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 ملخص البحث :

لممي عرفممبر الممب خلاممالبي  خذ مموء  ءدممت د مممو خلمململاسي خ ءمعمم  مخلف ال ممع   م امم  
تالءمم  لمب خ ساممالي مخلء  ممال   ما ممسسل اهممل ءاممأنب عي افءسممب خلء ممال ل مددممالو خلءمملخبر مخي

خلءكا ممالا خلفالءمم  مخلنالأمم   أدهممال ءممي ء ممةملعالا خللملمم    مملب ءممال كالدمما ءممي ء ممةملعالا 
خ  بخل ا اله ء اءفهي ،  سث  فلا ءأاللب خلاالبي   ال ءثل  خلفلسلة لءال تمالي  ما خ  مبخل 

 ءي متف للءكا الا خلنالأ  لأاللح خلفالء  ءي طوب خلفلي .
ب خلا  اضءدا تكب عهي خلءكا الا متل  الوا هته خللبخ   ءمض   ل فض خلكا

خلمتفعمم  خلامم  اءرمما عب ممالو خلفمماللي خذ مموء   أممف  االءمم  ، مخلءءلكمم  خلفبدعمم  خل ممفملع  
  أف  نالأ  .

كءال اطبح  فض خلا الةالا  مل مختع خلءكا الا خلمتفع     خلءءلك  امطئ  
ء  لد الش إءكالدع  خل طالع خلنالص خل فملي ملمبه    لاي خلمتف خلنسبي  أمبة اال

مخلءكا الا خلمتفع   أمبة نالأ  متلك الب م سلاسي إ لخهءال : خلء الهء  خلء ال بة    
عاءالل خلمتف خلنسبي ءي نول إد الو أداللسق نسبي  خ اثءالبي     خل بكالا خلكلبى 
للاي خلمتف خلنسبي م ق تمخال ء للة معءال خلم سل  خ نبى  في طبيق ا  عع خل طالع 

 ب    خلء البيع خلا  الاي خلمتف خلنسبي .خلنالص للء البك     خال اثءال
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 موضوع البحث :

 

إي خل ءل هلل د ءله ، مد افسدا ، مد اغفبه ، مدفمت  ا ءي  بمب عدف دال مءي 
 م فل،0 سئالا عاءاللدال ءي سهله هللا  هم خلءهال مءي عضلل  لي ا ل لا ملًعال ءب لخ 

لءكا الا خلمتفع   ءمضمع هته خللبخ   هم د الش لمب خل طالع خلنالص    لاي خ
 اللءكا الا خلمتفع  خلا  امخ ب امثع هال ال  طمل االبي   0   خلءءلك  خلفبدع  خل فملع  

خلفاللي خذ وء  كالدا ثءبة م الو خ  بخل لء اءفالاهي، مءظهًبخ للاكالءل مخلاكال ل لسي 
 خلء لءسي ، منأعأ  إ وءع  عنت لهال خ  بخل ءي خلنلفالو مخل وطسي مخلءلمك مخ  بخل

مخلفلءالو مخلءم بيي ، ءا ءلسي لتلك ابو خذ هالي خال اءالا     لاي خلد الطالا 
ملي عكي عءب متف خلءكا الا خلنالأ    د   0خللسدع  مخلث ال ع  مخلافلعءع  مخال اءالاع  

ءي خل  دالا ، مءدر  سافالل  لهال خلنلفالو مخلفلءالو مخلءم بمي ال  خلء اءع ، لل كالدا 
لمخ ب مءطاللب خلاكال ل خلتي خءاالزا  ا ء اءفالا خلء لءسي دءًطال ل لمك بخق عءلعا خ

 0الب االبينهي اءال  مخهي ءي خلء اءفالا خ نبى 
ملي دفبر الب االبي  خلفاللي خذ وء  ءدت د مو لمل  لد  عءع  مدد  خلف الر 
تالء  خ بدط  ملمب   ا  اهل ءاأنب عي افءسب خلء ال ل مددالو خلءلخبر مخلءفالهل مخي

  ما سسل خلءكا الا خلفالء  مخلنالأ  ه  ءي ء ةملعالا خللمل    لب خ ساالي مخلء ال 
ءالكالدا ء ةملع  إتالء  الك خلهسئالا  زًوخ ءي ء ةملعالا خ  بخل ا اله ء اءفالاهي ، 
سثبمي لالك خاللازخءالا بمخ طهي  اللء اءع ، مافءق ءي ا  سق خلاكال ل خلءطلمب لسي 

خلء اءع ، سلاغمي ءبضالة هللا مبضمخدا  خ  بخل خل اللبيي مخ  بخل خلء اال سي ءي  بخئح
 0، ماءو أاللً ال ءامخأو ع بى ء بى خلألت  خل البي  

مل دال  ألل إتالء  خ لل  ال  تلك ، لل إي ءأاللب خلاالبي  تل  فلا  ال ءثل  
خلفلسلة لءال تالي  ا خ  بخل ءي متف للءكا الا خلنالأ  لأاللح خلفالء  ءي خلفلءالو 
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لفالو لد  خلف الر خل لق    لدالو خلءكا الا خلنالأ   أبكالي متل كالي لن 0مطوب خلفلي 
تأمبهي ممتفهال لأاللح طوب خلفلي ، ماأءسي خلأبر السهال    ر ءالسةءي خ اءبخبهال 
   علخو ب اللاهال مدءمهال    تاللي خ عالي   ا  غلا الك خلءكا الا خلمتفع  نول 

كال   .   مداللا  فض  خلفأمب خلم ط  خذ وءع  ظالهبة افّي عب الو خلفاللي خذ وء 
الك خلنزخئي ءي خل هبة مخالدا الب  ا  ختابدا  ءالا خل ضالبة خذ وءع  لهال مأالبا 

 0 ضالبة الي مكاالب 
مل دال  ألل  بل عهي خلءكا الا خلمتفع  خلا  اءرا عب الو خلفاللي خذ وء  ،   ل 

بل عم خلا لسل كالي ءمضماهمال ء الال للفلسل ءي خللبخ مالا  مخلكاب مخلا  ادالملاهمال  الل 
 مءدهال :

ءممال  ممالو ادممل كمممبكعر امممخل  مم  كاال مم  خلءم مممي ق نممزخئي خلكاممب خل لعءمم   مم   - 1
مخلمممتي ادمممالمل  عممما  (1)لله مممبة ق  1000خلفمممبخق ءدمممت عتممملي خلفأممممب  اممم   مممد  

 الل بل خلءكا الا خلمتفع  خلا  عمتفهال نلفالو لد  خلف الر  ام  اهمل خلء افأمي 
مءكا ممالا خلمممزبخو مخلمممالة ، مكممتلك خلنممزخئي   ممالهلل  مم  خل ممبي خل ممال ع خله ممبي ،

خلمتفعممم  خلنالأممم  خلاممم  عمتفهمممال خلفلءمممالو مخلءم مممبمي لممملوًخ ءمممي خلءالئممم  خله بيممم  
متممل خ ممادل كمممبكعر امممخل  مم  ء مم ا المم  ءممال  0خلثالدعمم   امم  خلءالئمم  خلفال ممبة 

 الو    كاب خ ملسي كاللء فملي مخلي خلفمط  مخلي خل الا  مخلأمفلي مخلمي 
ي مخلنطسممب خل غمملخلي مخلممي علمم  عأممس ف  مخل فطمم  مخلممي خلدمملعي كثسممب مخل ل  ممدل

مخل ممممال ب مخلممممي اللبدمممما مخلأمممممل  مخلممممي خ ثسممممب مخلممممي خلفلممممبى معممممالتما مخلممممي 
 0خلط ط   مخلفنبي مخلي نلكالي مخ ألهالد  مغسبهي

                                           
لله مبة  1000نزخئي خلكاب خل لعء     خلفبخق ءدت عتلي خلفأمب  ا   د   0كمبكعر امخل  (1)

 0هم 1367 غلخل ، ءط ف  خلءفالبر ،  0
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ءممال مبل ادممل سم ممف ع ممفل لخغممب  مم  كاال مما خلءم مممي ق  هممالبر خلءكا مم  خلفبدعمم   - 2
لمممتي اممممبض  عممما لفهممممالبر ء ءمامممالا خلءكا ممممالا مءدهممممال مخ (1) ممم  خلنممممال  سي ق 

 فمممض خلفهمممالبر خل لعءممم  خلاممم  خ ممماهل ا  أمممب ء ءمامممالا  فمممض خلءكا مممالا 
 0خلمتفع  خلهالء     خلفبخق مخل الي مءأب م ءالل ع بي عال مغسبهال 

ءممممال  ممممالو تكممممبه ادممممل  لسممممب خلزيممممالا  مممم  كاال مممما ق نممممزخئي خلكاممممب  مممم  لء ممممق  - 3
ي مخلتي خناص  عما 1902  ع زخو االي خلتي عألبه    عبدف (2)مضمخ سهال ق 

خلءكا الا خلمتفع     لء ق كاللظالهبي  مخلفءبي  مءكا م   ملعءالي  ال مال مالملهللا 
 ال مممممال مخلءمممممو اثءمممممالي خلكمممممبلي مخلنعمممممالطسي مءكا مممممالا خلءبخلعممممم  مخل ءعأمممممالاع  
مخلعأغم ع  مخ متالر مدسا خلنطال   مالل آنمب ءمي خلءكا مالا خلمتفعم  خل مهسبة 

مالم  خلمبغي ءمي عي خلءةلمف تمل بكمز  م   0 مالبة مخلمأمف     ول خل الي  الذ
خ  زخو خلثوث  ال  خلءكا الا خلمتفع     خ لّسبة مخلكدمالئر خل مالءع  إال عدما تمل 
خ ام   خلءكا الا خلمتفع  خذ وءع   م  لء مق   همال ءمي خلافأمسل مخذعضمالح 

0 
نزخئي خلكاب  ءال مبل تكبه ادل خلفعكدا  سلسب لي طبخزي    كاال ا خلءم مي ق - 4

مخلمممتي أممملب  ممم  ء لممملسي خنممماص خ مل لنمممزخئي  (3)خلفبدعممم   ممم  خلنمممال  سي ق 
خلكاب خذ وءع  ، مه     ءفظءهمال نمزخئي متفعم  ، ت مءهال إلم  د مم ت مءسي 

                                           
لسمممبما ، ءطمممال ع أممماللب ،  0 همممالبر خلءكا ممم  خلفبدعممم   ممم  خلنمممال اسي  0سم مممف ع مممفل لخغمممب  (1)

 0ي 1947
ي 1902خل مالهبة ، ءط فم  خلءفمالبر ،  0نزخئي خلكاب    لء ق مضممخ سهال  0 لسب خلزيالا  (2)

0 
لسممبما ، مزخبة خلابدعمم  خلمطدعممم ،  0نممزخئي خلكاممب خلفبدعمم   مم  خلنممال اسي  0 سلسممب لي طممبخزي  (3)

 0ي 1947



 

642 
  

ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية 
 السعودية

 

 

، خ مل خلنزخئي خلفالء  خلا  ع  هال خلءلممك مخ ءمبخو مخل كمالي مخلممالة ، مخلثمالد  
 0عاموي خلء ملءسي معل مالئهي معغدعمالئهي  خلنزخئي خلمتفع  خلا  ع  مهال خ  مبخل ءمي

ل خلءةلف افأعو  سًلخ    ادالملا لالك خلءكا الا خلمتفع    0متل  أر
ءمممممال ادالملممممما الممممملخللطسف إلمممممبخهعي  ممممم  كاال ممممما خلءم ممممممي ق لبخ مممممالا  ممممم  خلكامممممب  - 5

 سمممث خناأممما ع  الثممما للبخ ممم  متفعمممالا خلءكا مممالا  (1)مخلءكا مممالا خذ ممموءع  ق 
 مممانوص مضمممفع  خلءكا مممالا خلءءلمكعممم  ءمممي نمممول خلءءلمكعممم  ، معءكمممي لممما خ

مافمممل لبخ مممالاا  0ا لسمممل  مممبمق خلممممختفسي كءمممال دأممما السهمممال خلمثمممالئق خلمتفعممم  
مع  الثممممما تخا عأمممممالل   ممممم  امثسمممممق امممممالبي  خلءكا مممممالا خلمتفعممممم  ادمممممل خلفمممممالطءسسي 

متمممل   مممق مد مممب اممملًلخ ءمممي خلمثمممالئق خلءءلمكعممم  تخا  0مخ سممممدسسي مخلءءاللعمممك 
 0ءكا الا خلفوت   اللءلخبر مخل

ءال مبل ادل ع س  ء ءمل لمي  دسمل  م  كاال ما ق خلمتمف مددعم  خلءكا م  خلفبدعم :  - 6
خ مما طالي للءمممبمث خلث ممال   ق مخلممتي عفالممب ءممي عهممي خللبخ ممالا خلا لسلعمم  خلامم  

 0ادالملمما لمب خلءكا ممالا مخلء ءماممالا خلمتفعمم   مم  اممالبي  خلءكا ممالا خذ مموءع 
خلفكبيم  خلفبدعم  مخذ موءع  الم  ءملخب مخاالب خلمتمف ق لمةبة خلدهضم  خلفلءعم  م 

كءال خ اداج  أي خلءكا   خلمتفسمممممممم  ق ا كل لدع  خلءكا م  خلفبدعم   0 (2)خل بمي ق 
معدهممال  (3)ءدممت خل ممبي خله ممبي خلبخ ممع  امم  عمخنممب خل ممبي خله ممبي خلثاللممث ا ممب ق

مكالدمما لممما  0خلءممّل خلممتي خدا مممبا الممبه خلءكا ممالا  ممم  خلاممالبي  خلفبدمم   أكءلممما 
                                           

خل ممممالهبة ، لخب مءطممممال ع خل ممممفب ،  0لبخ ممممالا  مممم  خلكاممممب مخلءكا ممممالا  0المممملخللطسف إلممممبخهعي  (1)
 0ي 1962

خلبيمممالض ، ءبكمممز خلءلمممك  عأمممل  0خلمتمممف مددعممم  خلءكا ممم  خلفبدعممم   0ع سممم  ء ءممممل  مممالاالا   (2)
 0هم 1416لل  مث مخللبخ الا خذ وءع  ، 

 191ص  0خلءب ع خل اللق  (3)
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مأعالا هالء  علبزهمال خلملامة إلم  خلفدالعم   اللءكا مالا خلمتفعم   ام  ا ماءب  م  ا
ء ال مممبة لمبهمممال ، مخلفءمممل الممم  ادءعممم  ءأممماللب خلفءمممل خلنسمممبي كءمممال كمممالي العممما 

 0ع و دال ءي تلل 
مخلءكا الا خلمتفع     خلءءلك  خلفبدع  خل فملع  ه   زو ءي خلأمبة خلا  

لنالأ  ، إت خ اأثبا خلءلي خلء ل        اللا خلء اءفالا خذ وءع   فالء  مخلفبدع 
ءك  خلءكبء  مخلءلسد  خلءدمبة مدنالأ  خل بءسي خل بيفسي  سي ظو طمخل خلاالبي  
خذ وء  م عظوي  إل  عي سبث هللا خ بض مءي السهال ءبخكز إ فالع مخ ا طالب 

خلفاللي الهاءالي خلنلفالو مخل وطسي مخلءلمك مخ ءبخو مب الل خلفلي مخ ثبيالو ءي ءدالطق 
مامخ با داس   تلك خالهاءالي الل ءي خلءكا الا خلمتفع  خلءل     0خذ وء  كال   

 الل بءسي خل بيفسي عم  اللءلخبر خلء عط  لهءال عم خلبدط خلء المبة لهءال ،  ضو اي 
امخ ب خلفلسل ءي خلء ءماالا خلنالأ  خلا  عمتفا ضءي ء ءماالا خلءكا الا خلمتفع  

 0بدع  خل فملع      الئب عد الو خلءءلك  خلف
مل دال    ء الل خل أب للءكا الا مخلء ءماالا خلمتفع     خلءءلك  خلفبدع  
خل فملع  ، إال عي ءي خل لسب عي دتكب خلءأاللب خلا  ادالملاهال  اللافأسل خ ا ال   

  ل عمبلا  فض كاب خلاالبي  خلا  ادالملا  0ل ال   خلء ازيل إل  افالأسل إضال ع  
ا للء ءماالا خلمتفع  ، كءال اضءدا  فض عاءالل خلب وا خلءلسداسي خلء ل اسي إ البخ

مءدهال كاالب ق ءبآة خل بءسي ق ذلبخهعي ب فا  ال ال  أًبخ ل فض خلء ءماالا مب ل  
ء ءل كبل ال  ، غسب عي عهي ءأاللب خلء ءماالا خلمتفع     خلءءلك  ااءثل    

 خلءأاللب خلااللع  :



 

644 
  

ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية 
 السعودية

 

 

مخلممتي  (1)ال مما ق تطممبة ءممي سممبخع ق ءممال عمبله ع ءممل المملخلغفمب اطممالب  مم  ثدالعممال كا - 1
هم  سث  ءع نوأ  ء مالالا املة مع اللسمث إتخاعم  لثما ءمي 1375د ب االي 

هممم ادممالمل  سهممال ءمضمممع خلءكا ممالا 1371إتخامم  خلءءلكمم  خلفبدعمم  خل ممفملع  اممالي 
متممل  0خلمتفعمم   مم  خل  ممالز ، مءممال افبضمما لمما ء ءماالاهممال ءممي إهءممالل مضممعالع 

فع     ءلخبر مءكا الا مبدط خلءلسد  خلءدممبة د ب خلفطالب تالئء   اللءكا الا خلمت
 0 أب  سهال ثوثاًل منء سي ءكا   متفع  

خلمتي د مب امالي  (2)مع بل اللهللا اللخل  الب ت ًءال  م  كاال ما ق خلاعمالبخا خ للعم  ق  - 2
ي ادالمل  عما خلءكا مالا  م  ءكم  خلءكبءم  مخلءلسدم  خلءدممبة م ملة مخلطمالئف 1959

خ ثبيممممالو خلممممتسي كممممالدمخ ع   مممممي  خ متممممالر المممم  مد ممممل مخ   ممممالو ء ممممسًلخ لمممملمب 
لخباهمال متمل  0خلءكا الا خلمتفعم  لسدفمق ءمي بيفهمال الم  ادءساهمال مخذ مبخر السهمال مخي

 أمممب الممملخل  الب ء ءماممم  كلسمممبة ءمممي خلءكا مممالا خ انلأمممهال نمممول   ثممما  ممم  
 0ءأاللب خلاالبي  عم نول خلمأف لءال كالي تالئًءال ءي خلءكا الا آدتخك 

لي خلامد مممم  مادمخدهممممال ق خلءكا ممممالا خلفالءمممم   اللءلسدمممم  خلءدمممممبة مافممممل ب ممممالل   ءممممال - 3
ع ممءل لبخ مم  خناأمما  ء ممح خلء ءماممالا خلمتفعمم   مم   (3)ءالضممسهال م الضممبهال ق 

خلءلسدمممم  خلءدمممممبة  سممممث عمبل افأممممعوا كثسممممبة   ممممأي خلءكا ممممالا خلمتفعمممم  مءدهممممال 
خلء ءملع  ماالبر  كءا مخلناد  مخلأال   ماءب  ءملخي مخل الزخدعم  مخلفب الدعم  
مخذ  مممالدع  مخل مممالتزل  مخل مممفالو مكسلممم  دمممالظبى مبدمممالق خل لمممبا م مممسلدال اثءمممالي 

                                           
 0ي 1955خل الهبة ، خلءط ف  خلءدسبي  ،  0تطبة ءي سبخع  0اطالب  ع ءل اللخلغفمب (1)
خل مممالهبة ،  الءفممم  خلممململ  0خلاعمممالبخا خ للعممم   ممم  تلمممب خل زيمممبة خلفبدعممم   0الممملهللا الممملخل  الب  (2)

 0ي 1955خلفبدع  ) ءفهل خللبخ الا خلغبدع  خلفاللءع  ( 
) ب ممممالل   0ءالضممممسهال م الضمممبهالخلءكا مممالا خلفالءمممم   اللءلسدممم  خلءدممممبة  0 ءممماللي الممم  خلامد مممم   (3)

 0هم 1401ءال  اسب (  الءف  خلءلك اللخلفزيز ،  لة ، 



 

دور القطاع الخاص في دعم المكتبات الوقفية في المملكة العربية 
 السعودية 

  

645 
 

 

متل امأل  ءاللي خلامد   إل  داالئج هالء    أي خلءكا الا خلمتفع   0متبخ الش 
 مءدهال :

اأكسل خذنفالق خلمخضح    ادفسمت  مبمق خلمتمف  مسي خ ماهالي خلدظمالب لهمال  -ع  
لعفممممي  فضمممهال ميهممملمي معنمممتمخ عفلثممممي  اللء ءمامممالا خلمتفعممم   كمممالدمخ ق س
 0 (1)خل فض خآلنب ء اللل ءدال ع  نأع  عم ءاللع  ق 

 0افمممبض  فمممض عمتمممالر خلءكا مممالا للهممملي مخذزخلممم  لمي تعمممالي لممملسل ادهمممال  -ب 
 0مكالي  الذءكالي خ اثءالب خلافمعض لإس الل خلللخئل ماطميبهال 

 0خلاءميل خل الل  للءكا الا خلمتفع  غسب كالر  لخو ب اللاهال  - م 
 0افبغ  فض خ ءدالو لل عالي  فاح خلءكا      عمتالاهال خلء للة الي  -ل  

مءهءال عكي ءي عءب  إي خلاغسب خلفءبخد  خلتي  لث    خلءدالطق خلء عط   
 الل بءسي خل بيفسي تل على إل  إزخل  خلفلسل ءي خلءلخبر خل لعء  مخلبدط  مخلءكا الا 

ء ءماالا خلمتفع     إطالب خلمتفع  ، خ ءب خلتي على للمبه إل  ا ءعع خلءكا الا مخل
ءكا الا عكلب ا اماب خلء ءماالا خلأغسبة كال   ، مهم ءال  لث    ءك   خلءكبء  
 سي خ ا طلا ءكا   خل بي خلءك  مءكا   ءك  خلءكبء  خلفالء  خلء ءماالا خلمتفع  

   0ضءي ء ادعالاهال كال   
امممالبر  كءممال ضممءا خلءكا ممالا خلمتفعمم  كال مم   مم  خلءلسدمم  خلءدمممبة  ءممال  سهممال ءكا مم  

معطممبح خلمضممع خلممتي آلمما إلعمما  0 كءمما ا مما ءظلمم  ءكا مم  خلءلممك المملخلفزيز خلفالءمم  
 خلءكا الا خلمتفع  ع ئل  السلة :

                                           
 54دفر خلءب ع خل اللق ص  (1)
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علي عكي ءي خ أمب خلء ال ظ  ال  همع   فض خلءكا الا خلمتفع  خل هسبة كءكا    -
امممالبر  كءممما مخلءكا ممم  خلء ءملعممم  مخلءكا ممم  خلء سلعممم  عءمممًو  ممم  خ ممماءبخب ءفهممممي 

 ا الا خلمتفع     عتهالي خلدالر ؟ خلءك
هل هدالك اوت  لسي اففسل لمب خلءكا الا خلمتفع  ماففسل لمب خل طالع خلنالص  م   -

 خلء الهء     لاي خلءكا الا خلمتفع  ؟
ءمممال خذءكالدمممالا خل  ع عممم  لل طمممالع خلء مممةمل امممي خلءكا مممالا خلمتفعممم  ، مهمممل افممم  المممك  -

 ال م دًعال ؟خذءكالدالا لاففسل لمبهال ملاءهال ءاللًعال م  بيً 
خلءدالطق خلء عط   الل بءسي خل بيفسي كالدما ااكالءمل ءمع ب مالل  خلء م ل ث ال ًعمال  ءمي  -

نممول لسئمم  اامممخ ب لهممال خللدعمم  خ  ال ممع  مءدهممال خلءكا ممالا ،  هممل  ال ظمما خلاطمممبخا 
 خلفءبخدع  خلا   لثا    الك خلءدالطق ال  الك خللدع  خ  ال ع  ؟

بينهممال خلءالضمم  اممي ءضممءمي  ممالمل خلمختفمممي لدعمم  خلءكا مم  خلمتفعمم  الممبا طمممخل اال -
اب مممسنا المممب  مممبمق لتع ممم  م الالممم  ،  همممل ا  مممق خلءكا مممالا خلمتفعممم   اللًعمممال دفمممر 

 خلءضءمي م ق ءفالسسب خلءكا الا خل لسث  عم عدهال   ل ال ءضءمي لا ؟ 
ءال مضع خلء ءماالا خلمتفع   اللًعال ءي  سث ء مامى خلادظمعي مخلء ال ظم  مخلأمعالد   -

 ءالب مخذالخل ؟مخلنلء  مخال اث
لءالتخ دا فب ال  ء ءعالا  فض خلءكا مالا بغمي عي  فمض دءالت همال خكا ملا  مهبة   -

االبينع  معأم  ا ضمءي  ململ خلمتخكبة خل مفلع  ؟ عال ع مّل تلمك خالا ماله ءمي إ مهالي 
 خل طالع خلنالص    لاي خلءكا الا خلمتفع  ؟

خلدظب    عاا ل عي خذ ال   اي هته خ  ئل  ا ال عهءع   اللغ  ، مه  ا لق 
 امأع   الوا    نالاء  كاالب ع س  ء ءمل لي  دسل مبل دأهال كاللاالل  :

رر   حررة   رر    " ضرررةرا الدررةلا الررف الةوررط لقًررةح  رناء
ررم مًي قررم ةافرررا ارر  الدرر لم الدر رر  ًمرر  ًرر ح  لقرر   حًر
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األمرررر اررر  الم ضررر  ةفرررة مررر   ي لررر   رررث  الرررة    ررر ح 
رءا مرح األثرن   ةالدلم   ب يخ ذ فذا األسلة  لقًةح مصل

 (1)مص لر الدمل الخ ري ال  َّ   للمجيمع " 
إي ءال سبيل خللكامب  دسل عي ع ملا    الك خلامأع  هم اففسل لدع  خلءكا الا 
َدالِاهال خل  ع سسي مهي خلفلءالو مع بخل خل طالع خلنالص   ب افلسب  خلمتفع  ءي نول أر

 0خلسمي 
تخ اب دال خل طالاالا خلنالأ     خلءءلك  خلفبدع  خل ف ملع   إدهي عءثلمي  بي   مخي

الب مخلأدرالع معأ الب خلءهي خل بة مخل بكالا خلفالئلع   ي خلار ر كلسبة ءي خلء اءع َاضر
مخلكلسبة مخلء لملة ، معءثلمي بكسزة ختاأاللع  افاءل السهال خللمل     ختاأاللهال خل ب ، 

ا ع السهال ما لي لهال خلضءالدالا مخلا هعوا ، مافالبهال ء البًكال  الاًو    خلادءع  ، م 
 0ء ةملعالا مطدع  ا ا بر ءي ام هالا خللمل  عطربهال م لملهال 

مخل  ي خالتاأاللي لل طالع خلنالص    خلءءلك  خلفبدع  خل فملع  عفلُّ كلسًبخ  كل 
 خلءفالسسب داس   خللاي خلءامخأل لا ءي خللمل  مخلءاءثل    :

 0ا لعي خل بمض مخلء البك  خلبع ءاللع  م  بمق  هل  مء  ف   -
 0خلء الالة    خناعالب خلء البيع خلأدالاع  مخيالخل لبخ الا خل لمى لهال  -
 0إافالو خلءفلخا مخلءمخل خلنالي ءي خلب مي  -
 0إاطالو خ  ضلع  للءدا الا خلمطدع     خلء ابمخا خل كمءع   -
 0 ءالع  خلءداج خلء ل   فبض ب مي  ءبكع  ال  خلءدا الا خ  دلع   -
 0ماالا خلأدالاع  ءدح خ بخض  خلء الدع  للء ب  -

                                           
 192ص  0ع س  ء ءمل خل الاالا   (1)
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ملاءثل لل  ي خالتاأاللي خلءادالء  لل طالع خلنالص    خلءءلك  خلفبدع   
خل فملع  ع سب خ  االت بخض  أاللح خل لخل    لبخ   تلءهال    دلمة خال اثءالب 

خلا  ا لا    خلءفهل خلءأب   ل لة إل  عي الل خل بكالا خل فملع   1998
ءلعالب  59ك  تعءاهال خل متع  للغا إل    فسي  ب  1997خلء الهء  تل مأل االي 
% ءي  41% ءي إ ءالل  خلدالاج خلء ل  خل فملي ، 40لمالب عءبيك  ،  كلا 

 0إ ءالل  خل عء  خل متع  لأل هي خلفبدع  خلءكمد  لءة ب أدلمق خلد ل خلفبد  
ميافمق علخو خللدمك خل فملع  ال  خل بكالا ءي  سث   ي خال اثءالبخا  

ح خلءادالءع  ، مم بة خل سمل  خلءاللع  خلا  ا اماب اءميل خلمخ ف  مءفلالا خ بدال
كءال اءسز  0ء الالا ءافللة ءي خال اثءالبخا  ءال    تلك  فض لبخءج خلادءع  خلث ال ع  

خال اثءالب خلنالص    تطالاالا خلزبخا  مخلأدالاالا خال انبخ ع  مخلا ميلع  مخلكهبدالو 
أوا مخلانزيي مخلءالل مخلاأءسي مخلف البخا مخلءعاله مخللدالو مخلا سسل مخلا البة مخلد ل مخلءمخ

ي ءال ء ءماا 1975مخلنلءالا  لدءم ءطربل  سث للغا خ اثءالبخاا    خلفالي 
 41ب320ي ءالء ءما  1983للسمي بيالل ثي اأالالا  ا  للغا االي  10ب627

 0% ءي خلاأالال خلد ل   19ءلسمي بيالل مع اءب  ءفلل دءم  دمي ءبكب للغ 
امخ ب لعالدالا إ أالئع  لل  ي خالتاأاللي لا البة خ  بخل مال  خلبغي ءي الي  

مخلأدالاسسي معأ الب خلءهي خل بة إال عي ءفلالا دءم عاءاللهي سةكل خل لبة 
 0خالتاأاللع  مدءم ءفلالا خال اثءالب    خ لخو خالتاأاللي خلفالي 

ال  عي هدالك  بي   عنبى ا ع ضءي إطالب خل طالع خلنالص مه  خلهسئالا  
ال ا اهلر ا  سق عبدالح   لب ءال ا هي    خلء البك  خال اءالاع  مخلث ال ع  خلنسبي  خلا  

مالاي خللمل  ءةنًبخ عاءالل  0لهلر ا  سق خلاكال ل خال اءالا  مخلث ال      خلء اءع 
الك خلهسئالا اي طبيق اءكسدهال ءي ا سسل خل الءفالا مخلءفالهل خلافلعءع  خ هلع     

 0 فض ءلي خلءءلك  خلبئع ع  
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كي عي دا الول اي ءلى إءكالدع  ء الهء  خل طمالع  خلنمالص  م  خ اءمالل مهدال عء 
لخباهمال ما مغسلهال  إلم  تلمك خلءمضممع سافمبض  0خلمتفع  مءدهال ا سسل خلءكا الا خلمتفع  مخي

ء ءمل ع ءل علم لسل      ث  سل اي عثب خال اهالل    اطمب ع كالي خلمتف عل ماله  م  
  مخل ممالدمي ل الءفمم  خذءممالبخا خلفبدعمم  دمملمة خلمتممف خذ مموء  خلامم  ا مملا  كلعمم  خل ممبيف

    لمل الءما  -ي ء سًبخ إل  عي خلف هالو لي سافبضمخ 1997خلءا لة    لع ءلب االي 
 0للعمممالي عمتمممالر خل نأمممعالا خل كءعممم  كاللءة  مممالا مخل مممبكالا مخل ءفعمممالا مد مهمممال  -

ملءممال كممالي لهممته خل نأممعالا خل كءعمم  ق  ضمممب تمممي م الاممل  مم  خلء اءفممالا خلءفالأممبة 
المم  كممل خ أممفلة  مممخو  مم  خلء ممالالا خالتاأمماللع  عم خال اءالاعمم  ، مل فضممهال خلسمممي 

إءكالدممالا ءاللعمم  ضممنء  ، مااءاممع  الل نأممع  خل الدمدعمم  مالممبي خلف مممل ماءممالبر ءنالممف 
 هل عأمح عي ا لمل عمتال همال الم  خلء مبماالا  0خ د ط  اي طبيق ءءثلسهال ممكوئهال 

ع ءمي أم   عمتمالر همته خلءة  مالا إي خلنسبي  ؟ خلمتي عبخه  م  همتخ خلأملل عدما ال ءمالد
كممالي دظالءهممال خ  ال مم  ع ممءح لممتلك عم  ممبى افمممعض إلخباهممال ءممي تلممل خلء ممالهءسي  دمما 
ءممي  فممل خلنسممب مخلافممالمي المم  خللممب مخلا مممى، مال ء ظمممب  عمما ، معفمممل خ  ممب  عمما إلمم  

 (1)خذلخبة مخلء الهءسي ءًفال ق 
خل طالع خلنالص خلء الهء  م    الل  خل لمل  ءثل تلك خال اهالل ،  إي لإءكالي 

    لاي خلمتف خلنسبي مءدهال خلءكا الا خلمتفع  الب م سلاسي :
 خلء الهء  خلء ال بة    عاءالل خلمتف خلنسبي  خ مل  :

                                           
  مث عل م   م  دملمة خلمتمف  0عثمب خال اهمالل  م  اطممب ع كمالي خلمتمف  0ء ءمل ع ءل علم لسل  (1)

 7-6مي ل الءفم  خذءمالبخا خلفبدعم  خلءا ملة ءممي خذ موء  خلمتي ا مل  م  كلعم   خل مبيف  مخل مالد
 14ص  0ي 1997لع ءلب  د  
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 مممم  خل ممممبكالا  TRUSTميمممماي تلممممك ءممممي نممممول إد ممممالو أممممداللسق خ مممماثءالبي   
سلخاهال المك  خلكلبى للاي خلمتف خلنسبي  التاطالع د    ءي خ بدالح خل دمع  مخي
خلأداللسق خلا  ساي  سهال خ اثءالب خ أمل  ال  كالل خالتاأاللع  كال   ، ال  

 0عي عفمل االئلهال خلبد   خل مدمي لألمتمالر خلنسبيم  مءدهمال خلءكا مالا خلمتفعم 
 معءكي ام عا خلفمخئل خل دمع  لا سسل هسئالا متفع  ءثل :

 ءفالهل خلالبيب - 
 خلءكا الا - 
 لمب خ ساالي مخلباالع  خال اءالاع   - 
 خ بدط  - 
ال  عي ع ءح لالك خل بكالا مخلءة  مالا خلنالأم   ال مانلخي ع مءالئهال الم   

معو ممب عي االئممل  فممض الممك خلهسئممالا خلمتفعمم  عفمممل  0خ متممالر خلفالئمملة لهممال 
 0 اللدفع ال  خل بكالا دف هال كلبخءج ءفالهل خلالبيب عم خلباالع  خذ اءالاع 

مءعمم  كمممزخبة خ متممالر متممل اممدظي امخئممل خ مماثءالب خلأممداللسق لأمماللح هسئمم   ك 
 0لام سههال لللبخءج خلا  انطط خلمزخبة لا  ع هال 

عي افمبض د م    -مه  خلا  الاي خل طالامالا خلنالأم   -كءال عءكي لللمل   
ضممئسل  ءممي خ بدممالح المم  خل ممبكالا   سممث اأممب الممك خلد مم    مم  أممدلمق 
خ مممممماثءالبي اممممممالي ع ممممممء  ق أممممممدلمق خلمتممممممف خلنسممممممبي خل ممممممفملي ق ميامممممممل  

ء لممر إلخبامما مضممع لممبخءج لمملاي خلمتممف خلنسممبي  مم  عد ممالو خلأممدلمق الممب 
خلءءلكمممم  خلفبدعمممم  خل ممممفملع  كال مممم  ، مالمممم  عي عكمممممي ضممممءي ءأمممماللب هممممتخ 
خلأممدلمق االئمملخا خ متممالر خلامم  ا ا أمملهال مزخبة خ متممالر خل ممفملع   ءممي 
إلخبة عمتال هممال مخلافمعضممالا خلامم  ا أمملا السهممال ءممي خ متممالر خلءزخلمم   مممل 

 0لفالئلة للءكا الا مخلءلخبر مخ بدط  مغسبهال خل بءسي خل بيفسي مخ
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معءكممممي لهممممته خلهسئمممم  عي اد ممممأ المممم  غممممبخب ق لسمممما خلزكممممالة خلكممممميا  ق مخلممممتي  
ع اثءب عءمخلا خ اثءالًبخ  سمًلخ عفممل  ماللدفع  م  خلأمبر الم  خلم ممه خل مباع  

 0للزكالة 
ي  فمممز خل طمممالع خلنمممالص للء مممالبك   ممم  خال ممماثءالب  ممم  خلء مممالبيع خلاممم  اممملا خلثالدع  :

 خلمتف خلنسبي 
مع ءل تلك اءميل ء البيع ءي  أدهال عي ادفكر ال  اطميب علخو خ متمالر  

 0خلنسبي  مءدهال خلءكا الا 
  ممل مضممع دظممالي خلء لمممر خ المم  لألمتممالر خلأممماللب  اللءب مممي خلءلكمم  بتمممي  

 هم أو عالا كثسبة للء لر مءدهال :18/7/1386    35ي/
 0اللءءلك  خذ بخر ال   ءعع خ متالر خلنسبي     - 
مضمممممممع خل مخامممممممل خلءافل ممممممم  لإلخباهمممممممال مخ ممممممماغولهال ما أمممممممسل غواهمممممممال   - 

  0مأب هال ءع الي خذنول   بمق خلمختفسي مع كالي خل بع خل دسف 
ث الاهمممممال  ممممماللطبق  -  مضمممممع نطممممم  ل أمممممب ما ممممم سل خ متمممممالر خلنسبيممممم  مخي

 0خل باع  مادظعي إلخباهال  
 0ال مضع نط  االء  ال اثءالب مادءع  خ متالر مغوله - 
مضممممممع نطمممممم  ذث ممممممالا عمتممممممالر خل ممممممبءسي خل ممممممبيفسي نممممممالب  خلءءلكمممممم   - 

 0مخل أمل ال  مثالئق إث الاهال مامل  عءمبهال م ق  بمق خلمختفسي  
مضممممممممع خلا بيممممممممب خلءممممممممالل  خل ممممممممدمي لمممممممممخبلخا مءأممممممممبم الا خ متممممممممالر  - 

 0خلنسبي   
 0ااءالل خلء بماالا خلء ابح ادفستهال ءي عءمخل خ متالر خلنسبي  خ  - 

ك خلأو عالا لدل سنص خلء لر  الال اثءالب مخلادءع  لألمتالر م ق م الو    ال
مهم خ ءب خلتي  0نط  االء  ، مكتلك خااءالل خلء بماالا خلا  افمل  اللدفع لألمتالر 
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عءكي خلء لر ءي طبح للخئل خ اثءالبي  السلة ءدهال ء البكاا ءع خل طالع خلنالص    
خ طبخر خلء البك  ءءال عفمل  إتالء  ء البيع  سمع  تخا ءبلمل ءالل  ء ز ا افسل ءدا

 0 اللدفع إس الً ال لاطميب مادءع  خ متالر خلنسبي  كال   
ًتخ دظبدال إل  ءءالكالا خ متالر االء   غاللً ال ءال د لهال ال  هسئ  ا البخا   مخي

تلعء  االمع ءمختع ءاءسزة    خلءلي خلبئع ع  ، مءثل الك خلءمختع ال ا اثءب  اللًعال   كل 
 لءالتخ ال ا  ق  0لخبخا خ متالر خل سمل  خلكال ع  للاطميب  سل كءال ال اام ب للى إ

خلء البك  ءع خل طالع خلنالص    اءميل ء بماالا خ اثءالبي  تخا  لمى ختاأاللع  
 0الّب ءي خللنل ءال عفسل تطالاالا السلة ءي خلمتف خلنسبي 

للخئل السلة للاءميل خلف مالبي لألمتمالر س ملب عي املبر  (1)متل طبح عدر خلزبتال  
ل خلء لممر خ المم  لألمتممالر الانممالت خلم ممالئل خلكفسلمم  لادفسممت ءممال عءكممي ادفسممته  فممل ءممي تلمم

 0خ اعفالو خل بمق خل باع     خلمتف 
 0مهللا افالل  عالي  اللأمخب 

 
 

                                           
 0د ممب  مم  خللدممك خذ مموء  للادءعممم   0خلم ممالئل خل لسثمم  للاءميممل مخال مماثءالب  0عدممر خلزبتممال  (1)

هم  ص 1415 لة ، خلءفهل خذ وء  لل  مث مخلالبيب ،  0إلخبة ماثءسب ءءالكالا خ متالر 
183 -202  


