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 :ملخص الدراسة 

 

ػٍٝ اٌجٕبء  ٚرأص١ش٘ب ،ِّبسعبد اٌؾشوخ اٌطالث١خ ئثبْ االٔزفبضز١ٓ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخثبٌذساعخ ٚاٌزؾ١ًٍ ٘زا اٌجؾش  ٠زٕبٚي 

ع١بق اٌزغشثخ  فٟطٙب ِٓ خالي ِؼبٌغزٗ ٌٕشبطبد اٌؾشوخ اٌطالث١خ فٟ عبِؼخ ث١شص٠ذ ٚسث االعزّبػٟ اٌفٍغط١ٕٟ، ٚرٌه

رؼًّ ػٍٝ  -ثغجت االؽزالي اإلعشائ١ٍٟ اٌفٍغط١ٕ١خ ّإعغخاٌ فٟ ظً اخزفبء-اٌّّبسعبد ٘زٖ ٚو١ف وبٔذ  .اٌفٍغط١ٕ١خ

ػٍٝ شطجُٙ وفبػ١ٍٓ ٚاٌزٟ ػٍّذ اٌفٍغط١ٕ١خ  فٟ ظً اٌّإعغخرؼ١ش ِّبسعبد صُ أضؾذ ئػبدح ئٔزبط راد رغؼٝ ٌٍزغ١١ش، 

 .أعبع١١ٓ

وشف  ِٓ خالي ،خالي االٔزفبضز١ٓؼخ ث١شص٠ذ ِّبسعبد اٌؾشوخ اٌطالث١خ فٟ عب٠ِٙذف ٘زا اٌجؾش ئٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ 

، ِٚذٜ اٌزأص١ش اٌزٞ ِبسعزٗ اٌؾشوخ اٌطالث١خ ػٍٝ فٟ ؽبي ؽذٚصٙب ّّبسعبد٘زٖ اٌفٟ ٔٛػ١خ اٌؾبصٍخ زغ١شاد اٌ ِب١٘خ

١شاد طشأد ػٍٝ دٚس اٌؾشوخ ١ٕ٘بن رغً٘ : ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌزغبؤالد ِٕٙب ٚرٌه ثبإلعبثخاٌّغزّغ اٌفٍغط١ٕٟ، 

شاد اٌزٟ طشأد ػٍٝ ِّبسعبد اٌؾشوخ اٌطالث١خ ١اٌزغ١ً٘  فٍغط١ٕ١خ فٟ االٔزفبضخ اٌضب١ٔخ ِمبسٔخ ثبألٌٚٝ؟اٌطالث١خ اٌ

ً٘ رأص١ش  ٍؾشوخ اٌطالث١خ اٌفٍغط١ٕ١خ فٟ عبِؼخ ث١شص٠ذ فٟ االٔزفبضخ اٌضب١ٔخ أَ ال؟ٌ االعزّبػٟ ذٚساٌرشاعغ رضّٓ 

ئٌٝ أٞ ِذٜ وبْ  ٘ٛ ٔز١غخ اسرجبطٙب ثبألؽضاة اٌفٍغط١ٕ١خ أَ ال؟ ِّبسعبد اٌؾشوخ اٌطالث١خ فٟ االٔزفبضخ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ

 ئضؼبف إٌغ١ظ االعزّبػٟ اٌفٍغط١ٕٟ؟ /د اٌؾشوخ اٌطالث١خ دٚس فٟ رؼض٠ضٌّّبسعب

ؽذٜ اٌذساعبد اٌم١ٍٍخ اٌزٟ رٕبٌٚذ ِٛضٛع اٌؾشوبد اٌطالث١خ اٌفٍغط١ٕ١خ، وّب أٔٙب وٛٔٙب ئأ١ّ٘خ ٘زٖ اٌذساعخ  رأرٟ

ِّبسعبد اٌؾشوخ  إلٌمبء اٌضٛء ػٍٝ ِؾبٌٚخ  ٘زا ػذا ػٓ وٛٔٙب رشىً. خ اٌٛؽ١ذح ث١ٓ اٌذساعبد اٌغبثمخٔاٌذساعخ اٌّمبس

رؾذ االؽزالي اإلعشائ١ٍٟ، ػغٝ أْ رىشف ٘زٖ اٌّّبسعبد  ٠شصػفٟ فزشح ال ٠ضاي ف١ٙب اٌشؼت اٌفٍغط١ٕٟ اٌطالث١خ 

ظ االعزّبػٟ اٌفٍغط١ٕٟ ضّٓ اٌظشٚف اٌزٟ سافمذ اٌؾشوخ اٌطالث١خ فٟ رؼض٠ض أٚ ئضؼبف إٌغ١ لبِذ ثٗاٌزأص١ش اٌزٞ 

خالي فزشاد ِٓ ظشٚف فبٌؾشوخ اٌطالث١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ٟ٘ ٔزبط ِب أؽبط اٌّغزّغ اٌفٍغط١ٕٟ . اٌؾشوخ اٌطالث١خ اٌفٍغط١ٕ١خ

خبصخ إٔٔب ٔزؾذس ػٓ فزشح رزٛاعذ ف١ٙب اٌؾشوخ اٌطالث١خ ضّٓ ِإعغخ ٟ٘ عضء ِٓ ِإعغبد اٌّغزّغ . ِزفبٚرخص١ِٕخ 

أضؾذ اٌغبِؼخ ِإعغخ ٌٙب  ؽ١ش ،ثبٌزبٌٟ فاْ ٚعٛد ِإعغخ ٠ؼٕٟ ٚعٛد ١ّٕ٘خٚ. االٔزفبضخ اٌضب١ٔخخالي  ،ٌفٍغط١ٕٟا

ٌؾصٛي ػٍٝ اٌشٙبدح اٌغبِؼ١خ، فأُٙ ٘ذفُٙ اطٍجخ رزىْٛ ِٓ ثّب أْ اٌؾشوخ اٌطالث١خ ٚ. رأص١ش ػٍٝ اٌؾشوخ اٌطالث١خ

 .ُع١ٛاعْٙٛ لٛا١ٔٓ ٚرؼب١ٌُ ٚأفىبس عزإصش ػٍٝ رٛعٙبرٙ

ػزّذ اٌجؾش ػٍٝ ِغّٛػخ فمذ ا، رؾ١ًٍ اٌّضّْٛ ِٓ خالي ، ؽ١ش رُ عّغ اٌج١بٔبدٙظ اٌٛصفٟإٌّ ٌمذ اػزّذد اٌذساعخ

ٚصبئك ٚ، داٌّمبثالؽٛي  ٘زٖ اٌّصبدسرّؾٛسد ٚلذ  .اٌشئ١غخاٌجؾش ح فىشصبدس األ١ٌٚخ اٌٙبِخ اٌزٟ رشصذ ِٓ اٌّ

ئضبفخ ئٌٝ  ،-اٌمذط ٚاٌفغش بصؾ١فز-ص٠ذ، ٚاٌصؾف اٌفٍغط١ٕ١خ ِؼخ ث١شٚث١بٔبد األطش اٌطالث١خ ِٚغٍظ اٌطٍجخ فٟ عب

 .دث١بد عبثمخاألذساعبد ٚآٌِ  أخشِٜصبدس 

 ِؼٍِٛبد غض٠شح ْاخز١بس ػ١ٕخ ِٓ أفشاد ٠ٍّىٛ رُ ؽ١ش .ٟٙ ػ١ٕخ لصذ٠خف ،اٌزٟ رّذ ِمبثٍزٙب ف١ّب ٠زؼٍك ثؼ١ٕخ اٌذساعخٚ

  .اٌذساعخرؼ١ُّ ٔزبئظ  ٌٓ ٠زُخبصخ ٚأٔٗ  ،ٌٍٛصٛي ئٌٝ فُٙ ِزؼّك ػٓ اٌّٛضٛع



ب  

 

 :ِٓ وبفخ اٌفئبد اٌزب١ٌخ رّذ ِمبثٍخ صالص١ٓ شخصب  ٌمذ 

 ( .غ١ش ِٕز١ّٓ ٌألطش اٌطالث١خأَ ِٕز١ّٓ عٛاء )األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ  ز١ٓاالٔزفبضخالي عبِؼخ ث١شص٠ذ  خجطٍ -

 .أعبرزح شبسوٛا فٟ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ فزشرٟ االٔزفبضخ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ -

 .ؼخ فزشرٟ االٔزفبضخ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخِٛظفْٛ ػٍّٛا فٟ اٌغبِ -

 

 :رزٍخص أثشص ٔزبئظ اٌجؾش ثّب ٠ٍٟ

 

 ، ئٌٝ ِّبسعبد ٚأٔشطخ ِشززخ٘بدفخ ِٕظّخاٌزؾٛي فٟ ِب١٘خ ِّبسعبد اٌؾشوخ اٌطالث١خ، ِٓ ِّبسعبد  .1

فٟ  ذفٟ االٔزفبضخ اٌضب١ٔخ ػّب وبٔ اٌؾشوخ اٌطالث١خ رغ١ش أ٘ذاف٠ؼىظ ٚ٘ٛ ِب ػّمذ اٌخالفبد اٌطالث١خ، 

رؼ١ّ١ٍخ ٚٚط١ٕخ، ٚرشع١خ ٠ٌٍٛٙخ اٌفٍغط١ٕ١خ لجً ٚخالي االٔزفبضخ األٌٚٝ، ئٌٝ  أ٘ذاففّٓ . االٔزفبضخ األٌٚٝ

 .ِشززخ، ال رٕذسط رؾذ أٞ ٘ذف ٚاضؼ فٟ االٔزفبضخ اٌضب١ٔخ ِطبٌت

 

خ اٌزٟ فبألٔشط .فٟ االٔزفبضز١ٓ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ٌزؼض٠ض إٌغ١ظ االعزّبػٟ اٌفٍغط١ٕٟاألٔشطخ اٌّٛعٙخ  غ١بة .2

اٌزٞ ٠إوذ أْ أٚ االػزمبي، ٌُ رجشص ثبٌشىً  ثبالعزشٙبدرزؼٍك ثبٌّشأح اٌفٍغط١ٕ١خ ٚاألعش اٌزٟ فمذ أؽذ أفشاد٘ب 

ِٓ لجً اٌؾشوخ اٌطالث١خ فٟ عبِؼخ ث١شص٠ذ ٌزؼض٠ض اٌشٚاثظ ِغ عبٔج١ٓ ٕ٘بن ِؾبٚالد ضّٓ أعٕذح ٚاضؾخ 

 .أعبع١١ٓ فٟ أٞ ِغزّغ ئٔغبٟٔ

 

 :اٌطالث١خ رؼذد أعجبة رشزذ اٌؾشوخ .3

 

ٚث١ٓ اٌؾشوخ  ،اٌفغٛح ث١ٓ اٌغبِؼخ وّإعغخ ِٚٛلغ ٚفضبء إلٔزبط ِؼشفخ رغبُ٘ فٟ اإلسرمبء اإلٔغبٟٔػّك  :األٚي

اٌطالث١خ اٌزٟ ِٓ اٌّفزشض أْ رزشعُ ٘زٖ اٌّؼشفخ ِٓ خالي ِّبسعبد ٠زُ رغ١ٕذ٘ب ألعً اٌّغبّ٘خ فٟ رؾم١ك أعٕذرٙب 

 .وؾشوخ اعزّبػ١خ

 

عجؼخ أػٛاَ، ػّذد ف١ٙب اٌغٍطخ . ارفبل١خ أٚعٍٛٚاٌزٟ فشضزٙب االٔزفبضخ اٌضب١ٔخ،  ٔذالعا عجمذاٌؾبٌخ اٌزٟ : اٌضبٟٔ

 .اٌفٍغط١ٕ١خ ػٍٝ رفش٠غ اٌؾشوبد االعزّبػ١خ ِٓ ِؾزٛا٘ب ثّب ف١ٙب اٌؾشوخ اٌطالث١خ

 

ٌزٟ أٌمذ ثظالٌٙب أدٜ ئٌٝ ثشٚص خالفبد عٛ٘ش٠خ فٟ األؽضاة اٌفٍغط١ٕ١خ ٚاِّب ل١بدح فٍغط١ٕ١خ ِٛؽذح،  غ١بة: اٌضبٌش

عؼً  ٚرذخً األؽضاة اٌفٍغط١ٕ١خ ثبٌغغُ اٌطالثٟ، ؾبٌخ االٔمغبَ اٌفٍغط١ٕٟ،ف .ػٍٝ اٌؾشوخ اٌطالث١خ فٟ عبِؼخ ث١شص٠ذ

شغُ ٚعٛد ثشاػُ ٌٍؾشوخ اٌطالث١خ فٟ عبِؼخ ف. ِٓ اٌؾشوخ اٌطالث١خ رزّضق ِزخجطخ ٌٍٛصٛي ئٌٝ أ٘ذاف ٌُ رؼذ رشا٘ب

غ١بة ٚ٘زا أدٜ ئٌٝ  .ِٕظُ ٠غّؼُٙ فال ٚعٛد ٌؾشوخ طالث١خٚػًّ ٘ذف  دْٚالث١خ، ئال أٔٗ ث١شص٠ذ ٚاٌّزّضٍخ ثبألطش اٌط



ت  

 

ػٍٝ فبػ١ٍخ ٔشبطبد  خً األطش اٌطالث١خ، ِّب أصش عٍجب  اٌفىش اٌّإعغبرٟ ٚئٌٝ ٚعٛد اٌفشد٠خ فٟ رذاٚي اٌمشاساد دا

 .اٌؾشوخ اٌطالث١خ وىً



 :فٟ عبِؼخ ث١شص٠ذ اٌؾشوخ اٌطالث١خ ِٓ غ١بة ِفَٙٛ اٌؾشوبد االعزّبػ١خ .4

ئْ رجذي أ٘ذاف اٌؾشوخ اٌطالث١خ، ِٓ أ٘ذاف ٚاضؾخ فزشح االٔزفبضخ األٌٚٝ، ئٌٝ أٔشطخ ال رٕذسط ضّٓ أعٕذح 

ٚعٛد ؽشوخ طالث١خ فٟ االٔزفبضخ األٌٚٝ ِغ غ١بثٙب فٟ االٔزفبضخ داخ١ٍخ فزشح االٔزفبضخ اٌضب١ٔخ، ٠ش١ش ئٌٝ 

 .ط ل١بَ أٞ ؽشوخ اعزّبػ١خأعب ِؾذد ألٞ عّبػخ ٘ٛفٛعٛد ٘ذف . اٌضب١ٔخ


