا وثًنل يف لدلولسد لدلارَح حبىُ ِولْها يف لٌؾّاي لٓفشٍمٌ   لزجضلرش ِٓ تٌن لٌذلي لٌيربذْر     
لدلٕاىك لّوصش ّشمح ٌٍعفاف لٔمـ ذغالو لِّياس ، تآمافح ْٕٔذلَ لّهناس لٌذلرّح لزجشٍاْ ِصٍها ِصً ِٕاىك 

 .شيبلدلغشب لٌْ

ّذد لٌغىاْ  رناّفِؾىٍح ٔذسج لدلَاٖ ؼذج يف لزجضلرش تغثة لصدٍاد لٌيٍة ٍّي لدلولسد َٔشل ٌ لصدلدخ لٌمذ      
وّا ٍؾىً لزجفاف ّاِٖ آخش ِٓ  لٌضسلَّح،لصٍادج لٌيٍة ٍّي لدلَاٖ  لحلنشٍح،لخافح يف لدلذْ لذيوس لحلَاج 

 .لدلَاٖلٌْولًِ لدلإششج يف أصِح 

دلغأٌح ِٕز للد فغاسّد ئىل لزبار لٌرذلتًن للٓظشلءلخ لعٕد لٌمولٌٔن لٌمذ أدسود لٌذلٌح لزجضلرشٍح ٘زٖ ل    
لِٓىأاخ لدلادٍح للٓدلسٍح للٌثؾشٍح ٌٍؽذ ِٓ ِؾىٍح ٔذسج لدلَاٖ ، لمّاْ ذغًَن لدلولسد لدلارَح  سفذخوّا لدلخرٍفح 

سوح لزجَِّ يف لٌرغًَن دلْ لٌَٕشٍاخ لحلذٍصح لٌي ذشلٌّ ِثادب لٌرَّٕح لدلغرذلِح لِؾا ِشلَّح أؼذز لٌريوسلخ ل
 .ئمهاي لزجأة لٕلرقادً ٌٍّولسد لدلارَح 

، لأؼذشد لدلإسبشلخ لحلذٍصح ٔمٍح ٌمذ ىشأ ذغًن وثًن يف لٌْمذٍٓ لدلامٌَن يف لٌَٕشج ئىل لدلَاٖ لأعاٌَة ذغًَن٘ا      
ٖ عولء ٍّي لدلغروى لٌوىين أل ٍّي ٔوَّح يف لّفىاس للٌمَُ لدلرٍْمح تادلاء ، لذيوسل يف لٌرؾشٍْاخ لدلرٍْمح تادلَا

    ،ؼك لدلَاٖ لٌقاحلح ٌٍؾشب للٌقشف لٌقؽٌ لدلغروى لٌذليل ، لوصش لٌٕماػ ؼوي لٌىصًن ِٓ لدلفاَُ٘ لحلذٍصح ِصً
لأخٖلَاخ لعرخذلَ لدلَاٖ لٌي أخزخ ؼَضل وثًنل ِٓ أّّاي لدلَّٕاخ للزجَّْاخ لٓدلسج لدلرىاٍِح ٌٍّولسد لدلارَح ، ل

 .شلخ لدلهرّح دبغارً لعرخذلَ لدلولسد لدلارَح للدلإسب

مت ىشغ ِقيٍػ أخٖلَاخ لدلَاٖ وأؼذ أُ٘  7331ففٌ أّماب لْٔماد لدلٕرذى لٌْادلٌ ٌٍَّاٖ يف ِشلوؼ ّاَ     
لٌمناٍا لدلإششج يف لخلذِاخ لدلارَح ٍّي لدلغروى لٌْادلٌ خٖي لدلشؼٍح لدلمثٍح ، ِِ لٌرٕثَٗ ٍّي مشلسج لمِ أعظ 

لخافح يف لٌثٍذلْ دب ّخٖلَاخ لدلَاٖ ٌٍؽذ ِٓ لٕعرهٖن لدلفشه ٌٍَّاٖ ، لمّاْ خذِاخ ٔوَّح زجَِّ لٌثؾش لِثا
 .لٌفمًنج 

  فوا ُي أخالليات املياٍ ؟ وها ُى الدور الذي ميكي أى تلعبَ يف حتسني ددار  املىارد املايي  ؟  
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 :ٌٔظاتح ٍّي ٘زل لٌرغاؤي مت لّرّاد لخليح لٌراٌَح 

  هبادئ وأسس أخالليات املياٍ : بث  اوأو  امل

 املاء حك هي حمىق اإلًساى: املطلب اوأو  

 ًظام أخالليات املياٍ يف الماًىى : املطلب الثاين 

 ًظام أخالليات املياٍ يف الديي اإلسالهي: طلب الثال  امل

 تفعيل أخالليات املياٍ : املبث  الثاين 

 اإلدار و ملياٍ يف جما  الماًىى تفعيل أخالليات ا: املطلب اوأو  

 اإلعالم واجملتوع املدين التزبي  وتفعيل أخالليات املياٍ يف جما  : املطلب الثاين 

 خامت  

 هبادئ وأسس أخالليات املياٍ: املبث  اوأو 

عوء لٓدلسج ديرٍه لٌْامل وَّاخ ٘ارٍح ِٓ لدلَاٖ لٌْزتح لِِ رٌه فاْ ذوصٍْها ٍرُ تؾىً غًن ّادي ، لتغثة         
ٔقف عىاْ لدلّْوسج زلشلٌِن ِٓ َِاٖ لٌقاحلح ٌٍؾشب لِٓ ِشلفك لزلذلدٍح لدلولسد للٌرغًنلخ لٌثَئَح لٌمارّح أفثػ 

 .لٌريهًن لٌقؽٌ 

 املاء حك هي حمىق اإلًساى: املطلب اوأو      

ذْاين ِٕها    ج يف رلاي لخلذِاخ لدلارَحذؾًن ذماسٍش لُِّ لدلرؽذج ّٓ ذَّٕح لدلولسد لدلارَح ئىل لظود أصِاخ وثًن        
لٌَُٕ لٓدلسٍح لدلىٍفح تادلولسد لدلارَح فشغُ لٌرمذَ لذلارً يف ذوفًن وَّاخ لدلَاٖ لٌْزتح ٍّي لٌقَْذ لٌْادلٌ فاْ لٌىصًن ِٓ 

وذًنج فاْ لئرل لعرّشخ لّلماُ ٍّي ٘زٖ لٌ. لٌثؾش ِاصلٌول زلشلٌِن ِٓ لدلَاٖ لٌقاحلح ٌٍؾشب لِٓ ِشلفك لٌريهًن 
ٌٓ ذرّىٓ ِٓ ل ِٕيمح لٌؾشق لّلعو للٌمشْ لّفشٍمٌ ، لظضء وثًن ِٓ آعَا ِٕاىك وافشٍمَا ظٕوب لٌقؽشلء 

٘ذف لُِّ لدلرؽذج لٓمنارٌ لٌمامٌ ترخفَل ٔغثح لّؽخاؿ لٌزٍٓ ٕ حيقٍوْ ٍّي لدلَاٖ لٌقاحلح ٌٍؾشب  ربمَك 
، لئْ عوء لٓدلسج للٌفغاد  5172ئىل لٌٕقف حبٍوي ّاَ  للٌزٍٓ ٕ ديىٕهُ لحلقوي ٍّي ِشلفك لٌريهًن لٌقؽٌ

لغَاب لدلإعغاخ لدلٖرّح لٔمـ لٕعرصّاسلخ يف تٕاء لٌمذسلخ لٌرمَٕح للٌثؾشٍح ، وٍها ّولًِ عامهد يف ٘زل 
 . 7لٌومِ
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ِولسد لٌْامل ٍّي أْ لدلَاٖ ِغإلٌَح ِؾرشوح لذإوذ ٍّي أْ لْ لحلىُ لٌغٍَُ يف ئدلسج  ٘زٖ لٌرماسٍش وّا ذشوض      
، لذىؾف أْ لٌَُٕ لٓدلسٍح ذرعالص ِغروى لحلىوِاخ ٌرؾًّ ظضء ٘اَ ِٓ خيح لٌمناء ٍّي لٌفمش لدلارٌ لدلارَح 

 . 5لٌغٍياخ لحملٍَح للٌمياُ لخلاؿ للجملرِّ لدلذين

َاٖ دبىغَىو أشٕاء لْٔماد لدلٕرذى لٌْادلٌ لٌشلتِ ٌٍّ 5112٘زل للذ فشغ ِذٍش لٌَؤغىو ووٍؾشل ِاذغوسل يف      
لحلىُ لٌغٍَُ أعاعٌ ٓدلسج ؼاظاذٕا لدلرضلٍذج ِٓ لدلَاٖ لٌْزتح لمشلسً دلىافؽح لٌفمش ،لٌَظ ٕ٘ان خيح " تأْ 

منورظَح ٌٍؽىُ لزجَذ ، رٌه أْ لمِ ِصً ٘زٖ لخليح أِش ِْمذ لجية أْ ٍرغُ تاحلشوح حبغة لحلإخ ، ٌىٓ 
ًٌّْ لٌمأؤَح لٌفْاٌح للدلرَٕح ٍّي لدلغروى لٌوىين للٓلٌٍَّ لخليو جية أْ ذغرمية لدلإعغاخ لدلٖرّح ،لأىش ل

   3"للحملٌٍ للدلولسد لٌثؾشٍح للدلاٌَح لٌىافَح 

ٕزس ترأصَ ِغأٌح لدلَاٖ يف أِاوٓ وصًنج ِٓ لٌْامل تً ؼىت يف لدلٕاىك لٌي ٕ ذْاين ِٓ ٘زل لٌومِ لٌزً ٍ لأِاَ        
لٌنشلسً لحلس ٍّي لحلفاً ٍّي لدلولسد لدلارَح للٌَٕش ئىل ِغرمثً ٘زٖ لدلادج أصِح َِاٖ يف لٌولد لحلامش ، تاخ ِٓ 

لٌنشلسٍح حلَاج لٓٔغاْ للعرّشلس٘ا ، فثذأ لٕذباٖ للٌذّوج ئىل لٌرَّٕح لدلغرذلِح ٌٍّولسد لدلارَح ؼفاٍا ٍّي ؼك 
    ،  7335تاٌربلصًٍ ّاَ  دي جاًريوريى لّظَاي لٌمادِح يف لدلَاٖ ، لواْ رٌه تْذ لْٔماد لّح لٌثَئح للٌرَّٕح يف 

لي أّّاي لٌمشْ لٌولؼذ ذفؾهذخ لٌرَّٕح لدلغرذلِح ل٘رّاِا وثًنل ٍّي لٌقَْذ لٌْادلٌ للٌوىين للٓلٌٍَّ ذيثَما زج
لٌزً إٍّٔرٗ لُِّ لدلرؽذج تْذ لٌمّح ، لأفثػ ِوموّا ِرذللٕ يف سلرٍف لدلٕرذٍاخ للدلإسبشلخ لٌٍَّْح  للٌْؾشٍٓ
ح ، لأخز لغيا ِٓ ل٘رّاَ لٌثاؼصٌن خافح فَّا ٍرٍْك تادلولسد لدلارَح ؼَس جية أْ ذغرخذَ تؾىً ِغرذلَ للٌغَاعَ

حيمك لٌشفاَ٘ح ٌٍعًَ لحلامش دلْ لٓمشلس حبموق لّظَاي لٌمادِح ، لمل ذْذ لؼرَاظاخ لٓٔغاْ لّعاعَح لسفِ 
ذفا ِٓ أ٘ذلف لٌرَّٕح ، تً أفثؽد ِٓ أتشص ، لذوفًن لدلَاٖ لٌقاحلح ٌٍؾشب للٌقشف لٌقؽٌ ِ٘غروى لدلَْؾح 

 . ؼموق لٓٔغاْ لٌي جية لؼرشلِها

 للٓٔغأَح للٌصمافَح ؼك لٓٔغاْ يف لٌقؽح  لأمافرها ٌٍَّصاقٌمذ ذثٕد زجٕح لُِّ لدلرؽذج ٌٍؽموق لٕظرّاَّح      
ٍّي لدلَاٖ للٌقشف لٌقؽٌ يف  ؼك لٓٔغاْ يف لحلقوي لٌي إٍّٔد فَٗ 26/  535لٌمشلس مت لّْٖٓ فشلؼح يف  ل

 . 6 5171ظوٍٍَح  52لٌذلسج لٌشلتْح للٌغروْ تراسٍخ 

دعاذًن٘ا ٌرٕـ ًّ لدلٍىَح لٌّْوَِح ٌٍّولسد لدلارَح ، لٔقد ٍّي أْ  2لتٕاء ٍّي رٌه ّذٌد وصًن ِٓ لٌذلي      
ّذلد عَاعح لىَٕح ذموَ لدلَاٖ لٌقاحلح ٌٍؾشب للٌقشف لٌقؽٌ ؼك ِٓ لحلموق لّعاعَح ٌٔٔغاْ ، للٔيٍمد ٓ

ٍّي لٓدلسج لٌرنإَِح ٌٍَّاٖ دبا يف رٌه ِثذأ ِؾاسوح لدلغرخذٌِن يف ذغًَن لياُ لدلَاٖ يف مجَِ لدلغروٍاخ 
 . واٌرخيَو للٓدلسج للدلشللثح 

     ًظام أخالليات املياٍ يف الماًىى:  املطلب الثاين    
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 مت، ؼَس  7331د لدلٕرذى لٌْادلٌ لّلي ٌٍَّاٖ يف ِشلوؼ ّاَ ٍهش ِقيٍػ أخٖلَاخ لدلَاٖ تْذ لْٔما         
أعٍوب أخٖلٌ ٌٍؽفاً ٍّي لدلَاٖ للحلذ ِٓ ٘ذس٘ا، للًٌّْ ٍّي ذغًَن٘ا تْمَٖٔح ذأخز ٍّي مشلسج لمِ  ذفاقلٕ

ٍذج ِٓ لزجأة فمنَح لدلَاٖ ذغرذٌّ لمِ أعظ ظذيف لحلغثاْ ِثذأ لٕعرذلِح للٓٔغأَح يف لعرخذلَ لدلولسد لدلارَح ، 
لّخٖلٌ للٓٔغاين يف ًٍ لّلماُ لدلارَح لحلاٌَح ، فهٕان فئح ِٓ لٌثؾش ٍغرهٍىوْ أوصشٍح لدلَاٖ لٍغرخذِوهنا 

ِٓ لّىفاي  ٌقاحلهُ تَّٕا ٍَْؼ لدلٌٍٖن ِٓ لٌٕاط تذلْ َِاٖ فاحلح ٌٍؾشب لتذلْ فشف فؽٌ لٍرْشك ٌٍِٖن
 .ٌٍّوخ للِّشلك تغثة ذٍوز لدلَاٖ 

، لدلس لٌٕماػ ىوٍٖ يف لدلٍرمَاخ للدلإسبشلخ لٌي ذٍد ، لعْد وصًن ِٓ لدلَّٕاخ لٌذلٌَح لدلهرّح تؾإلْ لدلَاٖ      
 code of waterلتزٌد رلهودلخ وثًنج ِٓ لثً لدلخرقٌن ، ٌرقذس َِّٕح لٌَؤغىو َٔاَ أخٖلَاخ لدلَاٖ 

ethics     لدلَاٖ وّا مت ئٔؾاء لٌؾثىح لٌذلٌَح ٌْحباز لأخٖلَاخ (RENWA  )Global Research 

and  Ethical Network Embracing water   َللٌي ذًّْ يف ٔياق لٌٍعٕح لٌذلٌَح ّخٖلَاخ لٌٍْو
 COMEST ( World Commission on Ethics of Sience (لٌراتْح دلَّٕح لٌَؤغىو للٌرمَٕح 

and Technologie  2. 

 لٌ٘ ٍّي لٌروليل 5117ٍََّح ّاَ وّا مت ذأعَظ شٖشح ِشلوض ئل      

 يف لعرشلٌَا ًٍّْ يف ِٕيمح ظٕوب ؽشق آعَا للحملَو لذلادً تاٌرٕغَك ِِ لزجاِْح لّعرشلٌَح  املزكز اوأو 

 يف لٌٕشلٍط ًٍّْ يف لدلٕيمح لٓعىٕذٔافَح لمشاي لٌثٍيَك تاٌرٕغَك ِِ رلٍظ لدلَاٖ لٌٕشلجيٌ  املزكز الثاين

ربد لعُ لدلشوض لٓلٌٍَّ  ًّ يف لدلٕيمح لٌْشتَح لتاٌرْالْ ِِ لصلسج لدلولسد لدلارَح للٌشًيف ِقش ٍْ املزكز الثال 
 . 1ٌْحباز للٌذسلعاخ ّٓ أخٖلَاخ لعرخذلَ لدلَاٖ

لدلْشفح لذثادي لذًّْ ٘زٖ لدلشلوض لٌصٖشح ربد ئؽشلف لٌؾثىح لٌذلٌَح ٌْحباز لأخٖلَاخ لدلَاٖ لذغْي ٌٕؾش     
 . 2اخ لٕظرّاَّح لسفِ لٌوٌّ لٔؾش لقـ لٌٕعاغ يف رلاي أخٖلَاخ لدلَاَٖوولٌغٍلخلربلخ لربغٌن 

       َ  Arabلٌمذ لاَ لدلشوض لٓلٌٍَّ ّخٖلَاخ لدلَاٖ تاٌما٘شج ترذؽٌن لٌؾثىح لٌْشتَح ّخٖلَاخ لدلَاٖ

Network for Water Ethics  لحلىوَِح لمت تاٌرْالْ ِِ لٌَؤغىو للٌْذٍذ ِٓ لدلَّٕاخ لحلىوَِح لغًن 
ٌرىوْ أدلج فاٍّح ٍّي ِغروى لدلٕيمح يف ٔؾش شمافح أخٖلَاخ لّرّاد لٌؾثىح ّنول ربد ٍَِح لجملٍظ لٌْشيب ٌٍَّاٖ 

 :لدلَاٖ للٌغٌْ ٓجياد عثً لٌرْالْ تٌن لٌْاٌٍِن يف لياُ لدلَاٖ لشلا ظاء مّٓ أ٘ذلف لٌؾثىح 

 ارَح يف لدلٕيمح لٌْشتَح لٕعرفادج ِٓ لخلربج لٌولعْح يف رلاي لٓدلسج لدل -

 ِِ ِشلوض لٌثؽس للدلإعغاخ لٌرٍََّْح ، للٌقٕاَّح ، للدلَّٕاخ لحلىوَِح لغًن لحلىوَِح لٌرْالْ   - 
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ذغٍَو لٌنوء ٍّي دلس لدلرغًنلخ لٕظرّاَّح للٌصمافَح يف ؼً لٌٕضلّاخ لدلرٍْمح تادلَاٖ لذْضٍض أخٖلَاخ لٌرْالْ  -
 .يف لّهناس لٌْاتشج ٌٍؽذلد 

 ئؽشلن مجَِ أفؽاب لدلقٍؽح يف لعرىؾاف لٌمناٍا لدلرقٍح تأخٖلَاخ لعرخذلَ لدلَاٖ لٌْزتح  -

 يف لزجولٔة لٌرمَٕح للٌغَاعَح ٓدلسج لدلَاٖ ذْضٍض لٌوٌّ تاٌمناٍا لٕظرّاَّح للٌصمافَح ل لّخٖلَح  -

 ذؾعَِ لٌثؽوز لدلثرىشج يف لٌمناٍا لدلرقٍح تادلَاٖ  -

دلهٌَٕن لٌؾثاب يف لياُ لدلَاٖ ، ِِ لٌرشوَض ٍّي ظولٔة لٕذقاي للٌرفالك يف ؼً تٕاء لٌمذسلخ ٌْفشلد لل -
      .3لٌٕضلّاخ

تْذ لْٔماد لدلٕرذى لٌْادلٌ لٌصاين ٌٍَّاٖ يف ٘وٌٕذل مت لٌريشق ئىل لٌرؽذٍاخ لٌي ذولظٗ ئدلسج لدلَاٖ  5111ليف   
لمحاٍح لَّّٔح لحلَوٍح ، للدلؾاسوح يف ذغًَن ،غزلرٌ لمّاْ لِّٓ لٌ،للدلرّصٍح يف لحلاظاخ لٌشرَغَح ِٓ لدلَاٖ 

 .71لدلولسد لدلارَح ، لئدلسج لدلخاىش

ٍشى أْ ٍرُ أدلء لغُ ٌْفشلد لٌْاٌٍِن يف  77أخٖلَاخ لعرخذلَ لدلَاٖ وّا ىشؼها لٕرباد لّلسليب ٌٍَّاٖ ئْ   
للٔرهي لٕرباد ئىل لّخشى واٌية للحملاِاج لغًن٘ا ، لدلهٓ  تإٌغثح ٌٍْاٌٍِن يفرلاي ئدلسج لدلولسد لدلارَح ِصٍّا ٍرُ 

  :لمِ ِغودج ٌوشَمح أخٖلَاخ لدلهٕح يف لياُ لدلَاٖ تْذ لدلٕرذى لٌْادلٌ لٌصاين ٌٍَّاٖ ذٕـ ٍّي ِا ٌٍٍ

ٍرولِ ِٓ أّناء لٕرباد أْ ٍغرخذِول ذأشًنُ٘ تألقي دسظح لأْ ٍرقشفول تألقي لذسلهتُ ٌٍؽفاً ٍّي "    
 : غرذلَ تاٌيشق لٌراٌَح لمِ ِارٌ ِ

  .أْ ًٍّْ ٍّي ذؾعَِ لعرخذلَ لدلَاٖ لدلٕقف للٌْادي للدلغرذلَ للّخز تٌْن لّٕرثاس لؼرَاظاخ لٌثَئح -
 . ّٓ ٍُّ أل ّٓ لقذ تاعرٕضلف لدلَاٖ ٍغّػإٔ  -

 إٔ ٍغّػ ّٓ ٍُّ أل ّٓ لقذ ترْشٍل لٌثَئح لدلارَح أل لدلولسد لدلارَح ٌٍنشس تغثة فشف وَّاخ غًن -
 .ِمثوٌح ًّ ِادج ٍِوشح فَها 

 .أْ ٌٍْ تأْ ِغامهرٗ يف ذوفًن خذِاخ لدلَاٖ ٌ٘ ِغامهح ٘اِح يف ربمَك لٌشفاٖ للٌرمذَ لٓٔغاين  -

أْ ٍؾعِ ٍّي لعرخذلِاخ لدلَاٖ غًن لٌناسج هبا أل ٌٍثَئح لحلَوٍح لٌي ذْرّذ ٍَّها ، لأْ ٍْضص ٘زٖ لٌثَئح  -
 .لذس لدلغرياُ 

 .جملرِّ لٍرثٕا٘اأْ ٍْرٕك لؼرَاظاخ ل -

 .أْ ٍؾعِ ِثادب لٌرىاًِ يف ئدلسج لدلَاٖ للٌثَئح دبفهوِها لٌْشٍل  -

 أْ ٍغرخذَ ؼىّرٗ يف خذِح لجملرِّ لأْ ٍغْي تاعرّشلس ئىل لٌرٍُْ  -

 أْ ٍىوْ لذلج ٌِخشٍٓ يف ذقشفٗ لدلغإلي حنو لٌثَئح  -

دلغروى ٌَىوْ ِصإ إٔ ٍؾرشن يف أً ًّّ أل ذقشف فاعذ لأْ حيافٌ ٍّي ذقشف ِهين ّايل ل -
 .75ٌِخشٍٓ 
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ِٓ لثً  5116لٌ٘ َِّٕح غًن سحبَح ذأعغد يف  لّوادديَح لِّشٍىَح دلهٕذعٌ لدلولسد لدلارَحوّا أْ      
  ِهٕذعٌ لدلولسد لدلارَح لٌزٍٓ وأول أّناء يف لزجَّْح لِّشٍىَح ٌٍّهٕذعٌن لدلذٌَٔن لِْهذ لدلولسد لدلارَح هتذف

، ، للٌٕهوك دبهٕح ٕ٘ذعح لدلولسد لدلارَح ِِ لّٕرشلف تادلّاسعح لّخٖلَح ذلٕذعح لدلولسد لدلارَح ئىل ربغٌن لدلّاسعح
      ...، لٌقشف لٌقؽٌ ،ئدلسج لٌفَنأاخ ،لدلَاٖ لزجوفَح ، لأوْ لدلَاٖ لغًن٘ا ذغًَن لٌغذلد : يف لجملإخ لٌراٌَح 

فومْد وود لّوادديَح لِّشٍىَح عرخذلَ لدلولسد لدلارَح ٍها ٔفظ لدلثادب للّعظ ّخٖلَاخ لذثٕد يف ّّللذ 
  .73دلهٕذعٌ لدلولسد لدلارَح

 ًظام أخالليات املياٍ يف الديي اإلسالهي: طلب الثال  امل

ا ٍٕثغٌ ذغعٍَٗ يف ٘زل لجملاي أْ ٘زٖ لدلثادب لٌي مت لٌروفً ئٌَها يف رلاي أخٖلَاخ لدلَاٖ ذرّاؽي ِِ لشل       
،لئىل أؼادٍس لٌشعوي لٌىشمي فٍي لهلل ٍَّٗ لعٍُ ، َٗ دٍٕٕا لحلَٕف ، فارل َٔشٔا ئىل لٌمشآْ لٌىشمي ِا ٍذّو ئٌ

ِشج ، للّرربٖ لهلل ّْٔح  23شس روشٖ ليف لٌفمٗ لٓعٌِٖ فاْ لدلاء ٍىرغٌ أمهَح وثًنج يف لٌمشآْ لٌىشمي ؼَس ذى
لظٍْٕا ِٓ لدلاء وً ؽٌء : ) للعرّشلس٘ا فماي ذْاىل  أُْٔ هبا ٍّي ّثادٖ لسلٍولاذٗ، لظٍْٗ أعاعَا ٌثذلٍح لحلَاج

:        ظاء يف لٌمشآْ لٌىشمي تؾأْ لدلاء لوٌٗ ذْاىل يف ؽأْ لغّح لدلاء تٌن لوَ فاحل للٌٕالح  لِٓ أُ٘ ِا76(ؼٌ 
 . 72(لٔثئهُ أْ لدلاء لغّح تَٕهُ وً ؽشب زلرنش ) 

 "لٌٕاط ؽشواء يف شٖز لدلاء للٌٕاس للٌىْ : " لاي  أِا يف أؼادٍس لٌشعوي فٍي لهلل ٍَّٗ لعٍُ فمذ       
لِٓ مث لذبهد ّٕاٍح لٌفمهاء  فمشس لدلٍىَح لٌْاِح ٌٍَّاٖ، لِِٕ لٌغَيشج ٍّي لدلَاٖ لٌْاِح واّهناس لٌىثًنج للٌثؽاس،
 لٓعَِٖح ، غاُ سلْح لٌذلٌحذلدلغٌٍّن تاعرٕثاه أؼىاَ لدلَاٖ يف لٌىرة لٌفمهَح لِِ ذيوس لحلناسج لٓعَِٖح لل

، عولء  للسلد ِغارً ظذٍذج فَّا خيـ ؼَاصج لدلَاٖ لٍِىَرها للغّرها لذوصٍْها يف سلرٍف لٕعرّْإخ
، لؼـشمي لُتـاس للّهنـاس ، للّّشلف لدلارَح لأؼىاَ لٌنشسلدلٕضٌَحلٕعرّْإخ لٌقٕاَّح أل لٌضسلَّح أل 

 .  72للٌَْوْ

لخبافح يف ِغأٌح ؼك  71ظرّاَّح فاهنا ِٓ أُ٘ أعاعَاخ لٌفىش لٓعٌِٖأِا فَّا خيـ ِثادب لٌْذلٌح لٕ    
لحلقوي ٍّي لدلاء لربشمي ِِٕ لدلَاٖ ٍّي لٓٔغاْ أل لحلَولْ لؼىت يف لجملاي لٌضسلٌّ ، فمذ لشس لٌفمهاء ّذَ ِِٕ 

 . 72ٌ لدلاء ِِ ربذٍذ ألٌوٍاخ لعرخذلَ لدلَاٖ يف رلاي لٕعرهٖن لدلٕضيل أل لٌضسلٌّ أل لٌقٕاّ

ِٓ وً ذثذٍذ أل ئعشلف ،  73ليف رلاي لحملافَح ٍّي لدلَاٖ لمحاٍرها، فادلاء ّْٔح جية لحملافَح ٍَّها لمحاٍرها    
ٕ ذغشف لٌو وٕد : " أل ذٍوٍس، فمذ أِش لٌٕيب فٍي لهلل ٍَّٗ لعٍُ تْذَ لٓعشلف يف وً لّؼولي فماي 

ٍٕغؽة ؼىّٗ ٍّي عارش لٕعرّْإخ ،لهني أْ ٍثاي يف  لئْ واْ يف لٌوموء للٌْثادج فهو 51"ٍّي هنش ظاس 
 .  55" لذمول لدلّٖٓ لٌصٖز  لدلاء للًٌَ للٌيشٍك: " ، للاي   57لدلاء لٌشلوذ
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" لٌٕاط ؽشواء يف شٖز لدلاء للٌٕاس للٌىْ : " ل يف ِغأٌح لٌؾفافَح للدلؾاسوح يف لٌرغًَن فىّا ِش لحلذٍس    
ح وّا ٍْين ِؾاسوح لدلغرخذٌِن   يف لٌرغًَن للٓدلسج ، لٌمذ ؽهذخ لحلناسج فأٗ ٍْين لدلٍىَح لدلؾرشو

لٓعَِٖح ذيثَماخ ٍَّّح ذلزٖ لدلثادب يف ذغًَن لدلولسد لدلارَح لؼً لٌٕضلّاخ لدلرٍْمح تادلَاٖ يف وصًن ِٓ لدلٕاىك ، 
 .  53للّهناس لذوصٍِ َِاٖ لٌغوللٌ  لِٓ لِّصٍح ٍّي رٌه زلىّح لدلَاٖ تثٍٕغَح يف لّٔذٌظ

يف لٌقهاسٍط للّٔاتَة  أِا ِغأٌح لّرثاس ذغًْن لدلاء فاْ لٌفمهاء لشسلل ئِىأَح ٍِىَح لدلاء لحملشص      
لٌزً ٍغرويل ٍَّٗ لٓٔغاْ تثزي ظهذ ِايل أل تذين لِٓ مث فاْ ٌٗ تَْٗ لأخز لٌصّٓ ٌماء لجملهود  للٌماسلسلخ

فّغأٌح لعرشدلد لٌرىاٌَف أِش َّٔرٗ لٌؾشٍْح لٓعَِٖح لٌىٓ ٕ ٍثمي  لٌزً تزٌٗ أل لٌرىٍفح لٌي ربٍّها ، ئرْ
 .لٌَشلف لٕظرّاَّح ٌٍّغرخذٌِن ٍّي ئىٖلٗ فَعة ِشلّاج 

ٍّي  56لديىٓ أْ ْٔررب أْ أُ٘ ِثادب أخٖلَاخ لدلَاٖ يف لٌؾشٍْح لٓعَِٖح ٘و لٌرأوَذ ٍّي أفنٍَح لٌثؾش     
لٌمذ وشِٕا تين آدَ لمحٍٕاُ٘ يف لٌرب : ) خٍولاخ ٌٔٔغاْ ، لاي ذْاىل عارش لدلخٍولاخ لأْ ذغخًن مجَِ لدل

، ل ٍِْوَ أْ ٘زل لٌرىشمي للٌرفنًَ  52(ِٓ لٌيَثاخ لفنٍٕاُ٘ ٍّي وصًن شلٓ خٍمٕا ذفنَٖ للٌثؽش لسصلٕاُ٘ 
   .٘و ِٕاه لٌرىٍَف للدلغإلٌَح ذباٖ لٌثَئح تقفح ّاِح ، للدلولسد لدلارَح تقفح خافح 

 تفعيل أخالليات املياٍ: الثاين  املبث 

ئٕٔا يف ِٕيمرٕا لٌْشتَح ْٔاين أصِح وثًنج يف لدلولسد لدلارَح ، لحنٓ يف أِظ لحلاظح ئىل ذفًَْ أخٖلَاخ لعرخذلَ         
َِ لدلولسد لدلارَح لئىل صٍادج ؼقٍَح لدلىوْ لّخٖلٌ يف لٌرْاًِ ِِ لدلَاٖ لذشعَخ شمافح ذشؽَذ لعرهٖن لدلاء يف مج

 أل لَِّٖٓح أل لٌرشتوٍحلٌمأؤَح  لٌوعارًمجَِ جية لعرخذلَ ، ل لٕعرّْإخ لدلٕضٌَح أل لٌقٕاَّح أل لٌضسلَّح 
 .ٌٍوفوي ئىل شمافح ِارَح ذغاُ٘ يف ذشؽَذ لعرخذلَ لدلولسد لدلارَح

  واإلدار   تفعيل أخالليات املياٍ يف جما  الماًىى: املطلب اوأو  

ل ٕ ديىٓ أْ ٍرُ رٌه ِٓ دلْ عٓ َ للٓسلدج لٌغَاعَح ِٓ أُ٘ لدلموِاخ ٌرؽمَك لٌشفاَ٘ح ٌٍّعرِّ ، ٍْررب لٌٕرضل    
لّفشلد دلخً لٌٕغَط  لجملرٌّْ ، لذشعُ لٌغَاعاخ لٌْاِح ٌٍذلٌح ، ل ربـذد ِهـاَ  لٌمولٌٔن لٌي ذنثو عٍووَاخ

لِغإلٌَاخ لذلَئاخ للٓدلسلخ لٌّْوَِح ، فَغًن لجملرِّ لَادج لؽْثا ٍّي ىشٍك للمػ ربذد فَٗ لّ٘ذلف لذثٌن فَٗ 
ح لدلولسد لدلارَح ، فىّا ِش ِْٕا ِٓ لثً لٌوعارً ، لِٓ تٌن لِّوس لدلهّح لٌي جية أْ ذْيي لٌْٕاٍح ِٓ لٌرؾشٍِ ِغأٌ

أْ أخٖلَاخ لدلَاٖ لذ تشصخ ئىل لٌوظود تً لأفثؽد ظضءل ٕ ٍرعضأ ِٓ لٓدلسج لدلرىاٍِح ٌٍّولسد لدلارَح ، فَعة أْ 
 .ذذسض ذٍه لدلثادب يف لٌغَاعح لدلارَح لحلذٍصح 

ح لذغًَن٘ا لخٍك لدلإعغاخ لٌىفٍَح تزٌه للّرّاد تادلولسد لدلارَفَقثػ ِٓ لٌنشلسً ربذٍس لٌمولٌٔن لدلرٍْمح      
لٓدلسج لدلرىاٍِح ٌٍّولسد لدلارَح للٌٕـ ٍّي لدلٍىَح لٌّْوَِح ٌٍَّاٖ ، لفغػ لجملاي دلؾاسوح لدلغرخذٌِن يف ئدلسج لدلَاٖ 
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دلاء عٍْح لذغًَن٘ا لذََُٕ مجَْاخ ِغرخذٌِ لدلَاٖ ٌرإدً دلسل فْإ يف ٘زل لجملاي ، لجية لٌٕـ ٍّي لّرثاس ل
للرقادٍح ، للًٌّْ ٍّي عَاعح لللَْح ٌٍرغًْن ٌٍَّاٖ لدلوظهح ٌٖعرّْاي لدلٕضيل ذْرّذ ٍّي لؼرَاظاخ لٌفشد لحلمَمَح 
للٌي ذنّٓ لدلغروى لدليٍوب ٌٍؽَاج للٌَٕافح للٌقؽح ِِ ِشلّاج لٌَشلف لٕلرقادٍح للٕظرّاَّح ٌٍّولىٌٕن ، 

ح لٕظرّاَّح ، لذغيٌ يف ٔفظ لٌولد ذىاٌَف لخلذِاخ لدلارَح لربافٌ ٍّي لذْىظ عَاعح لٌرشؽَذ ، لربمك لٌْذلٌ
 .  52لعرذلِح ذٍه لخلذِاخ تؾىً ظَذ

ْ لزجضلرش لذ خيد خيولخ ظثاسج يف رلاي لٌرؾشٍِ لدلارٌ ترثَٕها لّفىاس للدلثادب لحلذٍصح يف ئدلسج لدلولسد لدلارَح  ئ      
ٌَؾًّ ذىاٌَف  ٌٍَّاٖارَح ، لِثذأ لٌرؾالس يف لٌرغًَن ، للدلثذأ لٕلرقادً وإٌـ ٍّي لدلٍىَح لٌْاِح ٌٍّولسد لدل

لذثٕد  ٌنّاْ ربىُ أؼغٓ ٌٍَّاٖ ، ،لٌرؾغًَ للٌقَأح لوزل ذىاٌَف لٌقشف لٌقؽٌ لِْازجح لدلَاٖ لدلغرٍّْح 
ٌنّاْ ذٍثَح لحلاظاخ لدلارَح عولء لٌرمٍَذٍح ِٕها أل غًن لٌرمٍَذٍح لعرشلذَعَح هتذف ئىل صٍادج ذْثئح لدلولسد لدلارَح 

لسغُ ٘زٖ لجملهودلخ لدلثزلٌح يف ٘زل لٓىاس ئٕ إٔٔا  ،لدلخرٍفح ، لئّادج لٌرأًَ٘ ٌٍثَٕح لٌرؽرَح ٌرؽغٌن ٔوَّح لخلذِاخ
 : 51 ٔغعً تْل لدلٖؼَاخ

لدلؾشلّح لّذَ  للٌروفَٖخ غًنٍرغُ لعرهٖن لدلَاٖ يف لزجضلرش تاٌرثزٍش للسذفاُ لٌفالذ تغثة لٌرغشتاخ ،      
لعرّْاي لٌْذلدلخ ، تآمافح ئىل لٌرقشفاخ لٌِٖغإلٌح ٌٍّولىٌٕن لٌزٍٓ ٍغرخذِوْ لدلَاٖ تيشٍمح غًن سؽَذج 

 .يف لٕعرؽّاَ ليف لٌوموء ليف غغًَ لٌغَاسلخ لسػ لحلذلرك : ِصٖ 

ىصًن ِٓ لدلغرخذٌِن تغثة ٍٕثغٌ لٌغٌْ ٌٍؽذ ِٓ ذثزٍش لدلاء للٕعرّْإخ غًن لٌْمَٖٔح ِٓ لثً لٌلٌزل     
لدلؾشلُ ، للٓعشلُ يف ئّادج ذبذٍذ ؽثىاخ لدلَاٖ ّذَ لمِ لٌْذلدلخ أل تغثة لٌغشلح ّٓ ىشٍك لٌروفًَ غًن 

 .لٌمذديح للٌي ٍْود أوصش٘ا ئىل فرشج لٓعرّْاس

ح للًٌّْ ٍّي ذغٍَو ئىل لٌريثَك لٌقاسَ ٌٍمولٌٔن ل ذفًَْ أظهضج لٌشلاتح ٌٍّؽافَح ٍّي لدلولسد لدلارَ ٌغْلٌ    
وإعرهٖن لجملاين لّذَ لعرخذلَ لٌْذلدلخ لدلخاٌفاخ لدلارَح  لٌْموتاخ ٍّي لدلخاٌفٌن للًٌّْ ٍّي لٌمناء ٍّي

 .لدلَاٖ ذٍوٍسللٌروفَٖخ غًن لدلؾشلّح ل

َاٖ يف ذؾغًَ زلياخ لٌريهًن للٌرقفَح ل ذفًَْ زلياخ لٌقَأح للٌرقٍَػ ٌرغاُ٘ يف لحلذ ِٓ لٌيٍة ٍّي لدل    
 .لدلَذلْ لٌضسلٌّ للًٌّْ ٍّي ئلٕاُ لٌفٖؼٌن تاعرخذلَ لدلَاٖ لدلْازجح 

لًٌّْ ٍّي ذَّٕح لدلولسد لٌثؾشٍح لٌْاٍِح يف لياُ لدلَاٖ لذأٍَ٘ها ٌرولوة لٌريوسلخ لٌٍَّْح للٓدلسٍح لدلرٍْمح       
 . ترغًَن لدلولسد لدلارَح 

 اإلعالم واجملتوع املدين التزبي  و جما  تفعيل أخالليات املياٍ يف: املطلب الثاين  
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ئْ لٌغَاعح لدلارَح لٌشؽَذج ، للٓدلسج لدلرىاٍِح ٌٍّولسد لدلارَح، لعٓ لٌمولٌٔن للٌرؾشٍْاخ ٕ ديىٓ أْ ذإدً        
دلس٘ا تؾىً ظَذ ئرل مل ٍولوة ذٍه لٌغَاعح خيو ٘ادفح يف َِذلْ لٌرٍَُْ للٌرىوٍٓ، لتشٔاِط ىّوغ ٌٍروَّح 

خ َِّٕح ٌٍرصمَف تأمهَح لحملافَح ٍّي لدلَاٖ لذشؽَذ لعرهٖوها ٌذى لدلولىٌٕن ،  لٍمِ ّةء ٘زٖ لدلهّح ٍّي لمحٖ
ِإعغاخ لٌرٍَُْ للٌرىوٍٓ جبَِّ َ٘ئاهتا للعارً لَّٖٓ للجملرِّ لدلذين ، وّا ديىٓ ٌٍّشأج أْ ذإدً دلسل ِهّا يف 

 . ِغأٌح لٌروَّح للٌرصمَف

َح ٕ ذمرقش ٍّي ئلٍَُ ٌِْن أل ٍّي فئح تَْٕها أل ٍّي صِٓ زلذلد ، ئمنا سبرذ آشاس٘ا ٍّي وً ئْ لدلؾىٖخ لدلار     
، لٌزٌه فاْ ذذَُّ لٌوٌّ تأمهَح ذشؽَذ لعرهٖن لدلَاٖ لٔؾش أفماُ لٌذَٔا ليف وً لّصِاْ لذياي مجَِ لٌثؾش 

ٕاط أل يف صِاْ ٌِْن أل يف ِىاْ للؼذ ، تً أخٖلَاخ لعرخذلَ لدلولسد لدلارَح جية إٔ ٍثمي زلذلدل ّٕذ فئح ِٓ لٌ
جية أْ ٍىوْ ِهّح ٔغْي مجَْا ًٌٍّْ ِٓ أظٍها ، لإٔ ذىوْ ِمرقشج ٍّي لدلٕاعثاخ لخلافح ، ل إٔ ذىوْ ؼثَغح 
لاّاخ لٌذسلعح أل ِذسظاخ لدلإسبشلخ للدلٍرمَاخ ، وّا ٕ ديىٓ حباي أْ سباسط يف لحلّٖخ لٌثا٘رح لٌي ذذّو ـ يف 

 ٌللاخ ـ ئىل لحملافَح ٍّي لدلَاٖ ، لٕ ٍىوْ ذلا وثًن لّشش يف ٔفوط لعٍووَاخ لدلولىٌٕن ، ٌزٌه ٍٕثغتْل لّ
   .يف أفشلد لجملرِّ  ذأشًنل أّّك  ئلٕاّا لٌثؽس ّٓ لعارً أوصش فاٍَّح ل أؽذ

 لٌرَّٕحّاًِ ِٓ ّولًِ لد للعٍَح ِٓ لعارً لٌرأشًن لذغًَن عٍووَاخ لّفشلٌرٍَُْ يف ّقشٔا لحلامش أُ٘ ٍْررب ل      
، فاٌرٍَُْ ٘و لٌزً حيمك أ٘ـذلف لِّـح لٍؾىً ِغرمثٍها لٌزٌه ذْرّذ لجملرّْاخ لٌَوَ ٍّي ّٕقش لٌرشتَح لٌؾاٍِح

للٌرىوٍٓ يف ذٕفَز ِؾاسٍْها، لذغْي ئىل ذىوٍٓ لٌمَادلخ للٌضّّاء يف لدلذلسط للزجاِْاخ للدلْا٘ذ لدلرخققح عَْا 
 .يف وً لجملإخ لدليٍوب ٌريوٍش للٌرؽذٍسلدلٕؾودج ل ل ٌرؽمَك لٌرَّٕح ِٕها

عمد التعلين هي أجل "  5176 – 5112لَٔشل ّمهَح لٌرٍَُْ ذثٕد مجَْح لُِّ لدلرؽذج لشلسل تاّْٖ لٌْمذ      
ٍَفها تاٌرؾالس لمت لخرَاس َِّٕح لٌَؤغىو ٌمَادج لٌٍَّْح لَِّٖٓح للٌرشلٍط ذلزل لٌمشلس ، لذى  52" التٌوي  املستداه 

ِِ لدلَّٕاخ للحلىوِاخ ؼوي ىشق لآٌَاخ ذْضٍض لذيوٍش لٌرٍَُْ ِٓ أظً لٌرَّٕح لدلغرذلِح ، وّا دّا لٌمشلس 
، لٌمذ لاِد لٌَؤغىو  لٌرٍََّْحلتشلرلها لحلىوِاخ ٌذِط ّمذ لٌرٍَُْ ِٓ أظً لٌرَّٕح لدلغرذلِح يف ئعرشلذَعَرها 

تعلين املياٍ هي أجل التٌوي  : " لدليٍوتح، لِٓ تٌن لّ٘ذلف لٌي عيشهتا  ترْذًٍ مجَِ تشلرلها ٌرؽمَك لّ٘ذلف
، لمت ذؾىًَ فشٍك ًّّ ّادلٌ ّٓذلد خيح ٍَّّح ِفقٍح ٌثٕاء لٌمذسلخ لٌوىَٕح ٌٍذلي لّّناء يف " املستداه 

ؿ لَِّٕاخ لجملرِّ لدلذين لٌَؤغىو وٌ ذذُّ لدلإعغاخ لدلغإلٌح ّٓ لدلَاٖ للدلْا٘ذ لٌرٍََّْح للَّٖٓ للٌمياُ لخلا
 . 53ٌرؽمَك أ٘ذلف ئدلسج لدلولسد لدلارَح لدلغرذلِح

ريوٍش لٌصمافح أْ ذرؽمك ئٕ تٕ ديىٓ ذٍه لّ٘ذلف لدلرٍْمح تادلسج لدلولسد لدلارَح  أْ لٌمذ ذوفٍد لجملّوّح ئىل     
   اِاخ دلخً أفشلد لجملرِّ ؼىت ذٍه لٕ٘رّ ٗ ٍّيـلمشلسج لٌرٕثَ لجملرِّ،لدلارَح لذَّٕح لٌوٌّ تادلؾاوً لدلارَح ٌذى 

 .ٌٍَّاٌٍٖذلي ذرّاؽي ِِ لٓدلسج لدلرىاٍِح لٌغَاعح لٓسلدج وأد ل ٌو 
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ىٖب لزجاِْح لفٕاُ لٌمشلس  : رلّوّح لًٌّْ لدلرخققح مخظ ؽشلرػ سرَغَح ٌ٘  ؼذدخلذيثَما خليرها       
دلشؼٍح لٌصأوٍح ، لجملرِّ لدلذين للدلغرخذٌِن ، للعارً لَّٖٓ  ىٖب ِْا٘ذ لٌرىوٍٓ لدلهين للٌرمين ، لدلذلسط ؼىت ل

ُ لٌفئح لدلهّح يف لجملرِّ ، لٍَّها ٍٕثغٌ لٌرشوَض يف ٍَّّح ذٍَُْ لدلَاٖ ِٓ أظً لٌرَّٕح لدلغرذلِح ، فرَِٖز لدلذلسط ٘
ررب لٌشوَضج لّعاعَح يف ذشعَخ لٌفىش فرٍَُْ شمافح لدلَاٖ للٌرشتَح لٌثَئَح تقفح ّاِح ، لأخٖلَاخ لعرخذلَ لدلَاٖ ، ٍْ

 .لدلارٌ للٌصمافح لٌثَئَح يف لجملرِّ 

لٌفشفح ٌٍؽقوي ٍّي ذٍَُْ ٍرٍْك تادلَاٖ ، دبا يف رٌه ظٍة لدلَاٖ لٍرَػ لٌرٍَُْ ِٓ أظً لٌرَّٕح لدلغرذلِح     
ٍغاّذ ٍّي ذغًَن لٌغٍون ، ل ديىٓ للٌقشف لٌقؽٌ للٌَٕافح لٌقؽَح ، للدلهاسلخ لدلرٍْمح تاعرذلِح لدلَاٖ ّْ لٌرٍَُْ 

ِٓ ذٍُْ لدلهاسلخ يف ئدلسج لدلَاٖ ، لٍرَػ ئِىأَح لٕٔرفاُ تادلَاٖ لدلأِؤح لِشلفك لٌقشف لٌقؽٌ ، وّا أْ لدلإعغح 
  .31لٌرٍََّْح ذوفش لٌروظَٗ للٓؽشلف لذمََُ ِذى لعرعاتح لدلرّذسعٌن  ٌٍٍَّْح لٌرٍََّْح لدلرٍْمح تادلسج لدلولسد لدلارَح

لٍٕثغٌ إٔ ٍمرقش لٌرٍَُْ ِٓ أظً لعرذلِح لدلَاٖ ٍّي ِماّذ لٌذسلعح للٌرذسٍظ لٌشمسٌ ، أل أْ ٍىوْ تامافح      
ِادج ظذٍذج ذناف ئىل لٌربٔاِط لٌذسلعٌ ، لئمنا جية أْ ذىوْ ٍَّّح لٌرٍَُْ  ِٓ أظً لعرذلِح لدلَاٖ ٘ذفا ِٓ 

لذرٍْك تادلٕهط لٌذسلعٌ وٍٗ ، ٌرقثػ أخٖلَاخ لدلولد لٌذسلعَح ،  مجَِ أ٘ذلف لٌٍَّْح لٌرٍََّْح وىً، حبَس ذرخًٍ
جيٍْٗ ٍغرعَة ٌرغًَن لٌغٍووَاخ لعرخذلَ لدلَاٖ ٍِىح سلعخح يف ٔفظ لدلرٍُْ ، حبَس ٍغريَِ أْ ٍإشش يف لجملرِّ ل

 .لدلٕافَح ّخٖلَاخ لعرخذلَ لدلَاٖ

 :٘ذلفأئْ لٌرٍَُْ ِٓ أظً لعرذلِح لدلَاٖ ٍهذف ئىل أستْح     

، لِفهوَ لعرذلِح   ْين فهُ لدلثادب للّعظ لٌي ٍموَ ٍَّها ٍّوَ لدلَاٖ ، للٌْٖلح تٌن لدلاء للجملرِّ ذل: لدلْشفح ـ
  .لدلَاٖ

 لذْين لّفىاس لٌي ذغاُ٘ يف تٍوسج أخٖلَاخ لدلَاٖ: المين واالجتاُات ـ

 لدلارَح لذْين لٌمذسج ٍّي لٌرؽًٍَ لٌٌٍّْ ٌٍمناٍا:  ههارات التفكري ـ

   37لذْين لًٌّْ ٍّي ذبغَذ أخٖلَاخ لدلَاٖ يف لجملرِّ:  املىاطٌ  ـ

لٔرّىن أْ ٍٕاي ّمذ لٌرٍَُْ ِٓ أظً لٌرَّٕح لدلغرذلِح ؼَٗ يف َِٕوِرٕا لٌرشتوٍح ، ليف تشلِط لٌرىوٍٓ لدلهين ليف       
غاعح للذلاِح ، لٍّي وً لدلغروٍاخ ، لٌرٍَُْ لٌْايل للٌثؽس لٌٌٍّْ لحنٓ َْٔؼ لٓفٖؼاخ يف ٘زٖ لٌمياّاخ لحل

لخافح ِا ٍرٍْك ذٍَُْ لدلَاٖ رَّٕح لدلغرذلِح ؼمٗ لحنٓ تأِظ لحلاظح ئٌَٗ ، لٌ لٌرٍَُْ ِٓ أظً فَٕثغٌ أْ ٍْيي دلوموُ
 .للٕعرفادج ِٓ تشٔاِط لٌَؤغىو لِا ذرَؽٗ ٘زٖ لٌفشفح ِٓ ئِىأاخ تؾشٍح لِادٍح ِٓ أظً لٌرَّٕح لدلغرذلِح ،
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مث ٍأيت دلس لعارً لَّٖٓ يف ٔؾش شمافح أخٖلَاخ لعرخذلَ لدلَاٖ لذشعَخها ، فاْ ذلا لٌذلس لٌىثًن يف ربشٍه       
لجملرِّ لٔؾش لٌصمافح لٌثٕاءج ، لٌزل جية أْ ذنيٍِ دبهاِها لذإدً دلس٘ا ، ئر أهنا ذغريَِ دُّ لذموٍح لٌشأً لٌْاَ 

وَ تٗ ّشك لٌغٍووَاخ لٌشؽَذج لذقوٍش وَفَح لٕعرّْاي لِّصً ٌٍَّاٖ فَّا ٍرٍْك تادلَاٖ لذغًَن٘ا ، لِٓ أُ٘ ِا ذم
لدلٕافَح ٌْخٖق للٌصمافح لدلارَح ، لٍٕثغٌ لٌرٕثَٗ يف ٘زل لٌرٕفًن ِٓ لٌغٍووَاخ  هاتؾىً ِمثوي لِإشش ، وّا ديىٕ

 .تٗ لٌرٍَُْ لٌقذد ئىل مشلسج سفِ ِغروى لٌربلِط لَِّٖٓح يف ٘زل لدلوموُ ٌرغاُ٘ يف ذْضٍض ِا ٍموَ

يف لٌٍَّْح لَِّٖٓح دلا ٌٗ ِٓ ذأشًن ٍّي ٔفوط لدلقٌٍن  لِٓ لٌولظهاخ لَِّٖٓح لدلإششج لدلغعذ فَٕثغٌ أْ ٍؾرشن     
ِا للعرخذلَ لدلوسلز لٌذٍين للحلناسً ِّرٕا يف لٌرْاًِ ِِ لدلَاٖ ، فىّا روشٔا يف لٌثذلٍح أمهَح لدلَاٖ يف لٌمشآْ ، ل 

يف رلاي لٌْثادلخ أل يف رلاي لدلْاِٖخ ، ففٌ رلاي يب فٍي لهلل ٍَّٗ لعٍُ يف لٌرٕثَٗ ٍّي أمهَح لدلاء ظاء يف ؼذٍس لٌٕ
واْ لٌٕيب فٍي لهلل ٍَّٗ لعٍُ ٍرومأ : " لٌيهاسج فَىفٌ أْ ٔزوش يف أمهَح لحلفاً ٍّي لدلاء لّذَ ذثزٍشٖ لحلذٍس 

 . 35"تادلذ لٍغرغً تأستْح أِذلد 

ٖ لٌىثًن يف رلرّْٕا فهو ِٕرب ئٌِّٖ لذصمَفٌ لذشتوً ٔقً تٗ ئىل وً ؽشلرػ لجملرِّ ، فاْ واْ للدلغعذ ٌٗ دلس      
لّْ ِهّح  ٌٍّذسعح ىارفح َِْٕح لٌ٘ لٌرَِٖز لٌٍعاِْح للدلْهذ ىٖتٗ ، فاْ سللد لدلغعذ ُ٘ وً ىثماخ لجملرِّ ،

َ تاٌرََُٕ للٓفٖغ ، فّٓ للظة لِٓاَ أْ لدلغعذ ٌ٘ لٌذّوج ئىل لظوب لؼرشلَ لٌرؾشٍْاخ لٌمأؤَح لٌي ذمو
، للٌؾشٍْح لٓعَِٖح ذٕهي ّٓ وً مشس عولء ٍشؽذ لٌٕاط ئىل لدلفاعذ للدلناس لدلرشذثح ٍّي لعرٕضلف لٌصشلج لدلارَح 

ذٍْك تآٔغاْ أل تاحلَولْ أل تادلاء ، لٍٕثغٌ أْ ذقآ ٘زٖ لّ٘ذلف لذٍه لٌربلِط لدلخققح ٌٍذسلط لدلغعذٍح 
ة تؾىً جيٍْها ِإششج لدلفْح ئىل لّرٕاق ِثادب أخٖلَاخ لدلَاٖ ظضء ِٓ لٌصمافح لٌذٍَٕح لٓعَِٖح للٌفمهَح لٌي للخلي

  .ٍإظش ٍَّها لدلغٍُ ّهنا ظضء ِٓ ّثادذٗ ٌشتٗ 

 : خامت 

وثًن يف ذشؽَذ  ئْ أخٖلَاخ لعرخذلَ لدلَاٖ وّا ذثٕرها سلرٍف لذلَئاخ ذرّاؽي ِِ ذْاٌَُ دٍٕٕا لحلَٕف لذلا دلس     
لعرخذلَ لدلَاٖ للحملافَح ٍّي لٌصشلج لدلارَح وّا لٔوّا ، لذٍْة دلسل ِهّا يف لٌرؾشٍْاخ للٌمولٌٔن لدلرٍْمح تادلَاٖ ل 

 .ذؾىًَ لٌغَاعح لدلارَح ٌٍّعرِّ 

ا ٍٍْثٗ لَّٖٓ ِٓ وّا جية ذفًَْ دلس أخٖلَاخ لعرخذلَ لدلَاٖ يف َِذلْ لٌرشتَح للٌرٍَُْ للٌرىوٍٓ ، تآمافح دل     
 .دلس يف ٔؾش لذشعَخ لٌصمافح لدلارَح ، لِٓ تٌن أُ٘ لدلٕاتش لدلغعذ دلا ٌٗ ِٓ ذأشًن ٍّي لجملرِّ 

 املزاجع  

 لٌمشآْ لٌىشمي .7
  7337،  7ؿ   دلس لٌفىش دِؾك ه  2ل٘ثح لٌضؼٌٍَ ، لٌفمٗ لٓعٌِٖ لأدٌرٗ ، ض  .5
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