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 قواعد النشر باجمللة

حظهُل عمل جل إن صفحاث مجلت الخلدوهُت مفخىحت للباحثين مً داخل الىطً وخازجه. ومً أ

 املجلت ًسجى مً الساغبين في وؼس بحىثهم الالتزام باللىاعد الخالُت:

 أن ًيىن العمل العلمي أصُال لم ٌظبم وؼسه. -1

وال  ،ميز لاعماٌ امللدمت بالجّدة والعمم في الطسح وباألطلىب الظلُم واملىهجُت العلمُتًيبغي أن جخ -2

 .جهاث أخسي  لليؼس في جلبل املجلت املىاد امليؼىزة أو امللدمت

د عدد صفحاث امللاٌ عً  -3  صفحت.  15أن ال جٍص

 خط 12لاجىبُت بحجم  واللغت 16بحجم  Traditional Arabicأن جيىن اللغت العسبُت مىخىبت بخط  -4

Roman Times New.ت                         ، وأن ًسفم امللاٌ بملخصين مع اليلماث املفخاحُت باللغخين العسبُت وإلاهجليًز

املجلت غير ملصمت بإعادة لاصٌى املسطلت إلى أصحابها طىاء و ال ًلبل أي ملاٌ بعد اهتهاء آلاجاٌ،  -5

 وؼسث أم لم جيؼس.

عماٌ العلمُت امللدمت جخضع للخحىُم الظسي  العلمي الىىيي واملخخص  كبل اليؼس، ول لا  -6

 و 
 
البحىر والدزاطاث التي ًسي املحىمىن هما أن  .س املجلت الباحثين بلساز صالحُت املىاد أو عدمهاخط  ج

  هاحعدًل
 
لها إلى اليؼس. إلجساء الخعدًالث إلى أصحابها  د  س  ج بحلها في إدخاٌ ت املجلجحخفظ و ليي جأخر طٍس

 ، إلى عدد كادم حظب إمياهُاتهاحعدًالث، أو جأخير اليؼس 

ا وًجب الالتزام بالطسق العلمُت امللدمت في اليؼس، على أن جيىن الهىامؽ  -7  في آخس امللاٌ.ًدٍو

ت. والثاويجيىن امللاالث مصحىبت بملخصين إحداهما بلغت امللاٌ  -8  باإلهجليًز

 وصائل إلايضاح:

جلدم الجداٌو إلاحصائُت والسطىم البُاهُت والخسائط والصىز لاصلُت مظخللت عً الى  في  ًجب أن

(A4 .بؼيل فسدي أو جمايي مع ذهس زكم الجدٌو أو الؼيل ) ٍجب أن جدظم وطائل إلاًضاح و

  بالىضىح.

د إلالىترووي للمجلت:  alkhaldonia.fsh@gmail.com                          ول املساطالث جىجه إلى البًر

 

mailto:alkhaldonia.fsh@gmail.com
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 ملوضوعاتا فهرس

 8 .مدير املجلة............................................................................................تقديم

 9 رئيس التحرير........................................................................احية العدد.....افتت

جهىد مخبر مخطىطاث الحضاسة إلاظالميت في ؼماٌ إفشيليا في 

فهشظت التراث املخطىط بالجىىب الىبحر

 11 د/ عبذ الحم ؼشف

 25 د/ بلت بلخحر الىلذ الاظالمي للعهذ اللذًم

 43 ـبيحت د/ أوهيل أجش الذًً على الىحت املفشي اللذًم

ظياظت إلامبراطىس املغاسبي ظبتيميىط ظفحروط في كيادة 

 إلامبراطىسيت الشوماهيت

 55 أ/حمادوػ بىلخشاؿ

ف جلمعان في هظم الاغتراب الب  67 د/ بىخاسي عمش ً خميغ التلمعاويـو

 75 د/ كذوس وهشاوي املماليً  الىتابت التاسيخيت في مفش خالٌ عفش

 87 د/هماٌ بً صحشاوي  بباًلً الغشب الجضائشي وضع املشأة الشيفيت 

 98 أ/ كفاف عبذ الشحمً 91قخالٌ التىافغ ألاوسوبي العثماوي في ظل ألاصماث الذوليت 

كص ى في الحياة العلميت في املغشب ألا إظهاماث علماء الجضائش

 خالٌ الفترة العثماهيت

 119 أ/ خىفاس حبيب

 127 د/ مىظاوي مجذوب ملتطفاث مً جاسيخ كبيلت العمىس ببالد جباٌ اللفىس 

 أ/ بىعىاوي العشبي التحالف ألاوسبي ونهاًت حىم ًىظف باؼا اللشماهلي 

 أ.د/ ودان بىغفالت

145 

 155 د/هيذاس عبذ الىهاب م ودوسها في بلىسة الىعي الثىسي9191مجاصس الثامً ماي 

 172 د/ ععاٌ هىس الذًً ا على الثىسة الجضائشيت املغشبيت وجذاعياتهاملطالب إلاكليميت 

اهذالع الثىسة التحشيشيت بمىطلت بمعتغاهم )املىطلت الشابعت مً 

 9111 -9119الىالًت الخامعت( وجطىسها ما بحن 

 186 د/ بليل دمحم

 د/ دمحم الضيً ؼبىت جاوعىن أهمىرجا حملت الحلائب خالٌ الثىسة الجضائشيت

 ط د/مععىد بلادي

206 
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في مذًىت جلمعان  واكع مؤظعاث العبادة إلاظالميت ووىادسها

 2911-9191أحىاصها و 

 أوظليم عبذ الىهاب

 د/ حمذادو بً عمش

219 

 مىهج البحث الىجائلي مً خالٌ املفادس املتاحت على الىاب

 

 خحرة سوابحي 

 أ.د/ دمحم ـاحبي

236 

 259  أ/ بً عمش عىف دوس التأـيل إلى العفش الحذًث علم التفعحر مً

 270 واجم عباط د/  في الاكتفاد إلاظالمي ضىابط وملاـذ العلىن الاظتثماسي 

 

 283 د/ لىحل فيفل همىرجاأسوىن اجي لبييت الخطاب والىق اللشآوي التحليل الحج

 د/عشكىب دمحم دوس ألاسغىهىميا في جحليم جىدة حياة  العمل

 ًىظف خىجت عادٌأ/ 

293 

الىؼم التلليذي على الجعذ ألاهثىي: جماٌ وهىيت كشاءة 

 أهثروبىلىجيت في الذالالث الشمضيت

 ط/ظاسي وهيبت

 د/كشيفاث الضهشة

304 

 ابً الطيب فتيحت بىاء ملياط املعاهذة الاجتماعيت ألمهاث ألاطفاٌ املعاكحن علليا

 أ.د/ دمحم الفغحر ؼشفي

324 

املىاسد البؽشيت في جحعحن ألاداء التىظيمي في دوس إداسة 

 املؤظعت الاكتفادًت الجضائشيت

 د/ هيؽىس دمحم ملحن

 أ/ عيبىد صيتىوي

343 

 أ/بً بشاهيم دليلت   ألام املتعلمت والتيؽئت الاجتماعيت للطفل 

 أ.د/ عمشووي بهجت

360 

والتعليم جلييم البرهامج التيىيني البيذاغىجي التحضحري ألظاجزة التيىيً 

 كشاءة جحليليت في ضىء جىدة البرامج التيىيييت املهىيحن في الجضائش

 / بوشريط نوريةط

 الزڨاي مصطفى نادية يوب /دأ
376 

 أ/ بهلٌى عبذ اللادس التخلف بشصخ بحن عالم الغيب وعالم الؽهادة

 أ.د/دمحمي سياحي سؼيذة

409 

العلطت والؽشعيت لذي املثلف والعياس ي في الجضائش  مفذس

 وطبيعت العالكت بينهما

 أ/ دادي دمحم

 أ.د/مضواس بلخضش 

418 

املتىن الؽفهيت الىىع الاجتماعي والليم ؼباب مذًىت جياسث 

 همىرجا

 أ/ بىدواًت مختاس 

 د/جشادي العشبي

438 
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 املعؤوليتجحذًذ  الىضعيت على التؽشيع املعاـش في جأجحر الجزعت

 الجىائيت

 أ/ كاض ي مشاد

 أ.د/ ظماعيلي ًامىت

453 

 461 د/ بشيلل الهاؼمي مؽىالث املجتمع الحضشي 

جلييم العمليت التذسيبيت عىفش هام في جىميت املىاسد البؽشيت في 

 املؤظعت

 481 أ/ بً دسيذي مىحر

ياث و ألابعاد
ّ
 خشيبؾ صهحرأ/ اظتراجيجيت الاختياس املهىــي باملىظمت التجل

 د/ حعـان الجيالوي.أ

494 

اطاساث مشهب جىشيش  مىاـفاث الليادة الاظتراجيجيت لذي

)ظىيىذة( RA1/Kالبتروٌ 

 هشيم أميىت

 أ.د/غياث بىفلجت

509 

والذافعيت لإلهجاص لذي  كلم املعتلبل وعالكته بتلذًش الزاث

 جالميز الطىس الثاهىي 

 بىدسبالت ؼهشصاد

 أ.د/ مىفىسي مفطفى

524 

 537 د/ ادمحم بىحمىم 9111-9119الذاخلي للثىسة التحشيشيت   ظياظت التمىيل

 554 أ/كفاف البؽحر التأجحراث الذًييت اللشطاجيت على الىىميذ

 569 أ/بً ظعيذ عبذ اللادس إلاسؼاد املذسس ي في الجضائشجطىس 
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ظيكىن هافعا على اإلاذي  ههأالشك  ،عىذما ًكىن عمل الاوعان خالصا لغاًت ظاميت

وطشوسيتها  في عمليت  ،مؤمىا بعمى سظالته وإلاا كان فشيم الخلذوهيت .اللشيب واإلاذي البعيذ

دسكىها وهم ًتىاولىن أالتي  فئن جهذهم والسيب ظيكىن في معتىي اإلاعؤوليت ،التىميت

التي ال جحمل  ،ذ لىفعها مكاهت طمً املجالث الىطىيتالتي بذأث جىِج  ،مىاطيع هزه املجلت

 ،جاسوعظمت آلا ،لفيلعىفجأمالث او  ،وأغىاس الىفغ ،واوشغال املجتمع ،ال عبم التاسيخإ

 عالم.وعين ؤلا 

وعاهيت جطشح إوبمظامين  ،ألن جمعت باحثين مً أسجاء الىطً ،كان لها هزا الفظل     

 .ظعادة الاوعان وعان مً أجلظؤال ؤلا

ظعيذ فشيم الخلذوهيت بأن ًظع بين أًادًكم الكشيمت هزا العذد الزي ًحمل سكم     

عً مخبر صادسة المجلت العبر  كثيرة، ويبششكم بميالد وهى سكم  له دالالث ،الثاوي عشش

حتى  ،التي ظيعطع هجمها في ظماء الكليت ،"جشيت في شمال أفشيليا"الذساظاث التاسيخيت وألا

 .مجلت العبر"و  ،مجلت الخلذوهيت" :بىجمتين هما هاجه ألاخيرة بحجص
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الغّشاء.  مظت مىز أن أظىذث إليىا مهام إداسة جحشيش الخلذوهيت ها هي ري ظّت  

تهم اإلاشاجب العال، حتى مظت العىىن وألاعىام وفشيلها ًبزل كصاسي الجهىد 
ّ
جتبّىأ مجل

 ".واحذة: "وما جىفيلي إال باهلل كلهم كلمتو وشعاسهم بّشاق؛ رّواق، 

للذ شّلت هاجه املجلت دسوب التميز وؤلابذاع؛ فصاسث خالل صمً ليغ بالطىيل  

 لعذًذ الباحثين مً شتى سبىع الجضائش. فلصذها  -وألاًام ُحبلى بكل بشائش الخير–
ً
ِكبلت

وآلاجاس للتعشيف بماض ي ألامم، وسواد الفلعفت، والىفغ، واملجتمع؛ أصحاب التاسيخ 

حً أصحابها بأسوعلّحنها دظمت، فجاءث بحم مادة 
ّ
شيذأّدوها بأ، و الل

ّ
ِب الي

ْ
 .والّىغم َعز

ى فشيم املجلت عذدا ال بأط به مً ألابحاث الجادة والجذًذة، في شتى هزا؛ وجلّل  

مجاالث العلىم ؤلاوعاهيت والاجتماعيت، هلذمها للشائىا ألاوفياء اليىم في كالب متميز، 

 متمثال في العذد الثاوي عشش.

  
ُ
ْم ك

َ
ك
َ
لىا اإلاشاد  تّم ل وأصهش لخلذوهيتىا فيما ظلف؛ فهتشّىف إلاعتلبل أجم ا ىّ ول

  ، فكاهت املحصلت ظشوس وفشحإليه بأطعاف ما كىا هشوم ووععى
ً
كذ جىاسدا. ظشوس  دفعت

؛ وفشح وغبطت وبششي بميالد مجلت الِعبر الصادسة عً مخبر عشش بصذوس العذد الثاوي

يليا؛ التي ظيعطع هجمها مع سأط العىت الذساظاث التاسيخيت وألاجشيت في شمال إفش 

 (.8102اللادمت بحىل هللا )

وإهىا والحال هزه؛ هشفع خالص الشكش والتلذًش لكل مً كّذم لىا ًذ العىن  

اللشاءة و  التحشيش، واإلاعاعذة مً أجل النهىض بهزه اإلاهمت العلميت الىبيلت، خاصت هيئت

اء اللشاءة والتصىيب، فلذمت ى، التي ججشمت عالىطً وخاسجه لوالتحكيم مً داخ

بزلك أسوع ألامثلت في الصبر والجلذ مً أجل الشقي بالبحث العلمي في بالدها الحبيبت إلى 

 مصاف الشقي وؤلابذاع.

 الهادي إلى ظىاء العبيل.هى اإلاىفم و وهللا مً وساء اللصذ، و 
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ن جىليها الدولت اهخماما ٌفّد حفؾ الترار املخعىط ببالدها مً اإلاظائل التي ًجب أ ملخص:

خُت للبالد. وإذا كاهذ  ت الىظىُت والخاٍز خاؿا، وذلك إلاا لهرا الترار مً أهمُت قـىي في حفؾ الهٍى

الفهسطت في بالدها ما شالذ لم حفسف الاهعالقت الحقُقُت، فئن ما حققخه الىشازة اإلاىخدبت اإلاكلفت بالبحث 

ًّ قىاهين جقض ي بالحفاػ ـلى هرا الترار وجؤطِع ظىىاث ألاخير الالفلمي ووشازة الثقافت خالل  ة مً ط

 مخابس بحث للغسض هفظه؛ هى أمس ًجب أن هثّمىه وهبازكه، وكما قُل: "زحلت ألالف مُل جبدأ بخعىة".

وإًماها مىا بهرا اإلابدأ الظامي؛ فئهىا هسوم مً خالل هره الىزقت الفلمُت أن وظاهم ولى بنزز 

دىا وبين جسازىا املخعىط، هرا الترار الري ـاوى لظىىاث ظىال ٌظير في مّد حظىز الخىاؿل ب ُيىا وبين هٍى

صوف اإلاخخــين ـً حفؽه وذلك لـفىبت اإلاهمت التي ًكدظيها العابق الفام  مً ؤلاهمال والضُاؿ ـو

لهره الفملُت، مً البحث ـً املخعىط وفهسطخه وجسمُمه زم جحقُقه وإخساحه ووضق بين أًدي الباحثين 

ها في هرا ؤلاظاز، وهي الخجسبت التي خاضها ادة مىهلالطخف دة مً هـى ، وذلك مً خالل ـسضىا لخجسبت فٍس

 .2005مخبر املخعىظاث بجامفت وهسان، الري هيخمي إلُه مىر طىت 

The efforts of the laboratory of the manuscripts of Islamic civilization in 

North Africa at the University of Oran In the cataloging of the manuscript 

heritage in the Great South 

The preservation of the manuscript heritage in our country is one of the issues that 

the State should pay particular attention to, since this heritage is of the utmost 

importance in preserving the national and historical identity of the country. If the 

indexing in our country still does not know the real breakthrough, the 

achievements of the Ministry in charge of scientific research and the Ministry of 

Culture in recent years, in the enactment of laws to preserve this heritage and the 

establishment of research laboratories for the same purpose; is something that 
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should be valued and praised, and as it it said “Journey of thousand miles begins 

with one step". 

Our belief in this supreme principle, we intend, through this scientific paper, to 

contribute even to make a direct link between our identity and our manuscript 

heritage, which has suffered years of neglect and loss and the reluctance of 

specialists to preserve it, due to the difficulty of this general process from  

searching for the manuscript and its indexing and then its restoration and then 

achieve it and put it in the hands of researchers to benefit from it, through the 

presentation of a unique experience in this context, an experiment conducted by 

the manuscript laboratory at the University of Oran, to which we belong since 

2005. 

  مقدمت:

حفّد ـملُت الفهسطت مً أولى الخعىاث التي ٌظلكها الباحث وهى بـدد القُام بهرا الفمل 

 الىبُل؛ حفؾ الترار املخعىط مً الضُاؿ والاهدزاز.  

ق،، و   خها الفٍس قُقا، بقل فقي الفقالم حفخبقر الجصائس بخاٍز واحقدة مقً أهقم اإلاساكقص الثقافُقت فقي ػقمال إفٍس

ققه مققً جققسار كبيققر، خاؿققت املخعققىطالفسبققي وؤلاطققالمي، وذلققك إلاقق لققت ٌفققاوي مىققه ا جحٍى ، الققري ؼققل لفتققراث ظٍى

قققت لفهسطقققخه ـلُقققه التهمقققِؽ والجفقققاو، مقبقققىزا معمقققىزا  فقققي هُاهقققب اليظقققُان، إلقققى أن حفالقققذ الـقققُحاث اإلادٍو

 وجسمُمه وإخساحه إلى الىىز، والاطخفادة مىه في قساوة اإلااض ي، وؿىاـت اإلاظخقبل.

التي اهعلقذ في هرا ؤلاظاز، خاؿت مق مُالد ػقبكت املخقابس الىظىُقت اهققاذ وقد حفددث اإلابادزاث  

ا هقققا السئِظقققت إهققققاذ مقققا ًمكقققً  ت ألاولقققى مقققً هقققرا الققققسن، التقققي وضقققفذ ضقققمً أولٍى املخعقققىط مقققق بداًقققت الفؼقققٍس

إهقققاذه مققً هققره اللققروة الثقافُققت الفلمُققت الهامققت، التققي بقُققذ لفققدة أحُققال جحكققي فققي ؿققمذ جققاٍز  أمققت، وؿققبر 

 ػفب مىاضل.

مقال اإلاىجقصة فقي هقرا ؤلاظقاز، ازجؤًىقا وضقق   قه باـم وحسؿا مً ـلى جثمين حهىد هره الؼقبكت، والخىٍى

خفلقققق، ألامققققس بمخبققققر مخعىظققققاث الحضققققازة ؤلاطققققالمُت فققققي مفـققققلت لىاحققققد مققققً مخابسهققققا دزاطققققت إحـققققائُت ، ٍو

قُقققا بجامفقققت وهقققسان، ؿقققاحب أكبقققر حـقققت فهسطقققت  مظقققمائت ث طققققف الخوالتقققي حفقققدبىالًقققت أدزاز ػقققمال إفٍس

 مخعىط.
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التقي حالقذ دون إجمقام ؟ ومقا هقي اإلافىققاث السئِظقت فقي ـملُقت الفهسطقت جقُُم حهىد هقرا املخبقر افم

ومقققققققا هقققققققي اإلاقترحقققققققاث أو الحلقققققققىل لخفقققققققادي ضقققققققُاؿ التقققققققرار  ى؟ـلقققققققى الىحقققققققه اإلاسجضققققققق  ؤلاهققققققققاذ والفهسطقققققققت ـملُقققققققت

 املخعىط؟

  :الفهرشت ببالدنا إظاللت على بعض املفاهيم املنهجيت وواقع عمليت -/1

 : معنى التراث

فخه لىا ألاحُال مً آزاز 
ّ
فه السحل لىززخه. وفي الاؿعالح؛ هى ما خل

ّ
لغت؛ هى ما وزر أو ما ًخل

ت مسجلت ـلى ألالىاح أو مدوهت في بعىن الكخب التي خعتها أًديهم قبل أن حفسف العباـت.  فكٍس

 : 1معنى الفهرشت

ىماث. والىؿف في الاؿعالح؛ ٌفني إحـاو الـفاث هي ـملُت الىؿف الفني إلاىاد اإلافل

وهي ـلم مً الفلىم ألاطاطُت في مجال اإلاكخباث واإلافلىماث. وهى ـلم له أؿىله ألاطاطُت للش يو. 

وقىاـده، التي اطخقسث مىر ـؼساث الظىين، ولكىه ال ًكدظب بالقساوة والدزاطت فحظب، وإهما 

 .2باإلامازطت الفملُت

وفُد الىؽس مً خاللها في قساوة  3بحاحت ماَطت إلى ؿىاـت حدًثتدها بال إن فهسطت مخعىظاث 

جسازىا وخاَؿت ذلك الترار اإلاخمثل في املخعىظاث التي قد ًىعىي املخعىط الىاحد منها ـلى ـدة أهىاؿ مً 

ب. ،اإلافسفت  والتي هي بحاحت إلى جـيُف وجسجِب فخبٍى

ول ال محالت إلى الاهدزاز والضُاؿ إذا لم ًخم طُؤ  ىامما ًؤطف له الُىم أن حصوا كبيرا مً جسازو 

جكاجف الجهىد لحفؽها وحماًتها، فال هي ُحمفذ في اإلاكخباث الفمىمُت، وال ُوضفذ جحذ جـسف الباحثين 

قـد إخساج بفض البفض منها إلى الىىز، وهرا ًقىدها إلى إػكالُت أخسي وهي: هل قدم الباحثىن ما ـليهم 

 ججاه هره الترار؟

باخخـاز؛ أهه ـىدما هخحدر ـً دوز الباحثين في خضم هرا اإلاىضىؿ، فئهه ال بد لىا أن  ؤلاحابت

الم،  وْفِسضه أو هدىاوله مً زالزت أبفاد زئِظت: حاهب الخجمُق والحفؾ والفهسطت، وحاهب الخفٍسف وؤلـا

 وحاهب الخحقُ، واليؼس.

بقى الجاهب اإلاهم وألاطاس ي هى الجاهب ألاول؛ حاهب الخجمُق و  الحفؾ والفهسطت، حُث بقي ٍو

هرا الجاهب إلى ًىم الىاض هرا مً اخخـاؿاث اإلاكخبت الىظىُت أو مخابس املخعىظاث التي أوؼئذ لهرا 
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الغسض، أو ػبكت املخابس الىظىُت التي ججمق فيها اإلاـىزاث وألاؿىل، وهي في اـخقادها أنها مظؤولُت 

 مىىظت بهره الجهاث.

ظنى لىا أن وفّسف بهرا الترار؟ وما طبُلىا إلى ذلك؟ وما ألادواث وإذا كان ألامس كرلك؛ فكُف ًد

 التي وظخفين بها للىؿىل إلى هرا الهدف؟

هىا جخفدد الىطائل وفي مقدمتها طهس الجهاث الىؿُت ـلى إجاحت الفسؿت للباحثين مً أحل 

 حظهُل ـملُت الحـىل ـلى املخعىط وفهسطخه وإلاا ال جحقُقه كآخس مسحلت.

تها إن ـملُت  الفهسطت هي بح، ـمل هبُل ًقدم خدماث حلُلت لخاٍز  مىعقخىا مما ًحفؾ لها هٍى

، وطدبقى هره الفملُت هي الخُاز الىحُد حتى هحق، نهضت ػاملت في هرا الجاهب وفي ػتى 4مً الاهعماض

هرا  مجاالث الفلىم ؤلاوظاهُت وهيرها مً الفلىم ألاخسي، ألامس الري وظعى إلُه كباحثين مخخــين في

 .املجال، وذلك مً خالل اإلاؼازكت في الىدواث الىظىُت والدولُت التي جقام لهرا الغسض

 : 5الخزائن املفهرشت  -/2

جكفل مخبر املخعىظاث بجامفت وهسان، بفهسطت مخعىظاث دائسة أولف بىالًت أدزاز، وهقي خمظقت خقصائً 

 ـلى الىحى الخالي:

 :6خزانت أحمد بختيأوال/ 

ت  مؤطظها أحمد الفالم القاض ي الؼسعي بؤولف خالل  .7حُىىن ببلدًت أولفجقق بقـس شاٍو

الم البازشًٍ، هير أن جاٍز  والدجه ًبقى إلى ًىم الىاض هرا مجهىال. أما  ت. وهى مً ألـا الفترة الاطخفماٍز

 ل.، بفد حُاة حافلت بالدزض والخحـ1942ُآلاكد أهه جىفي طىت جه فال ًعسح ؤلاػكال هفظه، بل جاٍز  وفا

وقد وسخ الفدًد مً املخعىظاث بُده. ومً أبسش جالمُره العالب داده، وهيره كثير خاؿت أبىاو 

والرخائس الىفِظت، وهي مً وجحخىي خصاهت الؼُ  بختي الفدًد مً املخعىظاث  بختي بقـبت بني بالل.

 320بحىالي  قدزعىظاث التي جحىيها، إذ ًأكبر الخصائً في والًت أدزاز دائسة أولف مً حُث ـدد املخ

لىمه، الفقه وأؿىله، الفقُدة، الخـىف،  لىم القسآن، الحدًث ـو مخعىظا، مىشـا بين اإلاـاحف ـو

لىم وفىىن وأخسي. ؾ وؤلازػاد، التراحم والظير، الخاٍز  والسحالث، ـلىم اللغت، ألادب، ـو  الـى

 وقد حاوث ؤلاحـائُاث في هره اإلاكخبت ـلى الىحى الخالي:

 عىظامخ 15اإلاـاحف: 



د/ عبد الحق شرف                    راث املخعوط   جهود مخبر مخعوظاث الحضارة إلاشالميت في فهرس الت  

15 

 

 مخعىظا 23ـلىم القسآن: 

لىمه:   مخعىظاث 09الحدًث ـو

 مخعىظا 115الفقه وأؿىله: 

 مخعىظا 23الفقُدة: 

ؾ وؤلازػاد:                                           مخعىظا 32الخـىف:   مخعىظا 25الـى

 مخعىظاث 03الخاٍز  والسحالث:                           مخعىظاث 08التراحم والظير: 

 مخعىظاث 07ـلىم وفىىن أخسي:            31ألادب:            مخعىظا 29ـلىم اللغت: 

 مخعوظا 323املجموع: 
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 خزانت العالب التهامي:ثانيا/ 

هق بقـس أزكاغ. 1312مؤطع الخصاهت هى العالب التهامي بً ـبد القادز حُىىوي اإلاىلىد ـام 

وهى أحد جالمُر الؼُ  حمصة ولد الحاج أحمد الفالوي، الري أخر ـىه ـددا مً اإلاظائل، وؿاز مفلما 

 ، زم اهخقل إلى جمىغظذ ومكث فيها ـدة ـقىد.للقسآن ببلده، وبقـس إًنر بؤولف

املخعىظاث . وسخ الفدًد مً هق1403جىفي طىت  مه هللا إماما ومسػدا وهـىحا، وقدن زحوقد كا

 .مق الفلماو واإلاؼاً التي جىحد بخصاهخه، وبفضها بخغ جالمُره، وله مساطالث ـدًدة 

ت باإلاىعقت، مً حُث احخىائها ـلى ـدد ال بؤض به  وحفد خصاهت العالب التهامي، مً الخصائً اللًر

لىمه، مخعىظا 183إلاقدز بحىالي مً املخعىظاث وا لىم القسآن، الحدًث ـو ، جىشـذ بين اإلاـاحف، ـو

ؾ وؤلازػاد، التراحم والظير، الخاٍز  والسحالث، ـلىم اللغت،  الفقه وأؿىله، الفقُدة، الخـىف، الـى

 ألادب.

 وفُما ًلي إحـاو أـدادها ـلى حظب الخخــاث:

 اإلاـاحف: مخعىط واحد

 اثمخعىظ 04ـلىم القسآن: 

لىمه:    مخعىظاث 03الحدًث ـو

 مخعىظا 59 الفقه وأؿىله:

 الفقُدة: مخعىط واحد

 مخعىظا 43الخـىف: 

ؾ وؤلازػاد:  مخعىظا 12 الـى

 التراحم والظير: مخعىط واحد

 مخعىظا 53ألادب:                   مخعىظاث 04ـلىم اللغت:        الخاٍز  والسحالث: مخعىظين

 مخعوظا 183املجموع: 
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 :خزانت العالب أمبارك حاد هللاثالثا/ 

باالظالؿ والاحتهاد الري  هى العالب حاد هللا امبازك، أخر ـً العالب بىكادي، وشادث مفازفه 

سف به إلى آخس حُاجه.  ـُ

وقد أطع مدزطت خاؿت به بقـبت مُخاف، زم حمق الفدًد مً املخعىظاث التي كان ٌظخفين  

 .1996في الخدَزع. وقد جىفي طىت  بها

مخعىظاث، مىشـت بين ـلىم القسآن، الفقه وأؿىله، الفقُدة، التراحم  11جحخىي مكخبخه ـلى 

لىم اللغت.  والظير، ـو

 وفُما ًلي إحـاو كامل مهم مخعىظاث الخصاهت مىشـت ـلى اإلاىاضُق الخالُت:

 01ـلىم القسآن: 

 07الفقه وأؿىله: 
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 01الفقُدة: 

 01حم والظير: الترا

  01ـلىم اللغت: 

 مخعوظا 11املجموع: 

                                                   
 

           

            

       

              

          

 

  خزانت أوالد شيدي بيت:رابعا/ 

مؤطظها هى بُت بً ـبد السحمً بً ـبد القادز بً دمحم بً بُت بً ـبد هللا، وهم ًىدظبىن إلى 

سف ـىه ؿالحه الحاج ـبد السحمً مؤطع جُغ الؼسقي بؤولف. ولقد كان لجدهم ػهسة وا طفت، ـو

ه. وزهم العبُفت القاؿُت في اإلاىعقت، إال أن حد أوالد بُت اطخعاؿ أن ًجمق املخعىظاث  وجقىاه ووـز

والىزائ،، وبفضها ال ًصال في أحظً حال، وهي آلان مىحىدة ـىد أحفاد حد القبُلت الري ًصاول الخدَزع 

مىشـت بين اإلاـاحف، الفقه  مخعىظا 17ت وجحخىي خصاهت طُد بُ بالجامق الكبير وهى العالب بُت.

لىم وفىىن أخسي.  وأؿىله، الفقُدة، الخـىف، ألادب، ـو

 03اإلاـاحف: 

 06الفقه وأؿىله: 
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 02ـقُدة: 

 03الخـىف: 

  02ـلىم وفىىن أخسي:                                     01ألادب: 

 مخعوظا 11املجموع: 

                   

       

            

       

      

    

               

 

  خزانت محمود بن أبي لحيت:/ خامصا

لىمه، الفقه  47وجحخىي ـلى  لىم القسآن، الحدًث ـو مخعىظا، مىشـت بين اإلاـاحف ـو

 وأؿىله، الخـىف، التراحم والظير، ـلىم اللغت، وألادب.

 01اإلاـاحف: 

 02 ـلىم القسآن:

لىمه  04: الحدًث ـو

 16الفقه وأؿىله: 

 11الخـىف: 
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 07ألادب:                    03ـلىم اللغت:            03التراحم والظير: 

 مخعوظا 41املجموع: 

                    
       

           

             

            

      

              

          

    

 

 ، مىشؿ كما ًلي:مخعىط 578 ي كامل الخصائً فقد وؿل إلى حدودىؿ ما جم فهسطخه فمجمأما ـً 

 مخعىظا 20 اإلاـاحف:

 مخعىظا 30 ـلىم القسآن:

لىمه:  مخعىظا 16 الحدًث ـو

 مخعىط 203 :الفقه وأؿىله

 مخعىظا 27 الفقُدة:

 مخعىظا 89 الخـىف:

ؾ وؤلازػاد:   امخعىظ 37الـى

 امخعىظ 13 التراحم والظير:

 مخعىظاث 05 الخاٍز  والسحالث:
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 مخعىظا 37 ـلىم اللغت:

 مخعىظاث 09ـلىم وفىىن أخسي:                مخعىظا 92 ألادب:
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 :   الحلول واملقترحاث -/3

فاث أو قىاهين زادـت ججّسم كل مً زبذ في حقه الفبث بالترار املخعىط أوال : البد مً طً حؼَس

ت الىظىُت.  باـخبازه زافدا مً زوافد الهٍى

ب الفاحل ال آلاحل ـلى إًجاد ؿُغت مىاطبت لحل ثانيا : البد أن حظعى الىشازة الىؿُت وفي القٍس

ؼكل فقدان أو هُاب الثقت بين أصحاب خصائً املخعىظاث والباحثين والجهاث الىؿُت، وهي خعىة في م

دىا إلى الاهدزاز والعمع. قها إلى الحل والخؤخير فيها طُفسض حصوا مً هٍى  اـخقادها ًجب أن ججد ظٍس

: جمكين الباحثين اإلاخخــين في حقل الفهسطت والخحقُ، مً الىؿىل إلى خصائً ثالثا

 املخعىظاث وذلك في إظاز طً قىاهين جىؽم هره الفملُت.

ح بالسؿُد املخعىط اإلاخاح لديهم.رابعا  : حشجُق مالكي املخعىظاث ـلى الخـٍس

إقامت دوزاث  وشازة الثقافت ومخابس املخعىظاث: ًسجى مً الجهاث السطمُت خاؿت خامصا

يُت بمؼازكت أطاجرة وباحثين مخخــين في هره الفملُت، ق ـد مظاـدة أصحاب الخصائً ـلى جكٍى

سها أو فهسطتها، وكرا ججىبا لخىف  فهسطت مخعىظا هم وذلك دون ـىاو هقلها مً أماكنها ألاؿلُت لخـٍى

 أصحابها ـليها مً الضُاؿ أو ما ػابه.

جحىي ذخائس مً الترار املخعىط ال ًجب الاطتهاهت بها، بل  بالدها: إهىا ـلى ًقين أن شادشا

أن همض ي فيها  ،كمظهل لهره الفملُت وشازة الثقافتخاؿت جقخض ي مىا كباحثين ومً  ًخعلب ذلك ـىاًت

قدما  قبل أن ًخدازكىا الىقذ، وحفبث ـىائد الصمً بالكثير منها كما كان الحال مق مخعىظاث الجىىب 

 الكبير خالل فُضاهاث الظىىاث ألاخيرة.

  خاجمت:

بحذ الُىم حفّد مً اإلافابس الخجىّبُت لالهفالث وؿفى الكالم؛ فئهىا وفخبر أن ـملُت الفهسطت أؿ

ت الىظىُت، كُف ال وقد طبقخىا إلى ذلك أمم ـدًدة وفي مقدمتها الدول الغسبُت التي  مً ف  ضُاؿ الهٍى

حىدث لهرا لغسض ظاقاث هائلت طخكفي مظخقبال لظّد حاحاث الباحثين والخقىُين اكمال هره الفملُت 

  .باحترافُت كبيرة
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 ض الخزائن املفهرشت:صور لبع
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 33الصورة: 

 الهوامش:

                                                           

اث، زاحق: حلىي فخُحت، فً فهسطت املخعىظاث الفسبُت ؤلاطالمُت خصاهت كىطام بمىعقت ـً ـالقت الفهسطت باملخعىظ -1

 . 05، ؾ: 2016-2015أدزاز همىذحا، دكخىزاه في آلاداب والحضازة ؤلاطالمُت، بئػساف: أحمد دكاز، حامفت جلمظان، 

ت والخعبُ،، جقدًم و  -2 مساحفت ـبد الظخاز ـبد الح، دمحم حلمي وآخسون، فهسطت املخعىظاث الفسبُت بين الىؽٍس

 .10، ؾ: 2012، 1الحلىجي، القاهسة: مكخبت ؤلامام البخازي لليؼس والخىشَق، ط

ـبد القادز أحمد ـبد القادز، ؿىفت املخعىط والىزاقت والفهسطت في الحضازة ؤلاطالمُت، داز الىزائ، للدزاطت والعبق  -3

ٌؼير ؿاحب هرا الكخاب إلى أهمُت ؿىاـت الفهازض بما ًدبفه مً حُث  2006واليؼس والخىشَق، دمؼ،، العبفت ألاولى 

حصئُاث خاؿت باملخعىظاث مق إـعاو الفدًد مً ألامثلت لهره املخعىظاث التي لقُذ مؼاكل وحلىل مً قبل الباحثين في 

 كخاب ؿىفت الخغ .

 12اإلاسحق الظاب،، ؾ: ـً ألاطباب الداـُت إلى الاهخمام بفهسطت الترار املخعىط؛ زاحق: دمحم حلمي،  -4

 ظبفذ هره الفهسطت  في مجلد كبير مً ظسف وشازة الثقافت. -5

دز، مخعىظاث والًت أدزاز، الجصائس: ميؼىزاث وشازة الاجـال  -6 ـً هره الخصاهت زاحق: مخخاز حظاوي وبؼاز قٍى

 .26، ؾ: 1999والثقافت، 

 د.30و 21، الظاـت 02/11/2017. ًىم w.taouat.nethttp://wwزاحق:  -7

http://www.taouat.net/
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 ملخظ: 

ف والخبضًل الظي اخخىاٍ الٗهض اللضًم مجاال زهبا للٗلماء اإلاؿلمحن الظًً  قيل طلً الخدٍغ

واهىا الؿباكحن في مجاٌ هلض الٗهض اللضًم، وكض جأحى لهم طلً مً زالٌ وكىفهم ٖلى ما وعص في اللغآن 

م  الظي كضم أٌو نىعة هلضًت ئؾالمُت للخىعاة، هما وان للجضاٌ الضًجي الضاةغ بحن أههاع الضًاهاث الىٍغ

ت الثالر صوع َام في مجاٌ هلض الٗلماء اإلاؿلمحن للىخاب اإلالضؽ ٖامت، والٗهض اللضًم بهفت  الؿماٍو

لى زُى مىهج  زانت، وبظلً جمىً اإلاؿلمىن مً الىنٌى ئلى هخاةج باَغة في مجاٌ الىلض الخىعاحي، ٖو

الٗلماء اإلاؿلمحن في الىلض ؾاع هظلً الٗضًض مً الٗلماء اليهىص والىهاعي الظًً جبىىا هفـ اإلاىهج في 

 .هلضَم للٗهض اللضًم

جي، الىلض..اليلماث املفخاحيت:   الٗهض اللضًم، الخىعاة، ابً خؼم، الجٍى
Abstract: 

This distortion and alteration of the Old Testament constituted a fertile 

ground for Muslim scholars who pioneered the criticism of the Old Testament. 

They came to this by standing on what was stated in the Holy Qur'an, which 

presented the first Islamic Islamic version of the Torah, The three heavenly role 

played an important role in the criticism of Muslim scholars of the Bible in 

general, and the Old Testament in particular, thus enabling Muslims to reach 

remarkable results in the field of biblical criticism, and in the footsteps of the 

approach of Muslim scientists in criticism also followed many Jewish scientists 

and Christians who adopted the same term In their criticism of the Old Testament. 

key words: The Old Testament, The Torah, Ibn Hazm, Al-Juwaini, Criticism .. 

  ملسمت:

عغم أهه  لىً ،التي ٌٗمل بها اليهىص ًجي يهضف ئلى وكغ حٗالُم الٗلُضةالٗهض اللضًم هخاب صٌٗخبر 

سُت، لظلً وحب ونف  هخاب ٖلُضة ئال أن طلً   زلافي ئعر الىخاب بأهه َظاال ًىفي ٖىه الهبغت الخاٍع

 ٖبر اإلاٗخلضاث الضًيُت جُىع  الػمذ التي ألاخضار مً مهما وخضزا اللضًم، ألاصوى الكغق  قٗىب ألخض

ش خي عغم مهضاكُخه اليؿبُت همهضع أَمُخه ًٖ هاًَُ َظا ،الخاٍع ً أؾفاع  ، ئط أنجاٍع ٖملُت حم٘ وجضٍو

ض ًٖ ألف ٖام حٗغى اليهىص زاللها ئلى هثحر مً الىكات٘  لت جٍؼ الٗهض اللضًم اؾخمغث لفتراث ٍَى

ا ل َٗى ًّ اصة وألاخضار والهؼاةم أصث ئلى حٗغى هخاباتهم للفلضان والخلف وؤلاخغاق والنهب، وز لٍؼ

وحٗغيذ اللضؽ )أوعقلُم( لالهلؿام  ،والخظف، خُث فلضث الخىعاة مً جابىث الٗهض أًام ؾلُمان

وخمالث الخضمحر مً كبل اليهىص أهفؿهم أو آلاقىعٍحن أو اليلضاهُحن. ومً زالٌ َظا ًدبحن بما ال ًضٕ 

خي ًثبذ حؿلؿل هلله،  للكً أن الٗهض اللضًم هخاب لِـ له أي ؾىض جاٍع
ً
وأهه حٗغى لفتراث  مجاال
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ف   للخدٍغ
ً
ٖضًضة مً الًُإ، وأن أنله الٗبري ال وحىص له بأًضي اليهىص، مما ًجٗل املجاٌ واؾٗا

ش بجي ئؾغاةُل اإلاليء بالخللباث الضًيُت والؿُاؾُت وان له ألازغ في مىاكفهم الضًيُت،  أي أن؛ والخبضًل جاٍع

 ث واإلاىاكف. وكض اوٗىـ طلً ٖلى الخىعاة فخأزغث مً جلً الخللبا

م في أهثر مً مىي٘ ئلى ال وكض ف و أقاع اللغآن الىٍغ له الخىعاة،  الخبضًل التي حٗغيذخدٍغ

وزانت  ،ؿلمحن في مجاٌ هلض الٗهض اللضًم هيلوكاٍ ٖلماء اإلا ئقاعاث وأصلت مً اللغآن واهذ ؾببا في

، ؾىاء واهذ الىخاب الًٗف اإلاىحىصة في ئط وان ٖليهم هكف هلاٍ الخىعاة )أؾفاع مىسخى الخمؿت(،

سُت،  اهلاٍ يٗف ٖلاةضًت، أو جاٍع وكض هبغذ فئت هبحرة مً اإلاؿلمحن في مجاٌ الىلض الخىعاحي وان  ،وغحَر

أٌو الىخاب اإلاؿلمحن الظًً اؾخسضمىا مىهجا هلضًا ٖلمُا، هما أهه في الىكذ أبغػَم ابً خؼم الظي وان 

ومً َىا وان لىا  .حي، زانت أؾفاع الخىعاة الخمؿتهفؿه أٌو مً وان لضًه مٗغفت خلُلُت بالىو الخىعا

 أن هدؿاءٌ: ما َى اإلاىهج الظي اؾخسضمه الٗلماء اإلاؿلمحن في هلضَم للٗهض اللضًم؟

I - :مفهىم الىلس 

ما هما ًلي: الىلس لغت:  -1  للىلض في اللغت مٗىُان متراصفان ٌكحران ئلى مٗجى واخض َو

ف ال أهه حاء بمٗجى الخمُحز والخىلُت: ِؿِئت، والىلض والخىلاص جمُحز الضعاَم وئزغاج الٍؼ
َّ
ىلض زالف الي

وحاء بمٗجى الفدو والازخباع: هلض الصخيء هلضا؛ أي ازخبٍر لُمحز حُضٍ مً عصًئه، ًلاٌ هلض الىثر  .(1)منها

َا ئطا عحٗىا ئلى اقخلاق ولمت هلض في اإلاٗاحم الغغبُت هجضو  .(2)والكٗغ؛ أْهغ ما فيهما مً ُٖب أو خؿً

لي ) . فالىلض َى الخىم (3)( حٗجي الخىمKritikجخفم م٘ مٗىاَا في الٗغبُت، ٖلى أن اليلمت في أنلها ؤلاغٍغ

 . (4)الظي ًمحز بضكت بحن الصخُذ والخُأ

ض ألاههاعي الىلض في هخابه  ٌٗغفالىلس اضؿالحا:  -2 ُتفٍغ  َى:"بأهه أبجضًاث البدث في الٗلىم الكٖغ

م وجصخُذ وجغق لُه فاهه ال ًيىن بمٗجى الىلٌ؛ بل َى مداهمت ئلى كىاٖض مخفم ٖليها ٖملُت جلٍى ُض، ٖو

ُت  أو ئلى وؿم هلي، طلً أن الىلض.. هلض احتهاص ما حؼةُا وان أو ولُا في أي مجاٌ مً مجاالث الٗلىم الكٖغ

م تهضف ئلى الخصخُذ والترقُض مً زالٌ مىاًَ الخُأ والهىاب، بىاء ٖلى  ئهما َى ٖملُت مداهمت وجلٍى

 . (5)ملاًِـ مخفم ٖلى حلها أو ولها"

ى: "ٖضم الدؿلُم  حن مً الىلض فهىان الىلض الخؿً َو ت الالهض الفلؿفُت بحن هٖى ومّحزث مىؾٖى

غ ؾىاء مً خُث مًمىهه )هلض صازلي(، أو مً  غ صون الدؿاٌؤ أٌو ألامغ ًٖ كُمت َظا الخلٍغ بأي جلٍغ

يىن أمُل ئلى ئبغاػ الُٗىب مىه ئلى ئبغاػ  مهضٍع )هلض زاعجي("،  أما الىٕى الثاوي فهى الىلض اللبُذ: "ٍو

. أما في اإلاعجم الخىعاحي الىلض: "ٌٗجي الخىم، وأنبذ ٌكحر في (6)املخاؾً أو ئلى وي٘ شخيء ئًجابي بىفؿه"

اللغت الفغوؿُت ٖلى الخىم اللاسخي والهضام، في خحن أن مٗىاٍ لضي ألاوؾاٍ الٗلمُت زانت لضي عحاٌ 

ُٗي الهىعة الخلُلت للخالت اإلاضعوؾت مً خُث كُمتها وخضوصَا الخفؿحر ف هى الخىم الظي ًلضع َو

ا" لُه ًمىً اللٌى أن الىاكض َى طلً الٗالم الظي ًهضع ًدىمه بٗض فدهه (7)وغىاَا وفلَغ  لألٖماٌ. ٖو
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ش وأنالت الىو اإلاضعو  سُت الغامًت والخىاٍع ؽ وصخت ألاصبُت والفىُت، ويهخم بمىاككت ألاخضار الخاٍع

اجه  . (8)مسَُى

لُضتهم، ئط حٗغفه  الىلس الخىضاحي: -3 ف اإلاُٗاة للىلض الخىعاحي بازخالف ئًمان مّٗغِفُه ٖو جسخلف الخٗاٍع

ت ) ( بأهه: "الضعاؾت اإلاىهجُت للىو اإلالضؽ بغغى مٗغفت La Grande encylopédie Larousseمىؾٖى

اجه" ت(9)مفهىمه ومدخٍى م مجمٖى
ّ
دكاعص  . وكض حم٘ ًىؾف الىال ف ٍع ف للىلض الخىعاحي منها حٗغٍّ مً الخٗاٍع

ّغفه أًًا:  ؾُمىن بلىله: "الٗىاًت اإلاُلىبت مً أحل جصخُذ ألازُاء التي حؿغبذ ئٌ الىخب اإلالضؾت". ٖو

"مٗغفت هُفُت الخىفُم بحن ما وٗلمه وما فغى ٖلُىا ؤلاًمان به". بِىما ٌٗغفه بًٗهم بلىلهم: "الىلض 

ههىم الخىعاة لِؿذ صخُدت، أو أنها بضلذ زالٌ اهخلالها ٖبر ألاػمىت، أو إلبُاٌ  الخىعاحي َى بُان أن

صٖىي أنها مىخاة مً هللا". بِىما ٌٗغفه البٌٗ آلازغ: "الىلض الخىعاحي ٖلم ٌؿعى ئلى جدضًض َغق ونٌى 

كمل هلض الىو، والىل سُت والالَىجُت، َو ض ألاصبي، الىو ئلُىا، وجدضًض كُمخه وفاةضجه ألاصبُت والخاٍع

خي، والىلض الضازلي، والىلض الخاعجي".   والىلض الخاٍع

وئحماال ًمىً اللٌى أن الىلض الخىعاحي َى الخىم ٖلى الخىعاة خىما ًلىم أؾاؾا ٖلى الٗلم ال 

ٖلى الًٓ فلِ، وللض ؾاَمذ اإلاىاهج الىلضًت م٘ بٌٗ الٗلىم ؤلاوؿاهُت ألازغي في ئُٖاء أخيام ٖلى 

لم اللغاث الىخاب اإلالضؽ أكغ  ش والفُلىلىحُا وألاعهُىلىحُا ٖو ب ئلى الصخت، هسو منها ٖلىم الخاٍع

 . (10)اللضًمت

II - :مىكف اللطآن مً العهس اللسيم 

جٗل ؤلاًمان بهم وبىخبهم حؼءا  لى هخبهم، ٍو ثجي ٖليهم ٖو م حمُ٘ ألاهبُاء ٍو ٌٗٓم اللغآن الىٍغ

ى أمغ مخفم ٖلُه بحن حمُ٘ اإلا ؿلمحن، ئط ال هجض فيهم ٖلى ازخالف فغكهم أخضا ًفغق مً ئًمان اإلاؿلم، َو

ا َوَما ، ًلٌى حٗالى: ﴿(11)بحن أخض مً عؾل هللا، فُإمً ببًٗهم صون البٌٗ
َ
ْيى

َ
ٌَ ِإل ِع

ْ
ه

ُ
ِ َوَما ؤ

ا ِباَّللَّ
َّ
َمى

َ
ىا آ

ُ
ىل

ُ
ك

ْػَباِؽ َوَما
َ ْ
ىَب َوْلا

ُ
 َوَيْعل

َ
ى ِإْبَطاِهيَم َوِإْػَماِعيَل َوِإْسَحاق

َ
ٌَ ِإل ِع

ْ
ه

ُ
ًْ  ؤ  ِم

َ
ىن ِبيُّ

َّ
وِحَي الى

ُ
ى َوَما ؤ ى َوِعيسخَ وِحَي ُمىسخَ

ُ
ؤ

( 
َ

ُه ُمْؼِلُمىن
َ
ًُ ل ْح

َ
َحٍس ِمْجُهْم َوه

َ
 ؤ

َ
 َبْين

ُ
ّطِق

َ
ف

ُ
 ه

َ
ِهْم َل . وكض أهثر اللغآن مً طهغ الخىعاة وؤلاهجُل (12)﴾(136َضّبِ

ت ألازغي التي هؼلذ ٖلى ألاهبُاء آلازٍغ هغ لفٔ (13)ًوالثىاء ٖليهما أهثر مً الىخب الؿماٍو
ُ
، فلض وعص ط

م زماهُت ٖكغ مغة ذ بالخىعاة اإلاجزلت مً هللا بأنها (14)الخىعاة في اللغآن الىٍغ م الهٍغ ، وخىم اللغآن الىٍغ

َضي وهىع ويُاًء أو فغكاها ًفغق بحن الخم والباَل، وطهغ وعخمت وئمام ومباعهت وجبُان ليل شخيء، وهي 

ذ لهم ألاخ يام ووضخذ لهم الخالٌ والخغام، وأن ألالىاح التي هؼلذ ٖلى صؾخىع خُاحي لبجي ئؾغاةُل قٖغ

ضي وعخمت، وئن فيها خىم هللا، ًلتزم به ألاهبُاء وأجباٖهم مىظ هؼولها  مىسخى  فيها جفهُل ليل شخيء َو

مهُمىا ٖليها  ختى ؤلاهجُل، الظي خّغم باليسخ بٌٗ ما فيها، واؾخمغث بلُت أخيامها هافظة ختى بٗثت دمحم 

لى ؤلا  ُم ِبَها . ًلٌى هللا حٗالى: ﴿(15)هجُل لُيىن اللغآن َى الخىمٖو
ُ

ىٌض َيْحى
ُ
 ِفحَها ُهًسي َوه

َ
ْىَضاة

َّ
ا الخ

َ
ى

ْ
َعل

ْ
ه

َ
ا ؤ

َّ
ِإه
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ُ
إ

َ
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َ

اِفُطون
َ
ي

ْ
 .(16)﴾(44ال

فها، وا ذ في الخىعاة الخالُت التي جم جدٍغ م خىم آزغ نٍغ لتي أزفى منها اليهىص هثحرا ولللغآن الىٍغ

م في َظٍ اللًُت ًفىق ول  مً ألاخيام وألازباع، والتي وؿىا منها وخغفىا فيها وغّحروَا، وخىم اللغآن الىٍغ

ضال ُت أماهت ٖو ِطيٌم ِمْجُهْم ﴿ ، ًلٌى حٗالى:(17)ألاخيام الٗلمُت مىيٖى
َ
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، أي أن اليهىص ًخلىن هالم هللا (18)﴾(75ىن

له، وبمٗجى آزغ فهمٍى ٖلى الجلُت وم٘ َظا ًسالفىهه ٖلى بهحرة لٌى هظلً ًٖ (19)ٖلى غحر جأٍو . ٍو

فهم: ًَ َهاُزوا ُيَحطِّ ﴿  جدٍغ ِصي
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َ
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ْ
ف

ُ
ُ ِبى َعَجُهُم اَّللَّ

َ
ًْ ل ِى

َ
وآلاًت جضٌ ٖلى هفـ مٗجى آلاًت الؿابلت،  .(20)﴾(46َول

  .(21)فاإلالهىص بها جفؿحر اليهىص الىالم بغحر مغاص هللا

م كضم أٌو نىعة هلضًت ئؾالمُت للخىعاة، وأُٖى لى طلً ًمىً اللٌى أن اللغآن الىٍغ أنىال  ٖو

ٖلمُت مىهجُت لىلضٍ، ووي٘ اللبىاث ألاولى والغواةؼ ألاَم للجهىص ؤلاؾالمُت في هلض هخاب اليهىص اإلالضؽ، 

ش ألاصًان اإلاؿلمحن ًٖ  وزهىنا الخىعاة مً زالٌ اللىاٖض اللغآهُت التي أعؾاَا، والتي جمىً ٖلماء جاٍع

لها مً الىنٌى ئلى هخاةج باَغة في َظا املجاٌ، خُث ا اه ٍَغ ُلم الٗلماء اإلاؿلمىن مً جلً آلاًاث وغحَر

ت في هلضَم للخىعاة، وما ًدبٗها مً ألاؾفاع اإلالضؾت ٖىض اليهىص،  م والؿىت الىبٍى مً ههىم اللغآن الىٍغ

ف  م مً وكٕى الخدٍغ واؾخسغحىا منها ألاصلت والكىاَض ٖلى جدلُم ما طهٍغ هللا ٖؼَّ وحلَّ في اللغآن الىٍغ

هخبهم، ووؿخُُ٘ أن هلغع بيل زلت أن ألاؾبلُت في هلض الىخاب اإلالضؽ بهفت ٖامت، والخبضًل والىظب في 

م الظي وي٘ أنٌى طلً الىلض الهاصف  وبالخهىم الخىعاة وان لٗلماةىا اإلاؿلمحن بهضي مً اللغآن الىٍغ

ىعاة ئلى ئْهاع الخم، وكض جأزغ أخباع اليهىص والىهاعي ومفىغيهم باإلاؿلمحن في صعاؾاتهم الىلضًت للخ

وألاهاحُل، ومً زم ججغؤوا ٖلى اإلاكاعهت في جلً الضعاؾاث الىلضًت لىخبهم اإلالضؾت بٗض أن جسلهىا مً 

َغُان الىىِؿت وؾُُغتها، واؾخُاٖىا ئٖالن هخاةج صعاؾاتهم التي ؾبلهم ئليها هثحر مً ٖلماء ؤلاؾالم 

جًاهي هخاةج خغهت الىلض ت أن بلغون ٖضًضة، بل واؾخُاٖذ حهىص الٗلماء اإلاؿلمحن في اللغون اإلاايُ

 الخىعاحي في ٖهغها الخالي.

III- :السضاػاث الىلسيت إلاػالميت للعهس اللسيم 

 اللىاعس املىهجيت لىلس الىطىص عىس املؼلمين:  -1

لت جسخلف ًٖ باقي  ا في وكذ مبىغ بٍُغ ٖغف اإلاؿلمىن الٗضًض مً الٗلىم الضًيُت، والتي جىاولَى

لت ونفُت واكُٗت مىٗؼلت ًٖ ؾاةغ الٗلىم والفىىن وقاملت الكٗىب، ئط هخب اإلاؿلمى  ن ًٖ الّضًً بٍُغ
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ً الضًً هٗلم مؿخلل،  ليافت ألاصًان اإلاٗغوفت في ٖهضَم، فيان لهم بظلً الؿبم كبل الغغب في جضٍو

ً ابخٗض ًٖ الخُاٌ والًٓ وألازباع الٗامت وما قابه طلً، بل واهىا ٌؿخمضون أونافهم ليل صًاهت مً  جضٍو

إلاهاصع اإلاىزىكت بها، وبٗض أن حٗلىا الّضًً ٖلما مؿخلال خاولىا وي٘ مىاهج ٖلمُت لضعاؾخه. والاَخمام ا

ضٍ اإلاإلفاث الىثحرة املخخهت في ٖلم اإلالل والىدل )ٖلم ألاصًان(، ئلى حاهب اإلاإلفاث  بهظا املجاٌ جٍإ

الظي ٌؿدىض ئلى هفـ الخلىُاث  الىالمُت التي هجض فيها الغص ٖلى الٗلاةض املخغفت وهلضَا، َظا الغص

اإلاىهجُت التي ْهغث في الغغب خضًثا، مً هلض للىهىم وملاعهتها والىٓغ في مخنها وؾىضَا بغغى ئزباث 

مهضاكُتها، والىثحر مً َظٍ اإلاإلفاث ُؾلُذ ٖليها الضعاؾت مً َغف باخثحن مؿلمحن وغغبُحن، ومنها 

 ُحن املخضزحن.صعاؾاث ملاعهت مثال بحن مىهج اإلاؿلمحن والغغب

ش ألاصًان وجهيُفها وملاعهتها ئلى حاهب اإلاإلفاث   لىً عغم جىفغ َظا اإلاإلفاث التي اَخمذ بخاٍع

ف، ئال أن الفًل في جأؾِـ اإلاىهج ال ٌٗىص  الىالمُت، الجضلُت التي اَخمذ بىلض الىو، وئزباث الخدٍغ

لألصًان واهذ هىاجه وبضاًخه م٘ ٖلماء لهإالء اإلاإعزحن أو اإلاخيلمحن، ئط أن ئبضإ وجُبُم مىهج هلضي 

ج ألاخاصًث ، طلً أن اإلاؿلمحن أعاصوا (22)الخضًث الظًً ابخىغوا مىهجُت لم حٗغف مً كبل، بهضف جسٍغ

ف، فأبضٖىا َظا اإلاىهج وويٗىا ما ٖغف بمهُلح  ٗت ونُاهتها مً الخدٍغ الخفاّ ٖلى مهاصع الكَغ

تن وبُان الٗلل التي جإزغ في صخت الخضًث وصعؾىا خاٌ الخضًث صعاًت وعواًت؛ وطلً بضعاؾت الؿىض واإلا

ظٍ (23)الغحاٌ، وويٗىا كىاٖض للجغح والخٗضًل ، وبِىىا صعحاث الخضًث مً خُث اللبٌى والغص، َو

اإلاىهجُت الٗلمُت في كبٌى الخضًث وعصٍ واهذ مإؾؿا لٗللُت هلضًت وّؾٗذ مً صاةغة اَخمامها لدكمل 

سُت اإلاخٗللت بخ ٖخبر اإلاؿلمىن أٌو مً وي٘ مىهجا ٖلمُا الىزاةم الخاٍع
ُ
لُه أ م. ٖو ش غحَر ش اإلاؿلمحن وجاٍع اٍع

ى مىهج جىفغص به الخًاعة ؤلاؾالمُت ى ما ًإهضٍ فإاص ؾؼهحن (24)صكُلا لخمدُو ألازباع وجدلُلها، َو ، َو

ظا حا ُت للىاهحن يبِ صخت عواًت ؤلاؾىاص جل٘ في الفىغ ؤلاؾالمي، َو هب جىفغص في كىله: "أن ألابىة الكٖغ

 .(25)به الخًاعة ؤلاؾالمُت، وال ٌٗغف له في الخًاعاث ألازغي قبها"

وجأؾِؿا ٖلى طلً فلض اٖخمض الٗلماء اإلاؿلمىن في مىهجهم الىلضي ٖلى كىاٖض خاؾمت للجغح 

مئىان ئلى ما فيها والىزىق بما جًمىتها  سُت وجدلُلها كبل الَا والخٗضًل، وكؿمىا في هلضَم ألي وزُلت جاٍع

 كؿمان أؾاؾُان َما:  ئلى

ى ما ًخٗلم بالىاخُت الكيلُت للىزُلت، فال ًىفي أن جيىن  الىلس الخاضجي )هلس الؼىس ؤو الطوايت(: -ؤ َو

مهضع الىزُلت ومإلفها  لضًىا الىزاةم صخُدت هما هخبها وايٗها، وئهما ًجب أن ًًاف ئلى َظا مٗغفت

سها. طلً أن الىزاةم جسخلف في كُمتها ازخالف ا واؾٗا مً خُث صخت وؿبتها ئلى وايٗها ألانلي أو ئلى وجاٍع

. ًلٌى ٖبض الغخمً بضوي:"... فٗلُىا ئطن أن هلىم بٗملُت امخدان كاؽ ليل (26)مً طهغ اؾمه وىاي٘ لها

َظٍ الىزاةم اإلاخسلفت ًٖ الخاصر مىي٘ الضعؽ، وطلً بأن وؿأٌ أوال: َل الىزُلت صخُدت، أي هما 

ىً هظلً فماطا ٖسخى أن ًيىن الىو الصخُذ؟ زم جدلم اإلاهضع الظي جيؿب واهذ في ألانل؟ وئطا لم ج
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ظا ما ًيىن الىلض الخاعجي ) ( critique d'érudition( أو هلض الخدهُل )critique externeئلُه الىزُلت، َو

 .(27)("critique philologiqueأو الىلض الفُلىلىجي )

ى ما ًخٗلم بامخدان الىو مً صازله ببُان ٖضم  (:الىلس السادلي )الىلس الباؾجي ؤو هلس املتن -بـ َو

سُت. فالىلض الضازلي إلزباث صخت الىزُلت ضم اإلاىاكًت للخلاةم الٗلمُت والىكات٘ الخاٍع ، (28)الخىاكٌ، ٖو

لُىا بٗض َظا هسُىة زاهُت أن وؿأٌ، أوال: ما مٗجى َظا الىو؟.  وفي َظا ًلٌى ٖبض الغخمً بضوي: "ٖو

ظٍ اإلاؿاةل الثالر هي التي جيىن ما ٌٗغف زاهُا: َل آمً به نا خبه؟. زالثا: َل وان مدلا في ئًماهه به؟. َو

(، وبىاؾُت َظًً اإلاىهجحن )أي الىلض الضازلي والخاعجي( critique interneباؾم الىلض الباَجي، )

ظا ًخم بفًل الىلض الخاعجي سُت، َو ، وزاهُا وؿخُُ٘ أن ههل أوال ئلى جدضًض صكُم لصخت الىزُلت الخاٍع

خي ئلى كؿمحن: الىلض  ظا ما ًلىم به الىلض الباًَ، ولهظا اهلؿم الىلض الخاٍع ئلى فهم مٗجى الىزُلت، َو

 .(29)الخاعجي والىلض الباًَ"

 هماشج مً الىلس إلاػالمي للعهس اللسيم: -2

ئلى جللى ٖلماء ؤلاؾالم ؤلاقاعاث اللغآهُت التي هكفذ ًٖ ٖضم صخت وؿبت الٗهض اللضًم  بٗضما 

ُف اإلاخٗمض ف والتًز خمثل في الخدٍغ  ﴿ وطلً في كىله حٗالى: (30)ألاهبُاء، وزُأ طلً ؤلاؾىاص، ئما حؼةُا ٍو
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 ﴿: . ًلٌى حٗالى(32)واصٖىا وؿبتها ئلُه حٗالى
ْ
ًْ ِعى ا ِم

َ
 َهص

َ
ىن

ُ
ىل

ُ
مَّ َيل

ُ
ْيِسيِهْم ث

َ
اَب ِبإ

َ
ِىخ

ْ
 ال

َ
ُبىن

ُ
خ

ْ
ًَ َيى ِصي

َّ
َىْيٌل ِلل

َ
ِس ف

( 
َ

ِؼُبىن
ْ

ا َيى ُهْم ِممَّ
َ
ْيِسيِهْم َوَوْيٌل ل

َ
 ؤ

ْ
َبذ

َ
خ

َ
ا ه ُهْم ِممَّ

َ
َىْيٌل ل

َ
 ف

ً
ِليال

َ
ا ك

ً
َمى

َ
ُروا ِبِه ث

َ
ت

ْ
ِ ِلَيش

 . (33)﴾(77اَّللَّ

لظلً كام الٗلماء اإلاؿلمىن بفدو ئؾىاص هخب وأؾفاع الٗهض اللضًم اؾدىاصا ئلى وحٍى مً 

لى هخاةج باَغة حٗلذ منهم بال قً اإلاإؾؿحن الخلُلُحن لٗلم الىلض الضازلي والخاعجي، وكاصَم الفدو ئ

ً اإلاؿلمحن بمىيٕى هلض الىخاب  خي للٗهض اللضًم. فيان بظلً اَخمام الىثحر مً اإلافىٍغ الىلض الخاٍع

 اإلالضؽ اهُالكا مً َظا ألاؾاؽ، فىخبىا وأبضٖىا هخبا حضًغة بالضعاؾت.

ماٌ هجض: هخاب )الفهل في ألاَى   قفاء الغلُل اء واإلالل والىدل( البً خؼم، هخاب )ومً َظٍ ألٖا

جي، هخاب الكهغؾخاوي )اإلالل في بُان ما وك٘ في الخىعاة وؤلاهجُل مً الخبضًل ( إلمام الخغمحن الجٍى

والىدل(، وهخاب )اإلالاالث في أنٌى الضًاهاث( للمؿٗىصي، وهخاب البحرووي )آلازاع الباكبت ٖلى اللغون 

ب الفؿُذ إلاا لفله ٖبض اإلاؿُذ( لىٗمان ألالىسخي ابً ؤلامام ألالىسخي ناخب الخالُت(، وهخاب )الجىا

الم بما في صًً  الخفؿحر، وهخاب )الخُاعي في الغص ٖلى اليهىص والىهاعي( البً اللُم الجىػٍت، وهخاب )ألٖا

ام وئْهاع مداؾً صًً ؤلاؾالم وئزباث هبىة دمحم ٖلُه الهالة والؿالم ( الىهاعي مً الفؿاص وألاَو

بي، وأًًا )اٖخلاصاث فغق اإلاؿلمحن واإلاكغهحن( للغاػي، وهخاب )الجىاب الصخُذ إلاً بضٌ صًً  لللَغ

اإلاؿُذ( البً جُمُت... وجىالذ بٗضَا حهىص ٖلماء ؤلاؾالم في َظا املجاٌ في صعاؾاث هلضًت ٖمُلت للىخاب 

اإلاؿلمحن في َظا املجاٌ هٓغا للىم ، وألن املجاٌ ال ٌؿٗجي َىا لخدب٘ ول ئؾهاماث الٗلماء (34)اإلالضؽ ٖمىما
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الهاةل مً اإلاإلفاث التي اَخمذ بىلض الٗهض اللضًم، لظا اعجأًذ أن أجىاٌو همىطححن فلِ خؿب قهغة 

، ومياهخه ٖىض ٖلماء اإلاؿلمحن.    الىخاب واهدكاٍع

 مىهج ابً حعم في هلس العهس اللسيم: -ؤ

م بً غالب بً نالح بً زلف بً مٗضان بً ؾفُان أبى دمحم ٖلي بً أخمض بً ؾُٗض بً خؼ ابً حعم:  -1-ؤ

ض ألاهضلسخي، ٖاف بحن ؾىتي ) بت في ٖهض وػاعة أبُه للخاحب اإلاىهىع بً أبي 456-384ٌبً ًٍؼ ٌ( في كَغ

ش  ت في ألاهضلـ، له مإلفاث في الفله والخضًث وألانٌى والىدل واإلالل والخاٍع ٖامغ مً والة الضولت ألامٍى

اإلاٗاعى، ومً أبغػ َظٍ اإلاإلفاث: )املخلى(، )َىق الخمامت(، )حىام٘ الؿحر(،  واليؿب وألاصب والغص ٖلى

ت واللباةذ اإلاغصًت(، )الىاسخ واإلايؿىر، )وؿب البربغ(، )فًل الٗلم  )الىهاةذ اإلاىجُت مً الفًاةذ املخٍؼ

ى مً أبغػ هخبه التي اجطخذ فُه اججاَاث (35)وأَله( هلض الخىعاة ، )الفهل في اإلالل وألاَىاء والىدل(، َو

 وبلُت أؾفاع الٗهض اللضًم.

عغم ضخامت الترار الىلضي ؤلاؾالمي للىخب اليهىصًت واإلاؿُدُت ئال أنها لم جىٓم في قيل مىهجه:  -2-ؤ

ٖلمي ومنهجي له أنىله ومباصةه الثابخت ئال بٗض مغوع أعبٗت كغون واملت م٘ اإلاإؾـ الخلُلي لٗلم هلض 

ى ابً خؼم ألاه ُحنالىخاب اإلالضؽ َو ً واإلاىؾٖى ، والظي ٌٗض صٖامت (36)ضلسخي الظي ٌٗض مً هباع اإلافىٍغ

ش ألاصًان ٖىض اإلاؿلمحن، ُت ألؾفاع  ٖلم جاٍع وناخب حهض ُٖٓم في بىاء مىهج الضعاؾت الىلضًت اإلاىيٖى

 .(37)الىخاب اإلالضؽ ما ًجٗله الضاعَؽ ألاهبَر في َظا الخلل الٗلمي

وزاةلُت جلىم ٖلى أؾاؽ الخدلُل الٗلمي، خُث كام  للض كام ابً خؼم بضعاؾت الخىعاة صعاؾت 

خي  ُت، مٗخمضا ٖلى مىهج الىلض الخاٍع لت ٖلمُت مىيٖى بخفىُض ألاؾاَحر التي وعصث في الخىعاة بٍُغ

مً مىهج ٖلماء الخضًث، وزانت فُما ًخٗلم بأنٌى الغواًت، ويغوعة  -هما وعص ؾابلا–اإلاؿخمض أؾاؾا 

لىاكلحن لألزباع )هلض الؿىض(، وبالخالي الجم٘ بحن هلض اإلاتن والؿىض، فيان اجهالها، والخثبُذ مً أخىاٌ ا

خي والجغغافي وألازالقي للخىعاة ىلضًت أن غُذ صعاؾخه ال اإلاؿخىي الىصخي واإلاهضعي والضًجي والخاٍع

واللغىي وألاصبي، وهي هفـ الاججاَاث التي كامذ ٖليها خغهت هلض الىخاب اإلالضؽ في الغغب التي أؾؿها 

اإلاؿدكغق ألاإلااوي ًىلُىؽ فلهاوػن، وال جسخلف َىا ؾىي في الخفانُل التي خهل ٖليها الىلاص في الٗهغ 

خي وألاصبي، وهظلً الخلضم في  ش وآلازاع وفي مىهج الىلض الخاٍع الخضًث مً زالٌ الخلضم في ٖلمي الخاٍع

زالٌ مىاككخه لليهىص وهلض هخبهم وكض وان ابً خؼم ًغمي مً . (38)الضعاؾاث الالَىجُت والضًيُت والفلؿفُت

 ئلى جدلُم َضفحن َما: 

 ، وأن مىسخى أن حمهىع أَل الىخاب واهىا ًغون أن الخىعاة التي بحن أًضيهم هي اإلاجزلت ٖلى مىسخى  -

َى الظي هخبها وؾلمها ئلى ألاخباع اليهىص، زم خفٓذ مً بٗضٍ ختى ونلذ ئليهم، فأعاص ئبُاٌ َظا ؤلاصٖاء 

ف بأقياله املخخلفت لها في أًضيهم. وئزباث الىي٘  والخدٍغ
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فه، فهظا ٌٗجي فؿاص  - زمت جالػم بحن ٖلُضة ول كىم وهخابهم اإلالضؽ، فاطا زبذ بُالن الىخاب وجدٍغ

 .(39)الٗلُضة التي جلىم ٖليها

 ي:ًمىً جلخُو الىلاٍ التي اجبٗها ابً خؼم في هلضٍ لؿىض الخىعاة بما ًلالىلس الخاضجي )الؼىس(:  -1-2-ؤ

اَل٘ ابً خؼم ٖلى وسخخحن للخىعاة، وكض سجل ونفا صكُلا إلخضي َاجحن اليسخخحن كلما وٗثر ٖلُه في  -

ً اإلاؿلمحن  .(40)هخاباث اإلافىٍغ

الخُغق للمغاخل الؿُاؾُت التي مغ بها اليهىص، وطلً في كىله: "وهدً ههف ئن قاء هللا حٗالى خاٌ وىن  -

هم ئلى بِذ  هم ئزغ مىث مىسخى الخىعاة ٖىض بجي ئؾغاةُل مً أٌو صولت ئلى اهلغاى صولتهم، ئلى عحٖى

اإلالضؽ، ئلى أن هخبها لهم ٖؼعا الىعاق باحمإ مً هخبهم، واجفاق مً ٖلمائهم، صون زالف ًىحض مً أخض 

 . (41)منهم في طلً، وما ازخلفىا فُه مً طلً هبهىا ٖلُه لُدُلً ول طي فهم أنها مدغفت مبضلت"

ش الؿُاسخي والضًجي لليهىص، ًهل ئلى أن هو الخىعاة فمً زالٌ اؾخٗغاى وج دب٘ ابً خؼم للخاٍع

كض حٗغى مً الىاخُخحن الؼماهُت واإلاياهُت لٓغوف ججٗلىا ال هثم  ألانلي، الظي أهؼله هللا ٖلى مىسخى 

مىً أن هلخو أَم اللىاٖض التي اٖخمضَا في ئبُاله صخت ؾىض الخىعاة: ، (42)به  ٍو

ف الخىعاة وجبضًلها وججهُل مإلفها وحه ابً خؼم حهضٍ في هلضٍ لؿىض أوال: مً أحل الخأهُض  ٖلى جدٍغ

سُت والٓغوف التي مغث بها الخىعاة مىظ وفاة مىسخى  ئلى أن فلضث  الخىعاة ئلى صعاؾت الٗىامل الخاٍع

ف: نهاةُا، وأهض ابً خؼم أن  سُت واهذ مهُئت للخدٍغ  ألاخضار الخاٍع

ئلى َالىث، وجبضٌ أخىالهم بحن الىفغ وؤلاًمان  مً بٗض مىسخى  خاٌ اإلالىن والخيام واللًاة -1

 ، وكض أخصخى ابً خؼم ؾب٘ عصاث لهم ئزغ مىث مىسخى وزهىنا أخىاٌ اإلالىن بٗض مىث مىسخى 

ى قاؤوٌ، ؾب٘ عصاث فاعكىا فيها ؤلاًمان وأٖلىىا ٖباصة ألانىام، وهي:   ئلى والًت أٌو ملً لهم َو

بضوا بٗض مىث فىداؽ بً الٗاػ  -أ اع بً َاعون، واؾخمغث عصتهم زماهُت أٖىام، هفغوا زاللها واعجضوا ٖو

 ألاوزان ٖالهُت.

 بٗض مىث ٖثىئُل بً هىاع، اعجضوا زماهُت ٖكغ ٖاما. -بـ

ً ٖاما. -حـ  بٗض مىث قمجغ بً غار، اؾخمغث عصتهم ٖكٍغ

 بٗض مىث صبىعة، اعجضوا ؾبٗت أٖىام. -ص

باصة ألاوزان زالزت أٖىام وعبما أهثر.بٗض مىث أبي مالً بً حضٖىن، ٖ -َـ  اصوا للغصة ٖو

 بٗض مىث بابحن بً حلٗاص، اعجضوا زماهُت ٖكغ ٖاما. -و

بٗض مىث ٖبضون بً َلُل، اؾخمغث عصتهم أعبٗحن ٖاما. زم ًدؿاءٌ ابً خؼم بٗض ئخهاءٍ للغصاث  -ػ

، في بلض نغحر، ملضاع زالزت بلىله: "أي هخاب ًبلى م٘ جماصي الىفغ، وعفٌ ؤلاًمان، َظٍ اإلاضص الُىاٌ

م؟!"  (43)أًام في مثلها فلِ لِـ ٖلى صًنهم وئجبإ هخابهم أخض ٖلى ْهغ ألاعى غحَر
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، فبٗض مىث (44)وأصًانهم ئلى جضمحر أوعقلُم ًخدب٘ ابً خؼم خاٌ ملىن يهىطا بٗض مىث ؾلُمان  -2

ليا بضاًت مً عخبٗام ئلى ، خضر الاهلؿام، وجضاٌو ٖلى خىم مملىت يهىطا خىالي ٖكغون مؾلُمان 

هغ ًلُىا أن بجي يهىطا وبجي  نضكُا، زم ًهف لىا الىي٘ الضًجي بهفت ٖامت في َظٍ الفترة في كىله: "ْو

أعبٗماةت ؾىت.. وواهىا هفاعا )اإلالىن( مٗلىحن ٖباصة  بيُامحن واهذ مضة ملىهم بٗض مىث ؾلُمان 

ض. م، ألاوزان خاف زمؿت منهم فلِ واهىا مإمىحن وال مٍؼ باصة ألاوزان: في أولهم وآزَغ . فّٗمهم الىفغ ٖو

فأي هخاب، وأي صًً ًبلى م٘ َظا؟! ولم ًل بٗض ًىقُا اإلاإمً ئال وافغ مٗلً ٖباصة ألاوزان، منهم مً وكغ 

م بغاعة بسخىهغ وؾبىا  ولهم،  ا!!.. ئلى أن اهلُ٘ أمَغ أؾماء هللا مً الخىعاة!!، ومنهم مً أخغكها وكُ٘ أزَغ

ضم البِذ " َو  .(45)واؾخأنل أزٍغ

م، فلض ْهغ فيهم الىفغ  -3  بُان خاٌ ملىن ألاؾباٍ الٗكغة الظًً لم جىً أخىالهم أفًل مً غحَر

خي الخفهُلي مً ابً خؼم لخاٌ ملىن ألاؾباٍ الٗكغة مً  باصة ألاوزان، فبٗض الاؾخلغاء الخاٍع والغصة ٖو

لى  م َىق٘ ٌٗلم ٖلى طلً ٍو ٌ: " فلض صحَّ ًلُىا أنَّ حمُ٘ أؾباٍ بجي أولهم  ًغبٗام بً هباٍ ئلى آزَغ

مضة ماةتي ٖام  ؾبِ يهىطا وبيُامحن ومً وان بُنهم مً بجي َاعون بٗض ؾلُمان  –خاقا  –ئؾغاةُل 

، وكاٌ: (46)وواخض وؾبٗحن ٖاما لم ًٓهغ فيهم كِ ئًمان وال ًىما واخضا فما فىكه وئهما واهىا ٖباص أوزان"

ض فما فىكه؛ بل واهىا ولهم مٗلىحن بٗباصة ألاوزان مسُفحن لألهبُاء ماوٗحن "لم ًىً فيهم مإمً كِ وال واخ

 .(47)اللهض ئلى بِذ اإلالضؽ لم ًىً فيهم هبي كِ ئال ملخىال أو َاعبا مسافا"

، ألنها لم جهل بالخىاجغ فال ًىحض الٗضص الظي ًإمً زاهُا: ٖضم الثلت بالخىعاة اإلايؿىبت إلاىسخى 

ف، م ٖلى الخدٍغ :" فاٖلمىا آلان (48)وئهما واهذ جدفٔ ٖىض الياًَ ألاهبر وخضٍ في الهُيل جىاََإ ، فُلٌى

، (49)أن الخىعاة لم جىً مً أٌو صولتهم ئلى اهلًائها ئال ٖىض الهاعووي الياًَ ألاهبر وخضٍ في الهُيل فلِ"

ش بجي ئؾغاةُل أمُىا ٖلى خف ٔ الخىعاة التي لم لىً َىا ًُغح ؾإاٌ: َل وان الياًَ ألاهبر ٖلى امخضاص جاٍع

؟. فُجُب ابً خؼم بلىله: " م مً جىً جىحض ٖىض أخض غحٍر كض وان في الىهىت الهاعوهُحن ما وان في غحَر

باصة ألاوزان.. أن مً َظٍ نفخه فال ًإمً ٖلُه حغُحر ما ًىفغص به"  . (50)الىفغ والفؿم ٖو

ى اإلاي ان الظي واهذ جهان فُه اليسخت زالثا: وكٕى غاعة هبىزظ ههغ )بسخىهغ( وزغاب بِذ اإلالضؽ، َو

ت في الهُيل خُث جم ئخغاكها، وبٗض طلً واهذ هخابت الخىعاة مً ٖؼعا  الىخُضة للخىعاة، والتي واهذ مدفْى

ض مً ؾبٗحن مً زغاب بِذ  الىعاق والتي أمالَا ٖلى اليهىص مً خفٓه، "وواهذ هخابت ٖؼعا للخىعاة بٗض أٍػ

هم ئلى  اإلالضؽ!! وهخبهم جضٌ ٖلى أن ٖؼعا لم ًىخبها لهم أو لم ًهلخها ئال بٗض هدى أعبٗحن ؾىت مً عحٖى

 .(51)البِذ، بٗض الؿبٗحن ٖاما التي واهىا فيها مؿبُحن، ولم ًىً فيهم خُيئظ هبي أنال وال اللبت وال الخابىث"

ف  ت مً البراَحن في هلضٍ لؿىض الخىعاة أهض مً زاللها ٖلى جدٍغ للض كضم ابً خؼم مجمٖى

فها" الخىعاة، ئط : "َظٍ ولها بغاَحن أيىء مً الكمـ ٖلى صخت جبضًل جىعاتهم وجدٍغ ، فٗضم (52)ًلٌى

خفٔ الخىعاة، ويُاٖها ٌٗىص ألؾباب هثحرة أَمها ما حٗغى له بىى ئؾغاةُل مً ؾبي وكخل وايُهاص ٖبر 
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ش، هما أن ملىههم لم ًيىهىا أَال لخفٔ الخىعاة، بل واهىا ًدىللىن مً خاٌ سخيء ئلى أ ظا الخاٍع ؾىء مىه، َو

ان الؿبي البابلي  ًإهض أن الخىعاة اإلاىحىصة بأًضي اليهىص الُىم ئهما هي جألُف ٖؼعا الىعاق التي هخبها أبَّ

 .(53)لليهىص

الىٓغ ئلى الىهىم طاتها وما فيها مً جىاكٌ وازخالف ومغاًغة للىاك٘  الىلس السادلي )املتن(: -2-2-ؤ

دبٗها بضكت، فاطا وحض  الظي هكف ٖىه مً صازل الخىعاة طاتها، فلض وان ًدصخي الازخالفاث والفغوق ٍو

فه،  ً ٖلى أن الخىعاة جدمل زُأ هكفه، زم ؾاكه صلُال ٖلى بُالن الىخاب وجدٍغ وبظلً اؾخُإ أن ًبَر

 بحن َُاتها صلُل بُالنها، وفُما ًلي مىايُ٘ الىلض الظي وحهه ابً خؼم ئلى الىو الخىعاحي:

الخٔ ابً خؼم أن الخىعاة جمخلئ بالخٗبحراث التي ًمـ مىُىكها ومفهىمها مٗا : لصاث إلالهيتالاػاءة ل -

ه، فهي جيؿب ئلُه حٗالى، فيؿبذ ئلُه الدكبُه  كضاؾت الظاث ؤلالهُت، وما ًيبغي لها مً ؾمى وججًز

هىعٍ لُٗلىب ٖلى نىعة ئوؿان  ت هيؿبت البضاء، والخٗهب والىهب، ْو والخجؿُم، وألاوناف البكٍغ

وؿبت الىضم والخكُت مً اللًٗ، وونفه بالىظب والىضم ٖلى ما فٗل، والًُٗ في ٖلم هللا، وأن يُٗف، و 

 ، وهمثاٌ ٖلى طلً:(54)له ألابىاء، وجظهغ هبىءاث له لم جخدلم

ْبَطاَم: 13]ففي وؿبت الىظب ًلٌى واجب الخىعاة أنَّ هللا حٗالى كاٌ إلبغاَُم :  -
َ
ٌَ أل ا

َ
ل

َ
 »ف

َ
نَّ و

َ
 ؤ

ً
ْم َيِليىا

َ
ًَ اْعل َ

ْؼل

ٍت. 
َ
ِت َػى

َ
ْضَبَع ِمئ

َ
ُهْم ؤ

َ
ىن

ُّ
ُيِصل

َ
ُهْم ف

َ
 ل

َ
ْعَبُسون

َ
ُهْم َوُيْؼخ

َ
 ل

ْ
ْيَؼذ

َ
ْضٍع ل

َ
 ِفي ؤ

ً
ِطيبا

َ
 غ

ُ
ىن

ُ
 14َػَيى

َ
ْعَبُسون

َ
ِتي ُيْؼخ

َّ
 ال

ُ
ت مَّ

ُ
مَّ ْلا

ُ
ث

ٍت. 
َ
ٍن َحِعيل

َ
ْمال

َ
 ِبإ

َ
ُطُحىن

ْ
ًَ َيذ ِل

َ
ِزيُجَها. َوَبْعَس ش

َ
ا ؤ

َ
ه

َ
َها ؤ

َ
 15ل

َ
 ف

َ
ذ

ْ
ه

َ
ا ؤ مَّ

َ
ْيَبٍت َوؤ

َ
ًُ ِبش َ

ْسف
ُ
ٍم َوج

َ
ًَ ِبَؼال ى آَباِئ

َ
ي ِإل ْمضخِ

َ
خ

 16َضاِلَحٍت. 
ً
اِمال

َ
 و

َ
ن

ْ
ى ْلا

َ
ْيَؽ ِإل

َ
 ل

َ
ين ُمىِضّيِ

َ
َب ْلا

ْ
ه

َ
نَّ ش

َ
ا أل

َ
ى َهُهى

َ
 ِإل

َ
اِبِع َيْطِحُعىن ِجيِل الطَّ

ْ
. فحرص ابً خؼم (55)[«َوِفي ال

خه هظبخان فاخكخان ق
َّ
يُٗخان ميؿىبخان ئلى هللا حٗالى وخاقا هلل ٖلى طلً بلىله : "في َظا الفهل ٖلى كل

ىضح وحه الىظب في طلً : أهه لم ًغح٘ مً الجُل الغاب٘ أخض ئلى الكام، وأن فترة  مً الىظب والخُأ"، ٍو

 .  (56)الخٗظًب فيها هظب فاخل

ٌَ هللُا:  26]حكبُه الخىعاة أخُاها ؤلاوؿان بالخالم، ومً طلً هجض:  - ا
َ
 »َوك

َ
َؼان

ْ
ْعَمُل إلِاو

َ
ا  و

َ
ى ُضىَضِجى

َ
َعل

ْضِع َوعَ 
َ
ّلِ ْلا

ُ
ى و

َ
َبَهاِئِم َوَعل

ْ
ى ال

َ
َماِء َوَعل ْيِر الؼَّ

َ
ى ؾ

َ
َبْحِط َوَعل

ْ
ًِ ال ى َػَم

َ
 َعل

َ
ىن

ُ
ؿ

َّ
َؼل

َ
َيد

َ
ا ف

َ
َبِهى

َ
ش

َ
ى َحِميِع ه

َ
ل

ْضِع 
َ
ى ْلا

َ
ِسبُّ َعل

َ
ِتي ج

َّ
اَباِث ال بَّ  22] وفي كٌى الخىعاة هظلً:. (57)[«السَّ

َ
ٌَ الطَّبُّ إلِال ا

َ
ْس »ُه: َوك

َ
 ك

ُ
َؼان

ْ
ا إِلو

َ
ُهَىش

يْ 
َ
َحَياِة ؤ

ْ
َجَطِة ال

َ
ًْ ش  ِم

ُ
ص

ُ
د

ْ
ُه َيُمسُّ َيَسُه َوَيإ

َّ
َعل

َ
 ل

َ
ن

ْ
. َوْلا طَّ

َّ
ْيَر َولش

َ
خ

ْ
 ل

ً
ا َعاِضفا

َّ
َىاِحٍس ِمى

َ
ى َضاَض ه

َ
ُل َوَيْحَيا ِإل

ُ
و

ْ
 َوَيإ

ً
ػا

َبِس 
َ
 .(58) [«ْلا

همتهم أو  جمخلئ الخىعاة بٗضص هبحر مً الىهىمألهبياء: الاػاءة ل - غا ال ًخفم ٖو التي جهىع ألاهبُاء جهٍى

، وهمثالحن ٖلى (59)ملامهم الضًجي الجلُل، بل ئنها جظَب ئلى أبٗض مً طلً فخيؿب ئليهم الٗضًض مً الىباةغ

 طلً:

ا  - ، فلض وعص في الخىعاة: (60)ػوى بابىدُه الىبري والهغغي، بٗض أن ؾلُاٍ الخمغ زم خملخا مىه أنَّ لَى

ًَ ِفي َوَضعِ 30] َ
َؼى

َ
َط. ف

َ
ًَ ِفي ُضىغ ُ

 َيْؼى
ْ

ن
َ
 ؤ

َ
اف

َ
ُه د

َّ
ه
َ
اُه َمَعُه أل

َ
خ

َ
َجَبِل َواْبي

ْ
ًَ ِفي ال َ

َط َوَػى
َ
ًْ ُضىغ  ِم

ٌ
ىؽ

ُ
َس ل
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اُه. 
َ
خ

َ
اَضِة ُهَى َوْبي

َ
غ

َ ْ
ِغيَرِة: 31امل ُط ِللطَّ

ْ
ِبى

ْ
ِذ ال

َ
ال

َ
 »َوك

َ
ْيى

َ
َل َعل

ُ
ْضِع َضُحٌل ِلَيْسد

َ
ْيَؽ ِفي ْلا

َ
 َول

َ
اخ

َ
ْس ش

َ
ا ك

َ
ُبىه

َ
ّلِ ؤ

ُ
َعاَزِة و

َ
ا ه

ْضِع. 
َ
 32ْلا

ً
ْؼال

َ
ا و

َ
ِبيى

َ
ًْ ؤ ْحِحي ِم

ُ
ى

َ
ِجُع َمَعُه ف

َ
ْػؿ

َ
 َوه

ً
ْمطا

َ
ا د

َ
َباه

َ
ْؼِلي ؤ

َ
مَّ و

ُ
 .(61) [«َهل

ي وهي امغأة أخض حىىصٍ ، زم أعؾل ػوحها ئلى الخغب وأمغ بخلضًمه في أٌو  صاوص أن  -
ّ
ا الخث ٍَّ ػوى بأوع

ِح َبْيِذ وَ 2]، حاء في الخىعاة: (62)الخغب لُلخل
ْ
ى َػؿ

َ
ى َعل

َّ
َمشخ

َ
ًْ َػِطيِطِه َوج اَم َع

َ
نَّ َزاُوَز ك

َ
َؼاِء ؤ

َ ْ
ِذ مل

ْ
 ِفي َوك

َ
ان

َ
و

 .
ً
ِط ِحّسا

َ
ظ

ْ
ى
َ ْ
 امل

َ
ت

َ
 َحِميل

ُ
ة

َ
ْطؤ

َ ْ
ِذ امل

َ
اه

َ
. َوو ِحمُّ

َ
ْؼخ

َ
 ح

ً
ة

َ
ِح اْمَطؤ

ْ
ؿ ى الؼَّ

َ
ًْ َعل ي ِم

َ
َطؤ

َ
، ف ًِ ِل

َ ْ
ًِ 3امل ٌَ َع َ

ْضَػَل َزاُوُز َوَػإ
َ
إ

َ
ف

ِة، 
َ
ْطؤ

َ ْ
ٌَ َواِحٌس: امل ا

َ
ل

َ
؟»ف ّيِ ِ

ّ
ِحث

ْ
ا ال وِضيَّ

ُ
 ؤ

َ
ة

َ
ِليَعاَم اْمَطؤ

َ
 ؤ

َ
ذ

ْ
َبَع ِبي

َ
ش

ْ
 َهِصِه َبث

ْ
ْيَؼذ

َ
ل

َ
َها، 4« ؤ

َ
ص

َ
د

َ
 َوؤ

ً
ْضَػَل َزاُوُز ُضُػال

َ
إ

َ
ف

ى َبْيِتَها. 
َ
 ِإل

ْ
مَّ َضَحَعذ

ُ
ْمِثَها. ث

َ
ًْ ؾ  ِم

ٌ
َطة هَّ

َ
َجَع َمَعَها َوِهَي ُمؿ

َ
اْغؿ

َ
ْيِه ف

َ
 ِإل

ْ
ذ

َ
ل

َ
َسد

َ
 5ف

َ
 َوَحِبل

ْ
ذ

َ
ْضَػل

َ
إ

َ
، ف

ُ
ة

َ
ْطؤ

َ ْ
ِذ امل

 :
ْ

ذ
َ
ال

َ
 َزاُوَز َوك

ْ
َبَرث

ْ
د

َ
ى»َوؤ

َ
ي ُحْبل ِ

ّ
ًلٌى ابً خؼم:"وجاهلل ما عأًذ أمت جلغ بالىبىة، وجيؿب ئلى ألاهبُاء  (63)[.«ِإو

 .(64)ما ٌكبه َإالء الىفغة"

، أي أهه ئطا وان ابً خؼم كض اهُلم في هلضٍ لللاةمخحن الؿابلخحن مً مىُلم صًجيجىاكؼ الىطىص:  -

وان ٌٗغى الخىعاة ٖلى ملُاؽ صًجي، فاهه في َظٍ اللاةمت كض أنبذ ٌٗخمض ٖلى أؾاؽ ٖللي واضح، ئط 

، (65)ٌٗخمض ٖلى أؾلىب اإلالاعهت زم ٌؿخسغج الىدُجت التي جثبذ ايُغاب الىو الظي ًلىم بفدهه

 وجىنل ئلى هثحر مً وحٍى الخىاكٌ ومً أبغػ وحٍى الخىاكٌ هجض:

ً ؾىت، زم جىاكٌ الىو م   كٍغ ٘ هفؿه، وأن جظهغ الخىعاة مثال أن هللا كغع أٖماع البكغ بمئت ٖو

م َظا الغكم وجىاكٌ الىو م٘ هو آزغ في . (66)جىعص أؾماء هثحر مً ألاشخام وألاهبُاء فاكذ أٖماَع

 14]هفـ اليسخت مً الخىعاة، هظهغ الخىعاة مثال أن عؤٍت هللا كض وكٗذ لبٌٗ بجي ئؾغاةُل 
َ

ىن
ُ
ىل

ُ
 َوَيل

 
َ
ْس ظ

َ
 َيا َضبُّ ك

َ
ذ

ْ
ه

َ
ًَ ؤ ْعِب الِصي

َّ
ا الش

َ
ـِ َهص ًَ َيا َضبُّ ِفي َوَػ َّ

ه
َ
ْس َػِمُعىا ؤ

َ
ًَ ك ْضِع الِصي

َ
اِن َهِصِه ْلا

َّ
 لُهْم ِلُؼي

َ
َهْطث

 َوِبَعُم 
ً
َهاضا

َ
َماَمُهْم ِبَعُمىِز َسَحاٍب ن

َ
 َػاِئٌط ؤ

َ
ذ

ْ
ه

َ
 َعلْحِهْم َوؤ

ٌ
ت

َ
ًَ َواِكف ُ

 ِلَعْيٍن َوَسَحاَبخ
ً
.َعْيىا

ً
اٍض لْيال

َ
وفي ، (67) [ىِز ه

ُطوا 12] مىي٘ آزغ وعص في الخىعاة:
َ
ًْ لْم ج الٍم َولِى

َ
 ه

َ
 َضْىث

َ
ْم َػاِمُعىن

ُ
خ

ْ
ه

َ
اِض َوؤ

َّ
ـِ الى ًْ َوَػ بُّ ِم ُم الطَّ

ُ
لَمى

َ
ي

َ
ف

.
ً
 َبل َضْىجا

ً
 .(68)[ُضىَضة

لتي وجىاكٌ الىو  م٘ هو آزغ في وسخت أزغي مً وسخ الخىعاة، فلض وعص مثال في اليسخت ا 

ٍب 24]اٖخمضَا ابً خؼم في صعاؾخه:  ِ
ّ
ل

َ
ل

َ
ِهيَب َػْيٍف ُمخ

َ
ُطوِبيَم َول

َ
ى

ْ
ِت َعْسٍن ال

َّ
ْطِقيَّ َحى

َ
اَم ش

َ
ك

َ
 َوؤ

َ
َؼان

ْ
َطَز إلِاو

َ
ؿ

َ
ف

َحَياِة.
ْ

َجَطِة ال
َ

ِطيِم ش
َ
 َيَسْيه 24]، وفي وسخت أزغي:  "[ِلِحَطاَػِت ؾ

َ
طب َبْين

َ
تهط إْػَطافيل َوه

ْ
ش

ُ
َوووَل بالجىان امل

َحَياةِ ُضْم 
ْ

َجَطِة ال
َ

ِطيِم ش
َ
 ِ ؾ

َ
ظ

َ
اِضًيا ِليْحف

َ
ىا ٌٗلب ابً خؼم(69) [.ًحا ه كاةال: "ئن لم ًىً أخضَما زُأ مً  . َو

 . (70)"؟!اإلاترحم، وئال فال أصعي هُف َظا

م، فلض وعص مثال في  وأزحرا ٌٗخمض ابً خؼم في ئْهاع جىاكٌ الخىعاة ٖلى ما وعص في اللغآن الىٍغ

َهطَ 1]الخىعاة 
َ
َهاِض  َوظ  َحّطِ الجَّ

َ
ذ

ْ
ْيَمِت َوك

َ
خ

ْ
اِث َمْمَطا َوُهَى َحاِلٌؽ ِفي َباِب ال

َ
ىؾ

ُّ
َس َبل

ْ
بُّ ِعى ُه الطَّ

َ
َط 2ل

َ
ظ

َ
ْيِه َوه

َ
َع َعْيي

َ
َطف

َ
ف

ْيَمِت َوَسَجَس إِ 
َ

خ
ْ

ًْ َباِب ال َباِلِهْم ِم
ْ

َؼ َِلْػِخل
َ

َط َضه
َ
ظ

َ
ا ه مَّ

َ
ل

َ
َسْيِه. ف

َ
 ل

َ
ىن

ُ
ٌٍ َواِكف  ِضَحا

ُ
ت

َ
ث
َ
ال

َ
ا ث

َ
ْضِع َوِإش

َ
ى ْلا

َ
: 3ل ٌَ ا

َ
َيا »َوك

 َعْبَسَن. 
ْ

َجاَوظ
َ
خ

َ
 ج

َ
ال

َ
ًَ ف ْي

َ
 ِفي َعْيي

ً
 ِوْعَمت

ُ
ْس َوَحْسث

َ
 ك

ُ
ذ

ْ
ى

ُ
 ه

ْ
ُس ِإن ىا 4َػّيِ

ُ
ِىئ

َّ
ْم َواج

ُ
ى

َ
ْضُحل

َ
ىا ؤ

ُ
ِؼل

ْ
ِليُل َماٍء َواغ

َ
 ك

ْ
ص

َ
د

ْ
ِلُيؤ
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َجَطِة 
َّ

 الش
َ

ْحذ
َ
 5ج

َ
مَّ ج

ُ
ْم ث

ُ
ىَبى

ُ
ل

ُ
 ك

َ
ْؼِىُسون

ُ
د

َ
ْبٍز ف

ُ
 د

َ
 ِهْؼَطة

َ
ص

ُ
أد

َ
ْم ف

ُ
ى َعْبِسه
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. ًخدب٘ ابً خؼم َظٍ اللهت في الخىعاة لِؿخسغج منها هلاٍ جىكف ًٖ (71)[«.َهى

ؼم:"فأٌو ئزباٍع ، ًلٌى ابً خ(72)الخىاكٌ، ئما في صازل اللهت طاتها، وئما م٘ اإلاباصب الثابخت لضي اليهىص

أن هللا حٗالى ججلى إلبغاَُم، وأهه عأي الثالزت هفغ فأؾٕغ ئليهم وسجض وزاَبهم بالٗبىصًت، فان وان أولئً 
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َ
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َ
، ئط ًثبذ اللغان (74)﴾(73ِبين

م أن مً حاء ئلى ئبغاَُم  ت مدخفٓحن بسهاةههم اإلاالةىُت،  الىٍغ َم أعبٗت مالةىت في نىعة بكٍغ

 ى كىم لٍى إلَالههم ٖلى هثرة فؿاصَم، وبكغوا امغأة ئبغاَُم أنهم مغؾلىن ئل وأبلغىا ئبغاَُم 

بغالم َى اسخاق 
ُت بٗىـ اللهت املخغفت في جىعاة (75) ظٍ اللهت زالُت مً أي مسالفت قٖغ ، َو

  اليهىص.

ت مً ألازُاء الٗلمُت التي عنضَا ابً خؼم في جىعاة ْلادؿاء العلميت:  - حكخمل َظٍ اللاةمت ٖلى مجمٖى

سهم م٘ (76)وجخٗلم َظٍ ألازُاء بالخؿاباليهىص،  ماع ألاهبُاء وجضازل جىاٍع ، وطلً مثال في خؿابه أٖل

إلاا بلغ زمـ ماةت ؾىت ولض له ًافث وؾام وخام، زم  بًٗها البٌٗ، فخظهغ الخىعاة مثال أن هىخا 

إلاا  ح إلاا بلغ ؾخماةت ؾىت وان الُىفان، ولؿام ًىمئظ مئت ؾىت، وأن ؾام ابً هى  جظهغ أن هىخا 

سخم ابً خؼم كىله في  وان ابً مئت ؾىت ولض له اعفسكاص لؿيخحن بٗض الُىفان، فهظا زُأ في ٖامحن.. ٍو

خضًثه ًٖ ألازُاء الخؿابُت: "ئن الظي ٖمل لهم الخىعاة التي بأًضيهم وان كلُل الٗلم بالخؿاب، زلُل 

ش، ففي ؾفغ الخغوج مثال هجض(77)الُض فُه حضا" أن مضة ئكامت بجي ئؾغاةُل في مهغ  . وأزُاًء في الخاٍع

ً (78)ؾىت 430واهذ  ، زم أٖماع ألاحُاٌ ئلى ، وبدؿاب ٖمغ ٌٗلىب (79)ؾىت 400، وفي ؾفغ الخيٍى

ؾىت، فأًً الثماهىن ؾىت الباكُت مً حملت أعبٗماةت  350فُجخم٘ منها  ػمً الخغوج م٘ مىسخى 

 .(80)وزالزحن ؾىت

ت مً ألازُاء، واألزُاء الخانت بخدضًض ألانهغ ألاعبٗت الخاعحت مً  وسجل في الجغغافُا مجمٖى

، وأزحرا َبات٘ الٗمغان، وبضاةت (81)الجىت، واؾدكهض بمٗلىماث صخُدت ًٖ مىاب٘ الىُل، ومجغي الفغاث..

ل ماء الىُل ومهغ ولها ئلى صم ٖلى ًض مىسخى  الٗلل، ومً ألامثلت ٖلى طلً ما وعص في الخىعاة مً جدٍى

اعون ٖليهما الؿال  ىا ًدؿاءٌ ابً خؼم: "أي ماء بلي ختى ًفٗل السخغة َو م، وأن السخغة فٗلىا طلً، َو
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طلً؟ فان كاٌ اليهىص بأن السخغة كلبىا ماء آلاباع التي خفغوَا بجىاع الىُل، فُدؿاءٌ ابً خؼم مغة زاهُت: 

م بال ماء أنال..  .(82)ومً أًً قغب أَل مهغ في فترة خفغ آلاباع َو

 يجي في هلس العهس اللسيم:مىهج إلامام الجى  -بـ

َى ؤلامام قُش ؤلاؾالم البدغ الخبر، اإلاضكم املخلم ألانىلي اإلاخيلم أبى اإلاٗالي ٖبض إلامام الجىيجي:  -1-بـ

جي، أخض هباع الكافُٗت، اإلاللب  اإلالً بذ ٖبض هللا بً ًىؾف بً ٖبض هللا بً ًىؾف بً دمحم بً خٍُى الجٍى

ً مً ه ٌ، بٕغ في ٖلم الىالم، له 478ٌ، وجىفي ؾىت 419ىاحي هِؿابىع ؾىت بامام الخغمحن، ولض في حٍى

ان(، )ؤلاعقاص(،) نهاًت الُلب في صعاًت اإلاظَب(،) الكامل،(  ٖضة مإلفاث منها: )الٗلُضة الىٓامُت(، )البَر

(، )غُار ألامم في ؤلامامت(، )غىُت اإلاؿترقضًً(...  (83))الىعكاث(، )مضاعن الٗلٌى

ف والخبضًل في الخىعاة، ؤلا  أزبذمىهجه:  -2-بـ جي بما ال ًضٖى مجاال للكً ئزباث وكٕى الخدٍغ مام الجٍى

اث  وطلً في هخابه )قفاء الغلُل في بُان ما وك٘ في الخىعاة وؤلاهجُل مً الخبضًل(، الظي جىاٌو فُه اإلاىيٖى

ً الخ الخالُت: خي لخضٍو ف الخىعاة وؤلاهجُل، ونف جاٍع ىعاة، ٖلض ملاعهت صٖىي اليهىص والىهاعي ٖضم جدٍغ

خجلى مىهجه في باب الىلض اٖخماصٍ ٖلى  بحن الخىعاة الٗبراهُت والُىهاهُت، وطهغ بٌٗ جىاكًاث ألاهاحُل. ٍو

سُت زم اإلالاعهت بحن الخىعاة الٗبراهُت والُىهاهُت.  اإلاُُٗاث الخاٍع

 املعؿياث الخاضيذيت: -1-2-بـ

جي بأن الخىعاة التي بُض اليهىص آلان،  هي مً هخابت ٖؼعا، بٗض هجىم ملً بابل هبىزظ ًإهض الجٍى

بسمـ ماةت وزمؿت وأعبٗحن ؾىت،  ههغ، ونغح هظلً بأن هخابخه للخىعاة واهذ كبل بٗثت اإلاؿُذ 

ً ٖلى زُأ وؿبت الخىعاة الخالُت ئلى مىسخى  بَر ، بأن اليهىص والىهاعي كض نغخىا بىكٕى الىظب في ٍو

مىن بأن الىهاعي بضلىا ما بأًضيهم مً اليسخ...، والىهاعي وسخ الخىعاة التي بُض ول َغف...، فالي هىص ًٖؼ

ظا  لان ٖلى اللٌى بىكٕى الخبضًل، َو مىن أن اليهىص بّضلىا ما بأًضيهم مً وسخ الخىعاة، فلض أحم٘ الفٍغ ًٖؼ

ضم اهلُاص ول فغص  ف غحر ممىً لٗضم خهغ وسخ الخىعاة، ٖو ًىفي ما َغخه أَل الىخاب، مً وىن الخدٍغ

ف، أيف ئلى طلً ٖضم ٖهمت ٖؼعا مً َظا الفٗل، عغم ما ًضٖىهه له مً مً ألا  فغاص لظلً الخدٍغ

ها ٖلى الغةاؾت  .(84)الفًل، زانت وأهه وان خٍغ

 امللاضهت: -2-2-ب

ف والخبضًل بحن وسخت اليهىص والىهاعي، باٖخباع  ىحى ئلى اإلالاعهت لخأهُض الخدٍغ لجأ ؤلامام الجٍى

لضث بحن ُٖ ههىم الخىعاة التي بُض  اليهىص، وههىم أزغي بُض الىهاعي، لظلً فهي أبلغ  أن َظٍ اإلالاعهت 

ف، وكض عهؼ اإلاإلف َىا ٖلى الىهىم التي جىاولذ أٖماع آلاباء ألاواةل، مً آصم  ئلى  في ئزباث وكٕى الخدٍغ

، زم ًظهغ ما في ، فيان ًظهغ ما في الخىعاة الٗبراهُتٖليهما الؿالمهىح ٖليهما الؿالم، ومً هىح ئلى ئبغاَُم 

":(85)الخىعاة الُىهاهُت، وفُما ملخو ما طهٍغ بضءا بلىله  : "وهدً هظهغ آلان ما ًىظب اليسخخحن فىلٌى
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، خحن مضخى ٖلُه ماةت وزالزىن ؾىت ولض له قِذ أما ٖىض جظهغ الخىعاة التي بُض اليهىص أن آصم  -

 الىهاعي ماةخان ؾىت.

ذ خحن مضخى ٖلُه ؾخماةت ؾىت ولض له أهىف، أما ٖىض الىهاعي جظهغ الخىعاة التي بُض اليهىص أن قِ -

 ؾبٗماةت ؾىت.

جظهغ الخىعاة الٗبراهُت أن أهىف خحن مضخى ٖلُه حؿٗىن ؾىت ولض له كُىان، أما ٖىض الىهاعي ماةت  -

 وحؿٗىن ؾىت.

ىهاعي ماةت جظهغ الخىعاة الٗبراهُت أن كُىان خحن أحى ٖلُه ؾبٗىن ؾىت ولض له مهللئُل، بِىما ٖىض ال -

 ؾبٗىن ؾىت.

جظهغ الخىعاة الٗبراهُت أن مهللئُل ولض له ًاعص خحن ٖاف زمؿا وؾخحن ؾىت، أما ٖىض الىهاعي ماةت  -

 وؾخىن ؾىت.

 جخفم اليسخخان ٖلى ٖمغ ًاعص خحن ولض له أزىىر. -

ُىهاهُت جظهغ الٗبراهُت أن أزىىر خحن أحى ٖلُه زمـ وؾخىن ؾىت، ولض له مخىقالح، وفي اليسخت ال -

 ماةت زمـ وؾخىن.

لى ٖمغ المً خحن ولض  - جخفم اليسخخان ٖلى ٖمغ مخىقالح خحن ولض له المً ماةت ؾب٘ وزماهىن ؾىت، ٖو

لى ٖمغ هىح  له هىح  ى ماةت وازيخان وزماهىن ؾىت، ٖو لى  َو خحن ولض له ؾام زمـ ماةت ؾىت، ٖو

ى ماةت ؾىت ولض ألفغهكاص  قالح بٗض أن ٖاف زمؿا وزالزحن ؾىت. ٖمغ ؾام خحن ولض له افغهكاص َو

جظهغ الخىعاة الٗبراهُت أن قالح ولض له ٖابغ خحن مضخى ٖلُه زالزىن ؾىت، وفي اليسخت الُىهاهُت ماةت  -

 زالزىن.

جظهغ الخىعاة الٗبراهُت أن ٖابغ إلاا بلغ أعبٗا وزالزحن ؾىت ولض له فالج، وفي اليسخت الُىهاهُت ماةت وأعب٘  -

 وزالزحن.

 هغ الخىعاة الٗبراهُت أن فالج إلاا بلغ زالزحن ؾىت ولض له عاٖىا، وفي اليسخت الُىهاهُت ماةت وزالزحن.جظ -

ى خحن بلغ ازيخحن وزالزحن ؾىت ولض له ؾغوج، وفي اليسخت الُىهاهُت ماةت  - جظهغ الخىعاة الٗبراهُت أن ٖع

 وازيخحن وزالزحن.

 زحن ؾىت ولض له هاخىع، وفي اليسخت الُىهاهُت ماةت وزالزحن.جظهغ الخىعاة الٗبراهُت أن ؾغوج خحن بلغ زال -

ً ؾىت خحن ولض له جاعح، وفي اليسخت الُىهاهُت حؿ٘ وؾبٗىن،  - كٍغ جظهغ الٗبراهُت أن هاخىع بلغ حؿٗا ٖو

ى طو ؾبٗحن ؾىت  .(86)وجاعح ولض له ئبغاَُم َو

 الهىامش:



 ز/ بلخير بلت                                                                                                الىلس إلاػالمي للعهس اللسيم               

02 

 
، 5جم، جذ: ٖبض هللا ٖلي الىبحر وآزغون، لؼان العطبَـ(، 711أبا الفًل حماٌ الضًً دمحم بً مىغم، ابً مىٓىع )ث  -(1)

 .4517، م صاع اإلاٗاعف، اللاَغة، )ص.ث(

 .944، م 2004، مىخبت الكغوق الضولُت، مهغ، 4، ٍاملعجم الىػيـمجم٘ اللغت الٗغبُت،  -(2)

(3)-                                                                                               Encyclopédie AZ, Edition Atlas, Paris, 1979, p 1591.          

(4)-Dictionnaire encyclopédique Quillet, LAQ, Paris, 1975, p 1607.                                                                               

ض ألاههاعي،  -(5)  .98، م 1997لبًُاء، ، ميكىعاث الفغكان، الضاع ا1، ٍالبحث في العلىم الشطعيت ؤبجسياثفٍغ

ه الالهض ،  -(6) ضاث، ٍمىػىعت َلَلهس الفلؼفيتأهضٍع ضاث، 2، ح٘: زلُل أخمض زلُل، ئقغاف: أخمض ٍٖى ، ميكىعاث ٍٖى

 . 238م  ،2001بحروث، 

(7)-                                         .L. Mounloubou, FM. Dictionnaire Biblique Universel, Paris Desclée,1984, p 150-

151  

(8)-                                                                                                  Dictionnaire encyclopédique Quillet, OP.Cit, p 107.   

(9)-La grande encyclopédie Larousse, Tome 08, Librairie Larousse, Paris, 1972, p 1690.                                              

ش الىلضي للىخاب –جاضير وعلائس الىخاب امللسغ ًىؾف الىالم،  -(10) ٌٗجى ئقيالُت الخلىحن والخلضٌـ، صعاؾت في الخاٍع

 .  29م  ،2009، صاع نفداث للضعاؾاث واليكغ، صمكم، 1ٍ ،-اإلالضؽ في الغغب اإلاؿُخي

 .54، م 1993، )ص.ٍ( الضاع ؤلاؾالمُت للُباٖت واليكغ، بحروث، الىخاب امللسغ في امليزانلٗاملي، دمحم ٖلي بّغو ا -(11)

 .136ؾىعة البلغة، آلاًت:  -(12)

 .54دمحم ٖلي بّغو الٗاملي، اإلاغح٘ الؿابم، م  -(13)

 .112م  ،1990، صاع الللم، صمكم، 1، ٍاملسدل إلى زضاػت الخىضاة والعهس اللسيمدمحم ٖلي الباع،  -(14)

م والضعاؾاث الخضًثتأؾامت دمحم أبى هدل،  -(15) ، مجلت الجامٗت هلض هماطج لغواًاث الٗهض اللضًم مً زالٌ اللغآن الىٍغ

. ًىٓغ هظلً: نالح ٖبض الفخاح الخالضي، 175، م 2006، 2، الٗضص 14ؤلاؾالمُت )ؾلؿلت الضعاؾاث ؤلاوؿاهُت(، مج

 . 179، م 2000لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ، صاع الٗلىم حسيث اللطآن عً الخىضاة

 .44ؾىعة اإلااةضة، آلاًت:  -(16)

 . 175أؾامت دمحم أبى هدل، اإلاغح٘ الؿابم، م  -(17)

 .75ؾىعة البلغة، آلاًت:  -(18)

، 1(، 2ٍ-1، ج )جفؼير اللطآن الىطيمم(، 1372َـ/774ابً هثحر )ث  أبي الفضاء اؾماُٖل بً ٖمغ اللغشخي الضمكلي، -(19)

 .228، م 2002ً خؼم، بحروث، صاع اب

 .46ؾىعة اليؿاء، آلاًت:  -(20)

 .756اإلاهضع الؿابم، م ابً هثحر،  -(21)

ـ،  -(22) ، عؾالت ملضمت لىُل قهاصة الضهخىعاٍ الٗلىم في ؤظمت املؼيحيت بين الىلس الخاضيخي والخؿىض العلميوُٗمت ئصَع

 . 15-14يكىعة، م ، عؾالت غحر م2008-2007الفلؿفت، حامٗت مىخىعي كؿىُُىت، 

: مهضع حغخه بجغخه حغخا أي أزغ فُه بالؿالح. ًىٓغ: ابً مىٓىع، اإلاغح٘ الؿابم، الجطح لغت: الجطح والخعسيل -(23)

َى الًُٗ في الغاوي بما ًثلم ٖضالخه أو ًسل بًبُه مما ًترجب ٖلُه ؾلٍى عواًخه أو يٗفها،  واضؿالحا:. 586، م 1مج

ذ ونف الغاوي بهفاث ج َى  واضؿالحا:مأخىط مً الٗضٌ،  والخعسيل لغت:لخضخي جًُٗف عواًخه أو ٖضم كبىلها. والخجٍغ
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 . فهى ٖلم ًبدث فُه ًٖ حغح الغواة وحٗضًلهم بألفاّ  ؤما علم الجطح والخعسيل:ونف الغاوي بهفاث جىحب كبٌى زبٍر

ذ الغواة بألفاّ مسهى  ً مغاجب جلً ألالفاّ، وكُل ٖلم ٌٗجي بخىزُم وججٍغ نت. ًىٓغ: ٖهام أخمض البكحر، مسهىنت ٖو

ان، بحروث، 2، ٍؤضٌى مىهج الىلس عىس ؤهل الحسيث  . 18-16، م 1992، مإؾؿت الٍغ

، مجلت حامٗت صمكم للٗلىم الاكخهاصًت ابً خؼم ألاهضلسخي عاةض الضعاؾاث الىلضًت للخىعاةئبغاَُم أخمض الضًبى،  -(24)

 .455، م 2007، الٗضص الثاوي، 23واللاهىهُت، مج 

اى، محاغطة في جاضير العلىمفإاص ؾؼهحن،  -(25)  .455، م 1979، )ص.ن(، الٍغ

اث، اليىٍذ، 3، ٍمىاهج البحث العلميٖبض الغخمً بضوي،  -(26)  . 195-194، م 1988، ووالت اإلاُبٖى

 .187هفؿه، م  -(27)

 .456-455ئبغاَُم أخمض الضًبى، اإلاغح٘ الؿابم، م  -(28)

 .188-187الؿابم، م ٖبض الغخمً بضوي، اإلاغح٘  -(29)

، نفداث للضعاؾاث واليكغ، 1، ٍ-ؾفغ عاٖىر أهمىحا–ملاضباث في زضاػت الىظ الخىضاحي مهُفى ػعَاع،  -(30)

 .189، م 2012صمكم، 

 .13ؾىعة اإلااةضة، آلاًت:  -(31)

 .189مهُفى ػعَاع، اإلاغح٘ الؿابم، م  -(32)

 .79ؾىعة البلغة، آلاًت:  -(33)

 .190-189٘ الؿابم، ممهُفى ػعَاع، اإلاغح -(34)

، وفياث ْلاعيان وؤهباء ؤبىاء العمانٌ(، 681ٌ/608أبي الٗباؽ قمـ الضًً أخمض بً دمحم بً أبي بىغ بً زليان ) -(35)

. ًىٓغ هظلً: قمـ الضًً دمحم بً أخمض بً ٖثمان 326-325، م 1980، جذ: ئخؿان ٖباؽ، صاع ناصع، بحروث، 3مج

، مإؾؿت الغؾالت، 11، جذ:  قُٗب ألاعهإوٍ، دمحم وُٗم الٗغكىسخي، 18ٍج  الىبالء، ػير ؤعالمم(، 1274ٌ/748الظَبي )ث

 .190-184، م م 1996بحروث، 

 .190قمـ الضًً دمحم بً أخمض بً ٖثمان الظَبي، اإلاهضع الؿابم، م  -(36)

 .453ئبغاَُم أخمض الضًبى، اإلاغح٘ الؿابم، م  -(37)

 .454هفؿه، م  -(38)

اب ٖبض ا -(39) لت، ٖبض الَى  .  13م ، 2004، صاع الللم، صمكم، 1ٍ جىضاة الحهىز وإلامام ابً حعم ْلاهسلسخي،لؿالم ٍَى

خي ٖىض ابً خؼم همىطج مً هلض جىعاة اليهىصخامض َاَغ،  -(40) ٗت والضعاؾاث مىهج الىلض الخاٍع ، خىلُت ولُت الكَغ

ٗت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت بجامٗت كُغ، الٗضص   . 613، م 1988 ،06ؤلاؾالمُت، ولُت الكَغ

، جذ: دمحم ابغاَُم الفطل في امللل وْلاهىاء والىحلم(، 1064َـ/456أبي دمحم ٖلي بً أخمض، ابً خؼم الٓاَغي، )ث  -(41)

 .  287، م 1996، صاع الجُل، بحروث، 2، 1ٍههغ، ٖبض الغخمً ٖمحرة، ج

 . 615خامض َاَغ، اإلاغح٘ الؿابم، م  -(42)

 .290الؿابم، م  ابً خؼم الٓاَغي، اإلاهضع -(43)

 .104، م 1990، صاع الجُل، بحروث، 2، ٍ-بدىر وصعاؾاث–في ملاضهت ْلازيان دمحم ٖبض هللا الكغكاوي،  -(44)

 .298-297ابً خؼم الٓاَغي، اإلاهضع الؿابم، م  -(45)

 .297هفؿه، م  -(46)
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 .294هفؿه، م  -(47)

 .470ئبغاَُم أخمض الضًبى، اإلاغح٘ الؿابم، م  -(48)

 .294ؼم الٓاَغي، اإلاهضع الؿابم، م ابً خ -(49)

 .301-300هفؿه، م  -(50)

 .298هفؿه، م  -(51)

 .301ابً خؼم الٓاَغي، اإلاهضع الؿابم، م  -(52)

 .471ئبغاَُم أخمض الضًبى، اإلاغح٘ الؿابم، م  -(53)

 . 620خامض َاَغ، اإلاغح٘ الؿابم، م  -(54)

(55)- ( ً  (16-13: 15ؾفغ الخيٍى

 .213اإلاهضع الؿابم، م ابً خؼم الٓاَغي،  -(56)

(57)- ( ً  (26: 1ؾفغ الخيٍى

(58)- ( ً  (22: 3ؾفغ الخيٍى

 . 622خامض َاَغ، اإلاغح٘ الؿابم، م  -(59)

 .223ابً خؼم الٓاَغي، اإلاهضع الؿابم، م  -(60)

(61)-( ً  (32-30: 19ؾفغ الخيٍى

 .239ابً خؼم الٓاَغي، اإلاهضع الؿابم، م  -(62)

 (5-2: 11ؾفغ نمىةُل الثاوي ) -(63)

 .239ابً خؼم الٓاَغي، اإلاهضع الؿابم، م  -(64)

 . 625خامض َاَغ، اإلاغح٘ الؿابم، م  -(65)

 .201ابً خؼم الٓاَغي، اإلاهضع الؿابم، م  -(66)

 (14: 14ؾفغ الٗضص ) -(67)

 (12: 4ؾفغ الخثىت ) -(68)

(69)- ( ً  (24: 3ؾفغ الخيٍى

 .208ابً خؼم الٓاَغي، اإلاهضع الؿابم، م  -(70)

ً ) ؾفغ -(71)  (5: 1الخيٍى

 . 628خامض َاَغ، اإلاغح٘ الؿابم، م  -(72)

 .220ابً خؼم الٓاَغي، اإلاهضع الؿابم، م  -(73)

 .73-69ؾىعة َىص، آلاًت:  -(74)

 .1475-1474، م 2ابً هثحر، اإلاهضع الؿابم، ج -(75)

 . 628خامض َاَغ، اإلاغح٘ الؿابم، م  -(76)

 .212ابً خؼم الٓاَغي، اإلاهضع الؿابم، م  -(77)

 (42-40: 12ؾفغ الخغوج ) -(78)

(79)- ( ً  (13: 15ؾفغ الخيٍى
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 .253ابً خؼم الٓاَغي، اإلاهضع الؿابم، م  -(80)

 .205-203هفؿه، م  -(81)

 .250هفؿه، م  -(82)

اب بً ٖلي بً ٖبض اليافي الؿبيي ) -(83) ، 5، جؾبلاث الشافعيت الىبري م(، 1370ٌ/771جاج الضًً أبي ههغ ٖبض الَى

ًىٓغ هظلً: قمـ  . 165 الُىاجى، ٖبض الفخاح دمحم الخلى، صاع ئخُاء الىخب الٗغبُت، اللاَغة، )ص.ث(، م جذ: مدمىص دمحم

 468الضًً دمحم بً أخمض بً ٖثمان الظَبي، اإلاهضع الؿابم، م 

جي )ثٖبض اإلالً بً ٖبض هللا ًىؾف أبي اإلاٗالي  -(84) ىضاة شفاء الغليل في بيان ما وكع في الخم(، 1085َـ/478الجٍى

ت للترار، اللاَغة، 3، جذ: أخمض حجاػي الؿلا، ٍوإلاهجيل مً الخبسيل ٍغ  .38-36، م م 1989، اإلاىخبت ألاَػ

 .196مهُفى ػعَاع، اإلاغح٘ الؿابم، م  -(85)

جي، اإلاهضع الؿابم، م م  -(86)  .42-38أبي اإلاٗالي الجٍى
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حن اللضماء فً الىدذ  ًخدضر اإلالاٌ ًٖ امللخص: ، زانت وؤن بالضًً ومضي جإزغهٖىض اإلاهٍغ

ىن اللضماء واه ؛ خُض واهذ  ىااإلاهٍغ
ً
في خُاتهم الُىمُت في مجملها  ؤٖمالهممً ؤهثر الكٗىب جضًىا

ؿم بالخلىصهت مسه  
 
ماٌ اإلاىدىجاث مشل الخمازُل ، للخُاة ألازغي التي جد  وول ما ًغافمومً جلً ألٖا

يذ اإلاٗابض  ،واهذ مىظهت لخضمت الضًً ُيُت مشل الخىابِذ والخلي بلى غحر طلً،هلىف جٍؼ والتي ٍػ

هذ مىدىجاتهم واهما  كض ظّؿضث آلالهت واإلالىن في مىٓغ ًىدؿُه الهُبت والىعٕ والىكاع،وألاهغاماث و 

بلى ؤهم  ذك، هما جُغ  الغوح في الخُاة ألازغي  زلىصظؼء مً ألازار الجىائؼي الظي ًًمً جمشل 

ىوي ًٖ غحره ىدذ الالتي جمّحز بها ال خهائوال الطخامت والجضًت  8مشل ،مً فىىن الٗالم اللضًمفٖغ

 املجؿم والباعػ.لىدذ هى بُت، باإليافت بلى الفهل في هىعي اواإلاشالُت والغجابت والجاط

ىهُت، الىدذ الكلماث املفخاحيت:  الىدذ، مهغ اللضًمت، الضًً، الخمازُل، آلالهت، الفٖغ

 الباعػ، الىلل، الخمائم، الخىابِذ.
Abstract: 

The article talks about the sculpture of ancient Egyptians and the extent of its 

influence on religion, especially The ancient Egyptians were among the most 

religious people; their work in their everyday lives was entirely devoted to the 

other immortal life. These include sculptures such as statues and all associated 

with ornamental inscriptions such as coffins Ornaments, etc., were designed to 

serve the religion, which decorated the temples and pyramids and embodied the 

gods and kings in a landscape of prestige and prestige and reverence, as their 

sculptures represent part of the funerary furniture that guarantees the immortality 

of the soul in other life, and also touched on the most important characteristics 

that met G.  

The pharaonic sculpture of other ancient arts, such as: greatness, seriousness, 

idealism, monotony and gravity, in addition to the separation of the two types of 

sculpture is the stereotype and the highlights. 

key words: Sculpture, Statues, Amulets, the art, Religion, Gods, Pharaonic, 

Ancient Egypt. 

ٗغف ؤي قٗب بلغ مً الخضًً »ًلٌى هحروصوث8  ملذمت: ٌُ ، وال 
ً
حن ؤقض البكغ جضًىا بن اإلاهٍغ

 ًهلىن ؤمام بله، وهخبهم في الجملت ؤؾفاع ٖباصة...  صعظتهم فُه؛ فةن نىعهم
ً
بجملتها جمشل ؤهاؾا

حن اللضامى َاإلاا ؤهه ليل اإلاىظىصاث ؤعواح، لظلً ٖمضوا بلى ، (1)«ووُؿً وكض حٗضصث مٗبىصاث اإلاهٍغ

لى الغغم مً ؤن الخجؿُض والدكبُه في مهغ كض ْهغ كبل  ججؿُض جلً اإلاٗبىصاث في نىع مخٗضصة، ٖو

ىهُت، بال ؤهه لم ًبم ٖلى خاله وبهما ؤزظ في الخُىع مً قيل آلزغٖهغ   .(2)الؿالالث الفٖغ
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حن مً ظهت وبغاٖتهم في الىشحر مً الفىىن في ملضمتها الىدذ مً  وبالخضًض ًٖ جضًً اإلاهٍغ

ت مً الدؿائالث8 هل وان للضًً جإزحر في الىدذ اإلاهغي اللضًم؟ وهُف  ظهت ؤزغي ًدباصع للظهً مجمٖى

يها املجؿمت والباعػة؟ وبماطا جمّحز الىدذ اإلاهغي ًٖ غحره مً الفىىن؟ججل  .ى طلً في اإلاىدىجاث بىٖى

I.:حعشيف الىحذ 

َٗنى بىدذ ٌُ م الظي  (، والىدذ الباعػ Sculptureالخمازُل ) فً الىدذ ًخمشل في الىدذ املجؿ 

 ًٖ ع. (3)(Reliefالظي ًخمشل في الىلىف طاث البٗضًً )
ً
ّغف في معجم ؤهؿفىعص اإلاىظؼ هلال ُٖ ، وكض 

ؤهجلبار ؤهه فً الدكىُل املجؿم ؤو الباعػ لؤلقُاء، ًخم بىدذ الدجغ وخفغ الخكب وحكىُل الُحن 

ض بلغ مٗٓم ؤقياٌ الىدذ مؿخىي ٖالي في ٖهغ ألاؾغاث الباهغ ؾىاء ونب اإلاٗضن وما قابه طلً، وك

، وحكهض جدفت قُش البلض ٖلى عوٖت فً الىدذ (4)في الدجغ ؤو الخكب ؤو الٗاط ؤو الىداؽ ؤو الظهب...

لى ؤكُم مٗغى ٖالمي لغوائ٘ الفً »، والتي ًلٌى فيها ماؾبحرو8 (5)الظي ًىم ٖلى الىاكُٗت والبؿاَت

 .(6)«ذ بلُه جمشاٌ قُش البلض لُمشل ٖٓمت الفً اإلاهغي اللىمي للضم

ض بغاٖت الىدذ اإلاهغي اللضًم جلً الخمازُل التي اػصاهذ بها اإلاٗابض وألاهغاماث  وؤهم ما ًجّؿِ

لآللهت واإلالىن، باإليافت بلى اللىخاث اإلاىلىقت زىائُت الابٗاص التي وظضث في اإلاٗابض، والتي جًمىذ مىاْغ 

 التي ًىانل اإلاُذ ِٖكها هما ظاءث في اإلاىاْغ ومىاْغ ؤصاء الُلىؽ الضًيُت.  الخُاة الُىمُت 

خىاء بخجؿُض اقياٌ آلالهت ؤخؿً ججؿُض، وطلً إليفاء اللضاؾت  وكض ّٖؼػ فً الىدذ الٖا

 مً ؤقياٌ الخٗبحر الهىعي لكٗب اٖخلض في الخلىص 
ً
والهُبت ٖلى جمازُل آلالهت، لظلً ؤنبذ الىدذ قىال

ت، خُض جٓهغ الخهائو اإلاكترهت في هدذ الخمازُل مً زالٌ اعجباَها بفىغة البٗض والخُاة والالنهائُ

 ألابضًت في الٗالم آلازغ، ومً طلً ْهغث هُئت اإلالىن وآلالهت في اإلاىدىجاث هبكغ ًخمخٗىن بجالٌ وهُبت.

II:ل ول خضر بلى كُمت  .خصائص فً الىحذ ٖمل الفً اإلاهغي بهفت ٖامت ٖلى جدٍى

ت رث ًٖ اججاهاث  ،(7)خًاٍع ت، ٖب  ت خًاٍع وفً الىدذ بهفت زانت ْل بىلىقه وجمازُله قيل مىؾٖى

اث الظوق ٖىض ؤصخابها، وجغظمذ ما اؾخدّبه ؤهلها مً صهُاهم وما عظىه ألهفؿهم في  ٖهىعها ومؿخٍى

خه بإي فً آزغ كضًم ؤو خض
َ
 ال جياص الٗحن جسُئه بطا كاَعه

ً
زا  مخمح 

ً
ًض، وكض امخاػ ًٖ ؤزغاهم، واهدس ى َابٗا

 غحره مً فىىن الٗالم اللضًم بما ًلي8

 (:Greatness.الضخامــت )1

ىوي بطخامت ؤحجامه بكيل الفذ للىٓغ، ٖلى هٕى الىدذ الٗمالق  امخاػ الىدذ الفٖغ

(Monumental Sculpture ٌ في واظهت مٗبض ؤبى ؾمبل، ؤو ظؼء الىخف والهضع  (8)( مشل جمشاٌ ؤبى الهى

 .(10)في نالت مٗبضه في هابى، والتي ونل وػنها بلى ؤهثر مً مائت ًَ (9)لغمؿِـ الشاوي

 (Seriousness8) .الجذًت2
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جٓهغ ظضًت الىدذ اإلاهغي اللضًم ؤهه لم ًىم ًٖ ؤي مٓهغ مً مٓاهغ الٗبض والترفُه، بل بن 

ماٌ كض ؤزبدذ زلت الفىان بىفؿه، وطلً عاظ٘ بلى وىن مٗٓمها واهذ مىظهت للخُاة ألازغي، وال  فسامت ألٖا

ٓهغه جمازُل آلالهت التي جملئ اإلاٗابض
ُ
ت مً الهُبت والىكاع الظي ج ماٌ الفىُت اإلاهٍغ  .(11)ؤصٌ ٖلى ظضًت ألٖا

 (:Permanence. الذًمومت )3

اؾخىحى اإلاهغي اللضًم الهالبت مً الُبُٗت التي ظٗلذ ول ش يء كاِؽ في مهغ، هما ؤعجب 

، وكض اؾخٗمل اإلاهغي (12)ه للخلىص، وهظا جمازُله لخضوم لؤلبضبالشباث والضوام ما ظٗل ظل ؤٖماله جىظ

اللضًم الدجاعة خُض وان اإلالىن ًىفضون البٗشاث بلى ؤؾىان، وؤماهً مسخلفت مً الصخغاء الكغكُت 

ـ والخمازُل  (13)لجلب ألاحجاع املخخلفت الالػمت لؤلهغاماث واإلاٗابض وألابىاب الىهمُت واإلاؿالث والىىاَو

، فمهغ واهذ ؤٌو مً اؾخٗملذ الدجاعة في (14)حرها، بما ًىفل إلايكأتهم البلاء آالف الؿىحنوالخىابِذ وغ

 فىىنها ٖلى هلٌُ خًاعة واص الغافضًً التي اٖخمضث ٖلى اللبن في البىاء.

 8(Gravity.الجاربيت )4

ىوي في اللُ٘ الفىُت، والخمازُل الغائٗت طاث ألالىان اإلافٗمت  جٓهغ ظاطبُت الىدذ الفٖغ

ت، التي ظٗلذ الفً اإلاهغي اللضًم ًدؿم بالجماٌ وألاهاكت، هظا وكض اهدؿب هًاعة وؤهاكت ظظابت  بالخٍُى

 لفً ا 0163 -0361ومغوهت في الخٍُى زانت مىه فً الضولت الخضًشت )
ً
لضولت ق.م( الظي ظاء مٗاهؿا

ق.م(، وىهه احؿم باللىة والهالبت وؤنضق مشاٌ  0563 -0141ق.م( والىؾُى ) 0061 -0471اللضًمت )

 . (16)والظي ٌٗض عائٗت فىُت مفٗمت بالجماٌ وألاهاكت (15)ٖلى ظاطبُت الفً اإلاهغي جمشاٌ هفغجُتي

 (:Idealism.املثاليـــت )5

ٖغيُت في الفً اإلاهغي ٖامت والىدذ  لم جىً اإلاشالُت ؤو ما حٗني بما فىق الىاكُٗت نفت

بهفت زانت، بل واهذ نفت ؤنُلت؛ خُض وان اإلاهغي قغىفا بالخُاة ألابضًت في جهىعها قبيهت بدُاجه، 

 ٖلُه، وهظا ما ؤيفاه الفىان اإلاهغي ٖلى الفً 
ً
ِٗل ما اؾخُإ خفاْا ال ًسغط فيها ًٖ اإلاىعور َو

 مدضصة بمسخلف ؤهىاٖه، لظلً ٖاف هظا ألازحر ؤؾحر ا
ً
لخفاّ والخلالُض الضًيُت التي جفغى ؤوياٖا

 .(17)للخمازُل، هي اإلاشالُت ال ؾُما فُما ًسو جمازُل آلالهت

 (:Realism.الواكعيـــت )6

وان الىدذ اإلاهغي يهضف بلى مداواة الُبُٗت ؤو اليسخ والخللُض وببغاػ الخلُلت، وهى بظلً 

لي بإهضافه التي جغهىا بلى الؿمى باإلوؿان بلى اإلاشالُت، وكض ونل الخللُض بلى خض َب٘  ًىاكٌ الفً ؤلاغٍغ

، ومداولت الفىان بض الخُاة في جمازُله ظٗله ٌٗمل كضع ؤلاميان بْهاع (18)اللىالب الجبؿُت ٖلى ألاظؿام

، فلض ْل الفىان ٌٗبر ًٖ (19)مالمذ الىظه الخام بهاخب الخمشاٌ ؤو اإلامشل في الهىعة لًغوعة صًيُت

جلاؾُم الىظه ؤو الهُئت، هما هى الخاٌ في جمازُل الضولت الىؾُى والخضًشت، التي ٖبرث  هفؿه مً زالٌ

الظي ٖثر ٖلُه في مٗبض  (20)بهضق ًٖ جللب ألاكضاع، مشل الغؤؽ الجمُل للخمشاٌ "ؾىىؾغث الشالض"

جٓهغ  ، هظلً(21)الىغهً، وفُه إلاؿت مً الخؼن ومالمذ حٗبر ًٖ ألالم ظغاء الهغإ الظي صام ٖضة كغون
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في ظلؿاث َبُُٗت ال  (22)مً واكُٗت جمازُل الضولت الخضًشت الهىع التي جٓهغ ؤفغاص ٖائلت اإلالً ؤزىاجىن 

، والفًل في ببغاػ الخُاًا الىفؿُت والخٗبحراث الخانت باإليافت بلى (23)جخفم م٘ الىكاع الخللُضي للملىن

 .(24)الُبإ وألاخاؾِـ ٌٗىص الؾخٗماله ألالىان الُبُُٗت

 8(Monotony)لشجابـــت .ا7

لُت التي ؾاصث اللغن  هٓغ الٗلماء الغغبُىن اإلاخإزغون بالٗللُت ألاواصًمُت والىالؾُىُت ؤلاغٍغ

اث مدضصة لم ًخجاوػها،  زه بالغجابت، وىهه كض اكخهغ ٖلى مىيٖى الخاؾ٘ ٖكغ بلى الفً اإلاهغي بخمح 

، خُض هجض ؤن فً الىدذ (25)ًض واخضة وجلُضه بلىاٖض ناعمت هٓمذ الٗمل ما ظٗله ًٓهغ ووإهه هخاط

عؾا مىظ ألاؾغة ألاولى ٖلى كىاهحن جًبُه، مشل كاهىن ألامامُت والىٓغة اإلاؿخلُمت واوٗضام الخغهت لضعظت 

، بغٌ الىٓغ ًٖ الهضوء والىكاع ؤلالهي الظي مىده (26)ؤن الىٓغة الٗابغة للخمشاٌ جدىم ٖلُه بالجمىص

 واإلالىن.هظا اللاهىن لخمازُل آلالهت 

 :(Symbolisme).الشمضيـــت 8

ت، خُض بضؤ الفىغ ًىظض لظاجه  ز الدكىُالث ؤلابضاُٖت اإلاهٍغ ت مً ؤهم ما مح  حٗخبر البيُت الغمٍؼ

م بها مُُٗاث الخبرة التي امخلىها ِٓ َى
ًُ ت مً الغمىػ  ، بمٗنى ؤهه وان هىان جللُض ًدخم مٗاملت (27)مجمٖى

 إلاغاهؼهم ف
ً
ز ألاشخام في الفً َبلا محُّ ًُ  ؤو هدخا، فةهه وان 

ً
 ؤو هلكا

ً
ي البالٍ اإلاهغي، فؿىاء وان عؾما

ألاشخام خؿب مياهتهم الاظخماُٖت، لظلً واهذ نىعة ؤلاله ؤهبر مً نىعة اإلالً هما واهذ نىعة 

 .(28)اإلالً جىبر ًٖ ؤحجام نىع الٗامت

ً، بٗض ؤن واهذ وكض بضؤ الازخالف الىبحر في ؤحجام ألاشخام اإلاغؾىمحن مىظ اجداص اللٍُغ

 الازخالف في ألاحجام في لىخت اإلالً 
ً
فُما كبل جدؿاوي ول ألاقياٌ في الدجم، فؤلٌو مغة ًلابلىا مشال

فُه، هما ؤن ؤفغاص الكٗب الىخُضًً الظًً وان ٌؿمذ  (29)مُىا خُض مشل اإلالً في حجم ًفىق مْى

فُه بدُض جٓهغ غ اإلالً ومْى غهم مً الجاهب، ٖلى خحن ًجب جهٍى ؤهخافهم مً ألامام، ؤي  بخهٍى

لت اإلاشلى التي جخفم م٘ الىكاع املخُِ باإلاهغي اإلاىخمي بلى الُبلت الغاكُت غهم بالٍُغ  .(30)جهٍى

III:أهواع الىحذ. 

حن وطلً عاظ٘ ألبٗاص الٗمل فةطا وان زىائُا ٌؿمى  ًىلؿم فً الىدذ هما ؾبم وطهغث بلى هٖى

 ؤو الىدذ الباعػ، ؤما بطا وان زالسي 
ً
، وكض اخخفٓذ اإلاٗابض هلكا

ً
 مجؿما

ً
ألابٗاص ؤي مجؿم فِؿمى هدخا

والاهغاماث بأالف الخمازُل اإلاىشىعة في خىاًا اإلاٗابض ٖلى يفاف الىُل في خالت ظُضة، وؾإخاٌو فُما ًلي 

ُه8  بْهاع جإزحر الضًً ٖلى الىدذ بىٖى

م:1  .الىحذ املجعَّ

م بإهه فً ًخٗامل م٘ الىخل والف ِغف الىدذ املجؿ  ، وبضكت ؤهثر ًلهض به (31)غاغاث وألاحجامُٖ

يها الهغحرة والىبحرة، وحٗىص ؤكضم الخمازُل بلى الٗهغ الٗخُم الظي وان بمشابت  نىاٖت الخمازُل بىٖى

ً لفً الىدذ اإلاهغي اللضًم زث جمازُل جلً الفترة بهغغ حجمها وبؿاَت (32)مغخلت الخيٍى ؛ فلض جمح 
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مً الُحن اإلاكىي، وكض واهذ مىي٘ جمجُض الفغاٖىت وعمؼث بلى  قيلها، بًٗها مً الٗاط وبًٗها آلازغ

ويٗهم اإلاشالي بإؾلىب عنحن ًضٌ ٖلى ٖٓمت اإلالً وؾٗت ؾلُاهه، ومً جمازُل جلً الفترة جمشالي فغؽ 

حن مً اإلاغمغ (33)النهغ وكغص ؤلاله "جدىث"  . (34)اإلاهىٖى

ت الىاكُٗت والجاطبُت ، وكض ونل بلى ؤوط ٖٓمخه وكىجه، بِىما جمحز هدذ الضولت اللضًمت بالجٖز

ً الىاكعي الظي ْهغ في جمشاال ألامحر "ٕع خىجب" وػوظخه ألامحرة "هفغث" واللظان  لمـ في الخلٍى ًُ وهظا ما 

ًغظ٘ ٖهضهما بلى بضاًت ألاؾغة الغابٗت؛ فخمشاٌ الغظل زهو له لىن اإلاغغة الخمغاء، بِىما اجسظ جمشاٌ 

لُٗىن بذجغ اليىاعجؼ قبه الكفاف واللغهُت بالبلىع الصخغي، ؤما اإلاغؤة اللىن ألانفغ، هما عنٗذ ا

ىكذ هخلت الٗحن 
ُ
ف في الىظه الخلفي مً اللغهُت مملىء بالؿىاص بِىما َ الخضكت فياهذ ٖباعة ًٖ ججٍى

 مً ؤخؿً هماطط فً الىدذ التي حٗىص لؤلؾغة الغابٗت جمشاٌ زكب (35)بةَاع بغوهؼي 
ً
، هما هجض ؤًًا

ِذ  (36)قُش البلض"الجمحز اإلاؿمى " في ملبرة "وا ٖبر" في  م(0660-0600)الظي هكف ٖىه في ؤٖماٌ ماٍع

ً الُٗىن التي جدضص هٓغة الخمشاٌ الىاكُٗت (37)ؾلاعة ، وكض اٖخمض هى آلازغ ٖلى َغكت الترنُ٘ في جلٍى

 . (38)وهظا جمشاٌ الياجب اإلاهغي اإلاترب٘

بالىاكُٗت اإلاٗبرة ًٖ جللب ألاكضاع، وزانت في وكض جمحز فً الىدذ في ٖهض الضولت الىؾُى 

ٖهض ألاؾغة الشاهُت ٖكغ هخمازُل "ؾىىؾغث" الٗكغة، وجمازُل "ؤمىمداث الشالض"، التي جمحزث باألهاكت 

ت الخٗبحر هخمازُل الضولت اللضًمت، وفي الضولت الخضًشت وبخىلي  وصكت الهى٘، غحر ؤنها لم جىً كٍى

ُت، ومً ؤمشلتها هجض جمشاٌ  (39)لهت في ؤلاله ؤجىن "ؤزىاجىن" الٗغف وجىخُضه لآل جدٌى الفً هدى اإلاىيٖى

"ؤزىاجىن" وجمشاٌ "هفغجُتي"، وباهتهاء خلبت "ؤزىاجىن" عظ٘ الفً بلى جلالُضه اللضًمت، غحر ؤن الىدذ 

 .(40)ايمدل في ٖهض الضولت ألازحرة، واكخهغ ٖلى جمازُل نغحرة صكُلت اإلاالمذ قضًضة الهلل

حن، وهي ؤن جإزغ فً ال ىدذ في بضاًت وكإجه بفىغة اإلاىفٗت الضًيُت التي كهضها كضماء اإلاهٍغ

جيىن جمازُلهم مإوي لغوح اإلاُذ بٗض وفاجه مما ظٗل لخمازُلهم نفت زانت؛ خُض لم ًىً الغغى الظي 

، بل و
ً
 فىُا

ً
ان ًغمي بلُه الفىان مً بًجاص ؤهبر قبه ممىً بحن الهىعة اإلاىدىجت وألانل البكغي غغيا

 بلى فىغة الخُاة بٗض اإلاىث، فلض وان الكٍغ ألاؾاس ي لخدلُم زلىص الغوح في الٗالم 
ً
 اؾدىاصا

ً
 صًيُا

ً
غغيا

ظ   لغاخت اإلاُذ ألابضًت بمُٗت بٌٗ الخٗاٍو
ً
آلازغ ؤن جخٗغف هظه ألازحرة ٖلى الجؿض، وبالخالي يماها

ت التي جملئ ظضعان اللبىع والخىابِذ  .(41)السخٍغ

 ٖلُه ؤلؼمه اؾخسضام ؤؾلىب مدضص مً هاخُت والتزام الفىان ب
ً
ل كُضا

َ
الخلالُض الضًيُت قي

الكيل؛ فلض وان الفىان اإلاهغي ًغي ؤن الخلُلت هي ظىهغ فىه، ووان ًدـ ؤن هظه الخٍُى التي 

ًغؾمها لِـ خافؼها الىخُض هى ؤلابضإ الفني، وبهما خافؼها ألاهبر فىغة الخلىص، وبالخالي وان الفىان 

" ظٗلخه مجهٌى الصخهُت، ولم ًداٌو ؤٌي مً فىاوي مهغ املخيىم 
ً
بهظه اللىاٖض اإلالضؾت "ناوٗا

ٓهغ ؤٖماله الفىُت باؾمه ًُ ، هما خضصث هظه الخلالُض ؤويإ ومىاي٘ الخمازُل، خُض (42)اللضًمت ؤن 

 مً الجمىص، وهى ما خاص بالفىان ًٖ اؾخسضام كىاٖض اإلاىٓىع، فلض وان ًدغم ٖل
ً
ا ى ؤن ؤيفى ٖليها هٖى
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جبلغ جمازُل ألاعباب غاًت الخإزحر والترغُب، بط وان ٖلُه ؤن ًهىع آلالهت واإلالىن في جلً الهُئت الجلُلت 

لى هفـ الؿبُل خغم الفىان ٖلى هدذ جمازُل اإلاىحى ٖلى (43)واإلاهُبت مً ؤظل ؤن حؿمىا ٖلى البكغ ، ٖو

الماث الً ٗف واإلاغى والىبر التي قهضوها في ؤجم الاؾخىاء، وي ًبرئوا في ؤزغاهم مً ؤٖغاى الهم ٖو

 جٓهغ مً مالمده مٗالم الىٗمت 
ً
 وكىعا

ً
، ؤو عظال

ً
صهُاهم، هخجاهل قُسىزت ناخب الخمشاٌ وبْهاعه فخُا

 إلابضؤ اخخفاّ اإلاغء بكبابه اإلاخجضص الضائم في الجىت بٗض اهخلاله بلى الضاع 
ً
والغغض والبكاقت جإهُضا

 .(44)آلازغة

 
ً
التي ؤخاَذ بىدذ الخمازُل ؤن اخخىتها اإلاٗابض، وخفٓتها في  ومً مٓاهغ اللضاؾت ؤًًا

خدذ ال ًلترب منها ؤو ًغي جمازُلها 
ُ
ـ واهذ حغلم ؤبىابها ؤغلب اللُل والنهاع وال جفخذ بال بملضاع، وبطا ف هىاَو

هاع، هما حٗمض الفىان ؤن ًمحز جمازُل ألاعباب والفغاٖىت وؤصخاب اإلالابغ في ؤويا ٕ غحر الللت مً ألَا

، (45)زانت عإ فيها ؤن ًىاظهها اإلاكاهضون واإلاخٗبضون مً ؤمامها ؤهثر مما ًغونها مً ظىاهبها ؤو مً زلفها

، خحن الىكىف 
ً
وخغم ٖلى اؾخلامت الهُئت ووخضة الاججاه، فىدذ ظظٕو جمازُلهم الٗلُا مىخهبت صائما

ٖلى اؾخلامت واملت ال جلخفذ  وخحن الجلىؽ، ووظه ؤبهاعها بلى ألامام في اججاه مؿخلُم وهدذ عئوؾها

، فبضث ووإنها جخُل٘ ألصخابها بلى اإلاؿخلبل والخلىص
ً
 وال ٌؿاعا

ً
 .(46)ًمُىا

وكض اٖخمض الىداجىن في ؤغلب جمازُلهم ٖلى الىلبت وخضها م٘ ٖغي بلُت الجؿم، وطلً عاظ٘ 

ؼ خ وجإزحر ٌغحروها، ؤن ٖليهم ّفُما ًدخمل لشالر جإزحراث8 الخلالُض اللضًمت التي اخترمىها ٖو لاص بإنهم الٖا

ىاظهىن فيها ؤعبابهم  ًمشلىن بٌٗ ؤصخاب الخمازُل في خاالث ػهض ًخجغصون فيها مً ؤغلب مالبؿهم، ٍو

 آزغ مً ؤصخاب 
ً
خلاص بإنهم ًمشلىن بًٗا ؾىاء في ؾاخاث اإلاٗابض، ؤو ٖلى ؤٖخاب آلازغة وجإزحر الٖا

 .(47)صهم في ٖهىصهم البُٗضةالخمازُل في مدافل جللُضًت ؾُُٗضون فيها ؤظضا

هما ًضزل في بَاع الىدذ اإلاىظه لخضمت الضًً الخمازُل الكافُت ؤو الخمائم، وهي ٖباعة ًٖ 

ت بةميانها ؤن جبٗض الخُغ ًٖ خاملها ؤو ؤن حكفُه بطا  جمازُل مىدىجت بغغى ظىائؼي جدمل صالالث سخٍغ

ضاء اإلاُخىلىظُحن في ؤقياٌ الخُىا ٓهغ ألٖا هاث الخُغة التي ًفترى ؤن جلخم الًغع حٗغى ألطي، ٍو

، ومً الُبُعي ؤن هظه الخمازُل جيىن ؤهثر فٗالُت بطا (48)باإلوؿان مشل "ؤبىفِـ" الظي اجسظ هُئت سٗبان

ؿخُُ٘ جدلُم  ؤصمجذ بالصخو اإلاٗني، وللض واهذ الىخاباث ٖلى الخمازُل الكافُت حٗمل ٖلى الكفاء، َو

جمشاٌ عمؿِـ الظي هلل ٖلُه عمؼ بله الكمـ "زبري"، الظي ًجٗل باللمـ، هظلً ألامغ في  (49)الغكُت

ت، خُض ًالخٔ ؤن شخهُت اإلالً هي التي جسلم الفاٖلُت8 فمً  مً اإلالً شخهُت مؼصوظت بلهُت وصهٍُى

ه بلى ؤن الخمازُل الكافُت  جب الخىٍى ت وبلهُت، ٍو مجغص خغوف مُلؿمت ومبهمت جسلم كىة جفٌُ خٍُى

الٗامت ؤو اإلالابغ للخُاة ألازغي مشل الخمازُل الكافُت التي وظضث في مٗابض الضلخا  واهذ حٗغى في ألاماهً

ب وجل بؿُت  .(50)في ؤجٍغ

 .الىحذ الباسص "الىلؾ":2
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انُالح ًُلم ٖلى ؤٖماٌ الىدذ التي جبرػ فيها ألاقياٌ ًٖ اإلاؿُداث اإلالؿاء ؤو  هى 

آزغ، وله بٗضًً )الٌُى والٗغى( بلهض بوكاء اإلاىدىجت، خُض ًيىن البٗض اإلاىدىث بها ؤكل مً ؤي ٖمم 

ت لُفُى" Relief، وبالالجُيُت ٌٗني )(51)مىيٕى ًدمل صاللت فىٍغ زظ هظا اإلاهُلر مً ؤلاًُالُت "ٍع
ُ
(، وكض ؤ

(Rilievo( "ه لُفاٍع ت لم ًخمخ٘ بها (52)( بمٗنى ًغجفRilievare٘( ؤي "ٍع خمخ٘ هظا الىٕى مً الىدذ بدٍغ ، ٍو

لترب هظا الفً الىدذ املجؿم جترهؼ   ًٖ بًٗها، ٍو
ً
في كضعة اإلاشاٌ ٖلى حكىُل الٗىانغ مىفهلت جماما

 ًيىن الؿُذ 
ً
 فإخُاها

ً
 ؤفلُا

ً
ا  مؿخٍى

ً
تي وىهه ٌؿخسضم الٓل والىىع، هما ال ٌكتٍر ؾُدا غ الٍؼ مً الخهٍى

 لكيل الؿُذ الظي جىدذ ٖلُه
ً
 وفلا

ً
 ؤو مدضبا

ً
 . (53)ملٗغا

ِثر ٖليها    ُٖ ت وؤلىاح ألاعصواػ التي ًغظ٘ وؤكضم الىلىف التي  عئوؽ الضبابِـ الدجٍغ

بلغ ٖضص الغئوؽ زالزت   ًٖ الؼزغفي، ٍو
ً
 فًال

ً
ش هفؿه وان الغغى منها ًيىن صًيُا ٖهضها بلى فجغ الخاٍع

ىن وهى (54)ؾض" -عئوؽ8 ازىان منها ٖليهما هلىف جمشل ؤهم اخخفاٌ وهى الـ"خب ، ؤما الشالض فُهىع فٖغ

فًُان الىُل، وواهذ الىلىف الباعػة هاصعة في ألاؾغة ألاولى والشاهُت، بُض ؤنها جمحزث ًلُ٘ الؿض في اخخفاٌ 

في ألاؾغة الشالشت بضكت الهى٘ وهٓاعة ألاؾلىب مشل هلىف الغغف الؿفلُت للهغم اإلاضعط، وهي حٗض مً ؤبضٕ 

ظضعان ملهىعة ألامحر  ، باإليافت بلى نىع اإلاىاْغ املخفىعة ٖلى(55)ؤمشلت الفً اإلاهغي في الضولت اللضًمت

 "ٕع خىجب" والتي جمشل مىاْغ الخُاة الُىمُت مً نُض الُُىع والؿمً والخُىاهاث.

ىدِ باؾخمغاع ختى ؤواؾِ ٖهغ ألاؾغة  ؤزظ فً الىلل بٗض ألاؾغة الؿاصؾت ًًمدل ٍو

ألاؾغة ْهغ الخاصًت ٖكغة خُض بلغ ؤكص ى صعظاث الاهدُاٍ، غحر ؤهه ابخضاًء مً الىهف الشاوي مً هظه 

 غحر َبُُٗحن ٌكىبهما في هشحر مً 
ً
 وجهىٗا

ً
 وان هىاة إلاضعؾت فىُت ظضًضة، التي ؤْهغث جيلفا

ً
 ظضًضا

ً
َغاػا

 ختى 
ً
 ْاهغا

ً
ضم الاوسجام، وكض اؾخمغ الفىاهىن ًخيلفىن في هلىقهم جيلفا ألاخُان ش يء مً الجفاف ٖو

جض الىلىف اهدؿبذ صكت مازلذ بها هلىف آزغ ألاؾغة الخاصًت ٖكغة، ؤما في ألاؾغة الشاهُت ٖكغة فى

 ألخؿً ما نى٘ 
ً
الضولت اللضًمت، وحٗخبر هلىف ٖمىص ؾىىؾغث ألاٌو اإلاغب٘ الظي ٖثر ٖلُه بالىغهً مشاال

 .(56)في الضولت الىؾُى

ؤما في ٖهغ الضولت الخضًشت فلض اؾخٗاص فً الىلل مجضه؛ خُض ظاءث ألاؾغة الشامىت ٖكغ 

ؤنها لم جهل بلى اإلاؿخىي الٗالي الظي بلغخه في الٗهىع اللضًمت، وؤوضر مشاٌ  بنهًت ظضًضة في الفً، غحر

لخإزغ هظا الفً بالخلالُض الضًيُت جلً الىلىف التي وظضث في مٗبض عمؿِـ الشالض بالىغهً اًً ًٓهغ وهى 

ضاء بُضه، بِىما ًلف الاله آمىن امامه ٌؿلمه ؾُف الىهغ صاللت ٖلى كضاؾت الاهخهاع  الظي ًلخل الٖا

في مٗبض الضًغ البدغي،  (58)، باإليافت بلى الىلىف التي حٗىص بلى ٖهض اإلالىت خدكبؿىث(57)صٖذ بلُه آلالهت

". -وؤهم مىايُٗها الضًيُت كهت والصتها مً ؤلاله "ؤمىن   ٕع

اعجبِ الىدذ الباعػ بمىايُ٘ ٖلى ٖالكت باإلاٗخلضاث الضًيُت؛ ففي ؤٖماق اإلاٗابض واللبىع 

اث طا ت الضًيُت، ففي مشل هظه ألاماهً اإلافٗمت باللضؾُت خفٓذ لئلوؿاهُت هدخذ مىيٖى ث الُبنى الفىٍغ

ؤقهغ هظه اإلاكاهض، والتي جخسلو بىكفاث زانت مصخىهت بالغوح الضًيُت للملىن الفغاٖىت بلى ظىاع 
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الضًيُت،  آلالهت التي ؾُدٓىن بالخلىص في ٖاإلاها ألابضي، مشل مكاهض جلضًم اللغابحن والكٗائغ واإلاماعؾاث

اًت هٓام مً الىهىىث اإلاخمغؽ ، (59)وكض اهخٓمذ مشل هظه اإلاماعؾاث والفٗالُاث الُلؿُت جدذ ٖع

لى واخض  ٓهغ ؤكضم الىلىف ألازغ الضًني لهظا الفً مشل "نالًت مُىا"؛ خُض ُمِشل في الخلل ألاٌو مً ألٖا
ُ
وج

الخجضص، فبكيل مخلابل ًٓهغ ػوط مً عمؼ الخهب والبلاء و  (60)مً ؤهم الغمىػ الضًيُت ؤلالهت "خاجدىع"

، وهظا اخخل في 
ً
 عوخُا

ً
عؤؽ هظه ؤلاله بُنهما اؾم اإلالً بالىخابت الهحروغلُفُت، ما ؤهؿب اإلاكهض َابٗا

 لئلله خىعؽ
ً
 آزغا

ً
ا  عمٍؼ

ً
ضاء (61)اإلاكهض الٗلىي قىال  .(62)ووإن آلالهت باعهذ اهخهاع اإلالً ٖلى ألٖا

ا ظاء فُه مً حغُحر ٖلى ًض "ؤزىاجىن"، الظي عمؼ للضعة وكض اكترن الىدذ الباعػ بالضًً وم

ٓهغ ؤزغ هظا الخجضًض في  ت تهب الخُاة وجسلم الىظىص، ٍو الكمـ التي جيكغ ؤقٗتها ٖلى هُئت ؤًض مبؿَى

ت، فالخىى في مالمذ  ت الجٖز الخدٌى الظي مـ بىائُت الهىع الىدخُت، فغضث بوؿاهُت الُاب٘ وبكٍغ

ت؛  وجفانُل الكيل اإلاغئي لم ، بل هلل للىظىص ؤلاوؿاوي بما ًغض ي خاظاجه الغوخُت الخٗبحًر
ً
ًىً صكُلا

خُض ظاءث ٖباصة ؤجىن ال حٗني مجغص ٖباصة الكمـ، بل ٖباصة زىانها التي تهب الخُاة، فلض ؾعى 

ت، بله فغص ؤخم غحر مصخو بخمشاٌ، وهى  ؤزىاجىن بلى ؤن ًدل مدل الخكض الطخم مً آلالهت اإلاهٍغ

بدض بمشابت ٖالم اث ظضًضة، ٍو ت مدؿىؾت لخجلي الالمغئي، وؤنبذ بظلً الىدذ الباعػ ًسخاع مىيٖى

غ الخُاة الغوخُت الفغصًت الباَىت داٌو جهٍى مشل مكاهض حٗبض "ؤزىاجىن"  (63)ًٖ عمىػ شخهُت ٍو

 وػوظخه. 

حن اللضماء  في ألازحر ًمىً اللٌى ؤن فً مياهت ممحزة بحن الفىىن التي ٖغف الىدذ ٖىض اإلاهٍغ

فً زلم الخُاة، والخمازُل ووإهه ماعؾىها، خُض ٌٗخبر مً ؤعف٘ الفىىن وىهه ٌٗمل ٖلى زلم نىعة 

ت للضاللت ٖلى آلالهت والبكغ ٖلى الؿىاء مشل جمازُل آلالهت التي ججؿّضث في اقياٌ خُىاهُت ؤو  يغوٍع

ًدغم مً زاللهم الفىان ٖلى حٗغف الغوح ٖلى ظؿض آصمُت ؤو مؼط بحن ؤلازىحن، وجمازُل اإلالىن الظي 

يذ  اإلالً الظي واهذ حِٗل فُه الخُاة ألاولى لخسلض مٗه في الخُاة الشاهُت، صون ان هيس ى الخىابِذ التي جٍؼ

ً بالىلىف الضًيُت،  ظ وعقى لخفٔ اإلاُذ، وبهفت ٖامت ول ألازار الجىائؼي الظي جٍؼ بىلىف جمشل حٗاٍو

فً الىدذ بالضًً فلض اؾخلغ هدُجت اؾخلغاع مظاهبه، هما ؤزظ مً كضاؾت الهضف وطلً صلُل ٖلى جإزغ 

الظي وظضث مً ؤظله ويُٗت زانت للخمازُل التي جسضم بالضعظت ألاولى ؤغغاى الخلىص وآلازغة ؤهثر مً 

ت ماكخت ٖاعيت، بط ظغث جلالُض فً الىدذ ٖلى ما ظغث ٖلُه  الٗغى ٖلى اإلاؤل والخللض بإويإ صهٍُى

غ ؾىاء بؿىاء، فكاعهتها صالالث الخلىص وخب البؿاَت والىيىح هما قاعهتها جلا لُض فً الغؾم والخهٍى

 وؾائل الخىفُظ.

 الهوامؾ:
                                                 

(1 )- Hérodote, Histoire, livre II, trad: E. Le Grand, Les Belles Lettres, Paris, 1936, 

37.                                             
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 .40، 41، صاع الىىضي لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، )ص.ث(، ممذخل إلى جاسيخ الحضاسةشخاصة الىاَىع وآزغون،  -(2)

ياع دمحم ؾالمت،  -(3) ت، دساظاث في جاسيخ الفً املصشي اللذًمقٍى  .01، م0114، صاع اإلاٗغفت الجامُٗت، ؤلاؾىىضٍع

لى لآلزاع، اللاهغة، ، جغ8 اخمذخل الى علم الاثاس املصشيت، ع. ؤهجلبار -(4) ، 0766مض مدمىص مىس ى، املجلـ الٖا

 .052م

 .6، م0777، صاع الجُل، بحروث، املوظوعت الثلافيت العامت: الفىون بمُل ٌٗلىب،  -(5)

(6)- G. Maspero, Art in Egypte, The Publisher's Printers, Stuttgart, 1913, p74, 75.                                                

 .20، م0746، ٖالم الىخب، اللاهغة، شخصيت مصشوٗماث ؤخمض فااص،  -(7)

حن "خى" بمٗنى الخامي ؤو "خىعٍم ؤزذ" بمٗنى خىعؽ ألافم. ؤهٓغ8  جمثال أبو الهول: -(8) آها ؾماه كضماء اإلاهٍغ

 .023م ،0113ًىؾف، مىخبت الكغوق الضولُت، اللاهغة، ، جغ8 بهغام سوح مصش اللذًمتعوٍؼ، 

، هلل الٗانمت بلى بغ 8 الثاوي سمعيغ -(9) ؤقهغ ملىن ألاؾغة الخاؾٗت ٖكغة، جىلى الخىم بٗض وفاة والضه ؾُتي ألاٌو

مؿؿى ؤي صاع عمؿِـ، خاعب قٗىب البدغ، وان له الضوع الىبحر في مٗغهت كاصف يض الخُصُحن، بنى ملبرجه في  ٖع

، م 0111، الٗغبي لليكغ والخىػَ٘، اللاهغة، موظوعت الحضاسة املصشيت اللذًمتاصي اإلالىن. ؤهٓغ8 ؾمحر ؤصًب، و 

 .234 -232م

ت، مهغ، محاضشاث في جاسيخ الفً اللذًممدمىص ببغاهُم الؿٗضوي،  -(10)  .02، م0111، مىخبت ألاهجلى اإلاهٍغ

ت جاسيخ الفً في العالمٖفُف بهيس ي،  -(11)  .16، م0744الىخب الجامُٗت، الكغهت الٗغبُت، صمكم، ، مضًٍغ

ذ مغي،  -(12)  .106،107، م0735، جغ8 هماٌ مدغم، لجىت البُان الٗغبي، مصش ومجذها الغابشمغظٍغ

م  (8Stèle ظم٘ مؿلت )املعالث -(13) ٖبر ٖنها الفغاٖىت بيلمت "جُدً" ؤي ألانب٘ اإلاط يء، وؤَلم ٖلُه ماعزى ؤلاغٍغ

ؤي الىجض ؤو ؤلابغة، وجغظمه الٗغب الؾم اإلاؿلت، ونفها بلُني بإنها "ؤقٗت مخذجغة للكمـ" وهي  "L’obélisqueاؾم "

ىن مً بله الكمـ  =جمشل الغمؼ اإلالضؽ إلله الكمـ، وهى اللمت الهغمُت فىق كاٖضة ولما اعجفٗذ ولما اكترب الفٖغ

، وبالخالي اهدؿاب نفت الكمـ وهي الخجضص والبٗض. ؤهٓغ8   ٕع

Pline l’Ancien, Histoire Naturelles, livre XXXV, trad: M. E. Littré, Firmin Didot Frères Fils et Cie Libraires, 

Paris, 1829- 1933, 14. 

ت الٗامت للخإلُف واليكغ، مهغ،  العماسة املصشيت في مصش اللذًمت،دمحم ؤهىع قىغي،  -(14) ، 0751الهُئت اإلاهٍغ

 .21م

ذ آجىن" ملىت 8 هفشجيتي -(15) ىهُت ػوظت ازىاجىن، اقتهغث بجمالها وظاطبُتها، ؤهجبذ في َُبت زالر بىاث ه8ً "مٍغ فٖغ

ىضما-ًا-ؤن-آؽ-، و"ٖىشو"مىذ آجىن" اؾخلغث م٘ ػوظها في جل الٗماعهت وؤهجبذ له "هفغ هفغو آجىن جاقغي"  آجىن"، ٖو

". ؤهٓغ8 ؾمحر ؤصًب، اإلاغظ٘ الؿابم، م  " و"ؾدب ؤن ٕع  . 600 -607مو"هفغ هفغو ٕع

 .61، م0775، صاع اإلاٗاعف، مهغ، 0ٍ جزوس الفً، مدؿً دمحم ُُٖت، -(16)

ت الٗامت للىخاب، مهغ، 0، 0ٍ، طالفً املصشي زغوث ٖياقت،  -(17)  .106، م0770، الهُئت اإلاهٍغ

 .073، م0113، صاع مجضالوي لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، الفىون الفشعوهيت ػهحر ناخب، -(18)

، جغ8 ٖبض اإلاىٗم ابى بىغ ومدغم هماٌ، مصش والحياة املصشيت في العصوس اللذًمتعمان وهغمان عائىت، ؤصولف ب -(19)

ت، اللاهغة، )ص.ث(، م  .256مىخبت النهًت اإلاهٍغ

ؾىت، اؾخُإ زالٌ فترة خىمه  13، خىم مضة 00ابً ؾىىؾغث الشاوي مً ملىن الاؾغة ا8ٌ ظىوظشث الثالث -(20)

 .303يم بالص الىىبت جىفي بٗض ان صقً هغمه في صهكىع. ؤهٓغ8 ؾمحر ؤصًب، اإلاغظ٘ الؿابم، م
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 .56مدؿً دمحم ُُٖت، اإلاغظ٘ الؿابم، م -(21)

ىن خىم في ٖهغ الضولت الخضًشت في َُبت8 أخىاجون  -(22) وهى في ؾىت  هى ؤمىدىجب الغاب٘ ابً امىدىجب الشالض، فٖغ

ؾىت، ػوظخه الجمُلت هفغجُتي، ظاء بضًاهت ظضًضة وهي ٖباصة اللىة اليامىت في كغم الكمـ وان ول اهخمامه  04

ؾىت. ؤهٓغ8 ؾمحر اصًب،  10بالضٖىة لالله الجضًض، وكض كام بىلل الٗانمت مً َُبت بلى جل الٗماعهت، ماث وهى في ؾً 

 .074 -072اإلاغظ٘ الؿابم، م م

ت اللبىاهُت، اللاهغة، فً الىحذ في مصش اللذًمت وبالد مابين النهشيًالكاعووي،  نبحي -(23) ، 0771، الضاع اإلاهٍغ

 .031م

ت،  جاسيخ عام الفىون، ٖؼث ػوي خامض كاصوؽ، -(24)  .02، م0110مىخبت الخًغي، ؤلاؾىىضٍع

 .23، ماإلاغظ٘ الؿابمٖفُف بهيس ي،  -(25)

 .253الؿابم، م ؤصولف بعمان وهغمان عائىت، اإلاغظ٘ -(26)

 .014، ماإلاغظ٘ الؿابم، ػهحر ناخب -(27)

ت اللبىاهُت، اللاهغة، فً الىحذ في مصش اللذًمت وبالد ما بين النهشيًنبحي الكاعووي،  -(28) ، 0771، الضاع اإلاهٍغ

 .006م

الهُٗض 8 ؤٌو ملً إلاهغ، وماؾـ ألاؾغة ألاولى بٗض جىخُضه إلاهغ، ؤوكإ ٖانمخه ٖىض ملخلى الضلخا بميىا -(29)

ٗخلض البٌٗ ؤهه اإلالً وٗغمغ الظي وظضث له بٌٗ آلازاع ؤهمها -ؤؾماها "ؤهب حج" ؤي الللٗت البًُاء )مىف(، َو

لىخخه الكهحرة باإلاخدف اإلاهغي، والتي سجل ٖلى وظهيها اهخهاعه ٖلى الكماٌ وجىخُضه لكُغي الىاصي جدذ خىمه. 

 .616ؤهٓغ8 ؾمحر ؤصًب، اإلاغظ٘ الؿابم، م

 .237، 236بعمان وهغمان عائىت، اإلاغظ٘ الؿابم، م ؤصولف -(30)

 .11نبحي الكاعووي، اإلاغظ٘ الؿابم، م -(31)

 .011، 010ػهحر ناخب، اإلاغظ٘ الؿابم، م -(32)

 .8017 ؤلاله اللمغ بغؤؽ اللغص، وهى بله الىخابت والخىمت وألاصب. ؤهٓغ8 آها عوٍؼ، اإلاغظ٘ الؿابم، مجحوث -(33)

 .51دمحم ُُٖت، اإلاغظ٘ الؿابم، م مدؿً -(34)

 .63، صاع اإلاٗاعف، مهغ، )ص.ث(، م4، ٍفىون الؽشق ألاوظط والعالم اللذًموٗمذ بؾماُٖل ٖالم،  -(35)

مشل  -(36)  للكبه الىبحر بِىه وبحن قُش بلضة ؾلاعة في الىكذ الظي ٖثر ٖلُه فُه، ٍو
ً
ؾمي هظا الخمشاٌ هظلً هٓغا

ت، وهى همىطظا للىاكُٗت وؤلاخؿاؽ الٗ ه مً مالمذ الىظه التي جسفي وعاءها شخهُت كٍى مُم بالغقاكت بما ًدٍى

 ٖلى ؾُُغجه ٖلى ٖماله. ؤهٓغ8 قىغي الهاصق، 
ً
مشؼذ الطالبين إلى جاسيخ الفىون الجميلت ًمؿً في ًضه ٖهاه عمؼا

 .072، م0717مُبٗت اإلاٗاعف، مهغ،  عىذ كذماء املصشيين،

ت ج 8ظلاسة -(37) هم ظىىبي هًبت الجحزة، جىلؿم بلى ؾلاعة الكمالُت وؾلاعة 03ل٘ ٖلى بٗض هي مضًىت صخغاٍو

الجىىبُت جىاظه مىف وجؼزغ باآلزاع اللضًمت ٖثر فيها ٖلى ملابغ ملىن ألاؾغاث ألاولى والشاهُت واهغاماث الضولت 

 .304اللضًمت. ؤهٓغ8 ؾمحر ؤصًب، اإلاغظ٘ الؿابم، م

 .52مدؿً دمحم ُُٖت، اإلاغظ٘ الؿابم،  -(38)

كغم الكمـ اإلاغئي بضؤث ٖباصجه مىظ الضولت الىؾُى، و في ٖهض ؤزىاجىن )الضولت الخضًشت( خل ؤجىن 8 آجون  -(39)

ت ولها وؤنبذ ؤلاله الىخُض، جل٘ مغهؼ ٖباصجه في مضًىت جل الٗماعهت. ؤهٓغ8 آها عوٍؼ اإلاغظ٘ الؿابم، ، مدل آلالهت اإلاهٍغ

 .011م
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 .42، 41مٖفُف بهيس ي، اإلاغظ٘ الؿابم،  -(40)

 .74م ،0751، )ص.ن(، )ص.م.ن(، 0، 0ٍ، طالعماسة والفىون في العصوس ألاولىجىفُم خمض ٖبض الجىاص،  -(41)

 .010نبحي الكاعووي، اإلاغظ٘ الؿابم، م -(42)

 .23مدؿً دمحم ُُٖت، اإلاغظ٘ الؿابم، م -(43)

 .106، 105زغوث ٖياقت، اإلاغظ٘ الؿابم، م -(44)

 .072ابم، مؾمحر ؤصًب، اإلاغظ٘ الؿ -(45)

ت، مهغ،  ، جاسيخ الحضاسة املصشيتدمحم قفُم غغباٌ وآزغون -(46) ىوي، مىخبت النهًت اإلاهٍغ ، )ص.ث(الٗهغ الفٖغ

 .110م

 .074م، ؾمحر ؤصًب، اإلاغظ٘ الؿابم -(47)

ت الٗامت السحش والسحشة عىذ الفشاعىتبًفاهج وىبىج،  -(48) للىخاب، ، جغ8 فاَمت ٖبض هللا مدمىص، الهُئت اإلاهٍغ

 .015، م0777مهغ، 

ًا كلبي مً ؤمي، ًا كلبي مً ؤمي ؤًا نضعي مً همائي، ًا نضعي »مشل الغكُت اإلاترظمت مً ٖهغ الضولت الخضًشت8  -(49)

 وال ججابنهي في مجم٘ املخاهمت وال جمل ٖلٌى ٖلى مكهض ناخب اإلاحزان. ؤهً ؤهذ وائي 
ً
مً همائي، ال جلف يضي قاهضا

 مً  التي في ظؿضي وزىىم
ً
الظي ًىٗل ؤًٖائي، اهُلم بلى الؿٗاصة واؾخٗض )؟( مً ؤظلىا هىان، ال ججٗل اؾمي هغيها

 )؟(...ال جلل الىظب يضي بحن ًضي آلالهت...
ً
ع. ؤهجلبار، اإلاغظ٘ الؿابم،  ؤهٓغ8«. الىبالء الظًً ًجٗلىن الغظاٌ ؤوىاما

 .115م

 .031 -030بًفاهج وىبىج، اإلاغظ٘ الؿابم، م م -(50)

ذ، اإلاغظ٘ الؿابم -(51)  .160م ،مغي مغظٍغ

ماظؿخحر  عؾالتالذالالث الشمضيت والليم الفىيت لخيجان آلالهت في الىلوػ املصشيت اللذًمت، ههى مدمىص هاًل،  -(52)

 .24، م0111، ظامٗت خلىان، غحر ميكىعة

 .16نبحي الكاعووي، اإلاغظ٘ الؿابم، م -(53)

ش، ًدخفل الفغاٖىت 8 ظذ -عيذ الحب -(54) ُاص في مهغ اللضًمت اط ًغظ٘ الاخخفاٌ به بلى بضاًت الخاٍع هى مً ؤكضم ألٖا

ؿمى ؤًًا بالُىبُل.  به بٗض مغوع زالزحن ؾىت مً اٖخالء اإلالً الخىم، زم ؤنبذ ول زالر ؾىىاث، وان ًلام في مىف، َو

 .61، 60، م0762ٗاعف، مهغ، صاع اإلاالذًاهت في مصش الفشعوهيت، دمحم ٖبض اللاصع دمحم، ؤهٓغ8 

ذ، اإلاغظ٘ الؿابم -(55)  .161، 160م ،مغي مغظٍغ

ت الٗامت للىخاب، مهغ، 0، ٍالحكم وألامثال والىصائح عىذ املصشيين اللذماءهماٌ مدغم،  -(56) ، الهُئت اإلاهٍغ

 .031، 027، م0776

 .041هماٌ مدغم، اإلاغظ٘ الؿابم، م -(57)

 ًٖ جىلي الخىم، خملذ الٗضًض مً ألاللاب فلض واهذ واهذ ػوظت جدىجمـ ال حدؽبعوث:-(58)
ً
شاوي الظي وان نغحرا

ابىت ملً، وؤزذ ملً والؼوظت اإلالىُت والؼوظت ؤلالهُت ألمىن، خُض اؾخُاٖذ بلىة شخهُتها مىظ البضاًت ؤن جخىلى 

ت مٗبض الضًغ البدغي. ؤهٓغ8  01قاون البالص بإن خىمذ مضة  ؾمحر ؤصًب، اإلاغظ٘ ؾىت، وان ؤهم ميكأتها اإلاٗماٍع

 .135، 134الؿابم، م

ذ، اإلاغظ٘ الؿابم، م -(59)  .161، 160مغي مغظٍغ
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خـــىع( ؤي ميـــان ؤو بِـــذ خـــىعؽ، خـــاػث مىـــظ ٖهـــغ الخإؾـــِـ وفـــي ٖهـــغ ألاؾـــغاث  )خـــىث، 8 اؾـــمها ٌٗنـــيحـــاجحوس  -(60)

ىن ؤن مىكٗهــا وــان فــي صهــضعة ؤًــً  ــت لخــىعؽ، اٖخلــض اإلاهــٍغ قــهغة واؾــٗت وةلهــت للؿــماء، همــا واهــذ جمشــل الهــىعة ألاهشٍى

 .133، 132م ،ؾمُذ باإللهت الُٗٓمت. ؤهٓغ8 ؾمحر ؤصًب، اإلاغظ٘ الؿابم

حن  اللضامى في هُئت نلغ ُٖىاه الكمـ واللمـغ، ْهـغ بٗـض نـغاٖه مـ٘ ٖمـه ؾـذ بله الؿماء 8ٖ حوسط -(61) ىض اإلاهٍغ

ؤًً وكـغ ؤلالـه فـي -وةله إلاهغ الؿفلى، وفي الٗهغ اإلاخإزغ ٖغف بله إلاهغ ولها، هما واهذ اإلاغاهؼ الكائٗت لٗباصجه في اصفى

. ؤهٓـــغ8 مـــاهفغص لـــىعهغ،  -نـــىعة اللـــغم املجـــىذ املعبـــوداث والشمـــوص الذًييـــت فـــي مصـــش  جـــممعووـــىم امبـــى وـــابً لئللـــه ٕع

 .000 -007، م م 0111، جغ8 نالح الضًً عمًان، مىخبت مضبىلي، اللاهغة، اللذًمت

 .013، م، صاع الفىغ، ؾىعٍا، )ص.ث(موجض جاسيخ الؽشق ألادوىوُٗم فغح،  -(62)

 .073، 072وُٗم فغح، اإلاغظ٘ الؿابم، م-(63)
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هظه الضعاؾت جخمثل ُٞما ؤضحذ ٖلُه ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت بٗض الاؾدُالء ٖلى الٗغف مً ٢بل : ملخص

ش ؤلامبراَىعٍت،  ٣ي اإلاضٖى ؾبدُمُىؽ ؾُٟغوؽ، ٌٗخبر ٖهغه بضاًت حُٛير في جاٍع اٖخمض خُث ٢ائض بٍٞغ

ن  جىلي ألاحاهب ٖلى ؤؾلىب ٖؿ٨غي وبهُٛت صًم٣غاَُت في حؿُير ؤلامبراَىعٍت، ل٣ض اٖخبر بٌٗ اإلااعزي

ش ؤلامبراَىعٍت، ٦ما اٖخبروا ؾبدُمُىؽ الٗىهغ الغئِس ي في ايمدال٫  الؿلُت ججاوػ زُير في جاٍع

 ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت.

Summary 

This study is what became the Roman Empire after the seizure of the throne by an 

African commander called Septemius Severus, His time is the beginning of a 

change in the history of the empire, Was based on a military style and a 

democratic formula in the administration of the empire, Some historians consider 

the seizure of power by outsiders as a dangerous transgression in the history of the 

empire, They also considered Septemius as the main element in the decadence of 

the Roman Empire. 

م مً 646ؾىتولض  (Lucius SeptimiusSeverusؾُٟيروؽ ) ؾبدُمُىؽ لى٦ُىؽ :شخصيته

ـ ِمضًىت لبضة لبخ ابً ،ٖؿ٨غي و٫ بمبراَىع ؤٌٗخبر ، (1)(Fulvia Piaبُا) ُٞام ٞال ؤ( و Gétaب ًضعى حُخا)ؤ

 وز٣اٞت الج ًخ٩لم الالجُيُت بىبرة هُلُيُت، (،Leptus Magnaمجىا )
ً
 عوماهُا

ً
صعؽ الٟلؿٟت  يُت،ُجل٣ى حٗلُما

اًت ماع٧ىؽ  في ؤزِىا وال٣اهىن في عوما، ائ٠ جدذ ٖع ػوحخه ألاولى  وعٍلُىؽ،ؤجمغؽ في ؾل٪ الْى

 في  التربُىهُتجىلى ، (Murciaماعؾُا)
ً
 ٖلى حىىب بزم ٖين بغاًخىعا

ً
في  ًٖى، باهىهُاو  ٚالتؾباهُا وخا٦ما

 .(2)حغماهُا ب٢لُم٣٦ائض حِل  لى حاهب مغ٦ؼه الٗؿ٨غي ب كُىرمجلـ ال

 مً وعائه ػوحخه الثاهُت 
ً
التي ٧اهذ  الؿىعٍت ألانل، (Julia Damna)مىا ىلُا ص٧ًان َمىخا

ت بدمو لها ؤجىدضع مً  Lucius باؾُاهىؽ )هجبذ له ولضًً هما ؤ مغ٦ؼ٦هىىحي ٦بير،ؾغة زٍغ

Bassianus Antoninus Septimius Publius) اإلال٣ب ٧اعا٦ال(Caracalla) وحُخا( Lucius Publius

Septimius Antoninus Geta)(3)،  ٘بدغ في نهغ ؤ ٦ما ،اإلاٗٓم اهُىهِىىؽ الاؾم٢لض ولضًه بمغجبت ٢ُهغ م

 الىُل 
ً
 زانت ٖىض ا *مغ بترمُم الث٣ىب اإلاىحىصة في جمثالي ممىىن ؤو  حىىبا

ً
للظان ٧ان ًهضعان نىجا

ُاهُا ٦مالى والًخين ب٢ؿم والًت مهغ وؾىعٍا  ،(4)الٟجغ  ػاع آؾُا ووالًت الضاهىب.، ٞٗل بىالًت بٍغ

http://fr.wikipedia.org/wiki/Septimii
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dit_de_Caracalla
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septimii
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:"ل٣ض ٧ان هى ٧ل  اٖتٝرل٣ض 
ً
٧اهذ له ٢ُمت  ش يءول٨ً ما مً  ،ش يءخى٫ امخال٥ الٗغف ٢ائال

ُاهُا بؿبب اإلاغى ٖلى الحملت في  جىفي ،(5)جظ٦غ" م، هظا  166ٞبراًغ 44ًىم (Eburacum) ًىع٥بمضًىت بٍغ

 بُنها وبين ا ًٖ جىؾٗاجه فيًخى٠٢ الجِل الغوماوي ما حٗل 
ً
 ٞانال

ً
ل الؿىع خضا مال٥ ؤؾ٨خالهضا ْو

 ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت.

 حكم إلامبراطىرية الرومانية: هظروف تىلي

جُت في الجهاػ الح٩ىمي لإلمبراَىعٍت  ؤؾٟغ الخ٨ٟ٪ اإلاتزاًض ملجخم٘ الٗبىصًت ًٖ ٞىض ى جضٍع

ين ألامغ  ؤُُٖذ ،اؾخثىائيفي هٟـ الى٢ذ همى الىي٘ الٗؿ٨غي وبك٩ل  الغوماهُت، ال٣ُاصاث للٗؿ٨ٍغ

ٞخدخه ال٣ىاث ؤلامبراَىعٍت  الاه٣الباثهظا الٗهض مً  بن ،والحغوب الاه٣الباثؾلؿلت مً  ؤزاعالظي 

لى الح٨م ب جإل٤خُث  ،(Commodus Antonin) اهُىهين وؽمىص٦اإلاىدلت، زانت بٗض اٚخُا٫ 

ماع٧ىؽ و ( Helvius Pertinax Publius) باعجِىا٦ـ ؽى ُٟهل ىبلُىؽب ن زال٫ ؾخت اقهغ،ابمبراَىع 

 الحغؽطمم لى الح٨م بكغاء بهظا ألازير الظي ونل  ،(ulianusIMarcusDidius)ىلُاهىؽً ضًىؽصً

خىعي  ٖلى هٟؿه صازل م٣هىعجه ،البًر
ً
ذ ال٣ىاث املحدكضة مباقغة زغ هظه ألاٞٗا٫ ب ،ٖاف مىٛل٣ا قٖغ

 باَغة. ؤفي ألا٢الُم بدىهِب ٢اصتها 

ت في اإلا ُاهُا،كغ١ وفي ؾهى٫ الضاهىب وفي زاعث ال٣ىاث الٗؿ٨ٍغ  في  ٢اصتهاعشحذ  بٍغ
ً
َمٗا

ت بٗض الىنى٫  ، ىلُاهىؽًباإله٣الب ختى ٢بل حُٗين  ىن دلمً ن ال٣اصة ٧اهىاًبضو ؤ لى الٗغف،بم٩اٞإة مجٍؼ

عصث ، ٦ما والي ؾىعٍا (GaiusPescenius Niger)ىُىؽ هُجغبؿ٨ ؽحاًى  هخٟذ ٢ىاث الكغ١ ب٣ائضها

 ب٣ائضها وخا٦م 
ً
اإلاضٖى ؾبدُمُىؽ (Pannonia)مى٣ُتها باهىهُا٢ىاث الضاهىب باإلاثل هاجٟت

ً
 بمبراَىعا

ُاهُا ب٣ائضها٦الوصًىؽ ؾُٟغوؽ،  Claudius)البِىىؽ وفي هٟـ الى٢ذ هاصث ال٣ىاث اإلاخازمت في بٍغ

Albinus)(6)، ،عوماٖغف صخغ زهىمه واؾخىلى ٖلى  ل٨ً حِل الضاهىب ب٣ُاصة ؾبدُمُىؽ  
ً
 ماؾؿا

 .(7)م(135-م693مً) اؾمهألاؾغة التي خملذ  بظل٪

زغ في جغحُذ ٦ٟت ميزان الهغإ ٖلى الٗغف، هجض البِىىؽ ٣ًىص زالر ؤ٧ان لضخامت الجُىف 

 ًٖ جىاحضه بال٣غب مً ًٞ ٖكغ ٞغ٢ت، ازنىما هُجغ ٣ًىص حؿٗت ٞغ١ وؾبدُمُىؽ ٩ٞان ٣ًىص ؤ ٞغ١،
ً
ال

ل٨ً والكٗب الغوماوي،  مجلـ الكُىرزانت مً حاهب  ٧ان الخإًُض الٗام ًمُل هدى هُجغ، ،بًُالُا

لى الغاخل بمباقغة  اؾمهياٝ ؤصزل عوما مً الكما٫ و  ،ؾٕغ مىه في الخهٝغؤؾبدُمُىؽ ٧ان 

 إلاهٕغ ؤىلُاهىؽ ال٣اهىوي مً هاخُت ومً هاخُت ًبغجِىا٦ـ لُلغي وحىص 
ً
زغي ل٩ي ًٓهغ هٟؿه مىخ٣ما

 له ٧ةمبراَىع 
ً
ثا م ؤ، وعٍلُىؽؤإلااع٧ىؽ  بالخبني  ابىاٖلً هٟؿه ؤ ختى اهه ،بغجِىا٦ـ ووٍع  مجلـ الكُىرٚع

م،  وؽمىصزُه بالخبني ٦ؤٖلى جإلُه  ـ ُٞما بٗض ب اقتهغباؾُاهىؽ الظي  ابىه اؾمر ٚي   ههؤختى ٦ما ٖػ
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 وؤؾغجه بهظه ألاؾغة ؤؾباب عبما بضاٞ٘ عبِ ؤهُىهِىىؽ، وهظا لٗضة ؤ وعٍلُىؽؤ٦غا٦ال وؾماه ماع٧ىؽ 

 . (8)عجابه بهعبما إل وؤ، ؤهُىهِىىؽ التي يمهالهضٝ وعازت يُإ 

ْهغ ؤهظا ألازير الظي  ،ىؽىلُاهًخؿذ ٢ىاث الحغؽ ؤلامبراَىعي بىىاًا ؾبدُمُىؽ هجغث ؤإلاا 

 ن ؾبدُمُىؽ ٖضو الكٗبؤ مجلـ الكُىر ٖلً بةؾمؤ ٖىضماٖضائه لؿبدُمُىؽ ٢بل صزىله عوما 

ُٟت ٦ما  لؿبدُمُىؽاملجلـ زغ هظا الىي٘ عضخ بٖلى  ،(9)الغوماوي  وؤصاهىااوٗمىا ٖلُه باألل٣اب الدكٍغ

ضام بد٨م ىلُاهىؽً  . (10)ؤلٖا

حل طل٪ ؤٖضائه ومىاٞؿُه زانت هُجغ والي ؾىعٍا ومً ؤ٧ان ٖلى ؾبدُمُىؽ الخسلو مً 

ُاهُا واؾخضٖاه لخىلى مهمت  لى الخضمت بزم اؾخضعى ؾبدُمُىؽ ٢ىاجه ، (11)زغي ؤهاصن البِىىؽ ٢ائض بٍغ

و٧ان هُجغ ًدٓى بمى٢٘ اؾتراجُجي  ٢ض يمً لىٟؿه مباٌٗت الىالًاث الكغ٢ُت،ملحاعبت هُجغ الظي ٧ان 

 مً املجاٖت، ولهظا الؿبب ٢ام ؾبدُؤهام ألهه ًم٨ً 
ً
ا مُىؽ ن ٣ًُ٘ ال٣مذ اإلاهغي ًٖ عوما ٞترضخ زٞى

٣ُت ت الى اٍٞغ  مً اؾدُالئه ٖلى مهغ ولُبُا، ٦ظل٪ بٗث  ببٗث ٞغ١ ٖؿ٨ٍغ
ً
ا ٤ ٖلى هُجغ زٞى ل٣ُ٘ الٍُغ

جدغ٥ هُجغ واؾخىلى ٖلى مضًىت بيزهُت لُخد٨م في مضزل  ،(12)بالص الُىهان وجغا٢ُا بلىزغي ؤبٟغ١ 

 ن ونل ؾبدُمُىؽ ختى خانغ بيزهُت ؤوما  البىؾٟىع والضعصهُل،
ً
ٖضة اهخهاعاث حٗلذ مً هُجغ  مدغػا

دخميار تً في اإلا٩ان الظي  ؤٌؿىؽالخ٣ه ؾبدُمُىؽ وهؼمه في  م،694بجبا٫ َغؾىؽ بؿىعٍا ؾىت  ح٘ ٍو

ىؽ(ه    الهغوب  اججه ،مً َٝغ ؤلاؾ٨ىضع ال٨بير ؼم ُٞه مل٪ الٟغؽ صاعا )صاٍع
ً
هُجغ هدى الٟغاث مداوال

 . (14)ل٨ً حىىص ؾبدُمُىؽ لح٣ذ به و٢خلخه ،(13)لى ممل٨ت الباعزُينب

باإلاا٫  همضجؤ( التي Antiocheهُا٦ُا)ؤمثل  ،هُجغًضث ؤؾبدُمُىؽ مً اإلاضن وال٣ىاث التي  اهخ٣م

، (15)(Tribun) ابىتجغ لى حاهب هُجغ بهٟت ٢اصة و بالظًً خاعبىا  جلـوالغحا٫، ٢ام ٦ظل٪ بةٖضام عحا٫ امل

ً  مى٣ُتزم ٢ام بٛؼو   مقما٫ ما بين النهٍغ
ً
لىال اؾخضٖائه الٗاحل إلاىاحهت زُغ  مداعبت الباعزُين داوال

هضمذ  ،مً حغاء الحهاعفي هظه ألازىاء اؾدؿلمذ بيزهُت  ،م695الظي ٢ام به البِىىؽ ؾىت  الاه٣الب

 ها.مىالؤ نهبذًٖاء خ٩ىمتها و ؤؾىاعها و٢خل ؤ

ومما ؾاٖضه للخغوج  حلـ البِىىؽ ٖلى ٖغف ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت بٗض ُٚاب ؾبدُمُىؽ،

ٚؿُـ و٢بل البِىىؽ جدضي ؤل٣بىه بل٣ب  ،جلـ وػوحخه زانتهىامل ُمُىؽًٖ َاٖت ؾبد

 بٟغوؿا،( Lugdunum)هىمجم٘ ٢ىاجه ٖىض لىحض٢ام بو  ،ؾبدُمُىؽ
ً
٢ام ؾبدُمُىؽ بخُٗين  لُىن خالُا

 وولي ٖهضه، ٧اعا٦ال ابىه
ً
 إلاال٢اث زهمه البِىىؽ. ٢ُهغا

ً
 زم ؾاع ٚغبا

٢ام بخإصًب ؾ٩ان ٦ما ،لبِىىؽٖلى زهمه اؾبدُمُىؽ اهخهغ  م،697ُٟٞغي ؾىت قهغ في 

ش آ٫ و  ،(16)قٗا٫ الىاع في مٗٓمهابفي ال٣خل والنهب و  الٗىان هلجىىص ؤَل٤خُث  مضًىت لُىن، مً هظا الخاٍع
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هي ٖائلت ؾبدُمُىؽ مً و  لى ٖائلت مٛغبُت لُبُت زال٫ الثلث ألاو٫ مً ال٣غن الثالثبٖغف ؤلامبراَىعٍت 

ش ؤلامبراَىعٍت م(135-م697بالخاج مً) الاخخٟاّلبضة التي اؾخُاٖذ  ت في جاٍع  .(17)وجدضر حٛيراث حىهٍغ

ش ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت، ن ؤ٧ان ٖلُه لبلٙى الؿلُت  ًمثل ٖهض ؾبدُمُىؽ ه٣ُت جدى٫ في جاٍع

مما  ؤهلُت،ع٧انها بيكىب خغب ؤؤلامبراَىعٍت واهتزث  ؤخىا٫وه٨ظا ايُغبذ  ًخٛلب ٖلى ٧ل زهىمه،

عايُه التي اؾخىلى ٖليها هدُجت مهاصعجه ؤع٢ٗت  باػصًاصوزانت  الا٢خهاصياإلايزان  ازخال٫بلى  ؤصي

زهىمه ي ججلذ في ٢ُاصجه وبُكه ووخكِخه اججاه نٟاجه الت ًم٨ً اه٩اع مخل٩اث زهىمه،٦ماالإلا

٣ٞض اؾخىحب  خاقُت ؤلامبراَىع الؿاب٤،ًمثلىن الظًً ٧اهىا  ،في َب٣ت الىبالء واإلاث٣ٟين زانت اإلاخمثلين

 .لى الحُاةبلى ازخُاع والجه وخامُخه مً َب٣ت جسخل٠ ًٖ ؾالٟتها في اليكإة والىٓغة بجإ ل بطٖلُه الخُٛير 

 سياسته العسكرية:

ب٦غاه مجلـ  م٘الٗغف ب٣ىة الؿالح والجِل، الظي وهبه الح٨م والؿلُان ٖلى  ؾخىلىا

ُت الكُىر ً حِل  ،(18)ٖلى ٢بىله وبُٖائه الهبٛت الكٖغ ت التي جغجبِ بخ٩ٍى ل٣ض ؤصع٥ ألاهمُت الحٍُى

٣ًبلىن  ان ؾ٩ان اإلا٣اَٗاث وخضهم الظًً ٧اهى ؤط ب ،في ٞلؿٟت خ٨مهُه اٖخمض ٖل خُثًضًً له بالىالء 

 في الجِل بٗض جىُٓمه الجضًض. الاهسغاٍٖلى 

  ً  إلاُالبه، جلـطًٖ املؤًٖائه الٟاؾضًً بػاء طل٪ ؤجغ٥ لهم ألامغ لُدا٦مىا  جلـامل غض يول٩ي 

حىلُاهىؽ  وؤههاعجبإ ؤخا٦م ٧ل ٦ما ، (19)لى ألاؾىصب(Narcisse) ِـ٦اإلال٣ب هاع  ؽمىصب٣اجل ٦وؤل٣ى 

وبظل٪ يمً  واؾدبضلها ب٣ىة حضًضة مً حِل الضاهىب، ،و٢خلت بغجِىا٦ـ مً ٢ىاث الحغؽ ؤلامبراَىعي

 وحض ؾبدُمُىؽ هٟؿه ؤو  ،(20)لىٟؿه جإًُض خغؽ حضًض اهخ٣اهم بىٟؿه
ً
 ال ًىاٞؿه بزيرا

ً
خض في ؤمبراَىعا

 باٖخباعهجلـ املبِىه وبين  الهغإ وكب ،الح٨م، ٖلى بزغ اه٣ُإ الٗال٢ت بِىه وبين البِىىؽ ونهاًت هُجغ

وحب ٖلُه ا٢خإل حظوع مما ا، (21)٧اعا٦ال مٗه في الح٨م ابىهةقغا٥ زغج ٖلى هٓام الخبني بٗضما ٢ام ب

ً في   ؿخسضمم عوما،اإلاخأمٍغ
ً
 لم ٌؿب٤ له مثُل، ا

ً
 مً ؤوخضها في عوما  ٖىٟا

ً
كغون ًٖىا ٖضم حؿٗت ٖو

، ،(22)بتهمت الخأمغ والخُاهت الٗٓمى جلـًٖاء املؤ ب والخٝى ل٩ل مُالب  جلـامل طًٖؤو  ؾاص الٖغ

نبذ ؤوه٨ظا  ،(٧Imperator Designatusاعا٦ال ٦سلُٟت مىخٓغ) ابىهحُٗين وا٣ٞىا ٖلى ٦ما ؤلامبراَىع 

٤ ٞخذ الخُٕى   ل٩ل قٗىب ؤلامبراَىعٍت ًٖ ٍَغ
ً
 .مام الجمُ٘ؤالجِل ألو٫ مغة ممثال

ت،بمغ بةصزا٫ حٗضًالث ؤم ٖىضما ػاع مهغ 699في ؾىت     صاٍع
ً
ت مجلؿا منها مىذ ؤلاؾ٨ىضٍع

 و٦ظل٪ باقي مضن مهغ
ً
ُٗا عحاء ؤلامبراَىعٍت ؤهظه الخُىة ٧ان ٣ًهض بها جىخُض الىٓم في ؾائغ  ،(23)حكَغ

عوما ال٣ائم في ( الهغإ Volojacis IVِـ الغاب٘)٦ٞىلىحا في هظه ألازىاء اؾخٛل مل٪ الباعزُينالغوماهُت، 

 
ً
ً، وحض ؤلامبراَىع ؾبدُمُىؽ هٟؿه في ٢خا٫ مٟغوى ٖلُه ؤٖلى  مؿخىلُا عمُيُا وقما٫ بالص مابين النهٍغ
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  ي الكغ١،حملت بىٟؿه يض الٟغؽ فال م للمُالص، ٢اص697وخغوب مؿخمغة مىظ ؾىت 
ً
ونل بجِكه قخاءا

 ،(24)الغوماهُت (Nisbis) ٢لٗت هِؿبِـ ًٖالحهاع  وعٞ٘تراح٘ حبر الباعزُين ٖلى الؤمما م( 698-م697)

ؾبدُمُىؽ ممل٨ت الباعزُين اهخهى بؿ٣ٍى ٖانمتهم )َِؿٟىن( ٖلى قاَئ صحلت وبوكاء  ٖىضما هاحم

( ً مت ػالذ ممل٨تهم وجىاعث مىظ جل٪ الٟترةمً بٗض هظه  ،Mesopotamia)(25)والًت ما بين النهٍغ  ،(26)الهٍؼ

زمض زاللها هيران الخمغص بم٣اَٗاث ؤ م( في ججىا٫ صائم،141-م٢699ض ى ؤلامبراَىع الٟترة مابين ؾىت )

تبنالخاث بحغي ؤ٦ما الكغ١  ؿ٨ٍغ ت ٖو  .(27)صاٍع

٣ُت ٢ض ى ؾبدُمُىؽ ٘ ٖضة مضن ٖلى الحضوص، ٦ما  اؾخد٩اماثووي٘ ٖضة  مضة ٖامين بةٍٞغ ٞع

٧ان ًخسظ َاب٘  ههؤومً اإلاالخٔ  ،٣ٍُتٞغ ب٢لُم هىمُضًا ًٖ بلى اإلاؿاواة في الح٣ى١ م٘ الغومان،زم ٞهل ب

خالم الخمغص ؤجٟخِذ الىالًاث ال٨بري ختى ٌُُٗه طل٪ ٞغنت في الؿُُغة اإلاُل٣ت و٦ظل٪ لُدى٫ صون 

ُاهُا وعص ال٣ىاث الؼاخٟت م ػا148في ؾىت  الظي ٧ان ًغاوص بٌٗ خ٩ام الىالًاث، والاهٟها٫ لى بع بٍغ

ُاهُا الغوماهُت وال٣بائل الكمالُت،  بين بٍغ
ً
 ٞانال

ً
اهىؽ الكهير خضا  خضوص اؾ٨خلىضا زم حٗل خائِ هاصٍع

 م وعٞٗه مً صعحت ٢ُهغ.149ٚؿُـ ؾىت ؤحُخا بل٣ب  ابىهوٗم ٖلى ؤ بٗض هظا

٘ عاجب الجىضي ٞدؿب بل ؾمذ له ب٣ٗض ٢غان عوماوي بلم ًًمً ؤلامبراَىع والء الجِل له  ٞغ

بىائه مىاَىين عوماهُين ًخمخٗىن ؤوبإن ٌِٗل زاعج الث٨ىاث ومً زم ًهبذ  زىاء مضة زضمخه،ؤقغعي 

ت آبائهمن ًدب٘ هؤ٦ما ال ًلغي ب٩اٞت خ٣ى١ اإلاىاَىت الغوماهُت، مً احل ٧ل هظا الٗمل ،االء ألابىاء خٞغ

لى بيغب بُض الجغخم ألاعؾخ٣غاَُت الغوماهُت التي و٢ٟذ  ،(28)ؤلامبراَىعٍت الخُغ الظي ٧ان ًضاهم نض

ُان،٦ما م٨ىخه اإلاهاصعاث الىخكُت مً ؤبُض ٖضص ٦بير مً ؤخُث  حاهب زهىمه، قبإ بؾغ ألٖا

٦ما ؾغح  ،ن ًضزل ن٠ الًباٍؤوناع مً خ٤ الجىضي البؿُِ  ا٠ٖ عاجب الجِلي زلهائه،

 ازخاعه مً نٟىة حىىص ألا٢الُم، بالٟهائل ؤلامبراَىعٍت اإلاك٩لت في 
ً
 حضًضا

ً
 ختىًُالُا، وؤل٠ خغؾا

ٖليها في مداعبت بًٗهم  ًجٗله ٌٗخمض ٢غب عوما٦ثر مً ٞغ٢ت ؤوحىص  نبدذ عوما حٛو بالٗؿا٦غ،ؤ

ً في وحه  البٌٗ ٖىض الًغوعة، خكض ألالباهُين ل٣ُٟىا باإلاغناص للحغؽ ؤلامبراَىعي، ؿا٦غ الخمٍى ٖو

 في خالت الؿعي إلؾ٣اٍ ؤلامبراَىع ًٖ الٗغف
ً
ً، ٧ل هظا ٧ان جإهبا ٦ما ؤطن لل٣ىاث  ،(29)الٟغؾان اإلامخاٍػ

ىه،ؤلُِٗل الجىضي م٘  ،ألاعاض ي بامخال٥اإلاٗؿ٨غة ٖلى الحضوص  بال لى الث٨ىت ب ظهبوال ً ؾغجه وفي مَى

بأل   .(30)٦ما قٕغ بىي٘ الجِل في زضمت ؾُاؾت زاعحُت خاػمت ،حل الخضٍع

للىٟىؽ  والُمإهِىتٖاص ألامً ؤجم٨ً ؾبدُمُىؽ مً الؿُُغة ٖلى الىي٘ في ؤلامبراَىعٍت، و 

غة  ٖضاء عوما اإلاخازمين ٖلى الحضوص، زانت ال٩الُضوهُينؤصخٌ  ٖىضما الظًً احخاخىا مٗٓم الجٍؼ

ُاهُت مما  ولضًه ٧اعا٦ال وحُخا  هلى حاهبب٧ان مداعبتهم و٢ُاصة الجِل بىٟؿه،لى بيُغ ؤلامبراَىع ؤالبًر

ان الظي خُمىهم، 148ؾىت  ؾبدُمُىؽ املجا٫ الٗؿ٨غي ٞٗض٫  ؤنلح ،(31)٢ام بةٖاصة بىاء ؾىع هاصٍع
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ر ٢ُاصاجه لًمان الىالء، ي  ائ٠  ٢ام بةؾىاص الجِل، ٚو تالْى ٞاهٟسح املجا٫  ،له خلهيناملجىىص لل ؤلاصاٍع

ُت الؼواج الظي ٣ٌٗضه ٦ما صاعة ؤلامبراَىعٍت،بٖلى اإلاىانب في ؤلى بمام الًباٍ للىنى٫ ؤ اٖتٝر بكٖغ

باث ت ؤزىاء ؤ ،(32)الجىىص م٘ وؿاء ٍٚغ تراٝصاء جإصًتهم الخضمت الٗؿ٨ٍغ ُت ألا  والٖا بىاء الظًً ًىلضون بكٖغ

اإلاىا٤َ التي  ٢غببل وؾمذ للجىىص اإلاتزوحين بد٤ ؤلا٢امت م٘ ٖائالتهم  ،(Ex Castrisمً هظا الؼواج)

 . (33)حٗؿ٨غ ٞيها ال٣ىاث الخابٗين لها

لى الكٗب (Congiariaؾإع بخىػَ٘ اإلاىذ ) الاؾخ٣غاعبٗض و  وػاص عواجب الجىض  ،ٖلى الجىىص ٖو

 
ً
با  ال بمىدذ  الامخُاػاثهظه  ؤنًغي البٌٗ ، بم٣ضاع الثلث ج٣ٍغ

ً
ا  وجدذ صاٞ٘ الحاحت الى حباٍع

ً
ازخُاعا

 صون ألازغي ٦ما ٧ان 
ً
 زانا

ً
 ٖلى مىذ ٞغ٢ت مُٗىت امخُاػا

ً
جإًُض الجِل للح٨م ولم ٌٗض ؤلامبراَىع ٢اصعا

.
ً
 ًدضر ؾاب٣ا

٧اهذ وحهت هٓغ ؾبدُمُىؽ ٖضم اخخ٩اع الح٨م مً َٝغ الغومان وؤلاًُالُين والؿماح لؿ٩ان 

ل،ؤخغمىا منها مىظ اإلا٣اَٗاث بالخمخ٘ بهظه الح٣ى١ التي  ٣خين ألاولى ج٣لُل  اجب٘ولخد٤ُ٣ طل٪  مض ٍَى ٍَغ

 ،ًُالُابومٗاملت الىالًاث ألازغي بضون جمُيز لخهل في هٟـ الىي٘ التي ٧اهذ ٖلُه  ًُالُا،بمً امخُاػاث 

 في ألا٢الُم  اهخماماْهغث ؾُاؾخه الضازلُت 
ً
اًا الظًً ٌِٗكىن بُٗضا لم ٌؿب٤ له مثُل إلاهالح الٖغ

ٖىض جىػَ٘ مهام ؤلاصاعة  ًالخٔ ولم ٨ًً له اججاه ٢ىمي مٗين وهظا ما ت مكا٧ل ؤلاصاعة والح٨م،زان

م هظا  ،(34)(Muneraصاء الخضماث البلضًت )ؤزانت ل٣ضماء املحاعبين و٢ام ٦ظل٪ بةٖٟائهم مً  والٗمل، ٚع

 لإلمبراَىعٍت ب٣ضع ماؤ
ً
ىُا  َو

ً
٣ُتبًدمل لىالًخه ألانلُت في  تهم بإهه ال ًدمل قٗىعا  .ٍٞغ

 مً ٢ائض 
ً
ومً الخجضًضاث التي ٢ام بها ؾبدُمُىؽ حُٗين ٢ائضًً ل٣ىاث الحغؽ ؤلامبراَىعي بضال

ُىؽ ونل لهظه الىدُجت بٗض ججغبخه م٘ ٢ائض ٢ىاجه البراًخىعٍتحاًىؽ واخض، الظي  بالوجُاهىؽ، ٞلٞى

وجىلى ال٣ىهلُت وهٓم  كُىرالمجلـ لى م٣ٗض في خهل ٖ اؾخٛل ػمالخه لإلمبراَىع في جضُٖم مغ٦ؼه،

م مٗاعيت  ابيخهػواج  اػصاصث مؿاولُاث  وفي ٖهض بالوجُاهىؽ ،(35)امىىلُا صً ألامبلىجُال مً ٧اعا٦ال ٚع

ىٓغ في ال٣ًاًا اإلاضهُت  ،(Annona)نبذ ٌكٝغ ختى ٖلى خهو ال٣مذ ؤ ،(36)٢ائض الحغؽ ؤلامبراَىعي ٍو

ًىٓغون في  ضحىامغ٦ؼالٗانمت وهٕؼ هظا الح٤ مً ال٣ًاة الظًً ا مًمُل  644الىا٢ٗت ٖلى مؿاٞت 

 جضخمػعج ؤ ،ؤلامبراَىع  باؾموالٟهل ٞيها  الاؾخئىاٝفي ٢ًاًا  الاؾخمإ جىلى ٢ًاًا ألا٢الُم ٣ِٞ،٦ما

اتهامه ب ،للمُالص 145ٞضبغا له ماامغة لل٣ًاء ٖلُه ؾىت  ٧اعا٦ال وابنهاىلُا صومىا ًمغ٦ؼ بالوجُاهىؽ ٧ل مً 

ومً هظه اللحٓت جٟاصي ؤلامبراَىع ماخضر بخُٗين ٢ائضًً ختى  ،ُٞما بٗض بالخُاهت الٗٓمى زم اٚخُاله

 .(37)ًغا٢ب ٧ل منهما آلازغ
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 ٖلى ؾُاؾت 
ً
، ٞلم ٨ًً هىا٥ ؤي اه٣الب زىعي في ؾُاؾخه الظًً ؾب٣ىهح٩ام ال٧ان ٌؿير مبضئُا

وبهُٛت صًم٣غاَُت، ٧اهذ هظه  مدٌ ٖؿ٨غي ىب حٗخمض ٖلى اؾلهظه، ول٨ً حٗل ٢ُاصة ؤلامبراَىعٍت 

خهابالؿُاؾت هدُجت الػمت  ٘ نىعجه ونىعحي ؤوكاء مل٨ُت وعازُت حضًضة، ختى بالؿلُت و  اٚل  ابيُههه ٞع

 مً نىع آلهت ال٩ابخى٫ Flaminesٖلى جُجان ال٨هىت )
ً
 . (38)( في البلضًاث بضال

 سياسته إلاقتصادية : 

٤  باػصًاصًدؿم  خهالجاهب الؿلبي في ؾُاؾ ع٢ابت الضولت ٖلى الجمهىع ومهالحه وطل٪ ًٖ ٍَغ

 الا٢خهاصيهى الخضهىع  ؾاٖضث ٖلى ْهىع شخهِخه يمً الٗىامل التو  ؤحهؼة طاث َاب٘ ٖؿ٨غي بدذ،

 ،الانهُاعظا صٖاه في اجساط ؾلُاث ٞى١ ال٣اهىن إلاىاحهت ه هظا ما اإلاٟاجئ في ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت،

اصة الًغائب ىي٘ال وبالٟٗل هجح في جدؿين  بٍؼ
ً
 ؤيُغما مل٨ً الخضهىع ُٚى ٖلى ؤلانالح  ،٢لُال

لى جسٌُٟ ٢ُمت الٗملت بالخ٣لُل مً وػن الًٟت والظهب التي الح٣ذ بالخجاعة الضازلُت بؤلامبراَىع 

ل٣ُام ٖلى ا بحباعهماؾخمغ ما طا بألاعاض ي الخابٗت لإلمبراَىع بتر٥ ألاعى  مؿخإحغو ٦ما هضص  ،الخغاب

ؼامُت في اإلاضن التي ج٣٘ خ٣ىلهم في ػمامها مما ٌُٗلهم ًٖ ٞالخت ألاعى التي ًضٞٗىن ٖنها لٖما٫ ؤلاباأل 

لى الٗهاباث في الجبا٫، و٢ض ٢ام بٌٗ الٟالخين بهٓم ان بًٗهم هجغ ألاعى و ؤختى  الًغائب والغؾىم،

٘ الخماؾاث ىُاء الظًً اٚخىمىا ُٚاب الٟالح فيب بٞغ صاء الىاحب هدى ؤ لى ؾبدُمُىؽ خى٫ ْلم ألٚا

ت بؿبب ه٣ٟاث الحغب ٢بل وبٗض جىلُه  ٦ما ، (39)ؤعاييهمٖلى  باالؾخالء ؤلامبراَىعٍت وعر زؼاهت ٞاٚع

٤ مهاصعة  هل٨ى الح٨م، ىت زانت بمما جُلب  ٖضائه،ؤمال٥ ؤحٛلب ٖلى العجؼ ًٖ ٍَغ  Ratio)وكاء زٍؼ

Privata)(40). 

 آزغ،
ً
ت لغحا٫ الكٕغ وال٣ٟه، بةَال٢١ام  ٧ان ٦ظل٪ لؿُاؾت ؾبدُمُىؽ وحها ٞٓهغ  الحٍغ

ت، ن ؤٞمً خ٤ الجمُ٘  ال٣اهىن في ٖهضه مخه٠ بالىبل والكمى٫ وؤلاوؿاهُت وبغػث ٨ٞغة الٗضالت البكٍغ

ٗاث في ٖهضه احؿمذ بال٠ُٗ ٖلى يٗاٝ الىاؽ مً ٣ٞغاء ب ؤصيهظا مما  ًىٗمىا باإلاؿاواة، لى ْهىع حكَغ

الخين جدميهم مً ْلم الُب٣ت  ؿ٠ ؤلاصاعة ؤلامبراَىعٍت.ٞو  الحا٦مت ٖو

هل اإلاضن ؤل٣ض ؾاؽ ؾبدُمُىؽ ؤلامبراَىعٍت ٖلى هدى خ٤٣ له الخىاػن في الىالء مً َٝغ 

اٝ ٖلى الؿىاء ُٟين ٚض١ ٖليهم مثل ماؤْهغ جٟهمه لؿ٩ان اإلاضن و ؤ خُث ،وألاٍع  ،هى الحا٫ باليؿبت للٍغ

 ٦بوهالذ اإلاضن التي و٢ٟذ 
ً
 مً لى حاهبه يض زهىمه خٓا

ً
٣ُتبمثل مضن  ،الٗىاًتبيرا ؾىعٍا  ،ٍٞغ

ها ، ٖلى صعحاث الؿلم ؤلاصاعي ؤواعج٣ى ال٨ثير منها  الاػصهاعوالضاهىب التي ٖمها الغزاء وؾاص ٞيها  وزه 

ت، ٣ُتبزانت في  ؤلامبراَىع بالهباث واإلاباوي طاث اإلاىٟٗت الٗامت واإلايكأث الخظ٧اٍع ٢ام بها الهغوح ؤ ،ٍٞغ

 ًٖ حٗل٣ه بها٢ىاؽ ؤوالخمازُل و 
ً
وهىا٥ مضن ال٢ذ يى٪ الِٗل وقضة في الدؿُير ، الىهغ حٗبيرا
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، (41)لُىن واهُا٦ُا، زانت اإلاضن التي اقتهغث بمى٢ٟها الٗضائي مثل بيزهُت ومًا٣ًت مً َٝغ الح٩ام،

٘ وال٣ُاٖخمض ؾبدُم الم في الدكَغ خضهما ؤاهىن الغوماوي ٧ان ىؽ ٖلى زيرة ألٖا

ً مً قُىر ا الاؾدكاعي لى مجلؿه بؿىعي ألانل،٦ما يم ال(Papininus)ىىؽبابىِ ل٣ٟهاء ازىين آزٍغ

ت ُاالء مدكبٗين بالث٣اٞت الهُلُي،٧ان ه(42)ؾىعي ألانل(Ulpianus)والبُاهىؽ ال٣اهىهُين وهما باولىؽ

ىُاء  الظي اجسظهؿُاس ي ال الاؾخٛال٫ بهض٢ام ٦ما ، لى حٗلُمهم الغوماويبالكغ٢ُت باإلياٞت  ألٚا

(Humiliores)  ٖلى خؿاب ال٣ٟغاء(Honestiores)،  وي٘  ،هل ال٣غي ؤبخُٗين مضعؾين لخٗلُم ٦ظل٪ ٢ام

م ؤلاحهاى وخماًت خ٣ وؿاهُت،بٖضة لىائذ  وفي ٖهضه وػٕ  ،ى١ الؼوحاث وعٖاًت ألاؾغ ال٣ٟيرةمنها جدٍغ

 ٖلى اإلاغض ى بةقغاٝ الُبِب حالُىىؽ
ً
 .(43)الضواء مجاها

ائ٠ في الىالًاثReterani)جض٤ٞ الجىىص اإلاؿغخىن  وقٛل الًباٍ  ،في ٞترة خ٨مه ( ٖلى الْى

ائ٠ التي ٧ان ٌكٛلها عحا٫ َب٣ت الٟغؾان التي  مىذ  ،جلـخالها مدل َب٣ت املؤالهٛاع ال٨ثير مً الْى

م٣ابل اإلاؿاٖضة في بَٟاء الحغائ٤ ٖىض  (Collegiaلجمُٗاث والغابُاث )الهىإ والخجاع( )ل امخُاػاثٖضة 

 لجمٗها ؤما ؤ ،اإلاضنب وكىبها
ً
اًت زانت ألن ؾٟنهم ج٣ىم بسضماث هامت هٓغا صحاب الؿًٟ ٩ٞاهذ لهم ٖع

ٖٟائهم مً ؤٖباء البلضًاث، مىذ مؿخإحغي الًُٗاث ؤلامبراَىعٍت هٟـ جم ازىاء الحمالث ؤوه٣لها اإلاان 

تؤالخ٩ل٠ُ بإصاء  باؾخثىاء الامخُاػاث  .(44)ٖما٫ زيًر

 :تهلسياس إلايجابيةو  السلبيةالجىانب 

ش ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت، اٖخبر بٌٗ اإلااعزين اوُٗاٝ مىظ جىلي الٗىانغ  زُير في جاٍع

م مً طل٪ خاو٫ الخدلي بمؼاًا ألاباَغة ألاولين وهظا ما الضزُلت ال٣ُاصة والؿلُت، هالخٓه  ل٨ً بالٚغ

٧ان قضًض ؤلاعجاب بؿلٟه ماع٧ىؽ ختى اهه  ،٧اعا٦ال باؾمولضه باؾُاهىؽ الظي اقتهغ  اؾمٖىضما ٚير 

ت ووا٢ُٗت الخ٨ٟير الؿُاس ي خؿب مكا٧ل  ٣ٖلُخهوعٍلُىؽ،٧اهذ ؤ  مً البيرو٢غاَُت والٗؿ٨ٍغ
ً
جا مٍؼ

 .(45)الٗهغ وؤزُاعه

 الجىانب السلبية:

ت في الهمُم بؿلى٦ه هظا الظي ؤل٣ض   م٘ حىىصه للحٟاّ ٖلى  اجسظهناب الغوح الٗؿ٨ٍغ
ً
ؾبُال

وص ى بها ولضًه، وهى ٖلى ٞغاف اإلاىث خُث ؤم٣ىلخه الكهيرة التي  ًبضوا مً زال٫ الٗغف وهظا ما

و ٦ما ٣ًى٫ آزغون"احؼ٫ الُٗاء ؤلى الجىىص واػصعاء الب٣ُت" بوبحؼا٫ الٛنى  باالجداص ون٨ُماؤ٢ا٫:"

"ً جُاب٤  زاعث هظه اإلا٣ىلت خُٟٓت اإلااعزين ومنهم مً هٟاها ٖىه، ول٨نهاؤل٣ض  ،للجِل وال جبالي باآلزٍغ

ؾُاؾخه الٗامت وحٗبر بهض١ ًٖ اإلا٩اهت اإلاغمى٢ت التي خٓي بها الجِل لضًه، جل٪ اإلا٩اهت التي يمىذ 

 .(46)ألؾغجه وعازت الٗغف مً بٗضه
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 ٌٗٝغ  ؤنبذؾاؽ م٣ضؽ لألؾغة الحا٦مت، خُث ؤ٢ام بىي٘ 
ً
اإلاىلى  باؾمؤلامبراَىع عؾمُا

(Dominus)،  وعوما م٣غ ٢هغه حٗٝغ باإلاضًىت اإلا٣ضؾت(Urbs Sacra) ًر الح٨م م ؾاؾه لُخسظ ؤ، ٚي 

ت  ًُالُا بٞغى ألو٫ مغة ٖلى  .(47)واإلاُل٤ الاهٟغاصيو الح٨م الٗؿ٨غي ؤَاب٘ ألاوجى٢غاَُت الٗؿ٨ٍغ

 عاييها بال٣غب مً عوما مثلها مثل باقي اإلا٣اَٗاث الغوماهُت ألازغي.ؤجىاحض ٢ىاث الجِل ٖلى 

، ولهظا ؤالجِل هى حىهغ الؿلُت والح٨م ومهضعها، خُث ؤن اٖخبر 
ً
 مميزا

ً
ُٖى الجىىص ويٗا

اصة  ت، ومً اإلاؼاًا التي جدهل ٖليها الجىىص في ٖهضه، ٍػ اتهمه اإلااعزين بإو٫ مً ػعٕ الض٨ًخاجىعٍت الٗؿ٨ٍغ

اصة ألاؾٗاع التي اعجٟٗ ًهم ًٖ ٍػ  .ؽمىص٦هضذ في ٦ٖبيرة في الغواجب بلٛذ م٣ضاع الثلث بحجت حٍٗى

ذ  تل٣ض حم٘ بين ًضًه زغوة َائلت مً ال٣ٗاع زانت بٗض بوكائه مهلح  باؾمزانت التي ٖٞغ

(Ratio Privata والتي مً زاللها )زؼاهت ؤلامبراَىعٍت، ؾخي بهظا اإلاا٫ الظي حمٗه مً اإلاهاصعة  امخألث

 .(48)وؤلاجاواث في عقىة الجىىص وعٖإ الغومان لخىمُت مهالحه وبعياء مُامٗه الصخهُت 

ت، ج٣ُم ٞيها ػوحاث الجىىص و  ٦ما  بىائهم،ؤهخج ًٖ طل٪ ْهىع اإلاؿا٦ً الح٣يرة بجىاع الث٨ىاث الٗؿ٨ٍغ

اث بهضٝ جاح لهم الِٗل في ق٩ل مجمؤ ت بهٟت لى بصي ؤمما هماء ٖضصهم، بٖى انهُاع الغوح الٗؿ٨ٍغ

جُت،  .(49)لضي الجىضي الغوماوي جضٍع

الٟغصي اؾدبٗضا،  والابخ٩اع، ٞغؤؽ اإلاا٫ الخام الا٢خهاصًتمهاصعة ألاعاض ي ٖهٟذ بالحُاة 

عؤؽ الٟؿاص في ؤلامبراَىعٍت هم الٗضص الٟٛير مً ٖما٫  ٧ان، مدله هٓام بصاعي بيرو٢غاَي حضًض وخل

ً )ؤؤلامبراَىعٍت و  ت، ٦Frumentariiثرهم الجىض ومنهم ٖؿا٦غ الخمٍى ( الظًً ٣ًىمىن بىاحب الكَغ

ت الحغبُت )Stationariiوحىىص الث٨ىاث ) ًبتزون الىاؽ، وزانت في  ا٧اهى ، الظًً (Colletiones( والكَغ

الخجىُض ؤلاحباعي واٚخهاب وؾائل الى٣ل وزضمت الجُىف ٦ظل٪ لم جغاعى مهالح الكٗب، هجض  الحغوب

 ،ً ت مً َٝغ الكٗب )جمٍى اث...( هًىاء، بال٣هٍغ ء الجىىص الظًً ٧اهىا ًى٣ًىا ٖلى ال٣غي الا حم٘ الخبٖر

 واإلاضن 
ً
 ونهبا

ً
زظ ا ٨ً لم جحل اههاٞهم ولؤلى ؤلامبراَىع مً ب صي  طل٪ ٧له ببٗث الخماؾاثؤ، ؾلبا

خباعق٩اويهم بٗين  ٟي الح٩ىمت ومً هىا بمً َٝغ ؤلامبراَىع، ٖلى  الٖا زغ هظا ْهغ الؿازُىن ٖلى مْى

ن ٖهغ ؤ٣ى٫ اللى الٗهاباث اإلاؿلحت، ولهظا ال ًم٨ً ب والاهًمامْهغث خالت الٟغاع مً الح٣ى٫ 

 .(50)ؾبدُمُىؽ ٧ان ٖهغ عزاء وعٞاهُت

 الامخُاػاثمىذ لبٌٗ ؾ٩ان الىالًاث الح٤ ؤلاًُالي، هظا الح٤ ٌُٗي هٟـ  الجىانب إلايجابية:

ُٗت للمىاَىين الاحخماُٖت ٣ُتبزانت بىالًت  والدكَغ  ون٣لُت. ٍٞغ
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خذ الباب لجىىص  الغى اخخ٩اع ججىُض ال٣ىاث ؤلامبراَىعٍت مً بين الغومان وؤلاًُالُين ٞو

 ما٧اهذ جهى٘ 
ً
اإلا٣اَٗاث ألازغي ختى ٨ًؿغ ؾُُغة الغومان وؤلاًُالُين ٖلى هظه ال٣ىاث التي ٦ثيرا

 فيبهه خغم ٖلى الغومان الضزى٫ في هظه ال٣ىاث ولم ًلغى هظا ال٣اهىن ؤألاباَغة، ختى 
 
بضاًت ال٣غن  ال

 .للمُالصالغاب٘ 

ت  خدها  مجلـ الكُىر٦ؿغ اخخ٩اع الغومان لًٍٗى ن ؤمام حمُ٘ ؾ٩ان ؤلامبراَىعٍت ختى ؤٞو

 ؤلاًُالُين لم ٌٗض ٌكٛلىن ؾىي زلث املجلـ.

ٖما٫ ؤالُب٣ت الؿُاؾُت الٗاػلت بين الغومان واإلاىاَىين في الىالًاث ألازغي وهضم ٧ل ل٣ض خُم 

اهىؽ الظي خاو   بين والًاث الٛغب والكغ١.ؤ٫ هاصٍع
ً
 ن ًجٗل ٞانال

ين وؾهل لهم التر٢ُاث ومىدهم  ائ٠ اإلاضهُت امام الٗؿ٨ٍغ ذ مً  الامخُاػاثٞخذ الْى بٗض الدؿٍغ

وكاء ال٣غي بالجِل،٦ما ؾمذ لهم بٟالخت ألاعى الىا٢ٗت خى٫ اإلاىا٤َ التي ٧اهىا ٌٗؿ٨غون ٞيها، و 

هىإ ؤمً ٦ٟاءة الجىىص ال٣خالُت بدصجُ٘ الخسهو في ػاص و  الضٞاُٖت اإلاؿلحت زانت ٖلى الحضوص،

  جلـألاؾلحت، وصٞ٘ الٟغؾان لخىلي ٢ُاصة هظه الخسههاث، واهتٕز اإلاغا٦ؼ ال٣ُاصًت مً امل
ً
 هٓغا

ت ٖىض هظه َب٣تلخضهىع   الغوح الٗؿ٨ٍغ
ً
، هظا ٌٗخبر جدُُم للخ٣لُض الُب٣ي الغوماوي الظي ٧ان مخبٗا

ت مخدغ٦ت ٣ًىصها بىٟؿه، وكؤًام اٚؿُـ، ٦ظل٪ ؤبض٢ت مىظ  ٖضص الٟغ١ في ٞترة  اػصاص ٦ماإ ٢ىة ٖؿ٨ٍغ

ت. 33الى 34خ٨مه مً   ٞغ٢ت ٖؿ٨ٍغ

م( 684-م٢666ُمت الٗمالث الًُٟت مىظ ٖهض ؤلامبراَىع اوعٍلُىؽ )٦ظل٪ الهبٍى اإلاؿخمغ في ًالخٔ 

في  ٢ُمتهاإلاائت مً با 54بلٜ م٣ضاع الى٣و ختى  في اإلاائت مً الىخضاث الًُٟت، 75ه٣و الضًىاع الى ؤالظي 

 .م(166-م693خ٨م ؾبدُمُىؽ ) ٞترة

خين وٗمىا بالؿلم واملجض  ىؽ له يغوب ال٣ؿىة التي اؾتهل بها ٖهضه،ُؾبدُم ٟٚغ مٗانغوا

٣اب الظً  اإلايص ئ ؤو ًبٗض طل٪ ول٨ً ألٖا
ً
 زبروا ألازاع الٟخا٦ت إلاباصئه وإلاً خظا خظوه، اٖخبروه خ٣ا

 .(51)ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت اليمدال٫املخُِ ألاؾاس ي 

 
                                                           

(1)
 Suétone, les Ecrivains de l’Histoire Auguste, Trad. M. Nisard, Paris, Garnier Frères  Libraires, 1865 

, I,  p. 387. 
(2

 Ibid, II, p. 388 
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ش ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت الؿُاس ي والحًاعي ،ٖلي الىانغي ؾُض اخمض (3) ال٣اهغة،صاع النهًت ،جاٍع

 .364. م،1،6996الٗغبُت،ٍ.

 ٖلى ا٢لُم Aethiops* بُل اؾُىعي اجُىبـ )
ً
٣ُت مدتر١ الىحه وعص اؾمه في خغب َغواصة، ٧ان مل٩ا ٍغ ( مٗىاه باإٚل

ت، وعص  ين يض Auroraممىىن امه عبت الٟجغ) باؾمازُىبُا حىىب َُبت اإلاهٍغ (، ل٣ي خخٟه خُث ٧ان الى حاهب ألاؾٍُى

٤، البُاإلات هم مً  ٍغ ؾُض اخمض ،  ٖلي الىانغي اؾُىعة الب٩اء والىدُب للخمثالين وزانت ٖىض الٟجغ. اهٓغ:  ازخل٣ىاؤلٚا

 .37اإلاغح٘ الؿاب٤، م. 
ش مهغ في ٖهغي البُاإلات والغومان، ابى الِؿغ ٞغح (4)  .696. ، م1441، 6ٍ.عاؾاث، ضال٣اهغة، ٖين ال ،جاٍع
ها، جغ، حُبىن اصواعص (5)  ،دمحم ٖلي ابى صعة واخمض هجُب هاقم. ايمدال٫ ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت وؾ٣َى

 .617،،م6ٍ. ،6997لٟلل٨خاب،ال٣اهغة،ألا
Dion Cassius, Histoire Romain, Trad. E. Gros, V. Boissée, T. 2, Paris, Librairie de Firmain Didot 

Frères, 1870,   
(6)

L.LXXIII, XIV.  
ال٠ُ (7) .ؽ،٧ٞى جغ. وؿُم و٦ُم الُاػجي. صمك٤،ميكىعاث صاع ٖالء ،6الحًاعاث ال٣ضًمت،ج.، ٝ،صًا٧ٝى

 .683م.، ،ب.ث6الضًً،ٍ.

Suétone, X.p. 392.
 (8)

 

Ibid, VI.p. 390.
 (9)

 
 .364.اإلاغح٘ الؿاب٤، م ،ٖلي الىانغي ؾُض اخمض) 64(

Hérodien, HistoireRomain, Trad. LionHalévy, Paris, Librairie De Firmain Didot, 1860, L, II. XLVIII.
(11) 

Suétone, VIII, p. 319.
 (12) 

Dion Cassius, L. LXXIV, VIII.
 (13) 

Hérodien, L, III, XIV.
 (14) 

Suétone, XI, p. 312.
 (15)

 
 .361، اإلاغح٘ الؿاب٤، م،ٖلي الىانغي ؾُض اخمض (16)
ىُت  ،الغوماوي الاخخال٫في اإلاٛغب ازىاء  والاحخماُٖت الا٢خهاصًتالخٛيراث ،قيُتي دمحم البكير (17) الجؼائغ، اإلااؾؿت الَى

 .66.م، 6984لل٨خاب،
ُدل عؾخٟتٝز (18) ش ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت ،م٩ُائُل بٞاهٞى ػ٧ي ٖلي ودمحم ؾلُم  ،، جغ6، ج.الاحخماُٖىالا٢خهاصيجاٍع

ت، ؾالم  .474. ث، مب.،ال٣اهغة، م٨خبت النهًت اإلاهٍغ

Suétone, XIV, p. 319.
 (19) 

 .364. اإلاغح٘ الؿاب٤، م، ٖلي الىانغي ؾُض اخمض (20)
ُدلعؾخٟتٞز (21)  .475اإلاغح٘ الؿاب٤، م.، م٩ُائُل بٞاهٞى

Dion Cassius, L, LXXV, VIII.
 (22) 

Ibid,L, LXXV, XIII.
 (23) 

Dion Cassius, L.LXXV, IX.
 (24) 

Hérodien, L, III, XXVIII.
 (25) 
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 .313ٖلي الىانغي ؾُض اخمض، اإلاغح٘ الؿاب٤، م.  (26)
غي  (27) ،ٍ. ،عئٍت في ؾ٣ٍى ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت، مدمىص دمحمالحٍى  .66-65م. -،م3،6995ال٣اهغة، صاع اإلاٗاٝع
. ، م1443ال٣اهغة، م٨خبت ألاؾغة، ،عمؼي ٖبضه حغحؿىدمحم ن٣غ زٟاحت.حكاعلؼوعر،ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت،جغ، ب. ؤ (28)

681. 
ُدل (29)  .476اإلاغح٘ الؿاب٤، م.، عؾخٟتٝز م٩ُائُل بٞاهٞى
ال٠ُ، ، ؽ. صًا٧ٝىٝ. (30)  .686. اإلاغح٘ الؿاب٤، م٧ٞى
 .16.اإلاغح٘ الؿاب٤، م،قيُتي دمحم البكير (31)
 .67.ه، مىٟؿاإلاغحٗ (32)
ُدل (33)  .443اإلاغح٘ الؿاب٤، م.، عؾخٟتٝز م٩ُائُل بٞاهٞى
 .477، م.هٟؿهاإلاغح٘  (34)

Hérodien, L, III, XXXIV.
 (35) 

 .314.اإلاغح٘ الؿاب٤، م،ٖلي الىانغي ؾُض اخمض (36)
 .369.،مهٟؿهاإلاغح٘  (37)
ُدل (38)  .479. اإلاغح٘ الؿاب٤، م، عؾخٟتٝز م٩ُائُل بٞاهٞى
 .486اإلاغح٘ هٟؿه، م. (39)
 .311.اإلاغح٘ الؿاب٤،م، ٖلي الىانغي ؾُض اخمض (40)
 .68. اإلاغح٘ الؿاب٤، م، قيُتي دمحم البكير (41)
ُدل (42)  .445. اإلاغح٘ الؿاب٤، م، عؾخٟتٝز م٩ُائُل بٞاهٞى
 .314.اإلاغح٘ الؿاب٤،م، ٖلي الىانغي ؾُض اخمض (43)
ُدل (44)  .484الؿاب٤، م.اإلاغح٘ ، عؾخٟتٝز م٩ُائُل بٞاهٞى
 .365.اإلاغح٘ الؿاب٤،م، ٖلي الىانغي ؾُض اخمض (45)
 .67.الؿاب٤،م، قيُتي دمحم البكير (46)
 .365.اإلاغح٘ الؿاب٤،م، ٖلي الىانغي ؾُض اخمض (47)
ُدل (48)  .488اإلاغح٘ الؿاب٤، م.، عؾخٟتٝز م٩ُائُل بٞاهٞى
 .67-66،م -اإلاغح٘ الؿاب٤،م،قيُتي دمحم البكير (49)
ُدل (50)  .491 -489م،  -اإلاغح٘ الؿاب٤، م، عؾخٟتٝز م٩ُائُل بٞاهٞى
 .615، اإلاغح٘ الؿاب٤،محُبىن اصواعص،  (51)
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Abstract : Not the purpose of this study is to talk about hair alienation and 

follow allen elements of he problem of his style image symbol and connotation no 

ris it an attempt to highlight the cryind over the ruins and home not bending for 

left wa home involuntarily butisan attempt to shed light on the nation and show it 

within the systems format highlighting the qualities collective maly meterial 

which is often  escatteret of text venegar this kind of historical documents often 

wat clips of events hidden behint poet and fancies or gestures and rhea that 

vicious circles remained implicit historical periods within the formats the text .  

لِـ الغغض مً هظه الضعاؾت هى الحضًث غً شػغ الاغتراب وجدبؼ غىاصغ الىص املشيلت له 

اػ البياء غلى ألاػالٌ والضًاع،  وال الحىحن ملً مً ؤؾلىب،  وصىعة،  وعمؼ ، وصاللت،   وال هي مداولت إلبغ 

غاصعوا ؤوػانهم مىغهحن،  بل هي مداولت لخجلُت الىػً وبظهاعه صازل وؿم الىظم،  وببغاػ صفاجه 

سُت،    ؤحؼاء مبػثرة صازل الىص،  بن هظا الىىع مً الىزائم الخاٍع
ً
الجمالُت ومازغاجه املاصًت،  التي هي غالبا

 بملاػؼ مً ألاخضار مسغالبا ما ًيىن مؼػ  
ً
ؤو بًماءاث،   بإة زلف هُاماث الشاغغ وزُاالجه،ما

سُت صازل ؤوؿاق الىص بؿبب غؼوف  جبر خللاث مفغغت ظلذ مظمغة ػىاٌ خلب جاٍع
ُ
بملضوعها ؤن ج

 .الباخثحن غً مىاحهت الىص الشػـغي 

تراب،  وما ػاص غً جلمؿان في هص الاغ بن ما يهمىا في هظه الضعاؾت هى وصف الحاطغة إلاؾالمُت 

الىصف الظي جفغطه ؤخُاها لىغت الاغتراب والحىحن،  فخلً كُمت ؤصبُت مظافت للىص الشػغي،  وهي في 

 آزغ ألامغ بؾهاماث ًخفغص بها ألاصًب في جدلُل هفؿُت الشاغغ.

وابً زمِـ الخلمؿاوي واخض مً هاالء الشػغاء الظًً جمحزث كصائضهم الاغترابُت بالصضق 

،  واخخىث في مظامُجها،  وصف الىػً جلمؿان الظي ًمثل ملضؾا في طاهغجه ووحضاهه ًظهغه والىاكػُت

اث فُىبري في  ولما اهخابخه هىبت اللٍغع،  فُفض ي بمفاحػت وشجىهه،  فخمضه طاهغجه بىابل مً الظهٍغ

 وصف بلضه الظي غاٌشه في ػفىلخه وشبابه.
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ش باالؾدىاص بلى الىزُلت وكبل هظا وطلً فةن الباخث ؤو املاعر هى صاوؼ فػا لُاث الخاٍع

خي ومهما واهذ كىة الخُاٌ ؾىاء في  سُت،  وبىاؾؼتها جخم هىضؾت الىص. وبها ٌػلى صغح البىاء الخاٍع الخاٍع

خي ؤو الشػغي فهي ملُضة بالشىاهض الىزائلُت  .1وزُلت الىص الخاٍع

خاطغة جلمؿان خىالي ولض هظا الشاغغ ؤبى غبض هللا دمحم بً زمِـ في  مً هى ابـً دميؽ؟

مىخصف اللغن الؿابؼ وان حل مً جغحم له لم ًخػغطىا ليشإجه ؤو مشُسخه غلى وفغة غضصهم،  ومً 

حي،  وؤخمض  هاالء الغخالت الػبضعي،  ولؿان الضًً بً الخؼُب،  وألازىان ابىا زلضون غبض الغخمان ٍو

م في البؿخان وغحرهم   .2امللغي وابً مٍغ

"وان عخمه هللا وؿُج وخضه،  ػهضا،  : ب لؿان الضًً في غائض الصلتوفي جغحمت البً الخؼُ

واهلباطا وؤصبا وهمت،  خؿً املشِبت،  حمُل الهُئت،  ؾلُم الصضع،  كلُل الخصىؼ،  بػُضا غً 

ب...هخب بخلمؿان غً ملىهها مً بني  اء...فدل ألاوان في الىظم املؼٌى ؤكضع الىاؽ غلى احخالب الغٍغ الٍغ

ان زم فغ غ وؤزىاء بكامخه بمضًىت فاؽ،  3جهم وكض ؤوحـ مجهم زُفت،  لبػع ما ًجغي بإبىاب امللىن"ٍػ

ش ي الظي اتهمه بالخفلؿف والحُض غً  4اتهم باملغوق والؼهضكت وهظه التهمت عفؼ لىاءها ابً هضًت اللَغ

 الشغع غلما وغمال.

ذ،  وكض ؤصي طلً بلى مداهمخه بمضًىت ف اؽ فاهبري له بػع والفلؿفت غىض ابً هضًت هفغ صٍغ

ألاغالم مً ؤغضائه مً فلهاء املالىُت والشٍغف ؤبي البرواث وخاولىا اؾخضعاحه بلى الىمحن الظي هصب له،  

هضعث صمائهم.
ُ
ت،  مً الظًً ؤ

 
 لدسجُله في صفتر الؼهاصكه والخاعححن غً املل

ًضه بلى فسغج ابً زمِـ مً مضًىت فاؽ مخىحها بلى بلضه جلمؿان ومجها وحه عؾالت بسؽ 

مشغف املضًىت جلمؿان ؤبي الفظل دمحم بً ًحي بً غخُم الحُضعي،  وكض وشغها ابً الخؼُب واملت في 

ش ي هظه الغؾالت جدذ غىىان "الػلم الىفِـ  5هخابت إلخاػت في ؤزباع غغهاػت،   وكض شغح ابً هضًت اللَغ

 في شغح عؾالت ابً زمِـ"

 واؾخفخذ ؤولها بلىله:

 "مً ليؽ ًؤمل أن ًمط ببابها  عجبا لها أًصوق طؾم وصالها      "

حػض مضًىت جلمؿان ػهغة الحىاطغ إلاؾالمُت،  في الػصغ الىؾُؽ وهي املضًىت التي سحغث 

ألالباب عواء،  وؤبغػث ؤولي الىهى بجمالها،  وجباعي في بوشاصها اللائلىن والشػغاء،  وبلغذ في الحؿً 

 اطغة في الغغب إلاؾالمي.والبهاء ما لم جىله خ
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لت في الخمضن لضهت الهىاء،  غظبت املاء،   ومما حاء في بغُت الغواص في وصف جلمؿان "...مضًىت غٍغ

ش مشغفت غلحها بشغاف الخاج غلى  مت املىبذ،  اكخػضث بؿفذ حبل...غغوؾا فىق مىصت والشماٍع هٍغ

لحت غً مثل الؿىمت املهاعي...بها للملً الجبحن،  جؼل مىه غلى فدص ؤفُذ مػض للفلح،  حشم ظهىع ألاؾ

كصىع ػاهغاث اشخملذ غلى املصاوؼ الفائلت والصغوح الشاهلت والبؿاجحن الغائلت مما ػزغفذ غغوشه،  

وهملذ غغوؾه...وجسف هجاع بها الخمائل ألالفاف وألالىاح ألاشبت والحضائم الغلب بما حشتهُه ألاهفـ 

مت وجلظ ألاغحن مً الفىاهه والغمان وال خىن،  بلى املىتزهاث الغائػت واملالغب الحالُت واملػاهض الىٍغ خحن والٍؼ

وجصب الحها مً غٍل ؤنهاع مً ماء غحر ؤؾً جخجاطبه ؤًضي املظائب وألاؾغاب املىفىعة جاللها،  زم جغؾله بلى 

 6املؿاحض واملضاعؽ والؿلُاث وغلُه الضوع والحماماث"

ووصف مػاهاجه بؿبب مفاعكتها وعاح ًيسج اللصُضة جلى ألازغي،  ولم ًخجاوػ في خىِىه وصف بالصه،  

ؿخفخذ مؼالػها بىصف جلمؿان.  َو

 جلمؼان لى أن العمان بها ٌسخى            منى الىفؽ ال زاض الؼالم وال الىطخ  

بر  
ّ
 7وزاضي بها ألاولى التي حيل زونها           مثاض ألاس ى لـى أمىــــــــً الَحىم الل

ا ًمىً ؤن ٌسجله الباخث مً كٍغع ابً زمِـ خٌى ؤوصاف خاطغة جلمؿان،  وبن مم

ضًغها ألاؾاجُظ مً الػلماء والغاخلىن الحها.  مػاهضها  الػلمُت التي وان ًترصص غلحها ػالب الػلم،  ٍو

ــــــر         مؾاهــــــــــــــس أوؽ ؽطلت فيؤنها             عىاهط ألفاظ حؾمسها اليؼـــ

ًفخإ ًظهغ ػالب الػلم ومظاهغ الؿمذ،  والىكاع،  والاهظباغ في ػلب الػلم والترفؼ غً ول ما  وهى ال

 ٌشحن ؤو ٌػُب.

 وادىان صسق مً لـساحي وؤنهــــم                جـآشض ضمـل ؽـــــــجاف وال بعخ

للى اليهـم مً الهـــسي              وؽً ول فاحشت ومىىـطة صلخ ًُ  وؽـاة ملـا 

 هم ا
ُ
لخ طؽان والشيذت الؼُّ

ُ
 للىم ول اللىم ػّيان في الؾال        شبابهم الف

زم ًصف شاغغها ابً زمِـ مظاهغ الاحتهاص،  والضؤب غلى الدسجُل والحغص غلى الخػلم وما 

ً والحفظ .  وان للؼلبت مً البلغت والحغص غلى الخضٍو

ــ ـــ ط ولم ٌؼمـ  وؤن لم ًىً ًىما ألكالمهـم بها          صٍط
ُ
 ــــؿ ألهؾبهم جبر
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ُ
 ولم ًً في أضواحها مً ثىائهـم          شميم وال في اللظيب مً لينهم ملخ

زم ٌشحر بلى املاهالث الػلمُت وألازالكُت التي وان ًخدلى بها الػلماء وشُىر املػاهض،  وهي 

 السجاًا التي واهىا ًدغصىن غلى بثها في ػلبت الػلم واملضعؾحن.

 لم والىهى               فما دطجىا بــعُّ وال حسها بـطخًطبىهىا بالؾلم والح

 زم ٌشحر بلى ظاهغة الىض  والجض والخباعي هدى شإو املغاجب،  وؤن ال مجاٌ ملً جإزغ به ؾػُه لىُل املغاجب.

 اشا ما فتى جصسي منهم لغاًت       جؤدط مً ًىحى واكصط مً ًىــــذى

فىاث جلً ألاًام التي واهذ غلحها خاطغة جلمؿان خُث زم ًبضي ابً زمِـ مشاغغ الحؿغة غلى 

 وان يهفى بلحها ػالب الػلم واملشاًش الظًً واهىا ًللىا بػص ى الترخاٌ في هظه املضًىت الجمُلت.

 
ُ
 مظىا ومض ى شلً العمان واوؼه      ومّط الصبا واملاٌ وألاهـل والبصخ

 8اللظب مً لينهم ملخولم ًىً في أضواحها مً ثىائهـم        شميم وال في 

سُت في الىص الشػغي إلبً زمِـ،  ما واهذ جؼزغ به مضًىت جلمؿان مً  ومً اللغاءة الخاٍع

اللضاؾت،  خُث وان ًغكض في زغاها حملت مً ألاولُاء،  ومجهم اللؼب الغباوي ؾُضي ؤبي مضًً شػُب،  

ت الػباص املحاطًت للمضًىت بلى مؼاع صًني وملصضا لؼالب   الػلم والػلماء .فخدىلذ كٍغ

طيمت فائح
ّ
ـت الؾبـاز مـني جحيـت        هما فاح مً مؼً الل  ؽلى كٍط

 وجاز ثطي جاج املؾـاضف زًمـت         حغـص بها جلً الـُطبى وألاباطح

 اليً شؾيب بً الحؼين كلـىبىا          هىاظؼ لىـً الجؼـىم هـىاظُح 

 9ىض وججـطن ضابحػؾيت فما كصطث ؽً هيل غاًت          فؼؾيً مشى

وــــان الشــــُش ابــــى مــــضًً شــــػُب  كؼبــــا عباهُــــا،  ػــــاعث شــــهغجه فــــي الػــــالم إلاؾــــالمي،  وممــــا حــــاء فــــي  

جغحمخــــه غــــً هخــــاب "ؤوـــــ الفلحــــر وغــــؼ   الحلحــــر" البــــً كىفــــض اللؿــــىؼُني "الشــــُش الػــــاعف املحلــــم الىاخــــض 

صــل مــً ؤخــىاػ اشــبُلُت وــان اللؼــب ؤبــا مــضًً،  هفــؼ هللا بــه،  هــى شــػُب بــً خؿــحن ألاهصــاعي ألاهضل ــ ي ألا 

ػاهــــضا فــــي الــــضهُا غاعفــــا بــــان حػــــالى وزــــاض بدــــاعا مــــً ألاخــــىاٌ،  وهــــاٌ مــــً املػــــاعف الغباهُــــت  مــــاٌ. وملامــــه 

الخـــاص بـــه الــــظي ال ًلحلـــه فُـــه ؤخــــض،  الخىوـــل غلـــى هللا حػــــالى،  ووـــان لـــه بؿــــؽ وكـــبع،  فبؿـــؼخه بالػــــالم 

 .10وكبظخه باملغاكبت"
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ــه كلمــا ًــظهغ  ومــا حــاء بــه ابــً زمــِـ فــي
 
حػظــُم هــظا الــىلي لــِـ بــضغا خُــث ال ًسفــّ غلــى ؤخــض،  ؤه

ػخبـره  اؾم خاطغة مً خىاطغ املغغب إلاؾالمي الىبحر مً غحر ؤن ٌشفؼ بظهغ اؾم صـالح مـضفىها فحهـا،  َو

خىؾــلىن بـه غىــض خلــٌى  ا املىاؾـم،  ٍو لُمــىن خىلـه ؾــىٍى  ًــؼوعون كبـره،  ٍو
ً
 لهــا،  وآطهـا

ً
ؾـاهىت جلمؿــان ؾـاصها

 غلــى ابــً زمــِـ بــل 11ىاعر وألاػمــاثاليــ
ً
ت التــي اخخــىث هــظا الــىلي الصــالح. وكفــا . ولــم جىــً الىزُلــت الشــػٍغ

ً له مً الظًً اخخىث كصائضهم غلى مأزغ جلمؿان،  ووصفىا  مػاملهـا  هىان الػضًض مً الشػغاء املػاصٍغ

سُت،  جخجلـى فحهـا الصـفاث و  سُت،  ومً زم ؤصبدذ هظه اللصائض هصىصا جاٍع املػـالم وػـغق الػـِ ،  الخاٍع

ش ال ًمىـــً الاؾـــخغىاء غىـــه فـــي الىخابـــت  والػالكـــاث الاوؿـــاهُت فـــي الحاطـــغة،  ولـــظا فهـــي حػـــض وزُلـــت وؤصـــل جـــاٍع

سُــت ومــً هــظه الىصــىص التــي ؤبــغػث مياهــت شخصــُت ؤبــي مــضًً شــػُب الاشــبُلي البجــائي الخلمؿــاوي  الخاٍع

  12غي ألاهضل  يكصُضة الشُش الفلُه ؤبي غبض هللا دمحم  بً ًىؾف الثغ

ٌِ  واغـُس الى الؾّبـاز منها غسوة  جصبح همىم الىفـؽ ؽىً بمؾع

ح جاج الؾـاضفين شؾيبها   ظضه هىـان فحبـصا شلً الــــــــىلي         وطٍط

 جمحى شهىبً أو هطوبً جىجلى   فمعاضه للسًً والـسهيا مؾـــــــــا

 حمػت الخالل  ي ؤخض ؤػباء الحظغة الػلمُت.ومما كاله الشُش الؼبِب ؤبي غبض هللا دمحم بً ؤبي 

 وؽبازها ما الللب هاغ شمامه ...     به ضوطت للخير كس جؾلت حال

 به شيذىا املصهىض في ألاضض شهطه ... أبى مسًً أهال به زائمــــــا أهال 

 لها بهجت جعضي ؽلى ول بلسة ...     بخاج ؽليها والؾــــــــــــــــطوغ اشا ججلى 

ظــُف  سُــا طــاعبا فــي اللــضم ممــا ٌػنــي ؤن مضًىــت ٍو خي مياهــا جاٍع ابــً زمــِـ بلــى امليــان الــضًني الخــاٍع

جلمؿــــان مــــً الحىاطــــغ اللضًمــــت التــــي شــــُضث غلحهــــا خظــــاعاث وال ػالــــذ ؤزغهــــا باصًــــت للػُــــان،  ومجهــــا ؾــــاكُت 

ت التي وان ًلصضها الىاؽ لغواء والخجزه ومجهم ابً زمِـ اللائل.  الغومي ألازٍغ

  ها ثم بـطح بي ألاس ى ... وهيف أطيم الىخم والسمـؿ فاضحهخمت هىا

ت ...   وان ضغمت جلً الطواس ي الطواشح  . لؼاكيـت الـطومي ؽىـــــــسي مٍع

  فىم لي ؽليها مً غسو وضوحـت ...    حؼاؽـــــــــسوي فيهــا املنى واملىائـح 

 13جامحفططف ؽلى جلً البؼاجين ػاضح ... وطـطف الى جلـً امليازًً  
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ممـــــا ٌػنـــــي ؤن هـــــظا الغـــــضًغ الغومـــــاوي وـــــان مداػـــــا بالبؿـــــاجحن الغىـــــاء،  التـــــي وـــــان ًلصـــــضها الىـــــاؽ 

ؼلم الػىان لؼغفه غلى هـظه  لالؾخجمام والغاخت ومجهم الشاغغ ابً زمِـ الظي وان ًترصص غلى امليان،  ٍو

ان املاء طاهب الؿمؼ والبصغ.  البؿاجحن املمخضة،  ومصغُا لجٍغ

ؿــــُاخُت التــــي غغفــــذ بهــــا خاطــــغة جلمؿــــان،  شــــالٌ الــــىعٍؽ،  الــــظي مــــا بن طهــــغث ومــــً ألامــــاهً ال

 طهغ مػها،  وهي املػلمت التي ظلذ غاللت في طهً شاغغها ابً زمِـ.
 
 املضًىت بال

  وؼيت وما أوس ى الىضٍط ووكفـت ...     أهافح فيهـا ضوطـــــــــــه وأفاوح

  ي مً صفاه صفائحمطال ؽلى شان الغسًط وكس بسث ... إلوؼان ؽين 

  أماإن أم زمعي ؽشيت صسكـت ...  ؽليت فيىا ما ًلٌى املىــــــــــاشح 

 لئن هىت مآلها بسمعي طافحـا ...   فبوي ػىــــــــــــــطان بحبـً طافـح 

بن كغاءجىـــــا الىزائلُـــــت للـــــىص الشـــــػغي،  ججػلىـــــا وؿـــــخيخج الىثحـــــر مـــــً الحلـــــائم واملػـــــاوي املخخبئـــــت 

الؿــُا ي الـىعٍؽ الىاكــؼ شــغق املضًىــت فظـال غــً وىهــه مياهــا ػبُػُـا ًمــض  الجهــاث الىاكػــت  صازلـه،  فامليــان

حىىب املضًىت بمُاه الؿلي لخلً البؿاجحن املترامُت،  فةهه وان مياها للدؿلُت والخسلص مً مخاغب الحُـاة. 

 مثلما وان ٌػاهُه الشاغغ بً زمِـ مً غؼغجه واملتربصحن واملياشححن له.

ئض ابً زمِـ خٌى جلمؿان،  ختى ال جياص كصُضة جسلىا مً طهغ مداؾً جلمؿان،  حػضصث كصا

ممؼوحت بالشىق والحىحن،  والترجـي بـالػىصة بلحهـا ولـم حغىـه غجهـا،  مداؾـً وبهـاء خاطـغة غغهاػـت التـي واهـذ 

هــــــي ألازــــــغي حوــــــج بالصــــــلحاء وػلبــــــت الػلــــــم والػلمــــــاء،  ممــــــا ًــــــضٌ غلــــــى مياهــــــت خاطــــــغة جلمؿــــــان ومظــــــاهاتها 

 لحىاطغ واملضن الاؾالمُت.ل

ت هي ؤن خاطغة جلمؿان حػغطذ  خي،  مً الشاهضة الشػٍغ ومما ًمىً ؤن ًظاف بلى الىص الخاٍع

سُــــت ؤؾــــالذ ؤكــــالم املــــاعزحن والغخالــــت،   بلــــى مدىــــت الحصــــاع التــــي كاعبــــذ غلــــضا مــــً الــــؼمً وهــــي خاصزــــت جاٍع

يُحن،  ومــا شــُضوه بجىاعهــا  مــً كصــىع ومبــاصي وؤؾــىاق فــال ًفخــإ ابــً وســجلىا مــا وــان ًجــغي غلــى ؤًــضي املــٍغ

 زمِـ ًصىع هظا املشهض وألالم ٌػصغه.

 اشا ما مض ى كيػ بها جاء اهطاء  لؾشطة أؽىام ؽليها ججطمـت

ب فيها ؽائثىن ودـطب
ّ
طحل ؽنها كاطىىن وأحيـــــــــاء   ًطى  ٍو

 كساح  وأمىاٌ املىاٌظ أبـــــــــــساء  وؤن ضماح الىاهبين مللىهـا
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ت،  ؤن خاطغة جلمؿان حػغطذ بلى خغب طغوؽ ومما  ًمىً ؤًظا ؤن ٌؿخلّ مً الىزُلت الشػٍغ

ؤجــذ فحهــا غلــى مباججهــا وحمالهــا،  وجدىلــذ ؤعحائهــا بلــى ؤمــاهً للجهــب والؿــلب،  صون ؤن ججــض الحاطــغة مــً 

 ًسلصها مً مسالب ؤمغائها.

  وؼاءفيا منزال هاٌ الطزي مىه ما اشخهى ...   جطي هل لؾمط ألاوؽ بؾسن ا

  وهل للغى الحطب التي فيً جلخغي  ... اشا ما اهلظت أًام بئػً اطفاء                

 14وهل لي ظمان أضججي فيه ؽــىزة ...       اليً ووجه البشــــــط أظهط وطـاء

ت غصـــِبت، وهؼلـــذ بهـــا مدـــً ؤطهبـــذ بهاءهـــا وحمالهـــا  للـــض غاشـــذ خاطـــغة جلمؿـــان ظغوفـــا  مإؾـــاٍو

 وماصًــــا هدىهــــا وحػــــغض ؤهلهــــا بلــــى مدــــً وغؼلتهــــا غــــً ؾــــائغ ا
ً
ا ملــــضن والحىاطــــغ، التــــي واهــــذ جــــضع ؾــــُال بشــــٍغ

كاؾـُت،  ػُلــت هــظا الػلــض مــً الحصــاع،  ولػــل الػضًــض مـً املــاعزحن كــض حػغطــىا بلــى هــظه ألاخــضار فــي بػــاع 

سُت في ؾُاكها الشمىلي واغفلىا بػع الخفاصُل الهامت في هظا الؿُاق،  فلظلً غلى الباخث  الىخابت الخاٍع

ت التــــــي غالبــــــا مــــــا جدخــــــىي غلــــــى خلــــــائم  ٌ  ٌغفــــــل غلــــــى هــــــظا الشــــــخاث مــــــً ألاخــــــضار فــــــي الىصــــــىص الشــــــػٍغ ؤال

خي الظي كض ًلضم صىعة هاصػت لهظه الحلبت الحغحت مـً  ومؿدىضاث هامت جىمل بها الصىعة والبىاء الخاٍع

ش املغغب ألاوؾؽ.  جاٍع

ت لشـــػغاء جلمؿـــان ومـــجهم ابـــً زمـــِـ،  حػـــض مغجىـــؼا خلُلُـــا ملـــً ًـــغوم البدـــث  بن الىزُلـــت الشـــػٍغ

والخلصـ ي حخــضار خاطـغة جلمؿــان بط ال جـؼاٌ بػــع الثغــغاث والفجـىاث فــي خاحـت بلــى جـغمُم،  والــى مؿــاءلت 

سُت لجمُؼ ؤهىاع  زاع التي بلُذ مً هظه الحاطغة.  جاٍع

سُت،  كضم الىثحر مً  ان الػىاًت بخىزُم الىص الشػغي هشاهضة صاغمت في البىاء والصىاغت الخاٍع

لــت،  ؤو عبمــا جيــىن ُعممــذ  ــذ مبهمــت لحلــب ػمىُــت ػٍى
 
الث بػُــضة غـــً  بافتراطــاثألاكالُــض لحالكــاث ظل وجــإٍو

 
ً
سُت،  هظا فظال  في الفتـرة الىؾـُؼُت غلـى  اخخىاءاليسج الحلُلي للىاكػت الخاٍع

ً
الىص الشػغي وزصىصا

سُت مً الابخضاء الى الاهخماٌ الى الازخخام  .    البىاء اليامل للىاكػت الخاٍع

 الهىامش:

                                                           

خي ، غبض الغخُم الحؿىاوي  - 1 لُا الشغق  ، الىص الخاٍع  57ص  ، 2011 ، بفٍغ

ش ، املهضي البىغبضلي - 2 ت بخلمؿان غبر الخاٍع  128ص  ، 1975-26غضص  ، مجلت ألاصالت ، ؤهم ألاخضار الفىٍغ

ل ، لؿان الضًً الخؼُب - 3 -1424 ، بحروث ، صاع الىخب الػلمُت ، إلاخاػت في ؤزباع غغهاػت جدلُم ًىؾف غلي ػٍى

 377ص  ، 2003
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ش ي: هى ؤبى غبض هللا دمحم  - 4 ش يابً هضًت اللَغ مً ؤئمت الخلمؿان وألاصب صو بصغ  ، بً مىصىع بً غلي بً هضًت اللَغ

وفي امللغبت الػلُا وان ؤصُل الغؤي مصِب الػلل مظهغ لؿلؼاهه بالخبر غُىا غُله  ، الىزائم له جىالُف حمت في فىىن شتى

شطا زؽ وافغ في غلم الػغبُت و  ، واجب بلُغا ًيش ئ الغؾائل املؼىلت في املػاوي الشاعصة ش  ، اللغت والخاٍع الىباهي ملا للي جاٍع

ت بحروث  كظاة كغػبت ؤو هخاب املغكبت الػلُا فمً ٌؿخسف اللظاء والفخُاء جدلُم صالح الضًً الهىاعي املىخبت الػصٍغ

ابً زلضون ًحي بغُت الغواص في طهغ امللىن مً بني غبض املىاص جدلُم غبض الحمُض خاحُاث املىخبُت  ، 146ص  1426- 2006

 116ص  ، 1ج ، 1980-1400الىػىُت 

 42-401ص  ، 2ج ، املصضع الؿابم ، لؿان الضًً ًحي الخؼُب - 5

 86ص  ، املصضع الؿابم ، ابً زلضون ًحي - 6

 .372ص ، 5ج ، صاع صاصع ، جدلُم اخؿان غباؽ ، هفذ الؼُب في غظً ألاهضلـ الغػُب ، امللغي الخلمؿاوي - 7

 370ص  ، 5ج ، املصضع الؿابم ، امللغي  - 8

 87ص  ، املصضع الؿابم ، ابً زلضون ًحي - 9

ميشىعاث املغهؼ الجامعي للبدث  ، جدلُم دمحم الفاس ي وؤصولف فىع  ، ؤوـ الفلحر وغؼ الحلحر ، ابً كىفض اللؿيُؼُني - 10

 .11ص ، الػلمي

 .284ص ، مجلت ألاصالت ، 1197/ 1126 -594 -520 ، ؤبى مضًً الغىر عفُم جلمؿان ، غبض اللاصع الخالصي - 11

غغف بالثغغي لم ٌػغف غً مىلبه ووالصجه ومماجه بال ما طهغه املاػووي في هىاػله  ، دمحم بً ًىؾف اللب  ي الخلمؿاوي - 12

ف الخلمؿاوي وغحره ب الياجب ؤبى غبض هللا ؤزظ غً إلامام الشٍغ م  ، بالشُش الفلُه إلامام الػالم الػالمت ألاصًب ألاٍع ابً مٍغ

 ، صاع الىخب الػلمُت ، جدلُم غبض اللاصع بىباًت ، البؿخان في طهغ الػلماء وألاولُاء بخلمؿان ، ُتي املضًىوي الخلمؿاوياملُل

 .392 -311ص  ، 2014

 .87ص ، املصضع الؿابم ، ابً زلضون ًحي - 13

 .377ص  ، امللغي الخلمؿاوي: املصضع الؿابم - 14
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 ملخص:    

سُت في كصغ اإلامالُٗ         ذ الٕخابت الخاٍع جؼىعا ٓبيرا ًـهغ  م(14-13َـ/8-7) زال٘ الِغهين بمصغ كًغ

ا، ًٖاهذ ماصتها حضًغة بالضعاؾت ماعزىن ٓباع، وجىىكذ صىىي الٕخاباث وازخلٌذ ؤهغاطها ومىاطُله

 والخدلُل. 

سُت -اإلاملُٗ  الكلمات املفتاحية:         ش -اإلاالٌاث  -اإلاىهج -الٕخابت الخاٍع    . كلم الخاٍع
Historical Writing in Egypt during the Mamluk Period (13th -14th centuries 

A.D., seventh to eighth centuries A.H.) 

Historical writing in Egypt during the Mamluk period (7th-8th/13th-14th 

centuries) witnessed great development. Several major historians appeared, the 

genres of historical writing were diversified, and different subjects and aims of 

historical writing developed. This material is worthy of analysis and study. 

Key Words: Mamluks, Historical Writing, Method, Works, Historiography 

ذ مصغ سُت، مىظ اإلاغاخل ألاولى للىحىص ؤلاؾالمي كلى ؤعطها اَخماما زاصا بالٕخابت كًغ  الخاٍع

ٔاهذ ؾير الٌخىخاث الاؾالمُت كلى مضي ؤٓثر مً ُغن ُائمت كلى الغواًت الكٌهُت، ولم جـهغ الغواًت  ًِض 

ش مىظ طلٗ الخين جىمى اإلإخىبت ُبل ؤوازغ الِغن الثاوي وؤوائل الثالث للهجغة، وؤزظث عواًاث الخاٍع

 . 1وجؼصَغ، مم ؿهىع هسبت مً اإلااعزين

 2م(، واللُث بً ؾلض742َــ/128ًِض كغي في َظٍ الٌترة كبُض هللا بً ؤبي حلٌغ )ث: 

ىخىا الىُِىؽ الِبؼي )789ََـــ/175)ث: م(، وؿهغث في جهاًت َظٍ اإلاغخلت جألٍُ ومضوهاث 7ٌ/ 2م(، ٍو

ٔان طلٗ كلى ًضي ؤبي ُبُل بً َاوئ اإلالاعفي )ث:في ؤزباع الٌخذ ؤلاؾالمي إلاصغ،  َلضُّ 813َــ/199و ٌُ م( الظي 

ض بً خبِب )ث: ٔان مصضعا مهما للٕثير 746َــ/132مً ؤُضم الغواة في مصغ. ٓما ًجض ؤلاقاعة ليًز م( الظي 

م( 872َــ/ 257مً الغواًاث التي هِلذ كً الٌخذ الاؾالمي إلاصغ، هظٓغ منهم ابً كبض الخٕم )ث: 

 .3م(873َــ/256)ث:  والٕىضي

ٔان هالبُت مىاطُلها في َظٍ  ض  ذي ُو ت للخإلٍُ الخاٍع ض َاالء اإلااعزىن لـهىع مضعؾت اإلاصٍغ مهَّ

ش الخلٌاء الغاقضًً، وبلع اإلاالخم  ت، وجاٍع ش الؿيرة الىبٍى الٌترة جخدضر كً ؤخضار ما ُبل الاؾالم وجاٍع

ا  ش الِظاة والٌتن والخيبااث، وؤخضار ًخذ مصغ وؤزباَع بلض الٌخذ، وبلع الغواًاث كً الخؼؽ وجاٍع

ُِت ت في مصغ، وشخيء مً ًخىح بًٍغ ً 4والخىـُماث اإلاالُت وؤلاصاٍع مًٕ ؤن هميز في َظٍ الٌترة بين جُاٍع ، ٍو

سُت  :5مسخلٌين في الغواًت الخاٍع
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ٔاهذ ماصجه ألا  - ى ما ًمًٕ ؤن وؿمُه مضعؾت الٌؿؼاغ و ؾاؾُت جُاع الخبر ؤلاؾالمي الظي، َو

ش الِضًم الاؾؼىعي.  مؿخمضة مً ًخىح مصغ واإلاوغب ًماػحها الٕثير مً جاٍع

ض كغي ؤصخابه بالِصاص. -  جُاع الِصص الظي ٌلخمض كلى الخغاًت والاؾاػير واإلاالخم، ُو

ٔالٌِه والخضًث كلى وحه   ش في َظٍ الٌترة كلى صلت واؾلت بالللىم ألازغي  ٔان كلم الخاٍع ض  ُو

ض جبل ىعث زِاًت زِاًت اإلااعزين في جؼبُِهم إلاىهج ؤلاؾىاص اإلاؿخلمل في كاصة في كلم الخصىص، ُو

 . 6الخضًث

ٔاهذ  وهإحي بلض طلٗ بلى الِغن الثالث الهجغي الخاؾم اإلاُالصي خُث هالخف ؤن ماعدي َظا الِغن 

ش ؤٓثر مً ماعدي الِغهين الؿابِين، ومما ًميز َظٍ الٌترة َى ػوُان  ش املخلي لهم مصىٌاث في الخاٍع الخإٍع

ض بغػ في َظٍ الٌترة  ش صضع ؤلاؾالم، ُو اإلاصغي كلى مالٌاث َظٍ الٌترة ؤمام جغاحم الاَخمام بٕخابت جاٍع

ى 872ٌ/ 257)ث:  7كمُض اإلااعزين "ؤبى الِاؾم كبض الغخمً بً كبض هللا بً كبض الخٕم الِغشخي م(، َو

ش مصغ ؤلاؾالمُت، لِض وطم ابً  سُت واطم الدجغ ألا٘و في جاٍع كبض الخٕم اللبىت ألاولى مً اإلاضعؾت الخاٍع

ٔاهذ الغواًت  ش اإلاصغي ًخلضي قٖل الغواًت الكٌهُت، ًخىاعثها حُل بلض حُل، و ت، ًلم ًًٕ الخاٍع اإلاصٍغ

نها ًىمئظ ؤُغب للخدُِّ والظبؽ ض اؾخٌاص مً 8الجؼا٘ خُت في صضوع الغواٍ واملخضزين، ًٖان جضٍو ، ُو

ىن جباكا بالىِل، مىظ ابً ػوالَ )ث:مالٌاجه الٕىضي زم جضاوله م( واإلاؿبخي )ث: 997َــ/387ا اإلاصٍغ

م(، 1407َـ/809م(، وابً صُماَ )ث:13َــ/7م(، كلى ابً وصٍُ قاٍ )كاف في الِغن 1030َــ/420

ؼي ): م( والسخاوي 1470َـ/ 874م( وابً حوغي بغصي ):1550َـ /952م(، وابً حجغ ):1441َـ/ 843واإلاٍِغ

 . 9م(1505َـ/911م( ، والؿُىػي):1499َـ/902):

ش ؤلاؾالمي بمصغ، ُض اؾخٕملذ ؤؾباب وكإتها ومغاخلها  مًٕ الِ٘ى ؤن مضعؾت الخاٍع ٍو

ٔان  ىا ماصة َائلت ولًٕ  الخإؾِؿُت بـهىع َظا اإلااعر الٕبير، وطلٗ ألن اإلااعزين الظًً ؾبٍِى جٔغ

 .10ا وؾماتها كلى ًضًٍىِصها الترجِب والخيؿُّ، ُبل ؤن حؿخٕمل َظٍ اإلاضعؾت شخصُته

 مً الخؼىع 
ً
ٔان َظا الخؼىع حؼءا ض  ذ جؼىعا َاما، ُو سُت في طلٗ الُى لِض جؼىعث الٕخابت الخاٍع

ٔان َظا الخؼىع جؼىعا بؾالمُا  ض  ه املجخمم ؤلاؾالمي في الِغون الثالزت ألاولى، ُو الثِافي اللام الظي كًغ

، بدُث لم ًخإزغ بمازغاث زِاًُت ؤحىبُت
ً
 . 11زالصا

، وجٌؿير طلٗ َى الاؾخِال٘ الؿُاسخي اطي جمخلذ به و 
ً
ش ؤلاُلُمي خاطغا بِي ؤلاَخمام بالخاٍع

  12مصغفي جلٗ الٌترة، مىظ اواؾؽ الِغن الثالث.

 مً ػالب الللم واإلااعزين 
ً
ٔان لؿهىلت الخىِل بين ؤهداء الضولت ؤلاؾالمُت، خملذ ٓثيرا ض  ُو

اصة كلى عهبتهم في عئٍت عجائب البالص ومكاَضة زاصت، كلى الغخلت في ػلب الغواًت وؤزظَا كً  الكُىر ٍػ

سُت َى اإلاكاَضة واإلاكاًهت ا. ًىحض بظلٗ مصضع َام للماصة الخاٍع  . 13آزاَع

ٔان في الِغهين ألا٘و والثاوي  مًٕ الِ٘ى ؤن الِغن الثالث الهجغي ٌلض مغخلت اهخِا٘ بين ما  ٍو

ىىن في الِغون  ين، وبين ما ؿهغ مً كلىم ًو   .14الخالُتالهجٍغ
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سُت هي اولٖاؽ لألحىاء الؿُاؾُت ًةن الاطؼغاباث الؿُاؾُت التي  وبما ؤن الـغوي الخاٍع

تها مصغ وجد٘ى الؿلؼت، وحولب بىى بزكُض بلض طَاب الضولت الؼىلىهُت، زم اهخِا٘ الضولت  كًغ

سُت وجىحها ت الٕخابت الخاٍع ٔاهذ لها جإزير واضح كلى خٓغ  ث اإلااعزين.الٌاػمُت بليها مً اإلاوغب، 

، ؤو  ٔاهذ َظٍ الٌترة مىطىق اَخمام حماكت مً ؤكالم اإلااعزين والغواة الظًً قهضٍو لِض 

م با مىه، واهتهذ بليها بلع آزاَع ٔان في ػلُلت َاالء "دمحم بً ًىؾٍ بً ٌلِىب الٕىضي"15كاقىا ٍُغ  16. و

كخمل960َــــــ/350)ث:  ش الىالة والِظاة  م(، ومً ؤقهغ مالٌاجه ٓخاب "الىالة والِظاة"، َو ٓخابه كلى جاٍع

الظًً جىلىا خٕم مصغ مىظ الٌخذ ختى ػمً اإلاالٍ، ومً ٓباع ماعدي اإلاغخلت "ؤبى دمحم بً خؿين بً 

  .18م( الظي ٓخب طًال لٕخاب ُظاة مصغ للٕىضي997-َــ387)ث  17خؿً بً ػوالَ اللُثي اإلاصغي 

ش زال٘ الِٓ ت في ٓخابت الخاٍع غن الغابم الهجغي، جؼىعا َاما في ظلٗ قهضث اإلاضعؾت اإلاصٍغ

ذي ًإزظ قٕال واضخا جدضصث ًُه ملاإلاه ألاؾاؾُت، خُث اهدكغ  سُت، بط بضؤ اإلاىهج الخاٍع الٕخابت الخاٍع

سُت وللب صوع ؤلازباعي  ٔان مجغص هاُل للغواًت الخاٍع ً بصٌت كامت، وجدغع اإلااعزىن ًبلض ؤن  الخضٍو

سُت مم طٓغ ؾ لؿلت الغواة الظًً هِلىا َظا الخبر، ًإصبذ البدث كً طاث الظي ًىِل اإلاللىمت الخاٍع

ٍض بؿلؿلت الغواة الظًً ػالذ بٌلل مغوع الؼمً، وجمدُص الخبر والخإٓض مً صخخه مً  ُُّ الخبر صون الخِ

ٔان  ذي، و ت بلى مداولت اؾدُلاب الخضر الخاٍع ٕظا جدىلذ اإلاضعؾت اإلاصٍغ زال٘ اإلاللىمت التي ًدملها، َو

سُت الجضًضةألامير كؼ الض  . 19ًً اإلاؿبخي في مِضمت ؤؾاجظة َظٍ اإلاضعؾت الخاٍع

واجضح َظا ألاؾلىب في ألاكما٘ الٕثيرة التي كٍٕ الِاضخي ؤبى كبض هللا دمحم بً ؾالمت بً حلٌغ 

ا والتي عهم ؤجها لم جصلىا حمُلها ولم هٍِ كلى ملـمها بال 1064-َــ454)ث:  20الِظاعي َـ(  كلى بهجاَػ

بضو واضخا جؼاًض كضص اإلااعزين  مً زال٘ ؤكما٘ ين، الظًً ؿهغوا بلض كصغ الِظاعي، ٍو اإلااعزين اإلاصٍغ

في الِغن الغابم الهجغي، ألن اإلااعزين ٌلخبرون َظٍ الِغن َى ُغن الجوغاًُا اللغبُت ؤًظا باإلطاًت بلى 

خه حمُم هىاحي الخُاة بما في طلٗ م ض اكخبر طلٗ حؼء مً اليكاغ الظي كًغ ش، ُو سخلٍ ًغوق الخاٍع

 .21اإلالاعي

ش هىق مً الُِـت  ين، ًىجض ؤهه ُض خضر للخاٍع ؤما بطا حئىا للِغهين الخامـ والؿاصؽ الهجٍغ

ت  ٔان الؿبب في طلٗ َى جلٗ ألاوطاق الؿُاؾُت والخظاٍع ، و
ً
خُث كاص اإلااعزىن ًؼاخم بلظهم بلظا

هجىم اإلاو٘ى مً هاخُت ؤزغي،  التي خضزذ للكَغ الاؾالمي، مً الخدضي الٌغهجي الصلُبي مً هاخُت، زم

ٔان َظا الؿبب في ؿهىع ماعزين ٓباع في في مؼلم  وؿهىع ص٘و بؾالمُت جىاحه َظا الخؼغ، وجخصضي له، و

 . 22َظٍ الٌترة

خه مصغ مىظ بىاء الٌؿؼاغ زم بىاء اللؿٕغ بلى حاهبها زم بىاء  هـغا للخؼىع اللمغاوي الظي كًغ

ت وما جِلب كليها مً كمغان وزغاب، ُض حلل الاَخمام بسؼؽ مصغ الِؼائم الؼىلىهُت زم الِاَغة اإلالٍؼ

ٔان ُض بلى الِمت في ٓخاباجه في َظا املجا٘ بال ؤهه ًمًٕ الخضًث كً  ؼي  وصعوبها وؤخُائها، وعهم ؤن اإلاٍِغ

  23ٓخاباث ؾابِت في َظا املجا٘ ُم بها الٕىضي والِظاعي، وقغي الضًً ؤبي كلي دمحم بً اؾض الجىاوي.
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ش والُِـت وال ق ت التي ؾاكضث كلى اللىصة بلى الاَخمام بالخاٍع ٗ ؤن مً ألاوطاق، الخظاٍع

الثِاًُت والللمُت، جلٗ اإلاضاعؽ التي ؤوكإَا الؿالحِت في اإلاكَغ لخٖىن كامال مً كىامل الخٌاؾ كلى 

 .24اإلاظَب الكاًعي وجغار ؤَل الؿىت والجماكت

لٕبري للماعزين َى الضًاق الظاحي طض الخدضي ؤما في الِغن الؿابم الهجغي ًخمثلذ اإلاهمت ا

ش كاإلاُت،  الصلُبي وجظٓير اإلاؿلمين بماطيهم اللـُم. ًـهغث في اإلاكَغ كلى مضي هصٍ ُغن ؾبم جىاٍع

م(، وابً 1256َــ/653)ث: 25م(، وؾبؽ بً الجىػي1233َـــ/630ٓخبها ماعزىن ٓباع منهم: ابً ألازير )ث: 

اُىث الخمىي )ث:1186ـ/ َـ583هـٍُ، وابً ؤبي الضم )ث:  م(، والٌِؼي )ث: 1225ٌ/622م(، ٍو

 . 27م(1288ٌ/686)ث:  26م(، وابً ؤبي ؤصِبلت1248ٌ/646

ي، ًسخلٌىن في هؼكاتهم ومظاَبهم، ولِض  ً ألاًىبي واإلاملٔى ىن في اللصٍغ ٔان اإلااعزىن اإلاصٍغ و

 :28عجبهم الباخثىن ػبِاث زمـ

 ػبِت لٕخابت الؿير الخاصت. -

 حم اللامت.ػبِت الترا -

ش اإلاضن والبلضان. -  ػبِت لخىاٍع

ش اللام. -  ػبِت الخاٍع

ُض ؿهغ في مصغ زال٘ جلٗ الٌترة ٔل مً "ابً اللمُض" و"ابً مِؿغ" خُث جٖىها في ؿل زالًت و 

ً الازيرة مً ُكمغحها، في ؿل اإلامالُٗ ًمثال حؿىع  بوضاص وؾلؼىت ألاًىبُين زم ُظُا الؿىىاث اللكٍغ

ذي ما بين كصغ ؾُاسخي وكصغ آزغ، قٕال مً ؤقٖا٘ الخإُٓض كلى وخضة طلٗ الاؾخمغاع في ال ٌٕغ الخاٍع

 . 29الٌٕغ في مىهجه ومؿاٍع

ش  ت ؤًظا ُؼبا مهما في ٓخابت الخاٍع ين بل مثلذ ؤلاؾٕىضٍع ؼ اإلااعزين اإلاصٍغ ولم جًٕ الِاَغة مٓغ

ش اإلاضن ومً بين اإلاصىٌاث التي ٓخبذ في َظٍ الٌترة ٓخاب بلى ىان "عؾالت في ًظائل زاصت جاٍع

خاب آزغ  ا ومؿاحضَا، ٓو ت، والخضًث كً ؤؾىاَع ت" إلاالٍ مجه٘ى واقخمل كلى ًخذ الاؾٕىضٍع ؤلاؾٕىضٍع

ت" إلاىصىع بً ؾلُم الؿٕىضعي اإلاخىفي ؾىت  ش الاؾٕىضٍع م، 1276َـــــ/674بلىىان "الضعة الؿيُت في جاٍع

ت" ألبي كلى الخؿين بً  خاب بلىىان "ًظائل ؤلاؾٕىضٍع  .30كمغ بً الخؿً الصبانٓو

، بازخالي 
ً
ٔان الِغن الؿابم الهجغي والثالث ككغ اإلاُالصي مً ؤٓثر الِغون جإلٌُا لِض 

ض ؤخصخى الضٓخىع مصؼٌى قآغ في مضة مائت كام )ؤي مىخصٍ الِغن الؿاصؽ  اإلاىطىكاث وجىىكها. ُو

ض كل ى ؤٓثر مً ؾبلمائت مالٍ في بلى مىخصٍ الِغن الؿابم الهجغي( هدى زالر مائت ماعزا ٓخبىا ما ًٍؼ

ض قٖل ماعزى مصغ ؤٓثر مً عبم ماعدي اإلاكَغ الاؾالمي في جلٗ الٌترة، ٓما ؤن ؤكمالهم  ش، ُو الخاٍع

ش التي ٓخبذ ًيها مًٕ الِ٘ى ؤن َظا اللضص الضخم مً اإلااعزين ومالٌاتهم، 31جِاعب زلث ٓخب الخاٍع ، ٍو

ٔان هىكا مً الاؾخجابت للخدضي الخظاعي لألم ٔاصث في بهما  ت ؤلاؾالمُت ومً الُِـت طض ألازؼاع التي 

 .  32جلٗ الٌترة حسخّ مىؼِت الكَغ ألاوؾؽ ٔلها
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ش في مصغ زال٘ َظٍ الٌترة بلى زالر ًئاث: مًٕ جصيٍُ مً كمل في كلم الخاٍع  ٍو

ً َما ؾير الخٖام والؿالػين، وحللُم هاقئت  موظفو الدواوين: -1 ض اَخم َظا الصىٍ بإمٍغ ُو

ٕظا ُضمذ لىا َظٍ الٌئت الضًىان ص ش حاهبا َاما منها. َو ىاكت الٕخابت وؤصواتها الثِاًُت، والتي ٌكٖل الخاٍع

ض كً ا جٍؼ ؾيرة، ٓما ُضمذ مجمىكت مً الٕخب بلى  31مً اإلااعزين مجمىكت مً الؿير الؿلؼاهُت وهيَر

، ومنها
ً
ً والثالزين مجلضا : "جهاًت ألاعب" بلظها مً الضخامت ؤن ؤطخى مىؾىكاث ٓبري جصل اللكٍغ

غي، ومؿالٗ ألابصاع" لللمغي، و"صبذ ألاكشخى" للِلِكىضي  .33للىٍى

ذي ًخجه بساصت بلى التراحم وكلم الغحا٘، وحللُم الىاقئت  علماء الدين: -2 ٔان قولهم الخاٍع و

ً مً ٓم   ًِكملىن باَخمامهم حمُم اإلالاصٍغ
ً
خىؾلىن ؤخُاها اؾ، ٍو ٌَّ ٔل ما ًخللّ بغواة الخضًث والُخ

ٕظا وصلذ بلُىا زغوة واؾلت مً ٓخب الغحا٘ في قٖل ػبِاث ؾ خاب وججاع وؤَل جِى ووؿٗ، َو اؾت ٓو

ُاث وملاحم، بلوذ خىالي مائت ٓخاب في التراحم، ومائت وككغ ٓخب في الؼبِاث، ومائت وحؿلت  ووًو

ت ً في الؿير املخخلٌت بما في الؿيرة الىبٍى  .      34وككٍغ

ٔان الجُل ألا٘و مىه ؤحىبُا كلى الثِاًت اللغبُت، ًةن ؤوالص ا أوالد الجند: -3 ي الظي  لجىض اإلاملٔى

حضًضا في ؤلاؾالم، ؤما الجُل الثاوي ًِض جبجى َظٍ الثِاًت بلمّ، وهلبا ما كاف َظا الجُل مِؿىع الخا٘ 

ش ؤَىن ال ٔان الخاٍع م، ًداولىا ؤن ًخميزوا في الىؾؽ الثِافي، و ها لهم آباَئ للىم بؿبب الثروة التي جٓغ

با باإلطاًت بلى ؤهه بؿبب ػبُلخه الترآمُت، ُابل إلكؼاء الجضًض كلى الضوام، مم ججضص ألاخضار  مٓغ

ا ألمثا٘ "ابً حوغي بغصي" و"بُبرؽ اإلاىصىع الضواصاعي" و"ابً ؤًبٗ"  ٔان مُضاها موٍغ وألاًام، لظلٗ 

ٔان اَخمامهم مىصبا في هالب ألاخ ُان كلى ألاخضار الؿُاؾُت و"مولؼاي" و"ابً صُمان" وؤمثالهم، و

سُت  ٔان مىؾىكاث جاٍع وؤزباع اإلالاْع والؿالػين وهؼكاث ألامغاء والخُاة اللامت، وبلع ما ؤهخج َاالء 

ً مجلضا ً ؤو زمؿت وككٍغ لذ في مجلضاث ٓثيرة وصل بلظها بلى ككٍغ  .35ضخمت ُو

ٔاهذ الىـغة ؤلاُ ش مصغ، و ىن زال٘ َظٍ الٌترة لخاٍع لُمُت هي الؿائضة، كجى اإلااعزىن اإلاصٍغ

ٕمً ؤن هدصخي ؤٓثر مً  ت ؤو قغوخاتها َظا  38ٍو اصة كلى بلع ألاعاحيز الكلٍغ سا إلاصغ باؾمها، ٍػ جاٍع

ش اإلاضن سا في جاٍع  .36ٓما ؤخصخي ؤٓثر مً زالزين جاٍع

مً َىا ًمًٕ ؤن هِ٘ى ؤن الخىحه اإلاىؾىعي الظي ؿهغ في َظٍ الٌترة َى مداولت إلكاصة زِت ألامت 

ش ؾابّ عائم مً واُم ؾحئ وفي َظا اؾخمؿاْ باللمىص الٌِغي للخظاعة الاؾالمُت بظاتها وا لهغب بلى جاٍع

اإلاهضصة، ٔي ال جنهاع ؤمام الخؼغ الخاعجي، وجظٓير لها باإلااضخي الظي اهخصغث ًُه كلى ٔل الصلاب التي 

 . 37واحهتها

 م(:31ه/8أهم مؤرخي العصز خالل القزن )-ب 

 أهم مؤرخي العصز: -3

ى حما٘ الضًً ؤبى الخؿً كلى بً ؿاًغ ألاػصي 1216ٌ/613)ث ظافز ألاسدي ابن  -أ م(: َو

ـ باإلاضعؾت الِمدُت اإلاالُٕت بالِاَغة، 1171ٌ/567الخؼعجي، ولض بمصغ ؾىت  م، وزلٍ ؤباٍ في الخضَع
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م(، وجىفي بالِاَغة في مىخصٍ 1215ٌ/ 612وكمل بلض طلٗ للملٗ ألاقغي، ولًٕ كاص بلى بلضٍ ؾىت)

 .38م1215ٌ/613ؾىت قلبان 

 ؤَم مالٌاجه:

ٔالخماصًت  - ض عجب ًُه كلى الؿىين ؤزباع كضص مً الض٘و ؤلاؾالمُت  ؤزباع الض٘و اإلاىِؼلت: ُو

مًٕ الِ٘ى ؤن ٓخاب  ُِت ومصغ، ٍو ُت والؼىلىهُت وؤلازكُضًت وؤزباع الضولت الٌاػمُت في بًٍغ والؿلجُى

ُت" َى حؼء مً الٕخاب الؿاب  ّ."ؤزباع الضولت الؿلجُى

ٔاألهاوي  - ش وألاصب  ى ًظم ؤلىان الخٖاًاث التي اهدكغث بلظها في ٓخب الخاٍع وبضائم البضاًت: َو

ض والؼزيرة واللمضة وهير طلٗ  .39واللِض الٌٍغ

ؼاوي بلىضن  - ذي ؤًظا ومىه وسخت مسؼىػت باإلاخدٍ البًر بضو ؤهه ٓخاب جاٍع ؤزباع الصجلان ٍو

 . 40وله مالٌاث ؤزغي طائلت

ٔي 1258ٌ/656)ثاملنذري  سكي الدين -ب م(: ؤبى دمحم كبض اللـُم بً كبض اللـُم بً الِىي ػ

ا م(، وؾمم بمٕت وص1158ٌ/581الضًً اإلاىظعي، ولض بمصغ في هغة قلبان ؾىت ) مكّ وخغان والَغ

ت، زم صعؽ في الجامم الـاًغي بالِاَغة، وولي مكُست الكاًلُت في صاع الخضًث الٖاملُت هدى  وؤلاؾٕىضٍع

ً ؾىت، وجىفي عابم طي الدجت ؾىت ) ت  م(1258ٌ/656ككٍغ  .41باإلؾٕىضٍع

ُاث الىِلت" ا ٓخابه "الخٕملت لًى . 42له كضة مالٌاث ٌولب كليها جغاحم عحا٘ الخضًث وؤقهَغ

ىِله، وهاُضا ماَغا في  ٌلخبر اإلااعر اإلاىظعي خاًف كصٍغ صون مىاػق، وبماما وحجت زبخا وعكا ًُما ًِىله ٍو

كلم الجغح والخلضًل باعكا في كلم الغحا٘ وؤلاًخاء، واؾم الاػالق كلى ألاصب، ومٕثرا مً عواًت الكلغ، َظا 

ض والىعق والخصىي  .43بلى حاهب الَؼ

ا  :44وله ٓخب ؤزغي ؤقهَغ

ض طٍٓغ ابً زلٖان )ث: - ُاث الاكُان.1281م/ 681جغحمت ؤبي بٕغ الؼغػىشخي ُو   م( في ًو

ؤلاكالم بإزباع قُش البساعي دمحم بً ؾالم الؿلمي بالىالء البساعي البُٕىضي املخضر )ث:  -

 م(. وطٍٓغ صاخب ٓخاب ٓكٍ الـىىن.870ٌ/255

ض هِل كىه الؿُىػي في "بوُت الىك - ش مً صزل مصغ، ُو اة"، ٓما هِل كىه الٖامل الاصًىي جاٍع

 َــ(.      738)ث

ى حغحِـ )ؤبى كبض هللا( بً ؤبي الِؿغ بً ابي  م(:3671هـــ/ 276املكين بن العميد )ت:  -جـ  َو

ى م1205ٌ/602اإلاٖاعم اإلإين بً اللمُض ولض بالِاَغة ؾىت ) ( إلاىؿٍ هصغاوي لضًىان الخغب، وقول َو

ـ، خظىجه لضي الؿلؼان صعى حمُم قاب وؿٌُت ممازلت وإلاا ًِض ول ي ؤبُه والي ؾىعٍا كالء الضًً ػبٌر

مىؿٌي صًىاهه بلى مصغ ًيهم ؤبي الِؿير وابىه ًىطلىا َىاْ في السجً وجىفي ألاب ؾىت 

خه ووؿٌُخه في ؾىعٍا ، وبلض ؤن زاعث خىله 1238ٌ/636) م(، هير ان الابً لم ًلبث ؤن اؾخلاص خٍغ

 م(.1273َـــ/ 672مكّ ملخٌٕا وجىفي ؾىت )الكبهاث في ؾىعٍا طَب كلى ص
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ى في ؤزباع  ش الجامم َو ش ابً اللمُض ٔل كىىان املجمىق اإلاباْع والخاٍع ومالٌه ًدمل اؾم جاٍع

ض حلله 1260ٌ/658اللالم مً ؤ٘و الخلُِت كلى كهض اإلالٗ الـاَغ بُبرؽ ) ش كالمي ُو م( ًهى جاٍع

 : 45ُؿمين

ش وطٓغ ما خضر لألمم وطٓغ الِؿم ألا٘و مً ؤ٘و الخلُِت بلى ؿ - هىع الاؾالم ازخصغ ًُه الخىاٍع

 ُصص ألاهبُاء وملْى الىصاعي الغوم بلى ؿهىع ؤلاؾالم. 

ض جغحم 1260ٌ/658الِؿم الثاوي مً ؿهىع ؤلاؾالم بلى ؾىت ) - ش اإلاؿلمين" ُو م( وؾماٍ "جاٍع

 .46ٓخابه بلى كضة لواث

ى جاج الم(: 3678هـ/ 277ابن ميسز سنة )ت  –د  ضًً دمحم كلي بً ًىؾٍ بً حىب عاهب َو

م( واإلاللىماث كً َظا اإلااعر ُلُلت حضا 1278ٌ/677اإلالغوي بان مِؿغ الِاضخي الٌاطل جىفي ؾىت)

ش ٓخاب  وهي جظٓغ ؤهه ماعر ًاطل وباعق له جصاهٍُ كضًضة وؤهه صًً في اإلاِؼم ومً مالٌاجه في الخاٍع

ٔان مً بي م ؤلاصغ"ُظاة مصغ وال وللم قِئا كىه ؾىي اهه   47ن مصاصع ابً حجغ اللؿِالوي في "ًع

ش  ش كلى الؿىين في مجلضًً، طًل به ابً اإلاِؿغ كلى جاٍع ى جاٍع ش مصغ ؤو ؤزباع مصغ َو خاب في جاٍع ٓو

  48 م(1029ٌ/ 320اإلاؿبخي اإلاخىفى ؾىت )
ً
ٔان في بزجي ككغ مجلضا  .49و

"الىهج الؿضًض والضع  ٓخب طًال باؾمم(: 3143هــ/743املفضل بن أبي الفضائل )ت:  -هــ 

ت الُلاُبت"  ش البؼآع ُه جغاحم بلع الؿالػين واإلامالُٗ، و"جاٍع ش ابً اللمُض" ًو ض ًُما بلض جاٍع الٌٍغ

ش اإلاؿلمين في الُمً والهىض والختر".  و"جاٍع

ى ؤبى الٌظل مخي الضًً كبض هللا بً كبض الـاَغ  م(:3691هــ/296ابن عبد الظاهز )ت:  -و َو

ٔاجب ؤلاوكاء وصاخب صًىان ؤلاوكاء في بالغ اإلالٗ بُبرؽ زم بً وكىان الجظ ٔان  غ،  امي اإلاصغي الظٍغ

  50لضي الؿلؼان ُالوون.

ض طٍٓغ الؿُىػي، و"قُش ؤَل الغؾل" وطٍٓغ ابً قآغ في  له "الىـم الٌائّ والىثر الغائّ" ُو

ض حاء ٓالَما بإؾلىب ؤصبي هجي بالبضٌم ُاث"، ُو  .51"ًىاث الًى

ذي البً كبض الـاَغ ًُخٖىن مًؤما الترار ال  :52خاٍع

ى ًمخض مً ؤ٘و ؾيرة بلى  - ت َو ى مىـىمت قلٍغ الغوض الؼاَغ في ؾيرة اإلالٗ الـاَغ بُبرؽ َو

ض ازخصغ قاًم اللؿِالوي )ث 1265َــ/663ؾىت ) . 1251َــ/639م(، ُو
ً
 م( َظٍ الؿيرة هثرا

ٍ ألاًام واللصىع بؿيرة الؿلؼان اإلالٗ اإلاىصىع" -  الوون(.)ُ 53"حكٍغ

ُت" وهي في ؾيرة اإلالٗ ألاقغي  - ٌت الؿلؼاهُت اإلإُت ألاقًغ "ألالؼاي الخٌُت مً الؿيرة الكٍغ

اجه.1293َــ/ 693زلُل )ث:   م(. ولللها آزغ ما ٓخبه ابً كبض الـاَغ ُبل ًو

ش، وجغحم ؤَمُت مالٌاث ابً كبض الـاَغ ؤهه خٌف لىا الٕثير  باإلطاًت كلى ٓخب ؤزغي في الخاٍع

وزائّ اللصغ في صىعتها ألاصلُت، خُث ؤكخبر مصضعا َاما للٕثير مً اإلااعزين الظًً حائوا مً بلضٍ مً 
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الوون وألاقغي، ًِض اكخمض كلُه الِلِكىضي  الظًً ٓخبىا كً ؾالػين اإلامالُٗ ألاوائل ومنهم بُبرؽ ُو

ؼي هِل كىه الٕثير في ٓخاب "الخؼؽ"  .54في "صبذ ألاكشخى"، واإلاٍِغ

اب بً َى  م(:3116ه/716)ت: النويزي: –س  اب بً ؤخمض بً كبض الَى ؤخمض بً كبض الَى

غي، الكاًعي ، ٌلخبر الىىوي عؤؽ اإلاضعؾت 55كباصة، الكُش ؤلامام اإلااعر قهاب الضًً، البٕغي، الىٍى

ي، ولض خىالي ؾىت  ت في اللصغ اإلاملٔى سُت اإلاصٍغ ٍ، وجسصص 1262ٌ/ 660الخاٍع غ الكٍغ م، صعؽ باألَػ

ٔان في صعاؾت ال ٔان ؤهُّ الخؽ،  ش وألاصب، اقخول في قبابه مضة في بيسخ الٕخب الجلُلت، و خضًث والخاٍع

بُلها بإلٍ صًىاع ، ، ًِ٘ى ابً حلغي بغصي: "56ًٕخب اليسخت مً صخُذ البساعي ٍو
ً
 ًاطال

ً
ٔان ًِيها

خب الخؽ اإلايؿىب، ُُل بهه ٓخب صخُذ البساعي  ت حُضة في كلىم، ٓو ، وله مكآع
ً
 باعكا

ً
زمان  ماعزا

م ٔان ًبُم ٔل وسخت مً البساعي بسؼه بإلٍ صَع  .57"مغاث، و

اجصل الىىوي ببالغ اإلالٗ الىاصغ بً ُالوون، وها٘ كؼٌه وخـىجه، وجِلب في كضة وؿائٍ 

خٌغن للخإلٍُ،  ه، لًٕ خبه لألصب حلله ٌلت٘ز ٔل َظا ٍو ، ٌٓاًخه وجٌُى
ً
ت ومالُت ؿهغث ًيها حمُلا بصاٍع

غي  مًٕ الِ٘ى ؤن الىٍى م، بلى الللم 1320ٌ/ 720 –م1310ٌ/ 710اهِؼم في الٌترة الٌاصلت بين ٍو

،  58م1321ٌ/721والخخإلٍُ ًإهخج لىا بلضَا ؤ٘و حؼء مً مىؾىكخه "جهاًت ألاعب في ًىىن ألاصب" ؾىت 

 ؾماٍ مىخهى ًِا٘ كىه ابً حوغي بغصي في اإلانهل الصافي: "
ً
سا ـ، وؤلٍ جاٍع ٔان ًٕخب في ٔل ًىم زالر ٓغاَع و

 ألا 
ً
 59".عب في كلم ألاصب في زالزين مجلضا

ش والجوغاًُت، والؿُاؾت  لًٕ مىؾىكت "جهاًت ألاعب" لم حلالج ألاصب ًِؽ بل حلضجه بلى الخاٍع

ٌُع بالٕالم كلى اإلاىاص الللمُت املخظت مثل الؼب  اإلالُٕت، والبُان والبضٌم، وألامثا٘ وألاوصاي، ٍو

ا، مصممت كلى زمـ اطت والٕمُاء وهيَر ظٍ  والٍغ ؤُؿام ٔل ُؿم ًىِؿم بلى كضص مً ألابىاب، َو

: بلى الغابم، وحكمل ككغة  الٌىىن الخمؿت جىِؿم بلى مجمىكخين ٓبيرجين: ألاولى حكمل مً الًٌ ألا٘و

.
ً
ً مجلضا  وككٍغ

ً
 60 مجلضاث، وحكمل املجمىكت الثاهُت كلى الًٌ الخامـ ًِؽ، وحكول واخضا

غي لم ًبخٕغ مسؼؽ الٕخاب بل ا ُخبؿه مم بلع الخصغي مً مالٍ ملاصغ له َى لًٕ الىٍى

م( الظي وطم مىؾىكت صويرة كىىاجها 1318ٌ/ 718دمحم بً ببغاَُم الٕخبي اإلالغوي بالىػىاغ )ث: 

    61"مباهج الٌٕغ ومىاهج اللبر".

، زم كلى ألاؾاؽ الؼمجي، مً 
ً
غي زؼخه كلى ؤؾاؽ ألاُالُم الجوغاًُت ؤوال ض وطم الىٍى ُو

ش مصغ والكام، وزاصت اإلامالُٗ، وحمم  ألاؾغاث الخآمت، ت وفي جاٍع وجىؾم زاصت في الؿيرة الىبٍى

م، ومنهم ابً مِؿغ،   مما طاق مً آزاَع
ً
 ٓثيرة بلظا

ً
ماصجه مً مسخلٍ اإلااعزين الٕباع، وخٌف لىا ؤخُاها

ىا هجض والجؼعي، وابً الؿباعي، وابً ألازير، وابً واصل، وابً زلٖان، وابً كبض الـاَغ، واليؿىي، َو

ً، ولًٕ ًظٍُ بلى ألاخضار عؤًه وزبراجه  غي اإلااعر الخُِِي ًهى ال ًٕخٌي بما ًإزظ كً آلازٍغ الىٍى

         62 ومللىماجه.
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ى 1403ٌ/803)ث: ابن امللقن: -ح ًً م(: َو ض الاهصاعي ؾغاج الضَّ كمغ بً كلى بً اْخَمض بً ُمَدمَّ

ْلُغوي ِبا
َ ْ
ِعي اإلا ًِ ا

َّ
ص اإلاصغي الك ٌْ ُبى َخ

َ
، جىفي ؤبٍى وكمٍغ ؾىت ًيؿبه الىاؽ كلى ػوج ؤمه 63ْبً اإلالًِؤ

ع َظا الاؾم ٔان ًًغ ٔان ًلًِ الِغآن، ًلغي بابً اإلالًِ، وبن  ، ازخص في كلم الخضًث، 64الظي 

ٔابغ الللماء  ش مً باب زضمت الخضًث، ُا٘ الؼعٓلي: " مً ؤ ه وبهخاحه في الخاٍع ًجاءث حهىصٍ وملاًع

ش ا ، وبغق في 65لغحا٘ "بالخضًث والٌِه وجاٍع
ً
، بالغهم مً ؤهه اقخول في ٔل ًً ختى ُغؤ في ٔل مظَب ٓخابا

ٔان له كضص ٓبير مً اإلاالٌاث، ًِ٘ى الؼعٓلي في الاكالم:" له  الٌِه وفي الخؽ وفي ألاص٘ى وفي ؤلاًخاء، و

66ًهدى زالزمائت مصىٍ"  ، ومً ؤَمها:67، وبلظها في مجلضاث جبلى اللكٍغ

ت الىـاع في ُظ -1 ض وصل ًُه اإلاالٍ بلى ؾىت هَؼ ٌ، وعجبه ػبِت بلض ػبِت، 780اة مصغ: ُو

  68 وؤوعص في آزٍغ مىـىماث في ؤؾماء الِظاة.

بٓما٘ تهظًب الٕما٘ في ؤؾماء الغحا٘: طٓغ ًُه جغاحم ٓخب ؾخت َم ؤخمض بً خىبل وابً  -2

بضو ؤن ملـمه طاق ختى ؤن السخاوي  ؼجي، والخآم، ٍو مت وابً خبا٘ والضاُع لم ًؼلم بال كلى مجلض  زٍؼ

"ومً جصاهٌُه ومما لم ؤٍُ كلُه بٓما٘ تهظًب الٕما٘ طٓغ 
ً
ض طٍٓغ في الظىء الالمم ُائال واخض مىه، ُو

ؼجي والخآم، ُلذ: ُض عؤًذ مىه  مت وابً خبان والضاُع ًُه جغاحم عحا٘ ٓخب ؾخت وهي ؤخمض وابً زٍؼ

 .69مجلضا وؤمٍغ ًُه ؾهل"

ى في ػبِاث الكاًلُت، مً ػمً الكاًعي هنع هللا يضر، بلى اللِض اإلاظَب في ػبِاث خمل-3 ت اإلاظَب: َو

ض عجبه 770ؾىت  ٌ، وكضة ألاؾماء ًُه ؤلٍ وؾبلمائت، ؤزظ مً ػبِاث الاؾىىي وابً ٓثير والؿبٖي. ُو

ظٍ كلى  يها ؾذ وزالزىن  34كلى زالر ػبِاث: ألاولى في ؤصخاب الىحٍى َو ػبِت، ؤما الثاهُت ًهي صوجهم ًو

 .  70، والثالثت كلى خغوي اإلاعجمػبِت

م في اإلانهاج مً ألاؾماء وألامآً واللواث-4 ى مسخصغ ٓخاب "جهاًت اإلانهاج 71الاقاعاث بلى ما ُو : َو

ت،  ض ُؿمه اإلاالٍ زالر ؤُؿام: ألا٘و في الىاخُت اللوٍى بلى ما اؾخضْع كلى اإلانهاج" لإلمام الىىوي، ُو

ت واإلاتراص ًت، والثالث في ؤؾماء ألامآً وجدُِِها في مىاػنها وطبؼها. بضؤ في والثاوي في ألاؾماء اإلاكتٓر

ض ختى 745ٌ زم ػاص كلُه بِضٍع ؾىت 743جإلٌُه ؾىت   .  758ٌ72ٌ. زم لم ً٘ؼ ًٍؼ

ى في مجلض صوير حمم ًُه حملت مً ػبِاث الللماء ألاكُان وؤوجاص  -5 ُت:  َو ٓخاب الصًى

  73ألاُؼاع في ٔل ُؼغ وؤوان.

 خاثمة: 

، زاصت بلض  ومجمل
ً
سُت في كهض اإلامالُٗ جؼىعا ملخىؿا ذ الٕخابت الخاٍع الِ٘ى ًِض كًغ

ت ًىبى الٕثير مً اإلااعزين في مسخلٍ صىىي الخإلٍُ  سُت اإلاصٍغ جإؾِـ ما ؤصؼلح كلُه باإلاضعؾت الخاٍع

ش اإلاضن والبلضا ظا وؤهىاق الٕخابت، ًِض ؿهغث الـخإلٍُ في الؿير الخاصت، والتراحم اللامت، وجىاٍع ن، ٓو

ش اللام.  الخاٍع

 الهوامش:
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 .8، ص1999كبض هللا كىان، اإلاغحم، ماعزى مصغ ؤلاؾالمُت، مٕخبت الخاهجي، الِاَغة:  - 1

 .248، ص2002، صاع الللم للمالًين، 15، غ5زير الضًً بً مدمىص الؼعٓلي، ألاكالم، ج -  2

سُت في مصغ وؾىعٍا زال٘ الِغن الؿابم الهجغي، اللغبي لليكغ والخىػَم، غ - 3 ت الخاٍع ، 1ببغاَُم ًغهلي، الخٓغ

 .86، ص 2000الِاَغة، 

 .87ببغاَُم ًغهلي، اإلاغحم الؿابّ، ص - 4

ش اللغبي واإلااعزىن، غ -5  .133، ص2، ج1990، ، صاع الللم للمالًين بيروث، 1مصؼٌى قآغ، الخاٍع

 .90ببغاَُم ًغهلي، اإلاغحم الؿابّ، ص - 6

 .313، ص3الؼعٓلي، ألاكالم، ج - 7

 .9كبض هللا كىان، اإلاغحم الؿابّ، ص - 8

 .92ببغاَُم ًغهلي، اإلاغحم الؿابّ، ص - 9

 .92ببغاَُم ًغهلي، اإلاغحم الؿابّ، ص - 10

ــــــــه، ص - 11 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .95هٌؿــ

ــ - 12 ـــ ــــــــه، جهٌؿــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .172، ص2ـ

 .96ببغاَُم ًغهلي، اإلاغحم الؿابّ، ص - 13

ضة، ج - 14 ، صاع الٕخاب اللغبي، 1آصم متز، الخظاعة الاؾالمُت في الِغن الغابم الهجغي، ث: دمحم كبض الهاصي ؤبى ٍع

 .332، ص1، ج5بيروث، غ

  .42دمحم كبض هللا كىان، اإلاغحم الؿابّ، ص - 15

 .148، ص7الؼعٓلي، ألاكالم، ج - 16

ــــــــه، ج - 17 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .178، ص1هٌؿــ

 .98ببغاَُم ًغهلي، اإلاغحم الؿابّ، ص - 18

 . 56دمحم كبض هللا كىان، اإلاغحم الؿابّ، ص - 19

 .146، ص6الؼعٓلي، ألاكالم، ج - 20

 .100ببغاَُم ًغهلي، اإلاغحم الؿابّ، ص - 21

ــــــــه، صهٌؿـــــ - 22 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .100ـــ

 .173، ص2مصؼٌى قآغ، اإلاغحم الؿابّ، ج - 23

 .101ببغاَُم ًغهلي، اإلاغحم الؿابّ، ص - 24

 .246، ص8الؼعٓلي، ألاكالم، ج - 25

ــــــــه، ج - 26 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .197، ص1هٌؿــ

 .104ببغاَُم ًغهلي، اإلاغحم الؿابّ، ص - 27

ــــــه، صه - 28 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .104ٌؿــ

 .106ببغاَُم ًغهلي، اإلاغحم الؿابّ، ص - 29

 .109ببغاَُم ًغهلي، اإلاغحم الؿابّ، ص - 30

 . 98،  ص 3مصؼٌى قآغ، اإلاغحم الؿابّ، ج - 31

 .465، ص1؛ مصؼٌى قآغ، اإلاغحم الؿابّ، ج110ببغاَُم ًغهلي، اإلاغحم الؿابّ، ص - 32



 وهزاني قدور د/                                                            لكتابة التاريخية في مصز خالل عصز املماليك ا

   77 

                                                                                                                                 

 .98، ص 3ٌى قآغ، اإلاغحم الؿابّ،جمصؼ - 33

 .98مصؼٌى قآغ، اإلاغحم الؿابّ، ص  - 34
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 .107،ص 3مصؼٌى قآغ، اإلاغحم الؿابّ، ج - 42

 .115ببغاَُم ًغهلي، اإلاغحم الؿابّ، ص - 43

 .115؛ ببغاَُم ًغهلي، اإلاغحم الؿابّ، ص108،ص 3حم الؿابّ، جمصؼٌى قآغ، اإلاغ  - 44
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 .114،ص 3آغ، اإلاغحم الؿابّ، جمصؼٌى ق - 54

 .381ابً حوغي بغصي ، اإلانهل الصافي، ص - 55

 .70دمحم كبض هللا كىان، اإلاغحم الؿابّ، ص - 56

 .381، ص1ابً حوغي بغصي، اإلانهل الصافي، ج - 57

 .70دمحم كبض هللا كىان، اإلاغحم الؿابّ، ص - 58

الصافي واإلاؿخىفى بلض الىافي، جدُِّ: دمحم دمحم ؤمين، الهُئت  ًىؾٍ بً حوغي بغصي بً كبض هللا ؤبى املخاؾً، اإلانهل - 59

ت اللامت للٕخاب، الِاَغة  .381، صاإلاصٍغ

 .72دمحم كبض هللا كىان، اإلاغحم الؿابّ، ص - 60
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 .126، ص3مصؼٌى قآغ، اإلاغحم الؿابّ، ج - 72

ــــه، ص - 73 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  .126هٌؿــ



  ي وضع املزأة الزيفية ببايلك الغزب الجزائزي                                                                      د/كمال بن صحزاو 

87 
 

ألاحىبُت مىلُى الٍشٚ خال٥ الّهذ الّثماوي بؽ٣ل مباؼش، ل٢نها  املحلُت واللم حّالج املفادس امللخص: 

ُٙت وحّىي ـىسة خى٥ الحُاة  ُاث البِئت الٍش اخخىث ِلى بّن املّىُاث ألاظاظُت التي ح٢ّغ خفـى

الّامت خاسج املذًىت، ١الّاداث والخٝالُذ والّالٜاث الّامت ووبُّت الخّلُم والٝماء وم٣اهت املشأة ودوسها 

 مْ.في املجخ

ُٙت ًأحي في مٝذمت هزه املعاةل راث ألاهمُت، رل٤ أن هزا الّىفش الحُىي أزبذ  ولّل مىلُى املشأة الٍش

ٝافي والذًجي، وهى ما خمىسه الٝىي ِلى معخىي العاخت الاحخماُِت واليؽاه الاٜخفادي والخٙاِل الث

ت للخّٗش ِلى هٝاه الٍل في خُاة املشأة بٍشٚ باًل٤    الٕشب الجضاةشي.ًجّل دساظخه لشوٍس

ٚ  الكلمات املفتاحية:  .املشأة –الجضاةش  –باًل٤ الٕشب  –الٍش

Abstract:  

Historians of the Ottoman era in Algeria, Algerians and foreigners, gave the 

reader a global picture of women’s status in the deep countryside of the Western 

Beylik, and recalled her role in management of the family’s economy, as well as 

in the cultural activity of rural society. An image that I worked on through this 

article in order to participate in the study of the algerian social history. 

  قديم:ث
ّ
الخلُٙت الاٜخفادًت والاحخماُِت للمجخمْ الجضاةشي خال٥ الّهذ  -هاجه ب٣ل م٣ىّ  - ل الٍشٚمث

مً بؽ٣ل حلي الّثماوي، وسٔم ٜلت الحذًث ًِ املشأة ودوسها ُ٘ه في املفادس املحلُت ٘انها جش٠ذ بفماتها 

  واملؽاس٠ت في ِمل ألاظشة الٙالحي ئلا٘ت ئلى ؼٕلها داخل البِذ. جشبُت أبىائها خال٥

ٚ واهخشوذ لمً الىٛش الذًيُت، ظاهمذ في خمىس دًجي واحخماعي خُث  لمشأة٠ما ١ان ل الٜى

ُتها مً خال٥ اهخمامها بىٙعها الّاةلُتمْ مٝخمُاث الحُاة جٙاِلذ و  ٍ٘لذ ، واملحاٍ٘ت ِلى خفـى

شة خفى  لزل٤ ١له
ّ
 الذ٘اُ ِنها. في الزًً لم ًخىاهىا ـا مً ٜبل أٜاسبهامدترمت مٜى

ُٙت ٔحر أن  وخذها ٢٘ثحرا ما ُخشمذ  داةما مألي بّىامل العّادةبباًل٤ الٕشب لم ج٢ً خُاة املشأة الٍش

بذ ألنها أهجبذ بيخا أو ألنها أـال امش  لخّلم،مً املحرار وا ٜى  ًِ  ذهىلٝ، ٘اأة ِاٜشِو
ً
ِبر ها مؽاِش مّبرة

 أمش ال معإولُت لها ُ٘ه. مها وحّّبر ِما حّاهُه مً ٜهش بعببألاهاؼُذ املشججلت، لدؽ٣ى أال جشدًذ بّن 

ولْ املشأة الاصدواحُت الخىحرة التي معذ هزه هزا املٝا٥ لىّالج مً خالله  لزل٤ اسجأًىا البدث لمً

ُٙت.   الٍش
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 :والاجتماعي املزأة والنشاط الديني -1

ُّ اهخشوذ املشأة لمً الىٛش  ُت ٘ ذ الف٘ى ذاث  اليعاء٘ش ، أو 1خىانل بالخىهُاث ٠مإهث لاملٍش

ذاث مجبراث ِلى  الخىاجاث ٠مإهث للخاوة، وهي ١لها ألٙاً ِامُت مّىاها إلاخىة وألاخىاث. واليعاء املٍش

ماث لُفشن  ا ألاوساد، ولزل٤ اظُخدذر مىفب املٝذَّ ٝت وجىبُٞ ما ًأحي مً ؼُىخها خفـى اجباُ الىٍش

ل  ذاث، وبزل٤ أزبدذ املشأة خمىسها ِلى معخىي اليؽاه الٝاةم ِلى معخىي خلٝت ـو بحن الؽُخ واملٍش

ت  . 2الضاٍو

ذاث الجذًذاث،  ٝت جدذ جفٗش املٝذم، خُث حّملً ِلى ئدماج املٍش ماث الىٍش وحؽخٕل مٝذَّ

ُِت، خُث ال وجترأظً الاحخماُ بهً أو تهُئن الٍشوٗ الحخماُ املٝذم بهً، وهى أمش ال ًخم ئال بفٙت حما

 . 3ًجخمْ املٝذم أبذا بامشأة بمٙشدها

اث العىت، ًخشج أبىاء الٝباةل ئلى خُث مٝاماث ألاولُاء واملشابىحن  ذة في بّن أٜو وخحن ج٣ىن الِى

 "ِخذمت"
ُ
ذ أخمشوا الىّام واظخّذوا لالخخٙا٥ 4الزًً لهم بهم ِالٜت ، ومّهم وعاؤهم وأوٙالهم، ٜو

الٕالب، وجبذأ معابٝاث الخُل التي حؽاهذها اليعاء ٘دشجًّ الٙشظان الزي ًيخٍشوهه ظىت ١املت في 

ذ حّبحرا ًِ ٘شختهً بهزه املىاظبت اٍس   .5باـذاس الٔض

ذ  اوة هض٥ الباي املٝلؾ بخاظالت زم سخل "ًٍش ٠ما ١ان للمشأة خمىس في الحشوب، ٘ٙي ئواس زىسة دٜس

ُىهه راهبت وساحّت بأخبا اوي ٠ما هى ؼأن أولي الّضم والحضم مً واد الحذ ببلذ أوالد الضاةش، ِو س الذٜس

اداتهم بحن أًذيهم، ٜا٥  ذون لٝاءه مٝذمحن ٍص شاب بالىادي املز١ىس ًٍش ، ئلى أن جدٝٞ بأن ألِا امللٟى

اداث في ِٗش الّشب بالجضاةش بىاص٥ الجما٥ ِليها الهىادج بذاخل ١ل هىدج امشأة جىلى٥ بحن ـٙٗى  والٍض

مىن أن رل٤ ٌشجْ ا امت الشجّان"الحشب ًِض ذ في ِص ٍض  . 6لجبان ٍو

 -بمجشد بضوٓ هال٥ ؼهش سبُْ ألاو٥  -أما في ُِذ املىلذ الىبىي الؽٍشٚ ٘ان وعاء جلمعان ًفّذن 

شدن ِىذ مؽاهذجه، زم جخشج البىاث الالحي هً دون ظً البلٓى أ٘ىاحا في ألاًام  ٔض "٘ٛى العىىح ٍو

 بأـىاتهً الشخُمت ألاوؽىدة الخالُت:املىالُت في ١ل حي مً أخُاء املذًىت وهً ًيؽذن 

 هــــذا مـــىلـــىد النــبي        أمــــىلــىد أمـــــىلـــىد 

ــــزحى بــأوالد النبي     واملــــاليكة في الصــما      يفـ

 واللـــيلة يـــّزاد النــــبي     أعـــايشــة وال ثــزقدي    

 يـــعـــطيــنا أمـــاراثــه         آشعدي من شاف النـبي  

 7والشـــىشـــة واثــــاثـه"         عيـــنه كحـــلة مـهـذبـة   
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  مكانة املزأة: -2

ُىهٝل ئلُىا  بت ًِ دا٘س ٙه17ًفي نهاًت ٛ  وعاء الجضاةش ـىسة ٍٔش بالبذًىاث الٝفحراث  م خُث ـو

لى ألارن  ٍهش ئال ُِىا واخذة. ِو
ُ
الالتي جمْ ١ل واخذة منهً لحا٘ا ٌٕىيها مً الشأط ئلى الٝذمحن، وال ج

ًأ١لً  ٠عىالث   ألامضحت ِىُذاث   ألنهً مخٝلباُث  "القيمة له"زٝب ٌعمذ بىلْ الحلي، ٔحر أن رل٤ ١له 

ذ سا٘ٝه مُّاس الخّمُم  . ومً خٞ أي ٜاسب لهزا ال٢الم الدعاؤ٥ 8ًِبؽشاهت ا ٜو مذي واُّٜخه، خفـى

خُت. ُت في ال٢خاباث الخاٍس  الزي ٠ثحرا ما ًدىافى مْ ِىفش املىلِى

ا مً ٜبل أٜاسبها، خُث ًذاْ٘ ِنها  والىاْٜ أن املشأة في باًل٤ شة خفـى
ّ
الٕشب ١اهذ مدترمت ومٜى

أهلها ختى وئن بذا منهم أخُاها ما ًماًٝها، أما اظدؽاستها وألاخز بشأيها ٘أمش  لم ٢ًً مً العهل ٜبىله في 

ع 9هزه الٙترة، ولم ٢ًً ر٠ش أظماء وعاء البِذ أمام ألاحاهب ٌَ أ٥ ًِ أمشا مٝبىال، ولزل٤ جشي الشحل خحن 

ر٠ش أظتراصي هزه ال٣لماث الثالر ؟" كيف اش داركأهل ـاخبه ٌعأ٥ ًِ الذاس ٠ىاًت ِنهم ُ٘ٝى٥: "

 .Comment se porte ta maison?"10"و٠خبها بالّشبُت جىلُدا لها، وحّلها جشحمت للّباسة الخالُت: 

شاك، ومً رل٤ مىْ اليعاء مً  ٙي ِلى املحاٍ٘ت ِلى ألِا ذ خشؿ املجخمْ الٍش الاخخاله بالشحا٥ ٜو

ٝه، و١ل  ألاحاهب ِنهً، ٘دحن ًذخل المُٚ ًىادي ـاخب املجز٥ مىبها ئلى رل٤ ختى ال حّترك اليعاء وٍش

ا أو سأبا في اهتهاٟ خشمت، ولزل٤ حعلي ِلُه ِٝىبت  الن ًِ رل٤ ٌّخبر ظاٜس مً ًذخل بِخا دون إلِا

 .11املىث، ٘ارا هجا منها حّشك لّٝىباث مالُت وحعذًت

َٙفل ًِ مجالغ الشحا٥ داخل الخُمت الىاخذة ومً ب
ُ
اب هزا الاخترام ١اهذ مجالغ اليعاء ج

ِّضلىن ٔٗش اليعاء ًِ ٔٗش الشحا٥ الظُما  َُ بعخاس، أما ظ٣ان الٍشٚ املعخٝشون في بُىث مبيُت ٘

. وسٔم هزا الخدَٙ الؽذًذ ١اهذ املشأة جدمش املىاظباث ال٢بري ٠شحُى أ١ابش  املخففت للمُٗى

ذ التي الٝبُل اٍس  باوالٛ الٔض
ً
ت مً ظٙش أو مً ٔضوة مثال، وحّّبر مْ باقي اليعىة ًِ ٘شختهً ًِ رل٤ ِادة

 . 12ج٣ىن حماُِت وبأـىاث خادة ال جخلى مً الحعً

ـىسة للىٍام الٝبلي الاحخماعي مً خال٥ ٜبُلت ألاسباُ  13م(1853وخحن ٜذم ٘شومىهخان الٙشوسخي )

ىاه، الخ  َ أن الترجِب أزىاء العحر ١ان ١اآلحي:املشجدلت في صحشاء ألٔا

ٙىن بدماًت الٝبُلت، زم الٙٝشاء والخذم 
ّ
ؼُخ الٝبُلت وأظشجه في املٝذمت، زم الٙشظان الزًً ٣ًل

ا أظاظُا ٢ٌّغ مٝخمُاث العلم الاحخماعي املّمى٥ به آهزاٟ،  الزًً هم ِادة مً الضهىج. ٠ما الخَ ٜ٘ش

م" ٌعا٘شن في هىادج مٕلٝت، بِىما حعا٘ش بُٝت اليعاء ِلى ٘يعاء الىبٝت الشاُٜت في الٝبُلت "الح ٍش

 .14ألاٜذام ًدبّهً أوالدهً
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 العمل النصىي: -3    

اًت ألاظشة داخل بُتها، ٠ما جخ٢ٙل بمعاِذة صوحها خاسج البِذ، ٘هي  ت جخ٢ٙل بِش ١اهذ املشأة البذٍو

حر ألا٘شؼت جٝىم بمهمتها ألاولى مً خال٥ جشبُت أوٙالها ومضاولت الخذبحر امل ا ما حّلٞ بخ٘ى جزلي، خفـى

ذ الؽخاء. ىُت و"الجال٥" الزي ٌٕىى به الحفان ٜو  وألٔا

وألن مٍّم الشحا٥ ١اهىا ًيؽٕلىن بمهام الٙالخت والشعي ٘انهم ج٢ٙلىا بفىاِت ألادواث الشةِعُت التي 

ُت ١الٕض٥ والي عُج، خُث جىلذ ١اهىا ًدخاحىن ئليها في الضساِت، بِىما ج٢ٙلذ اليعاء بفىاِاث خ٘ش

امذ بفىاِت بّن ألادواث التي 15خُا٠ت أ٘شؼت املجز٥ بل مٍّم لباط الشحل ١البرهىط والٝؽابُت ، ٜو

دَٙ بها ١ل مً الحلُب والعمً، بل  ًُ ت التي  حعخّمل ِلى معخىي البِذ ١امل٢يعاث وألاواوي الٙخاٍس

ىّذ ختى ألا٘شان الخٝلُذًت.  ـو

ت مً أما الشخل ٣٘اهذ ظ٢ىاهم في الخُام   ظىداُء مفىِى
ً
ألن جشخالهم ًٝخضخي رل٤. والخُمت ِادة

ت مً الٝىْ ٌعمى الىاخذ منها "٘لُج"  الفٗى املخلىه بؽّش املاِض ووبش إلابل، وم٣ىهت مً مجمِى

خىلب  66ِشله  ذد ٜىّه ُ٘خخلٙان خعب املعاخت التي ظخٕىيها الخُمت. ٍو با، أما وىله ِو ظم جٍٝش

يعاء خاللها بجهذ مؽتٟر لُخدى٥ ؼ٣لها الخاسجي ئلى داللت واضحت ِلى ًىما، جٝىم ال 26وسج الخُمت 

 ٔجى ـاخبها أو ٘ٝشه ٠ما هى الؽأن باليعبت للمىاص٥.

أما املهمت الثاهُت املى١لت ئلى املشأة ٘هي معاِذة صوحها في سعي الٕىم وظُاظت الخُل وحلب املاء في  

ما٥، ختى ئرا ـاس بداحت ئلى  ادة ما جدمل سلُّها ِلى ٌهشها وهي جٝىم بهزه ألِا ألاواوي والٝشب، ِو

 .16الشلاِت أسلّخه

ُٙت ٠ثحرة، ٘هي جدلب  املىاشخي وججلب املاء وجٝىْ الحىب وججمْ ومً هىا جبذو مؽأل املشأة الٍش

خلُي الّؽب وخثي البٝش وججٙٙه بهذٗ ئؼّا٥ الىاس، ٠ما جمخن اللبن وحعجً الذُٜٞ وجىدً الحب 

لم ج٢ً لخخم٢ً  -الوؽٕالها الذاةم و٠ثرة مهامها -وجدبْ الحفادًً لجمْ العىابل املدعاٜىت، ختى أنها 

خىاء بهىذامها ٘ارا مشلذ  ؽابداةما مً الِا  . 17جمذ مذاواتها ببّن ألِا

 -في هزا إلاواس 
ً
ت مً املشأة  -ؼ٣لذ الّاةلت في الٍشٚ الجضاةشي  -ئرا    -بمعاهمت ٍٜى

ً
 ئهخاحُت

ً
وخذة

ذ، رل٤ أن إلاهخاج ١ان ًخم مً أحل ئؼباُ خاحاث الّاةلت ٘ارا صاد بّمه  ووخذة اظتهال٠ُت في راث الٜى

.  ًِ خاحتها وحهخه ئلى العٛى

ت اليؽاه الخجاسي وسبي الٍشٚ باملذًىت، رل٤ أن وبُّذا ًِ  ألاظىاٛ ظاهمذ املشأة في خٍُى

جلب مً املذًىت،  ًُ حرها مما  "الحمشي" ١ان باتّا مخجىال ًبُْ مىاد الخجمُل والّىىس واملشاًا واملحاسم ٔو

وحعخّذ لزل٤ و١ان أخُاها ًٝاًن هزه املىاد بما ًجذ ِىذ أهل الٍشٚ، ومً هىا ١اهذ املشأة جيخٍش ٜذومه 
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، وبّذ حىلت ٌّىد الحمشي ئلى املذًىت بعخت  بخدمحر املىاد الٝابلت للمٝاًمت ١البُن والذحاج والفٗى

 .18أو زماهُت مضاود مملىءة ًدملها ِلى بٕل

 الزينة:  -4

م ٠ثرة اوؽٕاالتها ١اهذ جمْ  ىت، ٘ٔش ُٙت بباًل٤ الٕشب تهمل هٙعها مً خُث الٍض لم ج٢ً املشأة الٍش

لى الُذ والىحه، والىؼم وؼما ِل ٣ىن ِادة  –آهزاٟ  –ى ال٢ّب والزساُ، ِو ىت للٙخاة مىز ـٕشها، ٍو ٍص

ِلى ؼ٣ل ـلُب ًىؼم بحن الُّىحن أو ِلى أخذ حاهبي ألاهٚ، وهزا وبّا دون ٜفذ مً املجخمْ ودون 

ملشأة أو وسٔم أن الفلُب لم ٢ًً هى الؽ٣ل الىخُذ الزي ًأخزه الىؼم ِىذ ا، 19جٙعحر لهزه الٍاهشة

خاب الٙشوعُحن خاولىا ئِىاء مًّجى له ٠ٍاهشة 
ُ
ا في الٍشٚ، ٘ان بّن ال٢ ختى ِىذ الشحل خفـى

 .26احخماُِت بشبىه بالٙترة البحزهىُت وجأزحرها املعخمش

وسٔم أهىا هخدذر هىا ًِ الىؼم ٠ٍاهشة احخماُِت اهدؽشث بؽ٣ل ٠بحر في الجضاةش في هزه املشخلت  

ْ هزه املعألت في الٙٝه إلاظالمي ٘اهه  وما ًليها، وال هىاٜؾ شابىحْن" ١اهىا ًىٙشون مٜى
ْ
حذًش بالز٠ش أن "امل

م في الىؼم الزي  مً الضواج مً املشأة التي ٣ًىن وؼمها مبالٕا ُ٘ه، ورل٤ اظدىادا ئلى خ٢م الٝشآن ال٢ٍش

ٚ الىاضح لم جمخىْ ا١21ان املجخمْ آهزاٟ ٌعمُه "٠خابت الؽُىان" ملشأة ًِ الىؼم ، وسٔم هزا املٜى

ىتها.   الزي ٌل مً أهم أؼ٣ا٥ ٍص

ابْ  ا٘ش وأوشاٗ ألـا ا ِلى ألٌا ىتها بالحىاء خفـى ت ٍص ذ الخَ 22وج٢مل املشأة البذٍو  Chevalier. ٜو

d’Arvieux  ٛ ًِلى وحهها 17في الىفٚ الثاوي م ً ًز
ُ
م أنها ١اهذ جمْ ال٢دل ِلى خاحبها، أما الّشوط ٘ت

ه ظىداء أو خمشاء أو صسٜاء، وجمْ الحىاء ِلى ًذيها وسحليها، أما ِلى رساِها بىٝا -ئلا٘ت ئلى ال٢دل  -

ت مً الذواةش شظم به مجمِى
ُ
 .23٘خمْ والء مخخلٚ ألالىان ج

ٙي ِلى الخفىؿ م٣اهت خاـت لها اسجباه بالذًً اٜخذاء بشظى٥ هللا ملسو هيلع هللا ىلص،  24وللحىاء في املجخمْ الٍش

ولزل٤ ١ان ٠ثحر مً الشحا٥ ًفبٕىن لحاهم باظخخذام الحىاء، أما اليعاء ٘خّخبرن هزه املادة أـل 

ىت، وجدغ املشأة خحن جمّها ِلى ًذيها وسحليها بؽبابها ًخجذد. وال ًخّ لٞ ألامش هىا بالٙخُاث ٘ٝي بل الٍض

٣ىن رل٤ ًىم إلازىحن أو الجمّت، أما ولّها  ختى بالعجاةض، خُث ًمّنها خال٥ الؽهش مشة ِلى ألاٜل، ٍو

الج ظٝىوه.  ِلى الشأط ٘لفبٖ الؽّش ِو

بّث الخاوب بّما منها  ذًٝاتها، ٍو ً بها الّشوط ـو وال حُٕب الحىاء ًِ املىاظم الهامت خُث جتًز

 خىبت ألاوٙا٥ مىز الىالدة مىدؽشة بخلمعان، ِىذها ًبّث والذ الىٙل لىالذ ئلى خىُبخ
ُ
ه، و١اهذ ِادة

شام مً هزه املادة في مىذًل وحعمى هزه بدىت إلازباث، ٠ما جدٍى الىٙعاء بالّىاًت مً  61الىٙلت  ٠ُلٔى

 خال٥ ئ٠شامها بالحىاء.

  وإلانجاب: الزواج -5   
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ادًت في ٌاهشة الخّذد ئلى خذ ٠بحر، خُث لم ٢ًً املِعىسون ظاهمذ الٍشوٗ الاحخماُِت والاٜخف

ٚ البِذ الثاوي، بل ختى الخماط ١ان ِلى ٘ٝشه ًتزوج أ٠ثر مً  لُجذوا ـّىبت مادًت لخٕىُت مفاٍس

ئر حعاِذه ألاظشة ١لها ِلى صسُ ألاساضخي وئهجاص مخخلٚ  25واخذة لخُّىه ِلى أداء مهامه ال٢ثحرة

 .26ألاؼٕا٥

با ًتزوج ِذة وعاء ألنهً وهزا ما أؼاس   -ئلُه الشخالت ألاملاوي ٘ىن مالدعان بٝىله: "و١ل بذوي جٍٝش

ًفبدً ِلى ال٢ّغ مً رل٤ م٢عبا له، ٘هً ٘خُاث ِامالث ٌؽخٕلً في خٝله،  -ِىك أن ٣ًلٙىه زمىا 

 .27دون أن ًٝذم لهً أحشا، أما الحمشي ٘اهه ٣ًاد ًٝخفش داةما ِلى امشأة واخذة"

خىب امل
ُ
ُٙت ًىلب وليها وخحن ج هذًت مّخبرة جخماشخى وولّها وحمالها،  -ئلا٘ت ئلى ـذاٜها  -شأة الٍش

 .28وحعمى هزه الهذًت باملا١لت، ٔحر أن أهل املذن ١اهىا ًىٍشون ئليها ِلى أنها شخيء ٔحر مؽٗش

و١ان الاجٙاٛ أخُاها ًخم ِلى جأخحر حضء مً الفذاٛ ًذّ٘ه الضوج خا٥ جم٢ىه مً رل٤، ٘ان 

ّت إلاظالمُت، وئرا ١اهذ وعاء ٠ثحراث ٜذ  اظخىاُ ولم ًّٙل ـاس صواحه ٔحر صحُذ مً وحهت هٍش الؽَش

اث خشمً مىه ٠ما خذر بملُاهت لضلُخت بيذ  ًّ مً الحفى٥ ِلى مإخش الفذاٛ ٘ان وعاء أخٍش
ّ
جم٢

ؽت و١اهذ صوحت لّال٥ بً العُذ مفىٙى املخىفى ِنها.  خعً أبى َس

ٙي الذولت بما ٘يهم الباًاث، وهى  اء ومٌى ولم ٢ًً هزا ألامش لُدذر مْ الٙٝشاء ٘ٝي وئهما مْ ألازٍش

ما وسد ِشلا في ِٝذ بُْ بملُاهت مخّلٞ بذاس آلذ مل٢ُتها لخذًجت بيذ ابً ظالم آٔا صوحت ئبشاهُم باي 

ذ اهخٝلذ مل٢ُت الذاس ئلى ولذها الحاج دمحم بً ئبشاهُم باي  .29الٕشب، ٜو

ىجب اليعاء الّشبُاث 
ُ
 -وهً ٜادساث ِلى رل٤ مىز ظً الحادًت ِؽشة  -وهدُجت لشابىت الضواج ج

ْ مّها اسجٙاُ مزهل في  خٜى ًُ ٚ أٔلبهً ًِ إلاهجاب ِىذ ظً الثالزحن، وسٔم هزه الخفىبت التي  وجخٜى

ادة منها احخُاح مشك الىاِىن للمىىٝت، و  ت ِذد الع٣ان هىاٟ ِىامل ١اهذ جمىْ هزه الٍض ٜلت املّ٘ش

ت ملحاسبت أمشاك ٠ثحرة ت المشوٍس  .36باألدٍو

ٙي، وهي  ا الٍش وهٍشا لهزه الٝذسة املب٢شة ِلى إلاهجاب وؽأث ٌاهشة ملٙخت للىٍش في املجخمْ خفـى

خىب 
ُ
أن العً الىظي الزي ًٙفل الىٙلت ًِ املشأة ـاس ٔاةبا، ٘الؽابت آهزاٟ هي الىٙلت التي ج

مشها   63ِاما ٘انها ج٣ىن ٜذ أهجبذ  16بّذ رل٤، أما خحن ًفبذ ِمشها  ظىىاث لتٗز ظيخحن 16ِو

 . 31أوٙا٥

بل رل٤  اسة ألاهل وألاٜاسب للمشأة ج٢ثر خحن جمْ مىلىدها ٘خٝىم اليعاء ِلى خذمتها. ٜو و١اهذ ٍص

ت مً جالمُز ال٢ّخاب ُ٘بعىىا سداء ٌؽذه ١ل منهم مً وٗش وجىلْ به بُمت، زم  ىادي ِلى مجمِى ًُ

ا مشددًً بّن الذِىاث بفىث مشجْٙ ختى ئرا ظمّذ وعاء الحي رل٤ خشحذ ١ل ًمضخي ألاوٙ ا٥ حٍش
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تها ِلى خبت البُن، ومتى اه٢عشث ولذث املشأة وٙلها بعالم. زم جشجْٙ  منهً جدمل حشة ماء، زم أ٘ٔش

ذ مشجحن أو زالزا مّّبرة ًِ الٙشخت بٝذوم الىلذ، ومشة واخذة خحن جىلذ البيذ اٍس  . 32الٔض

ٝىم الجذ أو ألاب بالذِاء له  و١ان ٙشخىن به، ٍو أهل البادًت ًدخٙلىن باملىلىد في ًىمه العابْ ٍو

ً. و١اهذ ألاظماء جخمْ ملشاجب  :33والفالة مً أحله زم ٌّلً اظمه للحالٍش

 أظماء ألاهبُاء -أ

لي لذوسهم في خذمت إلاظالم -ب ثمان ِو مش ِو  أظماء الصحابت ١أبي ب٢ش ِو

 بلٍٙت "ِبذ"أظماء هللا الحعجى حعبٞ  -ت

 لٍٙت "الذًً" حعبٞ ب٣لمت أخشي جدمل مّجى حمُال ٠مدحي، هىس، خحر وحال٥ -ث

 ١لماث جدمل مّاوي ـٙاث حمُلت ٠دعً، ظُّذ، سؼُذ ومفىٙى -ج

ٙت وحمُلت -ح  حّىى للبىاث أظماء راث دالالث خعىت ٠ضهشة، ظُّذة، ٌٍش

ِليها، بل ٌّشلها للهاهت بؽ٣ل  أما املشأة الّاٜش ٣٘اهذ مأظاتها ٠بحرة خُث ال ٢ًخٙي صوحها بالضواج

اث، ٘خىىلٞ مؽاِش الىاخذة منهً ِبر جشدًذ بّن  داةم ألهه ًٙمل املشأة الىلىد التي جثحر ٔحرة ألاخٍش

 ألاهاؼُذ املشججلت، لدؽ٣ى أالمها وحّّبر ِما حّاهُه مً ٜهش بعبب أمش ال معإولُت لها ُ٘ه.

 ئوي امشأة هذها العجض والؽٝاء

 ال أب لي وال أما خىىها!

 صوجي ًىٙش مجي ألوي ِاٜش

ّجي أسلا ٜى  ًلٚ ٌٙحرحي خى٥ ٜبمت ًذه ٍو

 ًذوظجي بٝذمُه ٘ترجىي ألاسك مً دماتي

ت ٍش  ًخق بالحب هىاسة، ويهذي لها املحاسم الحٍش

ت  بِىما ًتر٠جي أها، أها املع٢ُىت ِاٍس

ّل سخمي ِاٜشا؟
ُ
 هل الزهب رهبي أن حـ

لي ًا  لي ًا ٍو ليًا ٍو  34ٍو
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  اللباس: -6

اٗ، ور٠ش 17في الشبْ ألاخحر مً ٛ  حن ّ٘شج ِلى لباط ظ٣ان ألاٍس ُى ًِ لباط الجضاةٍش م جدذر دا٘س

شجّهم خش الفُٚ ِلى  ل، َو أنهم ًلخدٙىن بلحاٗ أبُن، والبّن منهم ًلبعىن ٜمفاها وظشاٍو

شابىىن" أهمُت خاـت للٝمفان 35الا٠خٙاء بهزا اللحاٗ
ْ
بت في الٍهىس في ، بِىما ًىلي "امل ل ٔس والعشاٍو

 أخعً خا٥. 

ىك لحاٗ الفٗى الزي ًمّه ٠ثحر مً الىاط ًمْ املشابي لحا٘ا مً ال٢خان ٌٕىُه مً سأظه  ِو

ا مً الالتزام بالىهاسة التي ًٙشلها إلاظالم. أما لباط اليعاء ٘لم ًش ُ٘ه ما  ئلى ٜذمُه، ألهه ًشي في رل٤ هِى

ٙهاٌعخدٞ الز٠ش ظىي أهه وعُج ٠خاوي  ب ِلُه ـو ُّ ٝت ـ  .36أبُن أو أصسٛ مش٠ب بىٍش

٢ٚ بٝماػ آخش أخمش أو  ًُ و١اهذ املشأة جلبغ خا٤ً ٌؽّب٤ بالذبابِغ، وهى ًيسج مً ٜماػ زم 

ى الشأط بٝىّت مً ال٢خان أو بمىذًل ٜىجي. بِىما ًشجذي الشحل البذوي لباظا مً الفٗى 
َّ
ٕىـ أصسٛ. وَُ

فىْ ِلى ؼ٣ل ٠ِغ مثٝىب في الىظي إلخشاج ا لشأط، وبه زٝبان آخشان ِلى الجاهبحن إلخشاج الُذًً، ٍو

ادة ما ٢ًٙي بشوغ واخذ  ىُاء لباظا آخش هى البروغ، ِو مُٚ ئلُه ألٔا ِادة مً الفٗى ألاظىد. ٍو

 . 37ـاخبه وى٥ خُاجه ال ًٙاٛس حعذه

اٗ ٘ز٠ش أن الشحا٥ ًلبعىن الٝىذوسة  وهي ٠ما جدذر خمذان خىحت ًِ ِاداث الّشب ظ٣ان ألاٍس

ٖ، أما اليعاء ٘خلبغ الىاخذة منهً خا٤ً  مً ٜماػ ٜىجي ِلى خالٗ الٝماػ الفىفي الزي ًلبعه ألاماَص

فىْ مً الٝىً ـُٙا ومً الفٗى ؼخاء، ٠ما جمْ خضاما مً الفٗى أو مً الىبش الجُذ ًُ38 . 

ت ِام  ذ أ٠ذ الٙشوسخي ٘شومىهخحن في سخلخه ئلى الصحشاء الجضاةٍش ليعاء ِلى م أن الشحا٥ وا1853ٜو

العىاء ٌؽتر١ىن في اسجذاء اللباط الىاظْ الٙمٙاك، ٘هى لباط الضاهذ املخٝشب ئلى هللا، ولباط الشاعي 

 وهى بزل٤ 
ً
املع٢حن، وهى أًما لباط ألامشاء، ٠ما أٜش أن هزا اللباط ًمخل٤ امخُاصا آخش؛ ئهه أ٠ثر مدلُت

 .39أ٠ثر حماال مً الضي الُىهاوي

ُٕت ٣٘اهذ ج٢ؽٚ  46هىداطومً باب املٝاسهت ر٠ش  أن املشأة الّشبُت ١اهذ جمْ الىٝاب، أما ألاماَص

شها صوحها 
ّ
بمشباث  -ًِ وحهها، وأوسد أنها ١لما مشث ِلى سحل "أحىبي" أداسث وحهها، ٘ان لم جّٙل ر٠

ٍُ اٜخفادًت -خاوٙت ِلى سأظها   .41بأن الخخلق مً الىٝاب ما جّم ئال لذوا

 اشتنتاجات:

ُٙت  - بباًل٤ الٕشب أظاط ألاظشة وحضءا مً املجخمْ مً خال٥ مؽاس٠تها في جشبُت مثلذ املشأة الٍش

 .٠شامتها في ٔالب ألاخُاناليؾء، وجمخّذ بم٣اهت لمىذ لها 
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مً خال٥ وؽاوها داخل ألاظشة ومعاِذتها ألهلها، وهى ما ًخطح مً وؽاوها  ظاهمذ في الخىمُت -

ت.  الذؤوب لخٕىُت ٠ثحر مً الحاحاث المشوٍس

ُٙت ٘انها لم حٕب ًِ اليؽاواث الذًيُت  - ُت الٍٗش الزي ِاؼذ لمىه املشأة الٍش م خفـى ٔس

ها املجخمْ.  والثٝاُ٘ت التي ِ٘ش

ٙي مً الخمُِٞ ِلى امل -  شأة الظُما الّاٜش، خُث خملها معإولُت ِذم إلاهجاب.لم ٌعلم الشحل الٍش

ت، ل٢نهم جداملىا ِليها ٠ثحرا  - ُٙت الجضاةٍش ا خحن ظاهم ال٢خاب ألاوسبُىن في الخٍّشٚ باملشأة الٍش خفـى

ىتها وزٝا٘تها.  حّلٞ ألامش بٍض

 الهىامش:

1- Esterhazy, De la Domination turque dans l'ancienne régence d'Alger, Paris, 
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ذ ـىّذ مً العّٚ  - 35 خحن ٌؽخذ الحش ًمْ أهل الٍشٚ ِلى سؤوظهم مٍالث أظٙلها داةشي وأِالها مخشووي، ٜو
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 م1882وبْ ٠خابه ِام  - 46

41 - Houdas, Ethnographie de l'Algérie, Paris, Maisonneuve Frères et Ch. Leclerc 

Editeurs, 1886, p 83 

، لم يىضح طبيعة هذه الدواعي الاقتصاديةفي الىاْٜ  ئداسة أِماله ل٢ىه سبما ًٝفذ خشوحها ملعاِذة صوحها في

ولزل٤ ًجذ الٝاسب ٠ثحرا مً الٕشابت وهى ًىلْ ِلى آساء ألاحاهب ُ٘ما ًخّلٞ باملجخمْ إلاظالمي، ٘هل ٌّٝل أن ١ل اليعاء 

ُٕاث ذ ظا٘شاث الىحىه؟ وهل ١اهذ املشأة أـال مدخاحت ئلى مً ًمشبها ختى جىدبه ئلى لشوسة  ألاماَص ٠ً في رل٤ الٜى

املحاٍ٘ت ِلى ِشلها؟ وختى ئن سأي هزا ال٣اجب أو ٔحره خاالث مً هزا الىُى ٘هل ًدٞ له حّمُمها أم جبٝى خاالث ؼارة 

 جدَٙ ل٢ً ال ًٝاط ِليها؟
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   Abstract 

The European-Ottoman rivalry in the so-called Eastern issue, which represented 

many international crises that shook the throne of the Ottoman Empire in the wake 

of the rivalry and competing of European powers, embodied their ambitions in 

successive strikes against an Ottoman entity that was characterized by weakness 

and regression. Starting with the French campaign in 1801that increased the greed 

of France and England in addition to the Greek crisis, which highlighted the 

weakness of the internal structure of the Ottoman Empire and dismantled its links 

and lost part of its sovereignty, which became apparent from the consequences of 

the consequences of the Crimean War 1853 of the imposition of European 

hegemony and the beginning of its control in Politics Which was clearly evident in 

the Balkan crisis of 1860-1873 and devoted to the Berlin Conference of 1878, 

which drew a new map of Europe at the expense of the Ottoman Empire, which 

remained in it only in accordance with the policy and serving the European 

interests. 

 الخدالفاث فٗلىو   بها املهالح و جدىمذ الٗهىع  مغالٗثماهُت ٖلى ألاوعوبُت الٗالكاث  جباًيذ: مقدمة 

َُمىتها ٖلى مىاَم الاهاٌْى و      اؾخُاٖذ الضولت الٗثماهُت  فغى ؾُُغتها  مً زالزت كغون أهثرمغ 

لت َمالخت املخىؾِ لفترة  تهُمً ٖلى أنا اؾخُاٖذ هم بالغغم مً مىافؿت عوؾُا ول الخغحراث  أمامٍى

فغيتها املهالح ألاخُان ففي الىثحر مً  و لم جىً َظٍ الؿُُغة مً مىُلم اللىة صاةما عوباأو التي مؿذ 

 ألازحرةو الضولت الٗثماهُت زانت في الفترة  ألاوعوبُتبحن الضٌو  مؿغخا للخىافـ و التي عؾمذ   املكترهت 

ا هٕى مً الًٗف و الخلهلغ فخجلى مً سها و التي محَز و ما  غن الخاؾ٘ ٖكغزالٌ الل طالً واضخا جاٍع

و جًاعبذ فيها املهالح جاعة أزغي و مً َظا املىُلم  جلاعبذ فيها الىحهاث جاعة  صولُتأػماث قهضٍ مً 

 الضولُت زالٌ اللغن الخاؾ٘ ٖكغ و التي واهذ بمثابت مؿغخا للخىافـ ألاػماثخاولىا الترهحز ٖلى ابغػ 

 الضولُت التي قهضَا البدغ املخىؾِ زالٌ اللغن الخاؾ٘ ٖكغ ألاػماث  أَم الٗثماوي فما هيألاوعوبي 

 .ألاوعوبيالٗثماوي  نىعث لىا الخىافـ التي و الٗثماهُتألاوعوبُت  ماهي ابغػ املىاكفو 

 يليالتي حاءث هما  الضعاؾتَظٍ  ئلىجُغكىا  ملا ؾبم ئحاباثومداولت مىا في الىكىف ٖىض 

 م: 19املسالة الشرقية في القرن 

وؿمُه باملؿالت الكغكُت م٘ حملت مً الىكات٘ والتي جضوع بحن الفترة املمخضة ما مابحن  ًخُابم ما        

جي لإلمبراَىعٍت الٗثماهُت  1923م و1774 م وجخلخو الؿمخان ألاؾاؾِخان لهاجه الىكات٘ في الخمؼق الخضٍع
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، فمىظ أوازغ اللغن الثامً 1هُت وجىافـ الضٌو الٗٓمي بهضف فغى ؾُُغتها وهفىطَا ٖلي أوعبا البللا

الث البللان  ٖكغ وبضاًت الخاؾ٘ ٖكغ بضأ الًٗف والاهدالٌ بنهل هُان الضولت الٗثماهُت فأزظث صٍو

التي زًٗذ لخىمها جخُل٘ ئلي الخالم مً الخىم التروي والي الاؾخلالٌ هما جدغهذ مُام٘ الضٌو 

. قغلذ الضولت الٗثماهُت وبهفت ٖامت أو املؿالت 2ألاوعوبُت لخلُم ممخلياث الضولت الٗثماهُت فُما بُنها 

الكغكُت بهفت زانت أطَان الؿُاؾت في أوعبا وطلً عاح٘ ئلي الىي٘ الظي ألذ ئلُه وبظلً بضؤوا 

الخفىحر في مهحر َظٍ الضولت ومهحر أمالهها، فخىافؿذ الضٌو ألاوعوبُت للٓفغ بأهبر  كضع ممىً مً جغهت 

.خُث اجفم الىخاب والؿُاؾُىن ٖلي 3ر م٘ بضاًاث اللغن الخاؾ٘ ٖكغ الضولت ، واؾدىض الخىافـ أهث

حٍٗغف املؿالت الكغكُت ٖلي أنها: هي مؿالت الجزإ اللاةم بحن بٌٗ الضٌو ألاوعوبُت وبحن الضولت الٗثماهُت 

 بكان البالص الىاكٗت جدذ ؾلُاتها.

مىً فاملؿالت الكغكُت مضًت بىحىصَا ئلى ٖىامل زالزت جياجفذ إلبغاَػ ا ٖلي الىدى الظي ْهغث به ٍو

الث البللان  هىع الخغواث اللىمُت في صٍو جلخُو جلً الٗىامل فُما ًلي : يٗف الضولت الٗثماهُت ْو

م٘ الضٌو ألاوعوبُت في ممخلياث الضولت الٗثماهُت ومداولتها اؾخغالٌ  الخايٗت لخىم الٗثماهُت َو

 .4الخغواث  اللىمُت لخضمت مهالخها 

 ٌ .بثىعة البىؾىت 5زاعث املؿالت الكغكُت وبضأث الايُغاباث في البللان يض الخىم الٗثماوي  1875وبدلى

ض جلً الثىع ، ئما أملاهُا فياهذ جفًل ؾُاؾت الخٗاون م٘ غحر ٖامت الضٌو لخل  والهغؾً وواهذ عوؾُا جٍإ

لت الٗثماهُت هجض ول مً .ومً بحن أَم الضٌو ألاوعوبُت ألاهثر اَخماما ملهحر الضو 6الجزإ بالُغق الؿلُمت 

ُاهُا التي أعاصث جامحن َغق مىانالتها ئلي الكغق ألاكص ى والهىض زهىنا وجامحن ججاعتها مٗها ؾىاء  بٍغ

ت التي أعاصث أن هجض لها مىفظا مً البدغ  ـ أو البدغ ألاخمغ باإليافت ئلي عوؾُا اللُهٍغ م الؿَى ًٖ ٍَغ

خىؾِ ، وطلً باساؾدُالء ٖلي اللؿُىُُيُت ومًاًم ألاؾىص ئلي املُاٍ الضافئت بالبدغ ألابٌُ امل

غة البللان، وهجض أًًا  البىؾفىع والضعصهُل والتي أعاصث هظلً أن جيىن لها الىفىط ألاهبر في قبه حٍؼ

فغوؿا مً بحن الضٌو املخىافؿت ٖلي أمالن الضولت الٗثماهُت ، خُث أزظث ألازحرة ٖلي ٖاجلها ومىظ ػمً 

ا ًا الضولت الىهاعي اليازىلًُ في بالص الكام بهفت ٖامت ،واملاعوهُحن ٖلي وحه مبىغ خماًت مهالح ٖع

اًت مهالخها في املىُلت و٘ اؾخغالء هفىطَا في أمالن الضولت ألازغي في  الخهىم في لبىان والتي أعاصث ٖع

لي وبالخدضًض في جىوـ والجؼاةغ وفُما ٖهضا الضٌو الثالزت ؾالفت الظه غ فان صٌو الؿاخل الكمالي إلافٍغ

أزغي مثل الىمؿا وبغوؾُا اَخمذ بمهحر الضولت الٗثماهُت التي باث مً املخىك٘ َالهها فؿمُذ بالغحل 

 7املٍغٌ .

 أزمات املسالة الشرقية في القرن التاسع عشر .- 

ش فأزظث الٗضًض مً ألاػماث مكيلت بظلً زُغا ٖلي  وان للمؿالت الكغكُت اوٗياؾاث في مجغي الخاٍع

اؾً الضولت الٗثماهُت باإليافت ئلئ أنها ٖغيذ مبضأ جىاػن اللىي ألاوعوبُت للخُغ ومً أَم وخضة وجم

 َظٍ ألاػماث ما هخُغق ئلُه فُما ًلي :
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 م( : 1802 _1798حملة هابليون على مصر )

_ حٗخبر َظٍ ألاػمت مً ابغػ ئخضار املؿالت الكغكُت فبهظٍ ألاػمت ْهغ مضاي الًٗف واهدُاَا الظي ألذ 

ئلُه الضولت الٗثماهُت مً هاخُت وئمياهُت مهاحمتها في أعيها والخغلب ٖليها َظا ما فخذ بالهغإ بحن الضٌو 

الث الٗثماهُت  َظي املمالًُ في مىكٗت أؾبابه، في مغاص ، فبٗض 8ألاوعوبُت خٌى مهالح ممىىت لها في الضٍو

 بً ئلي الهُٗض بِىما في ئبغاَُم بً ئلي بالص الكام وبهظا أناعث مهغ كُغا مفخىخا ئمام الفغوؿُحن.

 أهم أسباب الحملة الفروسية علي مصر_ 

ُاهُا ٖلي املهالح الاك  خهاصًت واهذ خملت هابلُىن ٖلي مهغ َظٍ الخملت التي كاصتها فغوؿا مىافؿت لبًر
ال وغحر هاجح ئسا اهه وان خاصزت َامت ومشخىهت 9 لي الغغم مً ئن الاخخالٌ الفغوس ي ملهغ لم ًضم ٍَى ٖو

.واَم أؾباب الخملت الفغوؿُت ٖلي مهغ في اللغن الخاؾ٘ ٖكغ مُالصي 10بيخاةج هثحرة باليؿبت ملهغ 

 هلخهها في الىلاٍ الخالُت :

ُاهُا  ُاهُا في أوعبا،أو في _ عغبت فغوؿا في يغب املهالح لبًر ا في مهاحمت بٍغ بٗض ئن فكلذ ٖؿىٍغ

ا . لُا وغحَر  مؿخٗمغاتها مثل الهىض وقغق ئفٍغ

 _ أعاصث فغوؿا الؿُُغة ٖلي مهغ لخهىبت أعيها واؾخغالٌ مدانُلها الؼعاُٖت .

خضاءاتهم املخىغعة ٖلي الخجاع الفغوؿُحن في البدغ ألابٌُ املخىؾِ  _ جأصًب ممالً مهغ أسٖا

اصة قٗبُت هٓغا لالهخهاعاث التي خللها في أوعبا _ ع  غبت الخيىمت الفغوؿُت في ئبٗاص هابلُىن ًٖ فغوؿا لٍؼ

والتي ػاصث مً قٗبُت بحن الفغوؿُحن والهضف الاؾمي الظي أٖلىذ ٖىه فغوؿا مً زالٌ َظٍ الخملت َى 

ُاث الٗثماهُت وسا يض خماًت الخجاع الفغوؿُحن مً املمالً وان الخملت لِؿذ ٖمال ٖضاةُا يض الؿل

ُاهُا   .11بٍغ

 سيرة الحملة : -

ه ٖلي املىاحهت  غة مالُا للخمٍى وحهذ فغوؿا خملت هدى مهغ مً حىىب فغوؿا باججاٍ مهغ فاخخلذ حٍؼ

ُاوي جدضًض وحهتها الخلُلُت  لخلُلت للخملت وانلذ جدضيها هدى مهغ صون ئن ٌؿخُُ٘ ألاؾٌُى البًر

ا هدى اللاَغة وخهل اقدبان إلاؾىى وونل ألاؾٌُى الفغوس ي ئلي ت واخخلها وأونلذ الخملت ؾحَر ضٍع

بحن الفغوؿُحن واملمالً فُما ٖغف بمٗغهت ألاَغاماث كغب اللاَغة والتي اهتهذ باهخهاع الفغوؿُحن ٖلي 

ىظا جمذ الؿُُغة الفغوؿُت ٖلي مهغ  م أمغث الجمهىعٍت الفغوؿُت بىهابغث  1798،وفي 12املمالًُ َو

لفخدها بغحر ئٖالن خغب ٖلي الضولت الٗثماهُت وأونلخه بىخمان ألامغ وي ساجهل ئلي  باملؿحر ئلي مهغ

مهالح اهجلترا فؿعى في ئخباَه م٘ ئن اللهض مىه َى مى٘ ججاعة الاهجلحز مً مهغ ئلي الهىض والٗىـ 

ا مً ألاؾلخت 36هظلً ، فجهؼ حِل مإلفا مً  كغة أساف بدغي وغحَر والؿفً الخغبُت  ئلف ملاجل ٖو

ت زم جىحه هدى اللاَغة وصاعث بِىه وبحن املمالًُ  وجىحه بىهابغث بجِكه صون ٖلم اخض وونل إلاؾىىضٍع

 .13مٗغهت اهتهذ لهالح فغوؿا 
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ُاهُا جغاكب ًٖ هخب فغوؿا وجدغواتها في البدغ ألابٌُ املخىؾِ لًمان مهالخها وبهظا  واهذ بٍغ

م ٖىص جه ئلي فغوؿا، فداٌو اللاةض الفغوس ي وجىحه ئلي ؾِىاء أبي كحر اهدكفذ ألاؾٌُى الفغوس ي في ٍَغ

ىان أصواث مٗغهت بمثابت يغبت كاؾُت جللاَا هابلُىن بالغغب مً الا  ت، َو .ؾعى الفغوؿُىن 14ؾىىضٍع

اللغب مً الؿيان املخلُحن مً زالٌ ميكىع وػٖه هابلُىن ٖلي الكٗب املهغي بحن فُه الهضاكت التي 

ً مً ْلم املمالًُ ، ولىً جغبِ الفغوؿُحن بالؿ لُاث الٗثماهُت وان مجُئهم ملهغ ئهما َى إلاهلاط املهٍغ

إلاوؿُت التي اجسظتها فغوؿا وجدهُلها للًغاةب بالُغق اللمُٗت هكف الىحه الخلُلي  إلاحغاءاث

ىن .واحه الفغوؿ15ُللخملت الفغوؿُت ٖلي مهغ فلامذ زىعة في اللاَغة يض الفغوؿُحن ئسا اهه كًى ٖليها 

 في مهغ ئزُاع ٖضًضة منها :

ُاوي في البدغ ألابٌُ املخىؾِ وكُ٘ إلامضاصاث مً فغوؿا.  _ وحىص ألاؾٌُى البًر

 _ الخىف مً زىعة املمالًُ الهاعبحن ئلى الهُٗض املهغي.

لي ازغ طلً ؾاع هابلُىن بدملت ٖلي بالص  _ الخسىف مً مهاحمت الضولت الٗثماهُت ملهغ لُغص الفغوؿُحن ٖو

م ٖلي الجِل الٗثماوي   .16الكام للُ٘ الٍُغ

 هتائج الحملة الفروسية علي مصر :

ت  ت مً الىخاةج املغحى  والاؾتراجُجُتلم جدلم جلً الخملت ألاَضاف الٗؿىٍغ  منها :ة لىنها أفغػث مجمٖى

 _ حٗلذ مً مهغ مدِ اَخمام ألاوعوبُحن.

 _ ئْهاع مضي أَمُت مهغ هجؿغ ًغبِ الكغق والغغب.

هىع دمحم ٖلي باقا.  _ ئيٗاف كىة املمالًُ في مهغ ْو

ُاهُا التي صٖمذ الضولت الٗثماهُت يض  مإ_ املؿاَمت في اَخمام ألاوعوبُحن في مهغ باألزو بٍغ  ألَا

 17لي الخىؾُٗت.الغوؾُت ويض ؾُاؾت دمحم ٖ

 الثورة اليوهاهية

كام أَل الُىهان مً غالبُت ههاعي الاعزىصوهـ بثىعة يض الضولت الٗثماهُت بخدٍغٌ مً عوؾُا والىمؿا 

فيلف الؿلُان مدمىص الثاوي دمحم ٖلي باقا والي مهغ بازًإ الُىهان وانضع الؿلُان أؾغا ٌٗحن دمحم 

غة املغوة مً  ذ خُث حٗخبر َاجان املىُلخان مغهؼ ٖلي باقا والُا ٖلي قبه حٍؼ غة هٍغ بالص الُىهان وحٍؼ

 .18الثىعة الُىهاهُت 

غة مىعة  ت بلُاصة ابىه ئبغاَُم باقا واهُلم ئلي قبه حٍؼ وؾاعث حُىف دمحم ٖلي باقا ًدضا مً إلاؾىىضٍع

ً ٖام  وان  م1840َـ _  1240وؾُُغ ٖليها واؾخُإ ئبغاَُم باقا أن ًدغع الىهغ لفخذ مضًىت هافاٍع

َـ( زم جضزلذ الضٌو ألاوعوبُت بحجت خماًت الُىهان بكيل 1826_1241ًضزل الٗثماهُىن أؾُا ٖام )

لض نلح م٘ الضولت الٗثماهُت ٖام  م غحر أن اللخاٌ مالبث 1826-1242ٌْاَغ وخلض نلُبي واضح ، ٖو

لبذ الضٌو هما َ 19أن ججضص بؿبب عفٌ الضولت الٗثماهُت جضزل َظٍ الضٌو في قإونها الضازلُت 

ألاوعوبُت مً ئبغاَُم باقا الخىكف ًٖ اللخاٌ لىىه كابل َلبها بالغفٌ فاحخمٗذ أؾاَُل الضٌو 
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ً وكًذ ٖلي ألاؾٌُى الٗثماوي واملهغي مٗا فأمغ دمحم ٖلي اهه ئبغاَُم باقا  ألاوعوبُت في مُىاء هافٍغ

والخانت بمىذ الُىهان  باساوسخاب مً الُىهان بجىضٍ وعفًذ الضولت ول كغاعاث الضٌو ألاحىبُت

وكض واحهذ الضولت الٗثماهُت جدضًا هبحرا مً الضٌو ألاحىبُت زانت 20اؾخلالله الظاحي زم الاؾخلالٌ الخام 

ُيذ خىما مً كبلها واخخلذ كاعم واص عهت  الخغب ٖليها واخخلذ البغضان عوؾُا التي أٖلىذ والافالق ٖو

وؾُا أن جمُل ساؾخاهبٌى ملا في طالً مً مهالخها مً ألاهايٌى وواهذ الضٌو ألاوعوبُت جسص ي مً ع 

لضث مٗاَضة أصعهت ٖام  م ومً أَم مىاصَا ئٖاصة 1829الخانت فخهضث لغوؾُا ووكفذ في وحهها ٖو

ٗض نهغ بغور الخض الفانل  والبغضان الافالق والبلغاع والبللان وكاعم واعيغوم ئلى الضولت الٗثماهُت َو

ت املالخت الغوؾُت في بحن الضولخحن وبهظا جيىن املال  خت في نهغ الضاهىب مً خم الضولخحن باإليافت الخٍغ

ىصة الامخُاػاث اللىهلُت   .21البدغ ألاؾىص ٖو

غة  املىعة كض اجسظث لها َاب٘ صًني وكىمي ومً 1821_ واهذ  زىعة الُىهان التي وكبذ في ٖام  م في قبه حٍؼ

 بحن أَم ألاؾباب َظٍ الثىعة هظهغ :

 لُىهان في الخدغع وساؾخلالٌ مً الخىم الٗثماوي وإلاؾالمي_ عغبت مؿُخي ا

 _ الاؾدُاء مً ْلم وكؿىة الخيام الُىهاهُحن ومً الًغاةب الباَىُت املفغويت ٖليهم والجباًت اللاؾُت

_ اػصًاص الىعي اللىمي لضي الُىهاهُحن أصي الى ْهىع حمُٗاث كىمُت ؾاٖضث في اهدكاع الىعي والثلافت بحن 

م بالثىعة الفغوؿُت باإليافتالُىهاهُ ئلي صٖم عوؾُا املاصي واملٗىىي للُىهاهُحن وجدٍغًهم  حن وجأزَغ

 .22للثىعة يض الضولت الٗثماهُت 

 _ سير الثورة : 

ت في بضاًت الثىعة  اؾخغل الُىهاهُىن يٗف الضولت الٗثماهُت فثاعوا يض خىمها وخلم الثىاع مياؾب ؾٍغ

ت 23بدُث امخضث زىعتهم ئلى مٗٓم الجؼع الُىهاهُت  .وبؿبب يٗف الضولت الٗثماهُت مً الىاخُت الٗؿىٍغ

ىعة فاؾخجاب َظٍ ألازحرة له َلب الؿلُان الٗثماوي مدمىص الثاوي مً والي دمحم ٖلي املؿاٖضة إلازماص الث

ذ ، وحهؼ دمحم ٖلي حِكه بلُاصة ابىه ئبغاَُم غة هٍغ أسانها زىعة الُىهان وبدلٌى  مخىحهحن ملابل مىده حٍؼ

ت صازل الُىهان 1824 ت بلُاصة ئبغاَُم باقا في الجؼع الُىهاهُت وجلضمذ بؿٖغ هؼلذ اللىاث املهٍغ

 طلً. مؿخسضمت أؾالُب كمُٗت إلزماص الثىعة وهجح في

 

 

 

 مواقف الدول ألاوروبية مً ثورة اليوهان:

ُاهُا جسىفذ مً ئن  -1 ُاهُا : أبضوا حٗاَفهم م٘ الُىهاهُحن وأًضوا املُالب الُىهاهُت ، ئسا ئن بٍغ بٍغ

ُاهُا ٖلي سخب اللىاث  حؿخغل ، والثىعة الخضزل في قإون الضولت الٗثماهُت فٗلى ازغ طلً ٖملذ بٍغ

ت مً الُىهان .  املهٍغ
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ت واملاصًت للُىهاهُحن زالٌ عوؾ -2 ُا : أًضث عوؾُا الثىعة الُىهاهُت وكضمذ املؿاٖضاث الٗؿىٍغ

الثىعة ، وبٗض ئزماصَا ٖلي ًض ئبغاَُم باقا كامذ عوؾُا باٖالن الخغب ٖلي الضولت الٗثماهُت وخلُفها دمحم 

 .24ٖلي 

حؿخغل الثىعة  فغوؿا : وان مىكفها غامٌ مً الثىعة الُىهاهُت وواهذ جسص ي مً عوؾُا أن -3

 لخدلُم مُامٗها في الُىهان .

لي أزغ طلً حٗاوهذ ول مً عوؾُا وفغوؿا مً أحل تهضةت ألاويإ وئزغاج كىاث دمحم ٖلي مً الُىهان  ٖو

م أهظعث الضٌو الثالر الؿلُاث الٗثماوي بسخب كىاجه مً الُىهان لىىه كابلهم بالفغى ، 1827وفي 

ُاهُا في ئكىإ دمحم ٖلي  ألاؾٌُى  ٖلى سخب كىاجه مً الُىهان ،وبظلً َاحمذ الضٌو ألاوعوبُتوفكلذ بٍغ

ت بحن ألاؾٌُى الٗثماوي واملهغ بٗض طلً وافم  الٗثماوي واملهغي ووكٗذ بُنهما مٗغهت هفاٍعً و البدٍغ

دمحم ٖلي ٖلى سخب كىاث مً الُىهان وبظلً اهتهذ الخغب بحن الضٌو ألاوعوبُت والضولت الٗثماهُت باجفاكُت 

 م وههذ ٖلي ماًلي :1829فذ باجفاكُت أصعهت ٖام ٖغ 

 _ اٖتراف الؿلُاث الٗثماوي باساؾخلالٌ الظاحي للُىهان.

ت مً الُىهان .   _سخب اللىاث الٗثماهُت واملهٍغ

 _ٖضم جضزل الضٌو ألاوعوبُت في قإون الضولت الٗثماهُت .

 هتائج وأثار ثورة اليوهان :

_ أْهغث الثىعة مضي الًٗف والاهدُاٍ الظي ألذ ئلُه الٗثماهُت التي زؿغث ؾلُاتها الفٗلُت ٖلي 

 الُىهان.

 ٌ البدغي ويُإ ألامىاٌ وملخل ٖضص هبحر مً حىىصٍ ومً حهت أزغي أْهغث  _ زؿاعة دمحم ٖلي ألاؾُى

 الثىعة كىة دمحم ٖلي ملابل يٗف الضولت

ت ٖلي بالص الكام وجىؾ٘ مىاَم هفىطٍ ٖلي خؿاب الضولت _ ؾاَمذ الثىعة في كُام دمحم ٖلي  بدملت ٖؿىٍغ

 الٗثماهُت .

 م .1856_1853حرب القرم    

غة اللغم قماٌ البدغ ألاؾىص خُث وكبذ َظٍ الخغب بحن الضولت  ها في قبه حٍؼ ؾمُذ بهظا الاؾم لىكٖى

ُاهُا يض عوؾُا خُث حٗخبر خغب اللغم مً أَم أػماث املؿالت الكغكُت  الٗثماهُت بمؿاٖضة فغوؿا وبٍغ

بدُث بلغذ املؿالت الكغكُت طعوتها في خغب اللغم ئيافت ئلي طلً ئن الهغإ في َظٍ الخغب أنبذ نغإ  

ُاهُا  ت بحن الضٌو ألاوعوبُت زانت بحن عوؾُا وبٍغ  .25أوعبي وونل ئلي خض املىاحهت الٗؿىٍغ

خُث أن املىافؿاث واهذ كاةمت بحن الاعزىصهـ واليازىلًُ بكان الخملً وإلكامت قٗاةغ صًنهم في الىىاتـ 

املٗخبرة ٖىضَم في مضًىت اوعقُلم مٗهض الضًاهت املؿُدُت خُث واهذ فغوؿا خاةؼة ٖلي امخُاػاتها لخماًت 

ض اليازىلًُ مً َظٍ الامخُاػ ومىد ه لالعزىصهـ لخمىً مً بؿِ فؿىؽ اليازىلًُ فؿٗذ عوؾُا لخجٍغ

اًا الضولت الٗثماهُت  فكيلذ الضولت الٗثماهُت لجىت مً عحاٌ الىىاتـ مً 26ؾُاؾتها ووكغ هفىطَا بحن ٖع
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مسخلف املظاَب فاكغوا بدم فغوؿا فلغعث عوؾُا الخغب ومداولت ئٖاصة مٗاَضة زىياعؾلىس ي لىً 

وؿا لىنهما لم جىافلا ٖلي الٗغى الغوس ي الؿلُان عفٌ طلً فداولذ عوؾُا الاؾخٗاهت باهجلترا وفغ 

باإليافت ئلي عفٌ الؿلُان الٗثماوي خم خماًت عوؾُا للىهاعي امللُمحن في الضولت الٗثماهُت وأٖاص 

ى مً املٗاصًً لغوؾُا   .27الؿلُان عقُض باقا للهضاعة الٗٓمى َو

ت في  هما خلذ اهجلترا مدل عوؾُا في الىفىط لضي الباب الٗالي وناعث وخضَا ناخبت اليلمت املؿمٖى

ألاػمت ألازحرة ٖىض عحاٌ الضولت و جىنلذ ئلي ئبُاٌ مٗاَضة زىياعؾلىس ي مما حٗل عوؾُا جلىم باعؾاٌ 

باخخالٌ الافالق  في خحن َضصث عوؾُا28حُىقها ئلي كلب الضولت الٗثماهُت التي خلذ اهجلترا مدلها 

والبغضان وجدغهذ الجُىف الغوؾُت وجضزلذ الضٌو ألاوعوبُت ، الىمؿا بغوؾُا واهجلترا وفغوؿا غحر ئن 

ٗت ساًلإ املكاول بحن عوؾُا والضولت الٗثماهُت أوغغ 29وؾاَت َاجه الضٌو باءث بالفكل  وإلًجاص طَع

لجبل ألاؾىص وجابٗا للضولت الٗثماهُت بان ًغف٘ اللُهغ "هُفى " ألاٌو ئلي "صاهُلى" الظي وان خاهما ٖلي ا

عاًت الٗهُان في وحه الضولت وفٗال خغم َظا ألازحر لللُام في وحه الضولت الٗثماهُت فلبىا هضاءٍ وزاعوا 

با وبهظا  22.أما فغوؿا فياهذ ميكغلت بدغوبها في الثىعة جم الخغوب الىابلُىهُت ملضة 30حمُٗا  ؾىت جلٍغ

.عةِؿا للجمهىعٍت الفغوؿُت الثاهُت ٖحن الباب 31لىهُت وبٗض ئن ٖحن هابلُىن الثالث يٗفذ الخيىماث امل

الٗالي لجىت مً ٖضة أًٖاء مسخلفي املظَب لفهلها بملخط ي املٗاَضاث اللضًمت وبٗض ٖضة احخماٖاث 

ت اليازىلًُ  في امخالن ٖضة هىاتـ لىً عوؾُا ٖغيذ بكضة طلً اللغاع مً الاجفا كُت للجىت كغعث أولٍى

ضصث الباب الٗالي بالخغب1852فبراًغ 06املإعزت في  ٗت لخىفُظ 32َو .فاجسظث عوؾُا يض الخالفت طَع

مً ؾان بُغؾبىعج الي الاؾخاهت بهفت ؾفحر غحر اٖخُاصي  ونُت بُغؽ ألاهبر وأعؾلذ ميكُيىف

اق للخىنل للمسابغة في مؿألت ألاماهً امللضؾت ْاَغا، خُث وان اللهض مً ئعؾاله ئًجاص أؾباب الكل

الن الخغوب بحجت ملبىلت لضي الضٌو  .ومً حهت أزغي زابغ هابلُىن الثالث خيىمت امللىت 33إٖل

 35..يغوعة الاجداص م٘ الباب الٗالي لخىفُظ الٗهىص الؿابلت املخٗللت باساماهً امللضؾت34فُىخىعٍا

الضعصهُل لخضُٖم مىكف أعؾلذ ول مً اهجلترا وفغوؿا كُٗا مً أؾُىلها ئلي مُاٍ 1853وفي أوازغ أهخىبغ

جغهُا ولخماًت ألاؾخاهت لىً َظا الٗمل لم ًدل بحن ألاؾٌُى الغوس ي وبحن اللًاء ٖلي ألاؾٌُى التروي في 

و بضأ الخفىحر في  1854البدغ ألاؾىص فثاعث ول مً اهجلترا وفغوؿا وأٖلىذ الخغب ٖلي عوؾُا في ماعؽ 

في خحن كض اؾخىلذ اللىاث الغوؾُت ٖلي الافالق  اللُام بٗمل ٖؿىغي لىكف اٖخضاء عوؾُا ٖلي جغهُا

ا فيها ئلي ئغًاب الىمؿا وصزىلها ئلي  والبغضان )مىلضافُا ووساقُا (  فلض زكِذ عوؾُا ئن ًإصي بلاَؤ

مؿاهضة فغوؿا واهجلترا وباقغث بازغاج كىاتها منها فٗملذ الىمؿا ٖلي ئعؾاٌ حؼء مً كىاتها للمدافٓت 

 .36ٖليها 

أن ًإصي أسخاب عوؾُا مً الىساًخحن ئلي اهتهاء الخغب لىً اهجلترا وفغوؿا وحضجا أن اهتهاء  ووان مً املمىً

 الخغب ٖلي َظٍ الخاٌ وصون اللًاء ٖلي التهضًض الغوس ي بهفت نهاةُت فالبض ئطا مً اؾخمغاع الخغب.
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هىصة مً َظٍ أما ًٖ املفاوياث التي صاعث بُنها الىمؿا وفغوؿا وفي طلً الىكذ فدضصث ألاَضاف املل

 الخغب في الىلاٍ الخالُت :

 : وي٘ يمان أوعبي لىساًتي الافالق والبٗضان ، مدل خماًت عوؾُا لهما أوال

ت املالخت في نهغ الضاهىب ثاهيا غ خٍغ  : جلٍغ

 لهالح جىاػن اللىي في أوعبا 1841: ئٖاصة الىٓغ في اجفاكُت املًاًم  ثالثا

اًا املسخُحن في الضولت الٗثماهُت  رابعا  .37: جىاٌػ عوؾُا ًٖ اصٖاءاتها خم خماًت الٖغ

بدُث وافم الغوؽ ٖلي الىلاٍ املظهغة ؾابلا باؾخثىاء الىلُت الثالثت فُما ًسو ئٖاصة  الىٓغ اجفاكُت 

كىة عوؾُا لهالح جىان اللىي في أوعبا ومً أحل َظٍ أكاؾذ الخغب ئطا عأي الخلفاء جفىق  1841املًاًم 

ظا بضوعٍ ؾُإزغ ٖلي الخىاػن الضولي  في أوعبا ب ٖلي جغهُا َو ت في البدغ ألاؾىص له أزغ صون ٍع  .38البدٍغ

خُث ازخاعث ول اهجلترا وفغوؿا وجغهُا مُىاء ؾباؾدٌُى الغوس ي لُيىن مغهؼا للٗملُاث الخغبُت يض 

ت  .39عوؾُا لللًاء ٖلي كىتها البدٍغ

ذ فغوؿا ملىانلت الخ غب في طلً الىكذ صزٌى ، الىمؿا ئلي حاهبهم في الخغب فتهضًض الىمؿا _ اقتَر

ا ٖلي وي٘ كىاث خغبُت هبحرة ٖلي خضوصَا مما ؾُإزغ جأزحر زُغا ٖلى الخغب في  لغوؾُا خغبُا ؾُجحَر

غة اللغم   40قبه حٍؼ

ٖلض مٗاَضة وم٘ ئن الىمؿا واهذ جمُل ئلي الًغِ ٖلي عوؾُا للبٌى الىلاٍ ألاعب٘ ، وبظلً عأث الىمؿا 

م٘ اهجلترا وفغوؿا جىو ٖلي اهه ئطا لم جىافم عوؾُا ٖلي الىلاٍ ألاعب٘ وجىكُ٘ الهلح م٘ الخلفاء كبل مضة 

فٗلى الضٌو الخلُفت الدكاوع فُما بُنها ساجساط إلاحغاءاث الىفُلت بخدلُم ماجهبى ئلُه  ، وما ئن  مُٗىت

 .41م كبىلها للىلاٍ ألاعب٘ املكاع ئليها1854صٌؿمبر29وكٗذ الىمؿا َظٍ املٗاَضة أٖلىذ عوؾُا في 

هما خضر زالف ُٖٓم بحن عوؾُا وفغوؿا بكاٍ ألاماهً امللضؾت في الكام وطلً أن لفغوؿا بملخط ي 

ت في اليازىلًُ في الكغق وكض جىنلذ بهظٍ الخماًت ئلي حٗل  مٗاَضاث كضًمت وخلىق زاهُت خماًت مٗىٍى

 ىلُىحنمفاجُذ هىاتـ "اوعقلُم " بأًضي الياز

فاعاصة عوؾُا صف٘ ولمت الضًً الاعزىطهـ و حؿلُم مفاجُذ الىىاتـ باووقُلم ئلي اللؿِـ  الاعزىصهس ي 

غ ئُٖاء  خًاعب م٘ مهالخها. وبٗض جلٍغ لحزصاص هفىطَا في الكغق مما ًسالف مهالح فغوؿا في الكغق ٍو

ت الضولت الٗثماهُت ألنها خم فغوؿا خماًت اليازىلًُ ومىدهم ٖضة هىاتـ وأصًغة كغعث عوؾُا مهاحم

 .42أخلذ فغوؿا مدلها 

و.وان مىكف فغوؿا 43واؾخمغث املٗغهت الخغبُت بحن عوؾُا والضولت الٗثماهُت ولم ججض مداوساث الهلح 

.و ليي سا جخمىً ألازحرة مً يم ئي حؼء مً 44واهجلترا يض عوؾُا زىفا ٖلي مهالخها ألخبا للمؿلمحن 

غث عوؾُا في خغبها الا ان ئن املؿاٖضاث وإلامضاصاث التي ونلذ للٗثماهُت الضولت الٗثماهُت ئليها واؾخم

حٗلذ عوؾُا جيسخب مً املىاَم التي اخخلتها وهللذ الضٌو املخدالفت الخغب ئلي اعى عوؾُا وأزحرا جم 

ـ في 45م 1856َـ / 1272ٖلض مٗاَضة باَعـ ٖام  ى مإجمغ 1856فبراًغ 25خُث جم ٖلض مإجمغ باَع َو
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ضم الهلح  وجم ٖلضٍ في باَعـ لخىكُ٘ الكغوٍ التي اجفم ٖليها فُما ًىو أوسا اخترام اؾخلالٌ جغهُا ٖو

ها جىك٘ ٖليها الضولت الٗثماهُت سا جىلو مً  ـ أٌو مٗاَضة مً هٖى املؿاؽ بممخلياتها وحٗخبر مٗاَضة باَع

اهبر مً طي كبل وبها  ممخلياتها أو حٗمل ٖلي ئيٗاف كضعتها الضفاُٖت بل أُٖتها َظٍ الٗاَضة مغهؼا

 يمىذ وكىف الضٌو ألاوعوبُت ئلي حاهبها يض عوؾُا واٖترفذ باؾخلاللها في ئصاعة قإونها الضازلُت.

ظٍ الخُاصًت واهذ في الىاك٘ خلُلت مؿلم بها في طلً الىكذ فلم ٌٗض  ثاهيا : ئٖالن خُاصًت البدغ ألاؾىص َو

ت في البدغ ألاؾىص ججٗلها حٗاعى  .46بكيل حضي في مىيٕى حضي في مىيٕى الخُاص  لغوؾُا كىة بدٍغ

وبدؿلُم عوؾُا بهظا املبضأ لم حٗض تهخم هثحرا بالكإون ألاوعوبُت وطلً لفترة زمؿت ٖكغة ٖاما وأَملتها 

 ئَماسا ًياص ًيىن جاما وطلً لكٗىعَا بالخغاعة مً مىكف الضولخحن الىبحرجحن فغوؿا واهجلترا منها.

اًاَا املؿُدُحن في البللان ٖلي ئسا جخضزل اًت صولت : حٗخمض الضولت الٗث ثالثا ماهُت بخدؿحن أخىاٌ ٖع

 زاعحُت في قإونها الضازلُت.

ت املالخت في نهغ الضاهىب ووان َظا هجاخا للىمؿا فاؾخُاٖذ ئبٗاص الخُغ الغوس ي  رابعا تراف بدٍغ : الٖا

 ًٖ مهب نهغ الضاهىب لىنها بهظا زؿغث نضاكت عوؾُا لألبض.

تراف بدم الضولت الٗثماهُت في ئغالق مًُلي البىؾفىع والضعصهُل في وحه املغاهؼ الخغبُت :  خامسا الٖا

.  لؿاةغ الضٌو

 : حٗضًل الخضوص بحن عوؾُا وجغهُا سادسا

ا مً الضٌو ًجب كبٌى مبضأ الخدىُم لفٌ سابعا : في خالت خضور زالف بحن الضولت الٗثماهُت وغحَر

إص  47ي ئلي وكىب خغب أوعوبُتالخالف كبل ئن ٌؿخفدل زٍُغ ٍو

 .48وان جبلى الافالق والبغضان جدذ خماًت الضولت الٗثماهُت 

 أسباب حرب القرم :

ازخلف املإعزىن خٌى أؾباب خغب اللغم  فمنهم مً ًغي انها جغح٘ للخالفاث الضًيُت مابحن فغوؿا خٌى 

ملظوىع ماَى ئسا ؾبب مباقغ ألاماهً امللضؾت في فلؿُحن ، في خحن ًغي البٌٗ ئسائن الجزإ الضًني ا

( الؿُاؾُت وإلاؾتراجُجُت املخًاعبت ىً في املهالح الاكخهاصًت )ججاعةللخغب،ئما الؿبب الغحر املباقغ ًم

بحن الضٌو ألاوعوبُت ، فهظٍ ساجلل أَمُت ًٖ ألاؾباب الضًيُت خُث اٖخلضث عوؾُا ئن الىكذ كض خان 

الثىعاث في أوعبا وطلً لخامحن مهالخها غحر ئن طلً  لخلؿُم الضولت الٗثماهُت زهىنا بٗضما أزمضث

.لىً الؿبب الخلُلي لهظٍ الخغب ما َى ئسا هخاج الجزاٖاث 49وان ًخٗاعى م٘ ؾُاؾت الضٌو ألاوعوبُت

 .50الضًيُت واملهالح الاكخهاصًت التي اصث ئلي خضور خغب اللغم 

 ألاسباب السياسية والدييية :-

 _ ألاسباب السياسية :

واهذ جسفي مُامٗها الؿُاؾُت جدذ ُٖاء الضًً ، وطلً هسُت أولى للؿُُغة ٖلي املًاًم مً عوؾُا : 

زالٌ الامخُاػاث التي خهلذ ٖليها في مٗاَضة وىحً كُىاعجي، فالخهٌى ٖلى اللضؽ وماحاوعَا ، 
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ُاهُا مً الىنٌى للمؿخٗمغاث الهىضًت  لضولت .وسا ًمىنها جدلُم ول طلً ئسا بلًائها  ٖلي ا51ؾُُٗم بٍغ

الٗثماهُت ومً زمت الخهٌى ٖلي املياؾب إلاكلُمُت املترجبت ٖلي َظا الانهُاع باإليافت ئلى الىٍغ الكضًض 

تراف بىابلُىن الثالث  ا الثىعٍت خُث عفٌ الٖا الظي ًدمله هُيىسا ألاٌو لؿُاؾت فغوؿا ، بؿبب أفياَع

 .52عٍت لبالصٍ وامبراَىع ٖلى فغوؿا  هما خغم ٖلي ٖضم ونٌى جلً ألافياع الثى 

م الهىض ومً زم الؿُُغة ٖلي البدغ ألاخمغ الظي ًفهل البدغ  بريطاهيا : واهذ حؿعى ئلي خماًت ٍَغ

ُاهُا .53املخىؾِ ٖلي املخُِ الهىضي  ان الخُاة لبًر  فياهذ َظٍ الُغق بمثابت قٍغ

ٖه َُمىتها : فلضث الىثحر مً هفىطَا في املكغق زانت بٗض ألاػمت الؿىعٍت فداولذ اؾترحا فروسا

 م(.1815 _1800الٗاملُت التي فلضتها ازغ خغوب هابلُىن ألاٌو )

: واهذ جخُل٘ ئلي هؿب هفىطَا في البللان والبدغ ألاؾىص واملمغاث لظلً ٖملذ ٖلي الضفإ ًٖ  الىمسا

.فاليل بضا 54مهالخها يض الهُمىت الغوؾُت بؿبب ماخهلذ ٖلُه مً زالٌ مٗاَضة وىحً فُىاعجي

 الخىؾ٘ الغوس ي فٗملذ جلً الضٌو ٖلي خماًت الضولت الٗثماهُت .مخسىفا مً 

: واهذ مخسىفت مً عوؾُا سانها واهذ مؿتهضفت ، ولىنها لِـ بالضعحت التي واهذ ٖلُه  الدولة العثماهية

الضٌو ألاوعوبُت ألنها واهذ مضعهت جماما ئن الخُغ الغوس ي ساًمؿها هي لىخضَا ، فاليل أنبذ في هفت 

 ؾىف هجضَا أنها جخٗامل م٘ ول َغف ٖلي خضا فلض واهذ مدخاحت لًبِ أمىعَا . واخضة لظا

حٗخبر ألاػمت البللاهُت مً أَم ألاؾباب الغحر مباقغة لخفجحر خغب اللغم فبؿببها ػاص  ألاسباب الدييية :-

غي في ئزاعة الهغإ بُنهم  لً .وط55الهغإ الغوس ي الٗثماوي ، خُث مثلث مؿالت الضًً الؿبب الجَى

بخألُب عوؾُا لؿيان حبل ألاؾىص يضا الضولت الٗثماهُت، بالفٗل هجخذ عوؾُا في طلً فلامذ فىض ي 

مت هىغاء ،  ٖاعمت ، فما وان ٖلي الضولت الٗثماهُت ، ؾىي ئعؾاٌ حِل بلُاصة ٖمغ باقا الظي الخم بهم ٍَؼ

ُث فاكترخذ ٖلي الباب الٗالي فلض أخضزذ َظٍ الثىعة َلٗا هبحرا في أوعبا مما أصي ئلي جضزل الىمؿا ، خ

خضاٌ ًٖ اهخلامه وطلً بالٗفى ًٖ الثىاع   56باسٖا

ليي سا جترن الضولت الٗثماهُت حجت لغوؾُا بسلم مكاول حضًضة في املىُلت ، فيل َظا ػاص مً خلض 

 .57اللُهغ الغوس ي ٖلي الضولت الٗثماهُت 

 ألاسباباالقتصادية :-

كاٍ ججاعي لها خُث واهذ جخىفغ ٖلي ئهخاج وفحر ًخم جهضًغ حؼء : واهذ ججاعة اللمذ جمثل أَم و روسيا

ُاهُا مما أصي ئلي جُىع وهمى ججاعتها، غحر ئن َىان ٖىامل أٖاكذ ججاعتها مً أَمها صزٌى  هبحر مىه لبًر

الضولت الٗثماهُت بىساًتها الضاهىبخحن ) الافالق والبغضان عوماهُا خالُا ( الؿىق الضولُت لخجاعة الخبىب 

ُاهُا مً ألاؾىاق الغوس ي ئلي ألاؾىاق الٗثماهُت َظا ما أػعج هم جي لبًر ىافـ لغوؾُا فبضا الخدٌى الخضٍع

ُاهُا مً ألاؾىاق  م البدغ املخىؾِ لبًر عوؾُا هثحرا وػاص مً خلضَا ٖليها زانت ئطا ٖلمىا ئن ٍَغ

لُه أنبدذ الضولت الٗثماهُت جدخل ال ُاهُت ٖو هضاعة إلؾتراصَا املىاص الخام الٗثماهُت ئمام املىخجاث البًر

ُاهُا   .58الهىاُٖت مً بٍغ
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ُاهُا لضواعي ؾُاؾت اكخهاصًت اهه وان املخافٓت  هما ًغي بٌٗ املإعزحن ئن َظا الخدٌى الخجاعي لبًر

م،ٖبر وػٍغ زاعحُت 1849َـ/ 1265ٖلي الضولت الٗثماهُت والضلُل ٖلي طلً فلبُل خغب اللغم بللُل ؾىت 

ُاهُا ٖبر املجل ـ الٗمىم للضفإ والىكىف ئلي حاهب الضولت الٗثماهُت يض عوؾُا خُث عاح ًلٌى بٍغ

ُاهُا مً  :)"...ئطا وان اؾخلالٌ جغهُا مً الىاخُت الؿُاؾُت طاث أَمُت هبحرة لىا فاهه ساجلل ًٖ أَمُت بٍغ

ُاهُحن)"...ئن انهُاع جغهُا كض ًيىن مإزغا ل ت.."( هما كاٌ الكٗغاء البًر للًاء ٖلي الخجاعة الىاخُت الخجاٍع

ُاهُت ..."(  .59البًر

َظا أًًا ًىُبم ٖلي الىمؿا التي واهذ تهخم بخجاعتها م٘ الضولت الٗثماهُت في اؾتراص اللمذ .وأنبدذ 

ت، لظا وان  ان الغةِس ي للخجاعة الىمؿاٍو عوؾُا حٗغكل َظٍ الخجاعة في نهغ الضاهىب ئط بٗض َظا ألازحر الكٍغ

ان الخُىي لؼاما ٖليها ئبٗاص عوؾُا   60مً َظا الكٍغ

 الؿبب املباقغ ساهضسٕا خغب اللغم : 

خباعاث الاكخهاصًت وإلاؾتراجُجُت ألاعيُت الخهبت للجزاٖاث بحن الضٌو الىبري والضولت  للض قيلذ الٖا

خباعان جفجحر خغب هبري لىً في خلُلت ألامغ الظي فجغ الخغب وان  الٗثماهُت ، فيان باميان َظان الٖا

.ٖلي 62.ولىنها في خلُلت ألامغ كضمخه هي بُضَا ئلي الضٌو ألاوعوبُت61في هٓغ  الضولت الٗثماهُت ؾببه جافها 

َبم مً طَب وطلً لًغبها في الهمُم ووٗني بظلً مىُلت ألاماهً امللضؾت في فلؿُحن بىىِؿت اللُامت 

نُف ٖام املىحىصة بِذ امللضؽ، التي واهذ مليا مكتروا بحن حمُ٘ الُىاةف الىهغاهُت ، ففي 

م فلضث في هىِؿت املهض بِذ لخم هجمت مؼزغفت بالىلىف الفًُت فظَب اليازىلًُ ًتهمىن 1236/1847

الاعزىطهـ بؿغكتها فغاخذ فغوؿا جدخج ًٖ طلً َالبت مً الباب الٗالي بان ًفًل في َظا الخالف 

يازىلًُ والاعزىصهـ بملخٌ الخلىق واملٗاَضاث  ، فٗحن الباب الٗالي لجىت جدلُم ميىهت مً ههاعي ال

 .63ليي جدلم في َظا الجزإ لىنها لم جهل ئلي ئًه هدُجت 

م جم اهخساب هابلُىن الثالث هغةِـ للجمهىعٍت الفغوؿُت الثاهُت، خُث ٖمل ٖلي 1848َـ/1237وفي ؾىت 

مً ئٖاصة ئخُاء إلامبراَىعٍت ملتربا مً الخؼب اليازىلُيي ليي ٌٗمل ٖلي جأًُضٍ في الخىم ، هما اجسظ 

م كضمذ الخيىمت الفغوؿُت 1850َـ/1239مؿالت ألاعاض ي امللضؾت مؿالت هغامت للغحٕى فيها ، ففي ؾىت 

م وان 1740َـ/ 1135ئلى الباب الٗالي مظهغة جبحن فيها مضي جمؿً فغوؿا بهظٍ الامخُاػاث وفم مٗاَضة 

ش لىً الضولت الٗثماهُت واهذ مضعهت  َظٍ الامخُاػاث سا جلغيها امخُاػاث مىدذ لغحر فغوؿا بٗض َظا الخاٍع

 .64جماما بان اللًُت لِؿذ مجغص خلىق ولىنها كًُت ؾُاؾُت 

ٗت مىاؾبت لخلم  مما ازأع غًب عوؾُا التي عاخذ جُالب هي ألازغي بدلىكها ،ئطا واهذ َظٍ ألازحرة طَع

ضم الخؿم ف65ايُغاباث بُنها وبحن الضولت الٗثماهُت  ي ألامغ ملهلخت .فلض خاٌو الباب الٗالي لخماَل ٖو

م أزغي زانت ئطا ٖلمىا ئن ول صولت واهذ لها اللضعة ٖلي اؾخٗماٌ اللىة لغغى اخترام مىاكفها  فٍغ

لُه اهخهي ٖام  م ولم جهل الضولت الٗثماهُت ئلي خل نهاتي 1852َـ/1241وجضُٖم هفىطَا ومياهتها ، ٖو

 .66لللًُت 
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 هتائج حرب القرم:

وطلً بٗض  يم الخِ الهماًىو1856فبراًغ 18مً أَم هخاةج خغب اللغم َى ئنضاع الؿلُان ٖبض املجُض في 

لي عوؾُا في خغب اللغم )  _1853اهخهاع الضولت الٗثماهُت وخلفاءَا اهجلترا وفغوؿا واًُالُا ٖو

الٗثماهُت للضٌو م(وطلً كبل أؾبٕى مً اوٗلاص مإجمغ باَعـ حاء اللاهىن َضًت مً حاهب الضولت 1856

مإ الغوؾُت  .ئن أهثر مىاعص في الخِ الكٍغف 67ألاوعوبُت التي وفلذ الي حاهبها في َظٍ الخغبُت يض إلَا

ىص واملباصب التي هو  لهماًىن َظا الخِ ًخٗلم بدلىق الُىاةف غحر إلاؾالمُت ومهالخها ، وجأهُض للٖى

ت  اًا( الضولت مٗاملت مدؿاٍو مهما واهذ مظاَبهم وأصًانهم وإلابلاء ٖلي وافت ٖلي مٗاملت حمُ٘ جبٗت )ٖع

اًا الؿلُان في  الامخُاػاث املمىىخت للُىاةف املؿُدُت ووافت امللل غحر إلاؾالمُت و كبٌى حمُ٘ ٖع

ت صون فغق وسا جمحز وؾمذ للُىاةف باوكاء  اةف  واملىانب الخيىمُت واملضاعؽ امللىُت والٗؿىٍغ الْى

ت َظٍ املضاعؽ  الخٗلُمُت ، ومً اللًاًا مضاعؽ امللىُت وحٗلُم الٗلىم  والفىىن والهىاٖت ويمً خٍغ

املهمت التي هو ٖليها هظهغ ئوكاء مداهم مسخلُت للفهل في اللًاًا بحن املؿلمحن وغحر املؿلمحن ماٖضا 

ُت باليؿبت للمؿلمحن والي املخاهم  الضٖاوي الخانت باألخىاٌ الشخهُت وإلاعر فخداٌ ٖلي مداهم الكٖغ

ت وخغم الخٗظًب ، وأوحى الُا ةفُت باليؿبت لغحر املؿلمحن وأمغ بانالح السجىن ووي٘ هٓاما للكَغ

فحن ئن ٌكتروىا في التزام الًغاةب وأهض خم الضولت في ججىُض غحر  ً مجالـ للىساًاث، مى٘ أًًا املْى بخيٍى

ت، هما هو أًًا ٖلي وي٘ محزاهُت مفًلت للضولت  املؿلمحن، م٘ ئُٖائهم فغنت صف٘ البضٌ الٗؿىٍغ

ومٗاكبت الغقىة والازخالؽ ٖلي ئوكاء البىىن وئنالح الىلض لخىفحر عؤوؽ أمىاٌ حؿخسضم في جىمُت 

الؼعاٖت والهىاٖت ووان ازُغ بىض في امليكىع طلً الظي ًىو ٖلي الؿماح لألحاهب بالخملً الٗلاعي في 

م الاهخفإ بٗلىم الضٌو الٗثماهُت وفم قغوٍ مُٗىت وخخم باللٌى ئن جدلُم َظٍ إلاغ غاى ًيىن ًٖ ٍَغ

 .68أوعبت وفىىنها وعؤوؽ أمىالها

م الظي 1858هما نضعث كىاهحن مىملت لخىفُظ مىاعص في امليكىع الهماًىوي وان أَمها كاهىن ألاعاض ي ٖام 

غ الٍغف الٗثماوي لُيىن في مثاٌ الٍغف الفغوس ي،وئسا ئن َظا اللاهىن واهذ له هخاةج مضمغة  َضف ئلي جٍُى

ىه اؾيئ جُبُله ولم ًىفظ ٖملُا ئسا ٖلي هُاق يُم فلض مىً َظا اللاهىن ألاغىُاء وأصخاب الىفىط مً اج

ت ، والغقىة والخداًل، بِىما وان  الاؾدُالء والاؾخدىاط ٖلي مؿاخاث واؾٗت مً ألعاض ي بُغق ملخٍى

ظا ألامغ ئن صٌ ٖلي  الفالح ٖاحؼا ٖلي جىفحر املاٌ الالػم الظي ًضفٗه هلُمت لخهغفه باألعى و َو

ً بلىاهحن ئنالح ألاعى مؿخلهمحن بالىٓم الفغوؿُت  ش ي،فاهما ًضٌ ئن عحاٌ إلانالح واهىا غحر مخبهٍغ

 .69فلِ صون فهم وئصعان للىي٘ اللاةم وهخاةجه املخخملت 

ُاهُا في الخفاّ ٖلي محزان اللىي في اللاعة ألاوعوبُت ومى٘ جلؿُم الضولت الٗثماهُت والىكى - ف في هجاح بٍغ

مإ الغوؾُت  وحه إلَا

 هجاح فغوؿا في املخافٓت ٖلي خلها في خماًت املؿُدُحن في الكغق وامخالن مفاجُذ ألاماهً امللضؾت.-

 أْهغث خغب اللغم مضي يٗف الضولت الٗثماهُت.-
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 موقف ورد فعل الدول ألاوروبية مً الحرب :-

: عأث اهه مً واحبها الخضزل في الخغب والىكىف ئلي حاهب الضولت الٗثماهُت يض عوؾُا وجمثل  فروسا 

ُمها هابلُىن إلعياء الخؼب اليازىلًُ ساهه صٖمه في خىمه فٗلى ازغ طلً كامذ  مىكفها بدؿب عأي ٖػ

ُاهُت والفغوؿُت باحخُاػ مًُم الضعصهُل و اٖلىذ ًٖ وكىفها بجاهب الضو  لت الٗثماهُت في ألاؾاَحر البًر

 الخغب.

م ئلي الهىض فلض وان  بريطاهيا :عأث ئن الخىؾ٘ الغوس ي يهضص مهالخها في الضولت الٗثماهُت ويهضص الٍُغ

ُاهُا يض عوؾُا والىكىف ئلي حاهب الضولت  ض لخضزل بٍغ ُاوي والصخافت مٍإ مىكف عةِـ الىػعاء البًر

 الٗثماهُت.

 .70ي ولم جخضزل ولىنها واهذ جغاكب إلاخضار: وان مىكفها مً خغب اللغم خُاص الىمسا

هما ئن الىمؿا لم جىً جغغب في مؿاٖضة عوؾُا لىنها مً حهت أزغي ساجغغب أًًا في مؿاٖضة الضٌو 

الٗغبُت بل جغغب في ان ًيىن لها ميان بُنهم وجبضٌ كهاع حهضَا في ٖضم امخضاص أمالن عوؾُا وان ججٗل 

غم ئلي خغب أوعوبُت لىفؿها ؾُاصة ٖلي حمُ٘ البالص الىاكٗت ٖلي يفاف الضعصهُل وبهظا جدىلذ خغب الف

اث الؿُاؾت الغوؾُت   .71.ووان يمان خُاص الىمؿا واملجغ مً أَم أولٍى

ُاهُا وفغوؿا الخغب ئلي حاهب الضولت الٗثماهُت وان يهضف ملى٘ عوؾُا جىفُظ ؾُاؾتها  هما ئن صزٌى بٍغ

وسخاب مً الغاؾُت ساخخالٌ الضولت الٗثماهُت وواهذ الىمؿا جداٌو الخىؾِ والًغِ ٖلي عوؾُا والا

املىاَم التي وكٗذ جدذ ؾلُتها مً الضولت الٗثماهُت ئسا ئن مؿاٖيها باءث بالفكل وبهظا اؾخمغ اللخاٌ 

ا َظا ئلي 1855بحن عوؾُا والخلفاء ختى  غح٘ كغاَع وبٗض جضمحر أؾُىلها وافلذ عوؾُا ٖلي ئنهاء الخغب ٍو

 ؾبب عةِـ :

ت ومالُت هبحرة  -  جىبض عوؾُا زؿاةغ بكٍغ

 اللُهغ هُلىسا الاٌو .مىث  -

 :1875الثورة البلقاهية _ 

ٖلب اهتهاء خغب اللغم اػصاصث اهخفاياث قٗىب البللان للخسلو مً الخىم الٗثماوي عغم كُام الضولت 

ت مً إلانالخاث في فترة مابحن  م ٖلي ًض هباع املهلخحن 1856  -1871ٌ/1288-1273الٗثماهُت بمجمٖى

٘ إلاهماةُت ف ا الٗثماهُت مً أَمهم مضخذ باقا.الظي كام باهجاػ الىثحر مً املكاَع .ئسا أن َظا لم 72ي بلغاٍع

ًمى٘ مً خضور زىعاث بؿبب جضازل ٖىامل أزغي هٗامل الضًً وؾُاؾت الخٗؿف والدؿلِ الٗثماوي 

 ئزىاء حباًت الًغاةب.

بُا ٖلي  أما الؿبب الغةِس ي ًخمثل في همى الىعي اللىمي بخأًُض مً عوؾُا زانت بٗض خهٌى يٍغ

لي َظا ألاؾاؽ وكأث في البللا ن جُاعاث كىمُت مىاًَت للخىم الٗثماوي جخمثل في الجامٗت اؾخلاللها ٖو

. مً َغف الىمؿا زانت بٗض انهؼمىا ٖلي ًض بغوؾُا 73الهغبُت والؿالفُت فللض أًضث الجامٗت الؿالفُت

 م اؾخٗضث م٘ عوؾُا للمُالبت بدم قٗىب البللان في إلانالخاث .1283/1866
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أث اولى الايُغاباث البللاهُت في البىؾىت والهغؾً ؾىت لىً الخأًُض الىبحر وان مً َغف عوؾُا وكض بض

 .بىحىص ٖاملحن :74يض الخىم الٗثماوي 1875

 العامل ألاول :  

 املسالة السراعية :

م واهذ ألاويإ الاحخماُٖت والاكخهاصًت مترصًت بؿبب حٗغى الفالخحن 19َـ _ 13في الؿبُٗىاث اللغن 

ً للًغاةب إلاكُاُٖحن املسخُحن ا اصة مخاحٍغ لظًً اٖخىلىا إلاؾالم الاؾترحإ أعاييهم ئيافت ئلي ٍػ

م 1874َـ _ 1291م وخضور املجاٖت 1873َـ _  1290الغؾىم والًغاةب مماأصي ئلي ؾىء املخهٌى لؿىت 

 مما أصي ئلي مىافؿت الؿل٘ ألاحىبُت املخىاػن للمىخىج املخلي.

 العامل الثاوي :

اعة إلامبراَىع فغاوـ حىػٍف احركة الجامعة السالفية :  م كام باُٖاء 1875َـ / 1292.ؾىت 75زىاء ٍػ

أَالي البىؾىت والهغؾً الاهُبإ بان الىمؿا واملجغ ؾخلىم بًم املىاَم الؿالفُت مما ًإصي ئلي كُام 

لُت1292مملىت زالزُت لخىضف٘ الثىعة في الهغؾً في حماصي ألازحرة بؿبب حباًت الًغاةب 1875َـ حٍى

ا خُث َالبىا باساهفهاٌ  خُث جلم الثاةغون مؿاٖضاث مً كبل الهغب لخمخض ئلي ول مً البىؾىت وبلغاٍع

إلاصاعي ًٖ الضولت الٗثماهُت ، وكضمىا ٍٖغًت الي الباب الٗالي جخًمً الٗمل ٖلي جسفٌُ الًغاةب ، 

ضم فغى الًغاةب حضًضة في املؿخلبل وحكىُل كىة منهم لخفٔ ألامً واملؿاواة في ئكام ت الكٗاةغ ٖو

 .76الضًيُت ، هما الخىا ٖلي يغوعة جىػَ٘ زلث ممخلياث املالهحن ٖلي الؿيان 

وكض جٓاَغث عوؾُا والىمؿا بدل الاػمت صبلىماؾُا ، فلام ؾفغاء صٌو ٖهبه ألاباَغة الثالزت جدذ الباب 

فلض اؾخُإ الٗالي ئنضاع ئنالخاث لخدؿحن أخىاٌ املؿُدُحن في البىؾىت والهغؾً والٗفى ًٖ الثىاع 

ؼ  طي اللٗضة 15فخم ئنضاع فغمان في  ٖلي اللُام بانالخاث 77اغىاجُف مً ئكىإ الؿلُخان ٖبض الٍٗؼ

 ًخًمً : .187578صٌؿمبر 12َـ/ 1292

 جسفٌُ الًغاةب ًٖ الؿيان البىؾىت والهغؾً. -

ت الضًيُت  _ مىدهم الخٍغ

 _ حكىُل لجىت للمغاكبت ومجلـ اؾدكاعي مىخسب.

_ بالغغم مً ئٖالهه ًٖ ئنالح في اللًاء وهٓام الًغاةب وغحر طلً ئسائن الثىعة ْلذ مؿخمغة خُث 

أٖلً ول مً الجبل ألاؾىص والًغب ًٖ اؾخٗضاصَم ملؿاٖضتهما وإلًجاص خل لهظٍ املؿالت كام ول مً 

غ زاعحُت عوؾُا واليىهذ اهضعاس ي وػٍغ زاعحُت الىمؿا باساحخمإ في بغلح  1876ماي 1293ن بؿماعن ووٍػ

ُاهُا فلض للُذ مىافلت مً َغف اًُالُا وفغوؿا وجلضما ئلي الخيىمت الٗثماهُت بمظهغة  صون اقتران بٍغ

 بغلحن و أَم ماحاء فيها :

بت الٗكغ ملضة ٖام والًغاةب ألازغي ملضة ٖامحن -  فاء ًٖ الثىاع وئلغاء يٍغ  إلٖا

 الثىعةالخٗهض ببىاء املىاٌػ والىىاتـ ئلي َضمذ زالٌ  -



 أ/ قفاف عبد الرحمً                        التىافس ألاوروبي العثماوي في ظل ألازمات الدولية                                

001 
 

لىً الؿيان عفًىا َظٍ إلاحغاءاث وأنغوا ٖلي حالء الجُىف الٗثماهُت ًٖ أعاييهم وان جضف٘ الخيىمت 

ًاث ًٖ الخؿاةغ التي جىبروَا   .79لهم حٍٗى

فحن املخلحن لُليها  ا بخضبحر مىدت للمْى _وكض ػاصث خضة الثىعة في َظٍ الفترة زانت بٗض كُام بلغاٍع

 1876ماي 26ٌ/1292ص ئلي الخغب خُث كامخا بخىكُ٘ جدالفاث بُنهما في اهًمام الهغب والجبل ألاؾى 

جىو ٖلي جلؿُم ألاعاض ي في إلاكلُم في خاٌ الاهخهاع ٖلي الٗثماهُحن خُث اؾخٗاهذ الخغب بالًابِ 

الغوس ي وكغ فُلم للُاصة الجِل وملا ٖلمذ الضولت الٗثماهُت بهظٍ الاؾخٗضاصاث وان الغص فٗل الباب 

حىان 30فٌ وئعؾاٌ حُىقه ئلي خضوص الخغب والجبل ألاؾىص مما أصي ئلى أٖالن الخغب ٖليها في الٗالي الغ 

لُت مً َغف الجبل ألاؾىص20مً َغف الهغب و في  .80حٍى

_ وواهذ هدُجت الخغب اهخهاع للٗثماهُحن بلُاصة ٖثمان باقا ٖلي الخغب خُث أنبذ ملغبت مً الٗانمت 

مت ئلي َلب الضولت ألاوعوبُت الخضزل لضي الباب الٗالي لىكف ئَالق الىاع  بلغغاص وكض صفٗذ َظٍ الهٍؼ

لض الهضهت بحن الُغفحن.  ٖو

_ واهذ َظٍ الهضهت جدخىي ٖلي الىثحر مً املُالب،ئسا أهه في ألازحر لم ًلُل ئي َغف واهفٌ ألامغ مً 

ولت جخهغف وفلا صون ئن ًىالىا قُا مما أصي ئلي كُ٘ ٖالكاتهم بالضولت الٗثماهُت ئطا عاخذ ول ص

 .81ملهالخها

 م.1878ٌ_  1295مؤثمربرلين : _

مت 82_ ئن اوٗلاص مإجمغ بغلحن ٌٗخبر اٖتراف الضٌو ألاوعوبُت بخفىق الىفىط ألاملاوي  ، زهىنا بٗض الهٍؼ

ض ئن  التي ألخلتها بفغوؿا ، فياهذ فغنت ؾامدت لبؿماعن ليي ًلىم بضوع الؿمؿاع الكٍغف الظي وان ًٍغ

غافًهل باللًُت  .فبظلً ًيىن كض كام بضوع املىفظ الٗالمي ، فللض عأي 83ئلي هدُجت مغيُت لجمُ٘ إلَا

الغاًت مً املإجمغ َى الىنٌى ئلي خل ملكىالث أوعبا ٖلي خؿاب الضولت الٗثماهُت مً صون ئعاكت لضماء  ئن

 .85.ألهه في هٓغة ئن الضولت الٗثماهُت غحر حضًغة بدىاخغ أوعبا ٖليها 84الاوعوبحن

م مىضوبي الضٌو ألاوعوبُت 1878حىان  3حماصي الثاهُت َـ / 12حهت أزغي صٖا بؿماعن عؾمُا في  ومً

لالحخمإ في بغلحن هما ؾمذ بىحىص ول مً الُىهان والهغب وعوماهُا والجبل ألاؾىص وألاعمً واليهىص 

هما قاعهذ  .86لخًىع املإجمغ همغاكبحن ٖلي ئن ًدًغوا بٌٗ حلؿاجه صون أن ٌكتروىا في مىاككاجه 

ُاهُا فغوؿا عوؾُا أملاهُا اًُالُا والىمؿا ، وكض مثل الضٌو  فُه ؾب٘ صٌو هبري هي الضولت الٗثماهُت بٍغ

الٗثماهُت ول مً كغةفىصعي باقا واملكحر دمحم ٖلي باقا وؾٗض هللا بًُ الالجي م٘ الٗلم اهه لم ًىً لهم ئي 

أؾابُ٘ ٖلضث 02صامذ ئقغاٌ َظا املإجمغ خىالي هفىط أو اخترام خُث وان بؿماعن ٌس ئ مٗاملتهم وللض

بالغغم مً ئن هثحرا مً  87حلؿه م٘ الٗلم اهه أزحرث فُه مىاككاث ٖىُفت زالٌ الجلؿاث 20مً زالله 

اصة الىٓغ في مٗاَضة ؾان ؾدُفاهى بلضع ما  ذ كبل ٖلض مإجمغ فهى لم ًىً احخماٖا إٖل املؿاةل كض ؾٍى

ُاهُا مً حهت أزغي وان املىافلت ٖلي الاجفاكُاث الت  .88ي جمذ بحن عوؾُا والىمؿا مً حهت وبحن عوؾُا وبٍغ
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لُه ٖلضث الجلؿت ألاولى للمإجمغ في  ماصة 64التي ههذ ٖلي 1878حىان 13ٌ /1295حماصي الثاهُت 22ٖو

 فياهذ اَم كغاعاجه  :

ت وجضًً بالىساء للؿلُان  ئن_ 1 ا وساًت لها اؾخلاللها الضازلي ٖانمتها نىفُا وجضف٘ الجٍؼ جهبذ بلغاٍع

 الٗثماوي وجيىن لها خيىمت مؿُدُت وكىة كىمُت .

ت 2  _ جىي٘ البىؾىت والهغؾً جدذ إلاصاعة الىمؿاٍو

ا الىبري ويٗها جدذ الخىم الٗثماوي ا3 ملباقغ وبالخالي جللو _ فهل وساًت الغوملي الكغكُت ًٖ بلغاٍع

ا   بلغاٍع

 _ اٖتراف الباب الٗالي والضٌو ألاوعوبُت باساؾخلالٌ الخام للجبل ألاؾىص 4

 _ جىاٌػ الباب الٗالي لغوؾُا في أؾُا ًٖ اعصَان وكاعم وباْىم.5

 _ ئٖاصة ملضوهُا وؾاخلها الجىىبي ئلي الضولت الٗثماهُت .6

ا _ إلابلاء ٖلي الغغامت الخغبُت التي أك7 غتها مٗاَضة ؾان ؾِخفاهىا ٖلي الضولت الٗثماهُت ملضاَع

 ملُىن فغهً.800خىالي

خلاص الضًني في خماًت 8 خلاص الضًني وسا ًجب ئن ًلف الٖا ت الٖا _ ئٖالن الباب الٗالي ًٖ عغبخه في مىذ خٍغ

اًاَم.  ٖع

ت املالخت في نهغ البدغ ألاؾىص9  .89_ اخترام قغوٍ مٗاَضة باَعـ بكان املًاًم وخٍغ

 م:1878هـ / 1229_ هتائج مؤثمر برلين 

مً زالٌ بىىص مٗاَضة بغلحن هجض اهه واهذ لها اوٗياؾاث ٖلي الضٌو ألاوعوبُت والضولت الٗثماهُت بدُث 

 ئهىا هجضَا جسخلف مً صولت ئلي أزغي ؾىاء باإلًجاب أو بالؿلب فمثال

ت للضولت الٗثماهُت هما فغيذ عوؾُا لم جلخى٘ بيخاةج املإجمغ عغم أنها خهلذ ٖلي بٌٗ  ألاحؼاء ألاؾٍُى

ا لىً في امللابل ويٗذ املٗاَضة يض اَمإ عوؾُا في  ٖليها غغامت مالُت هبحر وأخلذ هفىطَا في بلغاٍع

م غحر مباقغ ئلي جىؾ٘ في أؾُا ُاهُا وفغوؿا كض 90جلضمها هدى الٗغب ووحهتها بٍُغ . مٗنى طلً ئن بٍغ

عوؾُا لىً ألاَم مً ول َظا ئن مكغوٕ الجامٗت الؿالفُت التي ٖملذ  هجخخا في الىكىف في وحه ئَمإ

عوؾُا ٖلي جىمُتها بٗض خغب اللغم والتي ونلذ طعوتها في مٗاَضة ؾان ؾدُفاهى أحهًذ زالٌ مإجمغ 

ُت البللان الجضًضة   .91الظي كام بغؾم زٍغ

ها _ فياهذ نضمت كاؾُت ملُام٘ اللُهغ الغوس ي ، ففي خلُلت ألامغ ئن املٗ اَضة واهذ تهضف في مجمٖى

 .92ئلي هؿغ اهضفإ الىخضة الؿالفُت لضي الغوؽ 

أما الىمؿا : فلض جدهلذ ٖلي غىُمت هبحرة ، في غغب البللان لىً أويإ في البللان بلُذ مًُغبت ختى 

 1918_ 1914ئن البىؾىت والهغؾً ؾىف جيىن هي الفكل الظي بؿببه ؾىف جىضل٘ الخغب الٗاملُت ألاولى

 . 93م
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: حغخذ مىخهغة ٖلي حمُ٘ ألانٗضة ئط أنها هجخذ في جىكُف مُام٘ عوؾُا التي واهذ تهضص  بريطاهيا أما

ت  وهلُت مغاكبت  ا مىاحهت للؿىاخل الكمالُت املهٍغ مهالخها ،خُث هجخذ في اخخالٌ كبرم باٖخباَع

 .94َامت ، اؾخُاٖذ مً زالٌ الهُمىت ٖلي مهغ ومى٘ ئي صولت أوعوبُت مً الاكتراب 

أما الضولت الٗثماهُت : فلض واهذ الخاؾغ ألاهبر خُث هكفذ كغاعاث مإجمغ بغلحن ًٖ مضي يٗف الضولت 

ملُىن وؿمت َظا مىخج  55الف ولم مغب٘ وخىالي 210أسانها فلضث مٗٓم أمالىها في أوعبا بسؿاعتها لخىالي

ت للضولت  با جضف٘ الخٍغ هما أنها زغحذ مضاهت بمبلغ هبحر  الٗثماهُت .ٖىه زؿاةغ مالُت أسانها واهذ ولها جلٍغ

ُاهُا وفغوؿا كض جدىلخا مً قغهُحن لها ئلى 800لغوؾُا ًلضع ب  أٖضاءملُىن فغهً ، خُث اهدكفذ ان بٍغ

ُبتها ٖلي الهُٗض الضولي واليل باث ًُم٘ فيها  .لىً مً  95مً الىاخُت الضبلىماؾُت فلضث َُمىتها َو

 ؾىت 35صث مً ٖمغ الضولت الٗثماهُت ملضة الغغم مً طلً مٗاَضة بغلحن مض

مإ وان ول َمها َى ئنالح صٌو  أمام: فلض بغػث  أما أملاهُا الضٌو ألاوعوبُت الىبري صولت مداًضة ًٖ إلَا

 .96أوعبا وجدلُم الؿالم امليكىص

الضولت م الىلُت التي هبهذ خٌى هُفُت اللًاء ٖلي 1878ٌ_1295مإجمغ بغلحن ومً َىا ًمىً اللٌى :أن  

ُاهُا التي ٖملذ هي والضٌو  خلؿُم ممخلياتها وأٌو مً جبنىالٗثماهُت والي يغوعة الخعجُل ب َظا املبضأ بٍغ

ٌى لها الؿُُغة ٖلي أعاض ي الضولت الٗثماهُت جسألاوعوبُت في ئَاع املىافؿت ٖلي اهتهاج ؾُاؾت حضًضة 

 جدذ ُٖاء الخماًت والاهخضاب . 

 

 

 :الهوامش
                                                           

 .9، م  م.2012املؿالت الكغكُت ،مإؾؿت َىضاوي للخٗلُم والثلافت ، مهُفي وامل ، -1

ٖكغ،صٍ،حامٗت  مهغ و املؿألت الكغكُت في الىهف الثاوي مً اللغن الخاؾ٘ الؿغوجي ،دمحم مدمىص -2

ت  .9مغح٘ ؾابم، م  ،مُبٗت املهغي إلاؾىىضٍع

ش الخضًثالٗالم  اخمض ًاغي، -3  .28،م الٗغبي في الخاٍع

 .11مغح٘ ؾابم ،م  ،دمحم مدمىص الؿغوجي، -4

 .143ئؾماُٖل اخمض باغي ، مغح٘ ؾابم ،م -5

ش اوعبا في اللغن الخاؾ٘ ٖكغ،صٍ،صم،صث،م -6  .196دمحم مدمىص نالح ،جاٍع

ش اوعوباالخضًث و املٗانغ ،ٍاؾماُٖل اخمض ًاغي ،-7 ش3جاٍع اى،الؿٗىصًت، ،صاع املٍغ املغح٘ م 1993لليكغ،الٍغ

 .144 _ 143الؿابم ،م 

ش-8 ت للىخاب، اللاَغة دمحم ؾُٗض الٗثماوي،جاٍع حن ) مهغ والخملت الفغوؿُت(، الهُئت الٗامت املهٍغ م ،م  1999املهٍغ

45. 



 أ/ قفاف عبد الرحمً                        التىافس ألاوروبي العثماوي في ظل ألازمات الدولية                                

004 
 

                                                                                                                                                            

ؼ هىاع،الكٗىب -9 م ، م 1972-1396ٌ،الٗثماهُىن . الفغؽ، بحروث ،صاع النهًت الٗغبُت ألاجغان  إلاؾالمُتٖبض الٍٗؼ

79. 

ش الٗغبي الخضًث واملٗا-10 ؼ ٖمغ، صعاؾاث في الخاٍع م(، صاع النهًت الٗغبُت ،بحروث،م 1922-1516نغ )ٖمغ ٖبض الٍٗؼ

220 _ 221. 
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 .5ئؾماُٖل اخمض ًاغي ، مغح٘ ؾابم ،م 12

ت في ٖهضة دمحم ٖلي،  -13  .201م ،1998صٍ،اللاَغة،أبى الفًل دمحم ٖبض الفخاح، الصخىة املهٍغ
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 .59هفؿه،م  -15
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 .77م،م2002،لبىان

 .82م،م1980-1405ٌ،ٖالم املٗغفت،حضة1أماٌ الؿبيي ،أوعبا في اللغن الخاؾ٘ ٖكغ )فغوؿا في مئت ٖام(،ٍ -17

 .166مدمىص قاهغ ،مغح٘ ؾابم ،م  -18

ش الٗثماوي،ٍاخمض ٖبض الغخُم 19  .188، م م 1993،اللاَغة2مهُفى، في انٌى الخاٍع

 .130اخمض ًاغي ، مغح٘ ؾابم ،م  -20

 .280 _275هفؿه، م -21

 .204هفـ املغح٘، م -22

 . 40مهُفي وامل ، مغح٘ ؾابم ،م -23

 .42هفـ املغح٘ ،م  -24

، مجلت أبدار ولُت التربُت 1841_1830َضي ٖلي بالٌ،الهغإ الٗثماوي املهغي ٖلي بالص الكام والىكف الضولي مً  -25

 .355،م2011، حامٗت املىنل 4، الٗضص  10، املجلض 59ألاؾاؾُت 

ض بً املخامي،ا -26 الخُاعاث الؿُاؾُت في خىى البدغ الابٌُ املخىؾِ،ملتزمت الُب٘ واليكغ لجىت البُان  دمحم فٍغ

 .491م  م.1949الٗغبي،مهغ

 .326م اؾماُٖل اخمض ًاغي ،املغح٘ الؿابم ، -27

 .75م مهُفي وامل ، املهضع الؿابم ، -28

 .35اؾماُٖل اخمض ًاغي ،املغح٘ ؾابم ،م  -29

 76مهُفي وامل ، املهضع ؾابم ،م  -30

ـ بىهابغث ار هابلُىن ألاولىفي َى واؾغجه مً فغوؿا مً فغوؿا ؾىت -31 ىض كُام 1815هابلُىن الثالث :َى ابً لَى مٖى

ىُت بٗضَا اهخسب عةِؿا للجمهىعٍت الثاهُت1848زىعة  -1848م ٖاص الى فغوؿا مجضصا واهخسب ًٖىا في الجمُٗت الَى

ٖلى فغوؿا ؾىت  ئمبراَىع وجىج هفؿه  الضًملغاَُتبالضفإ ًٖ  م احؿم خىمه بالضًىخاجىعٍت بِىما وان ًخٓاَغ1852

 .3340،م7م.اهٓغ:ٖلي املىسا،املغح٘ الؿابم،ج1852

ض بً املخامي ،املهضع -32  .492ؿابم، م ال دمحم فٍغ

ض بً املخامي ، -33  .493هفؿه،م دمحم فٍغ
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 .1901اخض امغاء املاهُا وجىفُذ ؾىت جؼوحذ بالبروـ البرث  1937وجىلذ ؾىت 1819امللىت فىتروٍا : ولضث ؾىت -34

 .494هفؿه،م  -35

 .19دمحم مدمىص الؿغوجي ، مغح٘ ؾابم ،م  -36

 .20دمحم مدمىص الؿغوجي ،مغح٘ ؾابم ،م  -37

 .176م  مدمىص قاهغ،املغح٘ الؿابم، -38

 .21دمحم مدمىص الؿغوجي، مغح٘ الؿابم، م  -39

 .92مهُفي وامل، مغح٘ ؾابم، م  -40

ض بً املخامي ،املهضع الؿابم ،م -41  .152دمحم فٍغ

 .87مهُفي وامل ،املهضع الؿابم ،م  -42

ىً، -43 ش الضولت الٗثماهُت،  صاع الفىغ الخضًث ،بحروث اؾماُٖل ؾَغ  .326ملغح٘ ؾابم ،م م ا1988جاٍع

ؼ -44  .228م ملهضع الؿابم ، اللاَغة ، ص ث ا 2الضولت الٗثماهُت صٌو ئؾالمُت مفتري ٖليها ، جالكىاوي،ٖبض الٍٗؼ

 . 229هفؿه، م -45

 .24دمحم مدمىص الؿغوجي،. مغح٘ ؾابم ،م  -46

 .25هفؿه،م  -47

ىً، -48  .326املغح٘ الؿابم، م  ئؾماُٖل ؾَغ

،مجلت 1م( ؾُاؾت الاهضفإ هدى املُاٍ الضافئت ،ح1878ٌ/1687الٗالكاث الغوؾُت الٗثماهُت )ٖبض الغءوف ؾىى،  -49

ش الٗغب   .26،م 2املغح٘ الؿابم ، ح  م.1984،بحروث74-73والٗالم،ٕجاٍع

ش الٗثماهُحن مً كُام الضولت ئلى الاهلالب ٖلى الخالفت ، ٍ َلىف،ا ؾهُل دمحم -50 ، صاع الىفىؽ للُباٖت واليكغ  3جاٍع

 .379املغح٘ الؿابم، م  . 2013والخىػَ٘ ، بحروث ، 

ض بً املخامي ،  -51  .494_ 493املهضع الؿابم ،م م فٍغ

نفىث مهُفي دمحم، مدايغاث في املؿالت الكغكُت ومإجمغ باَعـ،صٍ،مٗهض الضعاؾاث الٗغبُت الٗالُت ،اللاَغة -52

 .30،م 1958

ش الضولت الٗثماهُت، جغ بكحر الؿباعي ، ٍ  -53 ،صاع الفىغ للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘ ، اللاَغة  2،ج1عوبحر ماهتران،جاٍع

 .5م،م 1993

 .26، م2ٖبض الغءوف ؾىى، املغح٘ الؿابم ،ح  -54

 .381ؾهُل َلىف،املغح٘ الؿابم، م  -55

ش الكٗىب إلاؾالمُت،جغ هبُه أمحن فاعؽ ،ٍ  -56  .569م،م 1974،صاع الٗلم للُالبُحن ، بحروث 6واٌع بغولمان،جاٍع

 .72مهُفي وامل ، املهضع الؿابم، م  -57

 .27_26،م م 2ٖبض الغءوف ؾىى ،مغح٘ الؿابم، ح -58

 .28هفؿه ،م  -59

 .386دمحم ؾهُل َلىف، مغح٘ الؿابم ،م -60
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ش اوعبا في الٗهىع الخضًثت ) -61 ، ٍ 1950_ 1789َغبغث فِكغ،جاٍع ،صاع املٗاعف ، مهغ  4م،جغاخمض هجُب وغحٍر

 .219،م 1964

 .567واٌع بغوولمان ، املغح٘ الؿابم ، م -62

ض بً املخامي، املهضع الؿابم، م  -63  .49فٍغ

 .132عوبحر ماهتران، مغح٘ الؿابم، م  -64

،املٗهض الٗلمي الفىغ إلاؾالمي، 1هاصًت مدمىص  مهُفي ،الٗهغ الٗثماوي مً اللىة والهُمىت الي بضاًت املؿالت،ٍ -65

 .178م،م1990اللاَغة 

٘ جلؿُم الضولت الٗثماهُت ومىكف مىه -66 م،مجلت حامٗت هغوىن الضعاؾاث 1856_1844اخمض ٖبض هللا الجبري ،مكاَع

 .5،م 2012،التربُت الٗغاق 3،ٕ 7إلاوؿاهُت ،مج 

 .77مهُفي وامل، املهضع الؿابم ،م  -67

ش الضولت الٗثماهُت واملكغق الٗغبي  -68 اث الجامُٗت، م،ص1916_1288الغالي غغبي ،صعاؾاث في جاٍع ٍ،صًىان املُبٖى

 .154_153الجؼاةغ، م م

 .154الغالي غغبي ،هفؿه ،م  -69

ض املخامي ،املهضع الؿابم ، م  -70  .502دمحم فٍغ

 .2م،م2008َاقم نالح الىثىلىوي،الهغإ بحن الىبري في البللان في الىهف الثاوي مً اللغن الخاؾ٘ ٖكغ،صٍ، -71

 361_ 360م َغبغث فِكغ ، املغح٘ الؿابم، م -72

ت او خغهت حؿتهضف الي اهههاع الٗالكت الؿُاؾُت والثلافُت بحن حمُ٘ الضٌو الؿالفُت ،  -73 الجامٗت الؿالفُت :هي هٍٓغ

جبىتها عوؾُا في مىخهف اللغن خُىما بلغذ اللىمُت اوج وكاَها وكىتها الا انها بلُذ مىدهغة في ألاكُاع الؿالفُت 

 .11م اهٓغ:ٖلي املىسا،املغح٘ الؿابم،

 

 .361َغبذ فِكغ ، املغح٘ الؿابم ،م-74

م(،امبراَىع الىمؿا زالٌ الخىم في اٖلاب زىعاث ٖام 1830-1916) Francis Josefفغاوـ حىػٍف: -75

م،لم ًىً وازلا 1916-1867م،باسايافت الى وىهه امبراَىع الىمؿا انبذ مليا ٖلى املجغ زالٌ املضة ما بحن 1884

مت ىفٗت الٗامت حٗمل مً احل امل بديىماث الاخؼاب اط وان ًمُل هدى كُام خيىمت بحروكغاَُت جلىصَا ؾاللت خاهمت هٍغ

 1878-1877هخاةج الخغب الغوؾُت الٗثماهُتوآزغون، خىم بالصٍ خىما مُلم.اهٓغ:خُضع نبري قاهغ الخُفاوي

 .75مغح٘ ؾابم،م، 2015،حامٗت هغبالء،3ٕ،3،مجلتحامٗت هغبالءالٗلمُت،مج

 

 .44ؾهُل َلىف،املغح٘ الؿابم ، م  -76

ؼ الؿلُان  -77 :خاهم الضولت الٗثماهُت جىلي الخىم بٗض وفاة ازُه ٖبض املجُض الاٌو كام 1876 1830ٖبض الٍٗؼ

لي باقا قهض ٖهضٍ خضور ايُغاباث في البللان اهٓغ  اب الىبالي:بانالخاث جدذ ئقغاف وػٍغ فإاص باقا ٖو  ٖبض الَى

 .838وازؼون املغح٘ الؿابم ،م

ؼ ٖمغ ،مغح٘ ؾابم،م -78  .201ٖمغ ٖبض الٍٗؼ

ض -79  603بً املخامي، املهضع الؿابم، م  فٍغ

 . 424دمحم ؾهُل َلىف، املغح٘ الؿابم،م -80
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 .428هفؿه ،م-81

ؼ ٖمغ ،املغح٘ الؿابم،م -82  .207ٖمغ ٖبض الٍٗؼ

ش اللغن الخاؾ٘ في أوعوبت والٗالم، ٍ -83  .334م، 1995، صاع الفىغ املٗانغ ،بحروث 2،ج1هىاع الضًً خاَىم ،جاٍع

 115املهضع الؿابم، م . مهُفي وامل ، -84

ش  -85 ؼ كاعي ،صوع الامخُاػاث في ؾلٍى الضولت الٗثماهُت ، صعاؾت جدلُلُت ، عؾالت صهخىعاء في جاٍع ًاؾغ ٖبض الٍٗؼ

اى، حامٗت ام اللغي 2الخضًث ،ج   .569م  م،2000،الٍغ

ؼ الكىاوي،  -86  .، اللاَغة ، ص ث  2الضولت الٗثماهُت صٌو ئؾالمُت مفتري ٖليها ، جٖبض الٍٗؼ

 .566املهضع الؿابم،م 

 .569واٌع بغوولمان ، مغح٘ الؿابم ،م -87

ؼ ٖمغ ،املغح٘ الؿابم ، -88  .207ٖمغ ٖبض الٍٗؼ

 

ضبً -89  .679املخامي،املهضع الؿابم، م دمحم فٍغ

ؼ ٖمغ، املغح٘ الؿابم ، -90  .208م ٖمغ ٖبض الٍٗؼ

 .20ؾىى،املغح٘ الؿابم،م ٖبض الغءوف -91

 .158عوبحر ماهتران،املغح٘ الؿابم،م -92

ؼ ٖمغ ،املغح٘ الؿابم ،م  -93  .250ٖمغ ٖبض الٍٗؼ

 .250هفؿه،م-94

 .161عوبحر ماهتران،املغح٘ الؿابم، م  -95

ؼ ٖمغ ، املغح٘ الؿابم،م -96  .205ٖمغ ٖبض الٍٗؼ
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ر لحطهت الػلماء غلى الجاهب اإلاازي         فهي لِؼذ مجطز حطهت لعالبي أي الهجطة، ال جخىكف غملُت الخأٍض

ر للحطهت الػلمُت التي ضاحبذ  حن غبر ألاكعاض ؤلاػالمُت  اهخلاٌ وػفطالػلم، بل هي جأٍض الػلماء الجعائٍط

 واإلاطاهع واإلاساضغ الػلمُت الىبري، وواهذ آثاضها أهثر احؼاغا ووضىحا غلى الحُاة الثلافُت والػلمُت.

وان  الػلمُت في الىثحر مً البالز الاػالمُت، وللس ػاهم غلماء الجعائط الػثماهُت في جيشُغ الحطهت       

ٍحن وشاط الحُاة الثلافُت في هصه البالز، كائما في حعء هبحر مىه غلى حهىز الػسًس مً الػلماء الجعائط 

لم جلخطط ئػهاماتهم الثلافُت غلى الخسَضؽ و الخألُف حُث جذطج الصًً اػخلطوا في مطاهعها الػلمُت، و 

سًس مً فطوع الػلىم الىللُت والػللُت، العلبت، وبلُذ مإلفاتهم في الػلى أًسيهم غسز هبحر مً الػلماء و غ

مطحػا اغخمس غلُه الىثحر مً الػلماء، بل حػسجه ئلى جىلُتهم دعت اللضاء والخعابت وؤلامامت وؤلافخاء 

 وهالىا الحظىة والجاه لسي الؼلعاث الؼُاػُت في هصه البالز.

أحي في اإلالسمت اللطوٍحن في فاغ  واهذ أٌو اججاهاث هصه الحطهت الػلمُت هي اإلاغطب ومطاهعها الػلمُت      ٍو

طحؼ شلً ئلى الػامل الجثم  غامل   غطافي وكطب اإلاغطب مً الجعائط ثممطاهش وجعىان وجاضوزاهذ، ٍو

ذُت ، فلس واهذ مؼاحاث شاػػت مً البلسًً جحذ ػلعت ػُاػُت واحسة بحن البلسًً الىحسة الخاٍض

لت، ذُت ظٍى خيوالخىاضل والاجحاز  لفتراث جاٍض اإلاخمثل في اجحاز  بحن اإلاغطبحن ألاكص ى وألاوػغ الخاٍض

الؼلعت الحاهمت وحػاكبها غلى اإلاغطب ألاكص ى وحعء هبحر مً اإلاغطب ألاوػغ، أزي ئلى بطوظ الطلت 

 الػلمُت اإلاشترهت بُنهما.

حن الصًً اهخللىا ئلى اإلاغطب ألدص و      وشط ًمىىىا الػثىض غلى أػماء الىثحر مً العلبت والػلماء الجعائٍط

الػلم في مطاهعها الػلمُت، وػاهمىا بصلً في جيشُغ الحُاة الثلافُت ، ولم ًىً هصا الخأثحر الػلمي 

والثلافي ملخططا غلى الفترة الػثماهُت بل وان هصا الخىاضل مؼخمطا، فمثال أٌو مً أشاع "مذخطط دلُل" 

هـ / 818للب بأبي غبس هللا )ث في اإلاغطب وفاغ بطفت داضت، هى دمحم بً غمط بً الفخىح الخلمؼاوي اإلا

، ومذخطط دلُل بً ئسحاق ػُعط غلى مذخلف السضاػاث الفلهُت اإلاالىُت، فاشا حىمىا غلى 1م(1415

أهىاع الشطوح و الحىاش ي التي وضػذ حىله هسها هلٌى بأهه ًأحي في اإلالام الثالث بػس اللطآن وصحُح 

لجعائطي الخلمؼاوي اإلاىلس، ومىص هصه الفترة ، وظل مذخطط دلُل الصي أشاغه هصا الػالم ا2البذاضي 

ؼ في الجعائط واإلاغطب ألاكص ى ومطاهعه الػلمُت داضت اللطوٍحن في فاغ.   مطسضا للفله والدشَط
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هـ( والىطف ألاٌو مً اللطن الؼازغ غشط اإلاُالزي 9شهسث الفترة بحن أوادط اللطن الخامؽ غشط )      

اٌ في جيشُغ الحُاة الثلافُت في اللطوٍحن هـ(، هجطة غسز مً الػلماء الجعائط 10) ٍحن الصًً وان لهم زوض فػَّ

 في فاغ.

ولس في  3وهصهط غلى ػبُل اإلاثاٌ ال الحطط؛ غلى بً مىس ى بً غلى بً هاضون أبى الحؼً اإلاعغطي           

هـ والظم ابً غاظي حؼؼ 891م( ثم اهخلل ئلى فاغ غام 1466هـ )871معغطة مً أغماٌ جلمؼان ػىت 

ل غىه غلما حًما حتى كُل له: دعاهت غلم لىثرة الفىىن غىسه وأحاظه في حمُؼ ما  وغشطون ػىت، فحطَّ

س ي و 906ًجىظ له غام  س ي وغحرهم مً الػلماء، ثم أدص غىه غبس الىاحس الىوشَط هـ ، وأدص غً الىوشَط

ئسة، وان غاًت في الحفظ، الِؼِخني والعكاق وغحرهم، وواهذ ئفازجه ال ػاحل لها حتى أهه ال ًدىفؽ ئال بفا

 مخىاضػا مىطفا هثحر الخالوة. 

ً وئحاظة غسز هبحر مً العلبت والػلماء        و ًبسوا مً هخب التراحم أن اإلاعغطي الخلمؼاوي ػاهم في جيٍى

م(، فياهذ مسة وشاظه الػلمي في 1544هـ )951هظطا للمسة التي زضَّغ فيها في اللطوٍحن حُث جىفي ػىت 

م( أي حىالي 1544-1486هـ )951هـ ئلى 891ذه ابً غاظي واإلاطحلت التي زضَّغ فيها جمخس مً مالظمخه لشُ

 .4ػخىن ػىت مً ظلب الػلم ووشطه وبلغ ضِخه وشهطجه آلافاق وحضط حىاظجه الؼلعان فمً زوهه

هجطي و وان للظطوف والاضعطاباث الؼُاػُت في الغطب الجعائطي في الىطف الثاوي مً اللطن الػاشط ال    

زوض في هجطة غسز ال 5م1560م(، اإلاخمثلت في الفخىت التي وكػذ بحن غلماء جلمؼان وألاجطان ػىت 16)

ٌؼتهان به مً الػلماء الىباض الصًً اشتهطوا ببراغتهم في غسة غلىم وادخطاضاث غلمُت، فؼاهمىا في همى 

هصه، واضثُت غلى الحُاة الثلافُت  وجعىض الحُاة الػلمُت في اإلاغطب ألاكص ى، بِىما واهذ اوػياػاث هجطتهم

 م:1560والػلمُت في الغطب الجعائطي داضت جلمؼان، ومً بحن غلماء جلمؼان الصًً هاحطوا في ػىت 

أحمس بً أحمس بً دمحم بً ٌػلىب الػبازي الخلمؼاوي أبى الػباغ، غالم هبحر مً فلهاء اإلاالىُت مً  -   

هـ  في حملت فلهاء بلسه، فأهطمه الحيام بها 968فاغ ػىت  أهل جلمؼان، وبها وشأ وحػلم ثم اهخلل ئلى

، ولم جىً هجطة هصا الػالم نهائُت حُث ضحؼ ئلى جلمؼان ثم اػخلط بملُاهت وأدص غىه 6واشخغل بالخسَضؽ

الصي وضفه بأهه  غسز مً الػلماء اإلاغاضبت مً أمثاٌ دمحم بً غلي اإلاشهىض بابً غؼىط الحؼني الشفشاووي

م السجُت له هفؽ أبُت، وهمت غالُت وشجاغت »  ط الػلم هٍط ضحل مً فحٌى الػلماء ،هبحر الهمت غٍع

ال حؼىوه بأحس مً الفلهاء »، وأمط له الؼلعان الغالب بألف مثلاٌ شهبا وكاٌ )الؼلعان( 7«وئكسام

هاحُت وعجب الىاغ مً حؼً وإلاا اشخغل بالخسَضؽ كطسه العلبت مً ول «. وغحرهم فان همخه هبحرة

 .8غباضاجه وجحلُله وهلله
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ومً الػلماء الصًً بطغىا في جسَضؽ اللطاءاث في اللطن الؼازغ غشط اإلاُالزي في فاغ، هى الػالم غلي       

م(، أػخاش اللطاءاث وكىاغس اللغت وألازب مً أهل جلمؼان، اػخىظً 1572هـ / 980بً غِس ى الطاشسي)

ه فيها بخسَضؽ الىطاَضؽ، وهي اإلاىظىماث ألاولُت اإلاخػللت بضبغ اللطآن وضػمه مسًىت فاغ واػتهل غمل

سه، ووان باضغا في اللطاءاث الؼبؼ، وال عجب في شلً فلس غطفذ بػض اإلاطاهع في الجعائط بالحصق في  وججٍى

 هصه اإلاازة، مثل ظواوة حتى أنها واهذ ملطس الػلماء لإلجلان هصا الػلم.

، 9حرة غً غلماء حاؤوا مً اإلاغطب، وكطسوا ظواوة لخػلم اللطاءاث الؼبؼ غلى شُىدهاوهىان أمثلت هث     

وغلي بً غِس ى الطاشسي وان مً هإالء الػلماء الصًً بطغىا في اللطاءاث الؼبؼ فأفاز بها الىثحر مً العلبت 

ال ودخمه ا مطاث في فاغ حُث أػىس ئلُه هطس ي الشاظبُت الىبري بمسجس الشطفاء، فسضػها ظمىا ظٍى

، فيان لهصا الػالم زوض هبحر في جلٍطب غلم اللطاءاث ئلى ظلبت 10واػخذسم شطوحها وأدصها غىه اإلاىجىض 

 وغلماء فاغ.

ً دمحم بً غبس الطحمً         أما في غلم الىالم فلس اشتهط في فاغ الػالم الجعائطي الخلمؼاوي اإلاىلس والخيٍى

ِسَم ئلى فاغ في 1573-1502( )هـ981-908بً حالٌ أبى غبس هللا الخلمؼاوي )
َ
م( وان ئماما في غلم الىالم، ك

وهاٌ حظىة هبري غىس  11م1551هـ/958ضسض أًام الؼلعان أبي غبس هللا دمحم الشُر الشٍطف ػىت 

ْىُه دعغ الفخىي وؤلامامت والخعابت والخسَضؽ بجامؼ اللطوٍحن، وواهىا ٌؼخسغىهه في حملت 
َ
الؼػسًحن فَىل

طعحبىهه مػهم في بػض أػفاضهم مثل صحبخه الؼلعان غبس هللا الغالب  أغُان الػلماء ئلى مطاهش ٍو

هـ ئلى ػىغ، فلسمه ئلى ؤلاكطاء بالجامؼ الىبحر بخاضوزاهذ فأدص غىه غلمائها وظالذ 980الؼػسي غام 

اػخه الػلمُت بفاغ حتى أػً وأثلله الهطم و اهخفؼ الىاغ به، وبلي في جسَضؽ الفله واإلاىعم  أًام ٍض

ً ػىت وهي مسة ئكامخه في فاغ ئلى وفاجه بها ػىت و  الػلائس والبُان والحسًث والخفؼحر ألهثر مً غشٍط

 .12هـ وأشهط جالمُصه أحمس اإلاىجىض 981

ئضافت ئلى أحمس بً دمحم بً دمحم بً ًحي اإلاػطوف بابً حُسة اإلاسًىوي الجحزضي الىهطاوي أبى الػباغ،      

مً مىاهل الفضل والسًً والػلم اإلاخحن وأدص الػلم غً فلهاء وهطان  وان ًسضغ غلم الىالم بفاغ، ووان

وجلمؼان والشُر أبي غبس هللا الؼىىس ي والىفُف ابً مطظوق، وهى الصي وان ًعالؼ له وأبي غبس هللا دمحم 

بً أبي حمػت الىهطاوي، وأدص غىه الػسًس مً العلبت في فاغ، وجذطج غلى ًسًه غلماء هباض مً أمثاٌ أبى 

س غبس الطحمً بً دمحم الخباظ اللططي وغحرهما، فؼاهم هصا الػالم في ال ػباغ اإلاىجىض والشُر أبى ٍظ

س 1548-1544هـ)955-951جيشُغ الحُاة الثلافُت في فاغ باإلاغطب وواهذ وفاجه ما بحن  م( غً غمط ًٍع

 .13غً الؼبػحن ػىت كط ى أغلبها في بث الػلم ووشطه
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في جذططهما في غلم الىالم الصي وان ٌػخبر مً أهم الػلىم ئن لم ًىً جخجلى أهمُت هصًً الػاإلاحن     

غلم الىالم أوثم الػلىم زلُال  »أهمها، فلس غطفه مطعفى الطماص ي في اللطن الثاوي غشط الهجطي بماًلي: 

ططف غىه ما ال ًلُم  وأوضحها ػبُال وأشطفها فىائسا وأهجحها ملاضس، ئش به حػطف شاث الحم وضفاجه ٍو

ىن ووان هصًً الػاإلاحن مً أهم أػاجصة هصا الػلم في فاغ، 14«ال جلبله شاجه به و ، وجفَىق فُه الجعائٍط

ً وئحاظة غسز هبحر مً العلبت و الػلماء في هصا الػلم  لت مً جيٍى فخمىىىا دالٌ حُاتهم الػلمُت العٍى

ن الؼازغ غشط وغحره مً الػلىم، فياهذ مؼاهمتهم هبحرة في مجاٌ الخسَضؽ و الخػلُم في اللط 

 هـ(10اإلاُالزي)

حن غلى حاضطة فاغ ومطهعها الػلمي اللطوٍحن ضغم أهمُخه، بل       لم ًلخطط جىاحس الػلماء الجعائٍط

اهدشطوا في وامل اإلاسن الىبري في اإلاغطب ألاكص ى وداضت في الػاضمت مطاهش، التي اػخلط بها دمحم شلطون 

ِلَب 1576-1502ـ( )ه983-908)15بً هبت هللا الىحسًجي الخلمؼاوي
ُ
في وكخه، « بمالً الطغحر»م( الصي ل

 .16وهى مً هباض فلهاء اإلاالىُت

م(، فللسه الؼلعان الغالب باهلل الفخىي وضٍاػت الػلم 1559هـ )967كسم أوال ئلى حضطة فاغ ػىت       

، 17مطاءبحضطة مطاهش وػائط أكعاض اإلاغطب، وحػل له هطػُا في كططه وان ًحضطه الؼلعان و ػائط ألا 

فيان له هفىش هبحر لسي الؼلعان و هاٌ احترام وجلسًط أغُان السولت لبراغخه وفطاحخه، فلس للبه ابً 

غالم العمان وفاضغ اإلاىابط وغطوغ الىطاس ي... ظلم اللؼان واػؼ الػباضة واضح البُان مىفسح » غؼىط بـ

 .18«الطسض هثحر اإلاػطفت.

الىالم واإلاىعم والبُان حُث أدص غً الشُر أبي غثمان اإلاىىوي غلم ووان فليها هىاظلُا، باضغا في غلم      

، 20وغالمت الىكذ أبي الػباغ ابً ظهطي  19الىالم، وهى بسوضه أدص غً الشُر أبي غبس هللا الؼىىس ي

واشتهط هصًً الػاإلاحن بهصا الػلم وػُعطة مإلفاث الؼىىس ي في غلم الخىحُس ػُعطة جامت غلى الساضػحن 

 .21ػثماويظُلت الػهس ال

فال عجب أن ًيىن شلطون بً هبت هللا غالمت في هصا الػلم، ئضافت ئلى غلىم أدطي جفىق فيها، وله       

شطح غلى ضحع أبي ئسحاق الخلمؼاوي في الفطائض، وأدص غىه الىثحر مً الػلماء والعلبت وػاهم في 

 م(.1576-1559هـ )  983ئلى  967جيشُغ الحُاة الثلافُت في غاضمت السولت الؼػسًت ما بحن  

أهه  -ابً غؼىط -كط ى هصه الفترة مً حُاجه مخىلال بحن اإلاسن اإلاغطبُت، فلس شهط ضاحب زوحت الىاشط      

س له أػمائهم وغلىمهم، ئال أهه ضُؼ هصا الخلُُس، فلم  َُّ ػأله غً أشُاده غىسما للُه بمىىاػت، فل

ًيخلل غبر مسن اإلاغطب، داضت فاغ ومطاهش ًلخطط زوضه في وشط الػلم غلى مسًىت واحسة، بل وان 

م(  في هصه الطحالث 1571هـ()980ومىىاػت، وكس ضافله الػالم أحمس بً دمحم بً كاػم الػلباوي )ث 
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الػلمُت املحلُت، وهى الػالم الصي جطسض للخسَضؽ باللطوٍحن بفاغ وفلُه ماليي مشاضن في غسة غلىم، 

 .22مً أهل جلمؼان

في هصا اللطن الؼازغ غشط، فلس هٌع بها أػخاش الفله و اإلاػلىالث أبى اللاػم بً  مذًنت جطىانأما      

م( زضغ الفله واإلاىعم والحؼاب وغحرها مً الػلىم الػللُت 1586هـ( )995ػلعان اللؼىعُني ) وان حُا 

 .23في مجلسًً« الاهخطاض للؼىت و الطز غلى العائفت ألاهسلؼُت» في هصه اإلاسًىت، وله مإلف 

از، فأضله مً       
َّ
في ححن الشُر الػالمت أبى غبس هللا دمحم بً اأحمس الخلمؼاوي الصي ٌػطف بابً الىك

، ولىىه 24جلمؼان بها وشأ ثم اهخلل منها بػس الخحطُل ئلى مسًىت جاضوزاهذ باإلاغطب حُث ولي اللضاء

ِؼَىت الؼ
ْ
ل
َ
ىػُحن، فأضعط ئلى مغازضتها اضعسم في بساًت ألامط ببػض الطػىباث الػخحيام العجمت في أ

خىن ثم منها ئلى فاغ فىلـي الخعابت بجامؼ  ئلى سجلماػت فػحن كاضُا ودعُبا، ثم اهخلل ئلى مىىاػت الٍع

ألاهسلؽ وبػسها ضحؼ ئلى جاضوزاهذ و ولي بها الفخىي والخعابت وجطسض ليشط الػلم فىفؼ هللا به أمت مً 

ؽ غىسها أدعب مً ابً الىكاز ئال أن هللا ادخاضه لخاضوزاهذ الىاغ، ووان الؼلعان اإلاىطىض ًلٌى فُه "لِ

، وهى أٌو مً كطأ الجامؼ الصحُح للبذاضي بخاضوزاهذ كطاءة ضبغ 25ووان له وحاهت غىس ملىن وكخه

وئجلان، ودعب بها ببراغت اللؼان ،و أٌو مً أحُا بها لُلت اإلاىلس باحخماع الىاغ في مجزله وكطاءة كطائس 

، فيان بالغ الاهخمام بػلم الحسًث حُث له أبُاث ًحث فيها غلى زضاػت وكطاءة البذاضي ًلٌى 26مسحه ملسو هيلع هللا ىلص

 فيها:  

 كخاب البخاسي واظب على           قشاءجه واسوه في الشذائــــــــــــــــــــــذ

 شمىم ألافاعي ألاشاودفهى املـجشب جشيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقــه           لذفع 

مىن الػلماء الصًً ًخلطبىن ئلى الؼلعان، فهى اللائل:
ُّ
 ووان مً الشُىخ الصًً ًص

ْل التراب وال حعمل لهم عمال         فالشش أجمع في رلك العمل
ُ
 27ك

فؼاهم هصا الػالم الجعائطي في جىمُت مىعلت جاضوزاهذ التي وان أغلب ػيانها بطبط ال ًحؼىىن      

بسوا مً ضحُله غنها ثم غىزجه ئليها، أهه ججاوظ غائم اللغت الصي أحبره غلى اإلاغازضة في  اللغت الػطبُت، ٍو

البساًت فيان الفضل ئلى هصا الػالم في وشط غلم الحسًث والبُان في بالز الؼىغ مً اإلاغطب ، وبػس وفاجه 

س غبس الطحمً في وشط غلمه وهس1592ًهـ / 1001ػىت  ، وأبطظ مؼاهماث هصا الػالم 28هم دلفه ابىه أبى ٍظ

م في مىعلت وان أغلب  ت ولغت اللطآن الىٍط في مىعلت جاضوزاهذ مً الؼىغ اإلاغطبي، ئحُاء الؼىت الىبٍى

غ.  ػيانها مً البربط ألاماَظ
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و آدط غلماء اللطن الؼازغ غشط في فاغ، هى ابً أحس أهبر غلماء الجعائط؛ غبس الىاحس بً      

س  ي أبى دمحم، حُث اهخلل أبىه ئلى فاغ فاًضا مً ظلم ػلعان جلمؼان دمحم بً أبي ثابذ أحمس بً ًحي الىوشَط

، فاػخلط في فاغ وهىان ولس ئبىه غبس 29هـ، فنهبذ زاضه وهسز في حُاجه874اإلاػطوف باإلاخىول ػىت 

ت ئضافت ئلى الخسَضؽ، واشتهط بمىاكفه الطاضم 30الىاحس، الصي أهمل مؼحرة أبُه في ظلب الػلم ووشطه،

والثابخت غلى الحم، وال ًذاف في هللا لىمت الئم، ووان آدط هصه اإلاىاكف ػببا في كخله أو اػدشهازه حُث 

غىسما ػُعط الؼلعان أبى غبس هللا دمحم الشُر الشٍطف غلى اإلاغطب، حاضط مسًىت فاغ، وفشل في 

س ي،  فبػث ئلُه وحاٌو ئغطاءه، زدىلها، فلُل له ال ًباٌػً أهل هصه اإلاسًىت ئال ئشا باٌػً ابً الىوشَط

ني املحاضط في ضكبتي وال ًحل دلؼ ضبلتها ئال  س ي أن بُػت الؼلعان اإلاٍط فيان ضز الشُر غبس الىاحس الىوشَط

بمىحب شطعي وضفض مباٌػت الؼلعان دمحم الشُر الشٍطف، فأمط هصا ألادحر بػض غُىهه لُأجىه بالشُر 

س ي، فصهبىا ئلُه ووحسوه بج امؼ اللطوٍحن ًسضغ الجامؼ الصحُح للبذاضي، فأهعلىه غبس الىاحس الىوشَط

غً هطػُه و أدطحىه مً اإلاسجس وغىس ضفضه الصهاب مػهم كخلىه فاػدشهس إلاىكفه الؼُاس ي و الشطعي 

 .31م(1549هـ )955ػىت 

س ي في جيشُغ الحُاة الػلمُت في فاغ حُث ولي اللضاء ثم ؤلافخاء        ػاهم غبس الىاحس الىوشَط

اء الؼطاج، بػس وفاة ا لشُر ابً هاضون، ومً حملت مً أدص غىه مً الػلماء أبى ضاشس الُسضي، وأبى ظهٍط

س الؼلىاوي، وأبى الػباغ اإلاىجىض، ووان ًحضط مجلؼه الخاص هباض الػلماء مً أمثاٌ العكاق  وأبى ٍظ

 .32والِؼِخني

خبؽ مً كىاغس مصهب و أهم ما دلفه مً هخب وجألُف هظم كىاغس اإلاصهب اإلاؼمى "الىىض اإلال      

ازاث ضائلت، وهصلً شطحه غلى مذخطط ابً  بً أوؽ" لخظ فُه "ئًضاح اإلاؼالً" لىالسه وظاز غلُه ٍظ

س اللحرواوي،  الحاحب الفلهي في أضبػت أػفاض وشطحه اإلاعٌى والعجُب غلى "الطػالت" ملحمس بً أبي ٍظ

 .33وهظم "جلخُظ" ابً البىا في الحؼاب وله أظحاٌ ومىشحاث

للس جطهذ شخطُت هصا الػالم بطماتها في العلبت الصًً جيىهىا غلى ًسًه، حُث جفىق غسز        

منهم في غسة غلىم، ولم ًخىكف جأثحره فيهم غلى اإلاؼخىي الػلمي، بل حػساه ئلى اإلاىكف الؼُاس ي الثابذ مؼ 

خل الشُر غبس الىهاب العكاق أبى دمحم، الصي دلف غبس الىاحس الىوشَط
ُ
س ي في دعت اللضاء الحم، فلس ك

وؤلافخاء في فاغ، مً ظطف الؼلعان أبي غبس هللا دمحم الشُر الشٍطف الؼىس ي ألػباب ػُاػُت هصلً 

 .34هـ960ػىت 

فلس حػسزث مُازًً ئػهاماتهم الثلافُت مً الخسَضؽ و الخألُف حُث جذطج غلى أًسيهم غسز 

ع الػلىم الىللُت والػللُت، مطحػا اغخمس هبحر مً الػلماء و العلبت، وبلُذ مإلفاتهم في الػسًس مً فطو 
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غلُه الىثحر مً الػلماء وظلبت الػلم في اإلاساضغ التي اهدشطث غبر اإلاطاهع الػلمُت في اإلاسن الىبري، بل 

حػسجه ئلى جىلُتهم دعت اللضاء والخعابت وؤلامامت وؤلافخاء وهالىا الحظىة والجاه لسي الؼلعاث الؼُاػُت 

 .في هصه البالز

                                                           

/  3الجزائشيىن في البلذان العشبيت وإلاشالميت فيما بين القشهين الخاشع و العششين امليالدًين) العلماءغماض هالٌ،  - 1

م، اإلاطسض الؼابم، ص  -. 116، ص 2010،  2(، زًىان اإلاعبىغاث الجامػُت، ط هـ41  .264ابً مٍط

 .71، اإلاطحؼ الؼابم، ص 2، ججاسيخ الجزائش الثقافيأبى اللاػم ػػس هللا،  - 2

ع ؤلابتهاج هُل بابا: أحمذ الخنبكتي - 3  زاض ميشىضاث ،ظطابلؽ الهطامت هللا غبس الحمُس غبس وجلسًم: غىاًت السًباج، بخعٍط
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 . 271، ص (.1991
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 119اإلاطسض هفؼه، ص  - 8
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ً بًٗها  حٗخبر كبُلت الٗمىع مً بحن ملخص:    اللبائل الٗغبُت الهاللُت اإلاهاحغة بلى الجؼائغ والتي اؾخَى

مً زالٌ ملالىا َظا الىكف ًٖ بٌٗ الجىاهب اإلاهمت مً  هُمذ هدُجت ْغوف مسخلفتبالص اللهىع 

ش َظٍ اللبُلت و   ألاصواع املخخلفت التي ؾاَمذ فيها.جاٍع
ABSTRACT: The amur tribe is one of the Arab tribes who migrated to Algeria 

and some of them have settled in the qsur region due to different 

circumstances.this paper aims to shed light on some important aspects of the 

history of this tribe and its contributions. 

ُت الهاللُت هدُجت ْغوف بجىىب غغب الجؼائغ هجغاث هبحرة لللبائل الٗغب 1ض ٖغفذ بالص اللهىع ك     

ذ بضوعَا في الخغحراث املخخلفت التي ٖغفها اإلاغغب ؤلاؾالمي ٖلى ؾُاؾُت واكخهاصًت ( ؾاَممسخلفت )

مىع اإلاىدكغة في  َٗ الهُٗض الؿُاس ي والاكخهاصي والاحخماعي والثلافي مً بحن اللبائل الٗغبُت هجض كبُلت ال

ا التي لٗبته ا هثحر مً مىاَم الجؼائغ وهظا حىىب قغق اإلاغغب ألاكص ى والتي وان لها وػجها مً زالٌ ؤصواَع

 في مجاالث مسخلفت.

وم٘ طلً فةن َظٍ اللبُلت ال جؼاٌ مجهىلت لضي هثحر مً الباخثحن والضاعؾحن هما ؤهىا لم هجض صعاؾت  

ىذ مىُلت  مفغصة زانت بها.فغؤًىا مً الًغوعي البدث في َظٍ اللبُلت وبهفت زانت جلً التي اؾخَى

الكاتها باللبائ هاب فالخٍٗغاللهىع كهض  ا ٖو ل ألازغي التي حٗاٌكذ مٗها ٖغبُت واهذ ؤو ومٗغفت ؤصواَع

ت زالٌ اللغهحن الثامً ٖكغ والخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصًحن.  بغبٍغ

ْن    
َ
ا مً الدؿائالث ؾىداٌو الىكف ٖنها مً زالٌ مداولخىا ومضازلخىا َظٍ والتي هغحى ؤ َظٍ وغحَر

ض مً البدث والىٓغ فيها  كهض الىكف ًٖ هثحر مً جيىن لبىت ؤؾاؾُت للباخثحن والتي ال بض مً اإلاٍؼ

 زهىنُاث َظٍ اللبُلت.  

 الفشوع واملوطً (. –قبيلت الَعموس:) اليعب 

 وعبهم وأصولهم: -أ 

لم هجض ِطهغ للبُلت الٗمىع في هثحر مً هخب ألاوؿاب التي اَلٗىا ٖليها وال وٗغف ؾببا لهظا ؤلاغفاٌ    

ا ابً زلضون في جمُحز َبج  باؾخثىاء ؤلاقاعة اإلافُضة التي طهَغ
ْ
ز
َ ْ
؛ بط كاٌ ؤجهم لِؿىا مً ألا وؿبهم ألاٌو

لُا الكمالُت وبهما لخلىا بهم والغالب بلى الًٓ ؤجهم مً ولض ٖمغو بً ٖبض مىاف بً َالٌ  الهاللُحن بةفٍغ

 وػغبت وألازبج مً ؤبي عبُٗت وال هجض بُنهم 
ً
اخا ًَ بً َالٌ ألن ٍع ولِؿىا مً ولض ٖمغ بً ؤبي عبُٗت بً َجِهُ

م مً بُىن َالٌ اهخماءاهخماء بال  .2جملت، وهجض بُنهم وبحن كغة وغحَر
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اؾت ٖلى ؤخض مً َالٌ وال هاحٗت   بض هللا ولِـ لهم ٍع اهلؿم الٗمىع في ؤٌو ٖهضَم بلى بُىحن َما: كغة ٖو

م عحالت؛  جًٓٗ لللتهم وافتراق ملتهم بهما َم ؾاهىىن بالًىاحي والجباٌ وفيهم الفغؾان وؤهثَر

ىىا البالص ا  بلى حبل عاقضاؾخَى
ً
.َظٍ البالص مداطًت للصخغاء خُث اللفغ 3إلامخضة ما بحن حبل ؤوعاؽ قغكا

 والجضب.

 
ً
.بِىما جىػٕ ٖبض هللا بلى بُىن 4فإما بىى كغة منهم؛ فبًُ مدؿ٘ بال ؤجهم مفتركىن في اللبائل واإلاضن وخضاها

اؾت بني ٖبض هللا بً ٖلي ومً جيؿل منهم وإوالص دمحم وؤو  ومنهم ؤوالص ٖىان بً دمحم  5الص ماض يوؤفساط جدذ ٍع

ؼ بً دمحم ومنهم ؤوالص قىغ بً ٖىان وفاعؽ بً ٖىان ومنهم ؤوالص ًخي ابً ؾُٗض بً بؿُِ بً قىغ. ٍؼ  ٖو

 فشوع قبيلت العموس: -ب 

ت جىلؿم بضوعَا بلى زالزت فغق، وكض ؤفاصجىا   اث هبحرة؛ وول مجمٖى مىع بلى زالزت مجمٖى َٗ جىلؿم كبُلت ال

غ ب ٌٗ يباٍ ٖؿاهغ الاؾخٗماع الفغوس ي ؤزىاء جىفُظَم لؿُاؾت فغوؿا الخىؾُٗت بجىىب غغب جلاٍع

دت ألفغاص َظٍ اللبُلت؛ بل ؤُٖخىا   نٍغ
ً
غ لم حُُٗىا ؤٖضاصا الجؼائغ بإٖضاصَم؛ ختى ولى ؤن َظٍ الخلاٍع

ً ؤو اؾخُالٖاتهم الصخهُت، بال ؤهىا هغ  ي ؤن َظٍ جلضًغاث لها فلِ وفم ما ونلهم مً ؤزباع املخبًر

ض ؤن جخىؾ٘ في الجىىب ومً نالخها  الخلضًغاث غحر بُٗضة ًٖ واك٘ الخاٌ؛ باٖخباع ؤن فغوؿا واهذ جٍغ

مٗغفت ؾيان َظٍ اإلاىاَم مً كبائل وؤٖغاف مسخلفت مً حهت؛ ومٗغفت حٗضاصَا وجدغواتها مً حهت زاهُت 

 ختى جدلم مكغوٖها الخىؾعي.

 للًابِ  
ً
غا ت نغحرة الٗضص مً الٗمىع اهضمجذ في ػمً ؾابم  Monthanberyهما ؤفاصها جلٍغ ؤن مجمٖى

غ .6م٘ فغق ؤوالص حٍغ ٍغ  منها؛ وال وٗغف مضي صخت كٌى َظا الًابِ في جلٍغ
ً
 ؛ وؤنبدذ آلان حؼءا

غ   جيىن كبُلت الٗمىع ٖلى الىدى آلاحي: 7بإعقُف فاوؿحن 1912ماعؽ  4وخؿب جلٍغ

  أوالد بوبكش-1
ً
اث الثالزت ٖضصا ، ًخىػٖىن ٖلى زالزت فغق 1806في اللبُلت؛ مجمٕى ؤفغاصَا ؤهبر املجمٖى

 هي:

ت بخٗضاص - غ  846ؤوالص ٖبض هللا ٌكيلىن ؤهبر فغكت في َظٍ املجمٖى ت صواٍو ىن بلى مجمٖى م ًخفٖغ فغص.َو

م، ؤوالص الؿهلي، ؤوالص  هي: ؤوالص لٗىع، ؤوالص كضوع، ؤوالص ٖلي، ؤوالص صخمان، ؤوالص ٖبى، ؤوالص ٖبض الىٍغ

 ، ؤوالص ؤمان هللا، ؤوالص بً الضًً، ؤوالص بً صوصة، ؤوالص مهباح. ههغ

ُُب بلغ ٖضصَم -
ُ
م هي: ؤوالص زٍغو، ؤوالص زلُفت، ؤوالص الخىمي، ؤوالص ابغاَُم،  600ؤوالص ك َغ فغص.وصواٍو

 ؤوالص ٖمحر.

اِبُذ بلغ ٖضصَم -
َ
ظ
َ
م هي: ؤوالص مىس ى، ؤوالص ِٖس ى، ؤوالص الجُال 360اإلا َغ ت، ؤوالص فغص.وصواٍو لي، ؤوالص بىجٖغ

 ٖبُض، الؿىالم.

ت في اللبُلت مً خُث الٗضص؛ بلغ مجمٕى ؤفغاصَا  أوالد ْظِليم-2 فغص ًخىػٖىن َم  1338زاوي مجمٖى

 هظالً ٖلى زالزت فغق هي:
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ِغٍَىاث بلغ ٖضصَم -
ْ َ
،  524اإلا ت، ؤوالص ِٖس ى ولض ٖلي، ؤوالص حلٌى م هي: ؤوالص ؾُٗض، بىجٖغ َغ فغص.وصواٍو

 الدجحرة، ؤوالص بىطن، ؤوالص وصة، البُاًًت، ؤوالص الٗىافي، ؤوالص اللضاصعة، ؤوالص بلٗام. ؤوالص

ْخِمي بلغ ٖضصَم -
َّ

م هي: ؤوالص الخىمي وؤوالص ؤخمض. 450ؤوالص الص َغ  فغص.وصواٍو

اَعب ) ٌٗغفىن بالكىاعب ( بلغ ٖضصَم -
َ
اجىت، الٗىا 360ؤوالص ُبىق م هي: الغػاػكت، الٍؼ َغ بض، فغص.صواٍو

 حبابغة، خملُلي، اإلاىانغة.

ت الثالثت وألازحرة مً خُث ٖضص ؤفغاصَا البالغ  الصوالي-3 فغص ًخىػٖىن َم هظالً  1053وهي املجمٖى

 ٖلى زالزت فغق هي:

اْث بلغ ٖضصَم - َُّ ِل َٖ م هي: ؤوالص اٖمغ، ؤوالص بىبىغ، للىاهت، ؤوالص مىس ى، ؤوالص  420ؤوالص  َغ فغص.صواٍو

 ع مِؿاث، ؤوالص لٗى 

ى، ؤوالص بىػٍان، لهُاًىت، ؤوالص الكُش.  333ؤوالص ْؾلُمان بلغ ٖضصَم - بُّ
َ
م هي: اللبابضة، ؤوالص ه َغ  فغص.صواٍو

اَمغ بلغ ٖضصَم - َٖ م هي: ؤوالص الخكعي، ؤوالص الُٗض. 300ؤوالص  َغ  فغص.صواٍو

غ الفغوس ي  ش اإلاظوىع ووفم الخلٍغ  .8فغص 4187وبهظا ًيىن مجمٕى كبُلت الٗمىع زالٌ الخاٍع

 بالد ومواطً قبيلت العموس: -ج 

 م٘ مغوع الؼمً مً   
ً
جُا للض ؤفاصها ابً زلضون في جإلُفه بمىاًَ كبُلت الٗمىع ألانلُت والتي جبضلذ جضٍع

 البالص الكغكُت للجؼائغ بلى حىىب غغبها ببالص اللهىع؛ وبهفت زانت منهم بًُ بىى ٖبض هللا.

ؼ وؤوالص ماض ي بؿفذ حبل ؤوعاؽ اإلاُل ٖلى بؿىغة فإفاصها ابً زلضون بمىاًَ ؤوالص فا عؽ وؤوالص ٍٖؼ

نهم؛ وناخب   الؼواوصة الظًً ًجىلىن بَى
ً
اح وجدذ َاٖتهم زهىنا كاٖضة الؼاب مخهلحن بجىاع ٍع

 الؼاب وبؿىغة ٖليهم َاٖت للغب حىاٍع وخاحتهم بلى ؾلُاهه.

ً ؤوالص قىغ حبل عاقض؛ زم اؾخلل به ؤوالص مدُ  غ هما طهغ ؤن مَى ا بً ؾُٗض بٗض َغصَم ألوالص ػهٍغ

ىٍى 9فهاعوا بلى حبل هؿاٌ ؛ ومنهم مً َاحغ بلى اإلاىاَم الغغبُت مىه في قمالها وحىىبها واهدكغوا 10وؤَو

لـ  ىىا في واخاتها وكهىعَا الىاكٗت بحن ؤخًان ؾالؾل ألَا بهفت زانت ببالص اللهىع؛ واؾخَى

ت والتي جدُِ بها الجباٌ مً وامل الج ، ملغاع 12، بني وهُف11هاث؛ مخمثلت في كهىع فجُجالصخغاٍو

، 19، الكاللت اللبلُت18، الكاللت الٓهغاهُت17، جُىث16، ٖحن الهفغاء15، ٖؿلت14، الهفُهفت13الخدخاوي

، ؾُضي الخاج 24وألابٌُ ؾُضي الكُش 23وؤعبا الخدخاوي 22وؤعبا الفىكاوي 21وبىؾمغىن  20وملغاع الفىكاوي

ت الهغحرة25بً ٖامغ، هغاهضة الم ،26، مكٍغ ٌ 27بٖى ، 28، ؾُضي ؤخمض بلٗباؽ، اإلااٌٗت، زالف، الغؿى

ىت ٍؼ  32؛ بل ونلذ بٌٗ فغكهم بلى فىضي31 30، ؾُضي َُفىع، ؾُضي ؾلُمان، الىضًان وؾدُتن29بٍغ

 ؤوالص ٖبض هللا وؤوالص 34وبىواٌـ 33ومىغل
ً
، فمثال ؛ وجمىىذ مً امخالن ملىُاث فالخُت مً بؿاجحن وخلٌى

ىاث فياهذ لهم ملىُاث بةٌلكُُب واهىا ًمليىن واخاث مً ا ومغغاع، هما  35لىسُل بىىاحي فجُج ؤما اإلاٍغ

 مً َظٍ اللبُلت ؤنبدذ في ؤوازغ الىهف ألاٌو مً اللغن الخاؾ٘ ٖكغ ججٌز بمىاقيها في املجاٌ 
ً
ؤن فغكا
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كت 36اإلامخض ما بحن ٖحن بً زلُل كغب زيُت الؿاس ي بكِ جلغي جخلاؾم م٘ ؾاهىت َظٍ البالص  37بلى الَٗغ

  وبني كُل. 38غاعي وهلِ اإلااء؛ وبهفت زانت كبُلتي خمُاناإلا

ا   ًُ ا ؤؾاؾ ًُ  َبُٗ
ً
لـ الصخغاوي، واهذ ٖامال ويُٗت اللهىع الجغغافُت اإلامخاػة وؾِ حباٌ ؾالؾل ألَا

ش اإلاىُلت ٖبر كغون.بلى حاهب ُٖىن اإلااء اإلاخفجغة وؾِ كهىعَا والتي واهذ ألاؾاؽ الظي  في جىحُه جاٍع

ت الؼهاجُت كامذ ٖلُه الخُا ة في  اإلاىُلت مؿخلُبت ٖىانغ ؾياهُت مخباًىت مخمثلت في الٗىانغ البربٍغ

، التي غلب ٖلى همِ ِٖكها الاؾخلغاع ومماعؾت الفالخت، والٗىانغ الٗغبُت والٗمىع، وؤوالص 39والهنهاحُت

غ وطوي مى40ُ٘ؾُضي الكُش لترخاٌ ،...والتي اٖخمضث في خُاتها ٖلى الخىلل وا41، خمُان، ؤوالص حٍغ

 مٗخمضة ٖلى اإلااقُت همهضع عػق.

ت وحبالها؛ بط   وبهظا جيىن غالبُت ؤفغاص كبُلت الٗمىع كض اهدكغث وجمغهؼث بيافت مجاٌ اللهىع الصخغاٍو

 ( ً جمىىذ مً فغى وحىصَا؛ وبهفت زانت بلهىع جُىث، الهفُهفت، الٗحن الهفغاء، اإلاغغاٍع

  جُج باإلاغغب ألاكص ى.الخدخاوي والفىكاوي ( بالجؼائغ وكهغا بٌل وف

 لها مىً ؤفغاصَا مً الخدىم في َغق ومٗابغ كىافل الخجاعة  
ً
 مهما

ً
هما ؤن َظا الاهدكاع والخىؾ٘ وان ٖامال

ت مً حهت وكىافل الدجاج بلى مىت اإلاىغمت مً حهت زاهُت.وهلمـ َظا مً زالٌ الخألُف التي  الصخغاٍو

في عخلخه بٗض ٖىصجه م٘ عهب الدجاج مً  42طهٍغ الُٗاش ي ؤقاعث بلى َظٍ اللبُلت بٗض ابً زلضون ومنها ما

م الصخغاوي اإلاإلىفت ٖام  ت الىغاهض،  1663 -َـ  1074ؤصاء فٍغًت الدج ٖبر الٍُغ م؛ بلىله: " وبلغىا كٍغ

ووحضهاَا في غاًت ما ًيىن مً الغالء وكض غاعث ٖليهم زُل مً زٌُى الٗمىع باألمـ فإزظث لهم 

...وفي الغض اعجدل
ً
 .44الغغبُت كض فغوا ؤمامىا مً الٗمىع..." 43ىا ووحضها ٖغب ألاغىاٍغىما

م؛ بط وكف ٖلى كُُ٘ هبحر مً  1707 -َـ  1119كبُلت الٗمىع في حجخه الثاهُت ٖام  45هما طهغ الهكخىوي

ب مً بىؾمغىن. م بمىي٘ كٍغ  اإلااقُت لٗغب الٗمىع وغحَر

ا ألانل ُت مً قغق الجؼائغ بلى غغبه؛ فبٗض ؤن واهذ وبهظا جيىن َظٍ اللبُلت كض غحرث مىاًَ اهدكاَع

مىاًَ َظٍ اللبُلت في ٖهض ابً زلضون ما بحن حباٌ ألاوعاؽ وحبل عاقض ؤنبدذ في ؤوازغ اللغن الؿاب٘ 

 ٖكغ ببالص حباٌ اللهىع.

 الحياة العياظيت عىذ قبيلت العموس:-1

راث وبنالخاث في مجاالث ٖغفذ الجؼائغ جُىعاث ؾُاؾُت مً كُام خىم ٖثماوي وما ناخبه مً حغح 

ٖضًضة.وؾيان مىُلت بالص حباٌ اللهىع ٖامت؛ ومنها كبُلت الٗمىع زانت، لم جىً في مىإي ٖنها بالغغم 

ظا ما ؤقاع بلُه الُٗاش ي في عخلخه بلىله:  بن ؤحؼاء هبحرة » مً ؤجها ْلذ مخفلخت مً الؿلُت الؿُاؾُت؛ َو

اوي، بل هي جدذ جهغف ؤمغاء مدلُحن...وألوالص ؾُضي مً البالص واهذ مؿخللت ال جسً٘ للىحىص الٗثم

 .46«الكُش هفىط ٖلى مىاَم قاؾٗت 
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 واخض  
ً
 حغغافُا

ً
لـ الصخغاوي التي واهذ جمثل مجاال فمً زالٌ كٌى الُٗاش ي هفهم ؤن بالص اللهىع وألَا

ًبلى َظا  ٖلى ما َى قائ٘ ٖلى ألالؿً لضي ؤَالي َظٍ اإلاىُلت ْلذ مؿخللت ًٖ الىفىط الٗثماوي، لىً

ا فلِ ليىن الىاك٘ وان ٖىـ طلً.بط حٗل ألاجغان بُنهم وبحن ؤَالي َظٍ اللهىع واؾُت  ؤمًغا ْاَغًٍ

ت، ومً َظٍ اللبائل التي حٗاوهذ م٘  47جمثلذ في كبائل املخؼن  ؿىٍغ ت ٖو والتي ؤؾىضث لها مهام بصاٍع

 الىٓام التروي هجض كبائل ؤوالص ؾُضي الكُش.

اث ؾياهُت واهذ ممخىٗت مً ؾلُت الباًلًُ، وواهذ » ُٗضووي: هما ًظهغ هانغ الضًً ؾ  بن مجمٖى

جخإلف ؤغلبها مً اللبائل التي واهذ حِٗل في اإلاىاَم الجبلُت الخهِىت...ؤو التي واهذ ججىب حهاث 

لـ الصخغاوي ) ؤوالص هائل والٗمىع واللهىع (، وجسىم الصخغاء... غاهُت ومىاَم ألَا  .48«الهًاب الَى

ت جدذ هما ؤن ؤلا  صاعة الفغوؿُت بٗض الٗثماهُحن لم جخمىً هي ألازغي مً بزًإ اللبائل الٗغبُت ؤو البربٍغ

 ؾلُتها فالىٓام الظي وان ؾائضا بمىُلت حباٌ اللهىع َى هٓام الجماٖاث واإلاكاًش.

ً لم ًيىهىا ًسًٗىن    ومما ؾبم هفهم ؤن ؾيان بالص اللهىع مً الٗغب البضو الغخل والبربغ اإلاؿخلٍغ

ألي هٓام غحر هٓام اللبُلت فهى هٓامها الؿُاس ي بط فغى ؤن ًغجبِ ؤفغاصَا بًٗهم ببٌٗ بغباٍ اليؿب 

والٗهبُت الكضًضة لللبُلت؛ وهي ٖهبُت فغيتها الخُاة في َظا املجاٌ الجغغافي وؤنبدذ ٖىضَم ؤؾاؽ 

 .49مجخمٗهم، ولضث عوخا اًجابُت في الخًامً والخيافل والاجداص بحن ؤفغاصَا

ٍ اللبُلت واهذ فغصًت في هٓامها وفي حمُ٘ حىاهب خُاتها؛ وواهذ ول ؤمىعَا حؿىض بلى فغص واخض َى َظ

 قُش اللبُلت ًىلُه ؤفغاصَا اختراًما وجلضًًغا هما ؤن الجمُ٘ ملتزم بدىفُظ كغاعجه واخترامها.

ست لم جىً حؿىض ألي شخو وان بل للظي واهذ جخىفغ فُه قغوٍ؛ وإن ً  ُّ يىن ألاهثر زغاء مإمىعٍت اإلاك

في اللبُلت وؤن ًيىن ًيخمي بلى ٖائلت طاث نِذ وهفىط وقهغة؛ وؤن ًخدلى بالصجاٖت وألازالق الخؿىت 

ا وؤًبا  ًُ ا عؾم ًُ ست حٗلخه ًيىَن عاٖ ُّ والٗلم.َظٍ اإلاؼاًا والخهاٌ التي جخىفغ في الصخو اإلالضم بلى اإلاك

ٖخبر همغحُٗت ؤزال
ُ
 للبُلخه، بل ؤ

ً
ا واحخماُٖا ًُ ت اللبلُت.فهى اإلاضبغ عوخ كُت وكاهىهُت في الخُاة ألاؾٍغ

ت اإلاُللت في الخهغف  لكاوجها وبهفت زانت الخاعحُت منها؛ وال هفهم ؤن الكُش في كبُلخه واهذ له الخٍغ

ُان اإلايىهحن ملجلـ  غاف اللبلُت جلخط ي مىه صوما الغحٕى بلى الدكاوع م٘ حماٖخه مً ألٖا والخضبحر؛ فاأٖل

ت  اللبُلت؛ وبهفت زانت في خاالث ؤلاخؿاؽ بسُغ زاعجي ؤو الاجفاق وؤلاحمإ ٖلى ؤزظ الثإع ؤو لدؿٍى

اث اإلايىهت لللبُلت ؤو جىػَ٘ مجاالث الغعي وهلِ اإلااء ؛ هما 50الخالفاث والجزاٖاث الىاقبت بحن املجمٖى

ًاء مجلـ اللبُلت ) الْجَماٖت ( بهفت زانت وؤفغاص اللبُلت بهفت ٖامت الخ م في ؤن حغحر ًمىً ؤًًا أٖل

 .51مً قُسها وال ًمىٗها في َظا ش يء بطا ما ؤؾاء الخهغف ؤو ٖغى مهالح اللبُلت للخُغ

ست كبُلت الٗمىع هجض ول مً دمحم ولض ٖلي وؤبى فلجت ولض مباعن؛    ُّ ومً بحن الصخهُاث التي جىلذ مك

دٓى الكُ ما قُسان باعػان في فغكت ؤوالص ٖبض هللا مً ٖغف ؤوالص بىبىغ، ٍو ش ؤبى فلجت ولض مباعن َو
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 باؾم فغكت ؤوالص ٖبض هللا ًخىلى مياجبت الؿلُان 
ً
 عؾمُا

ً
ت وبىفىط ؤهثر بط وان هاَلا بالخهىم باألولٍى

ماله في اإلاىُلت وجغؤؽ وفض فغكخه بلى بالص الؿلُان مىالي الخؿً في نُف   .1888ٖو

ًاء في وبلى حاهب للب قُش اللبُلت اجسظث ؤللاب ؤزغي مً نى٘ اللبُلت هفؿ  ائف ألٖا ها للخمُحز بحن ْو

بط ٖاصة ما وان ًُلم ٖلى الًٗى في الجماٖت اإلامثل إلخضي  52فغكها؛ ومً َظٍ ألاللاب هجض للب اإلالضم

ُفت اإلالضم ؾيخُغق بلى طهغ بًٗهم في ٖىهغ  الُغق الضًيُت في فغكخه وفي َظا هجض ؤمثلت هثحرة لْى

ى ؤكل صعحت مً اإلالضم، زم للب  الخُاة الثلافُت والخهىف بلبُلت الٗمىع.هما هجض هظلً للب الفلحر َو

م. م خفاّ اللغآن الىٍغ  الُالب ٖاصة ما وان ًُلم ٖلى الًٗى اإلاخٗلم في الجماٖت َو

قيل الٗمىعٍىن فُما بُنهم اجداصًت جخفٕغ منها حمُ٘ ٖغوقهم التي اهلؿمذ بضوعَا بلى فغق حكيل  

غالىخضاث الؿُاؾُت والخغبُت في اللبُلت؛  والظًً َم في  53لها حماٖتها الخانت مخيىهت مً قُىر الضواٍو

هفـ الىكذ عئؾاء الٗائالث الىبحرة ممً ًمليىن الثروة ؤو ًخىفغون ٖلى ممحزاث شخهُت ججٗل منهم 

لى عؤؽ الجمُ٘ ًىحض قُش اللبُلت. م، ٖو َغ  كاصة الغؤي والخغب في صواٍو

ٗت ؤلاؾالمُت فةن الٗغف ًإزظ ؤما ؤخيام اللًاء صازل اللبُلت ؤو الفغكت مما   ال ًغح٘ البث فُه بلى الكَغ

ت غحر  ت ٖبر ؤخيام ٖغفُت ؤو قفٍى مجغاٍ هما َى الكإن لضي حمُ٘ اللبائل وؾيان اللهىع الصخغاٍو

مت اللخل ًُغص اللاجل بلى فغكت ؤو صواع  مىخىبت ؾبم الاجفاق ٖليها وحغث مماعؾتها مً كبل.ففي خالت حٍغ

فغهً فغوس ي؛ ؤما الؿغكت  400بلى  300ت اللخُل لهالح ٖائلخه وجدضصَا فُما بحن آزغ بلى ؤن حؿىي صًّ 

ؿهغون ٖلى عص ألاقُاء اإلاؿغوكت ولى  ت مً ألافغاص ًٖ ول الُغفحن اإلاٗىُحن بالخاصر َو فُيخضب لها مجمٖى

 .54باؾخٗماٌ اللىة

 الحياة الاقتصادًت عىذ قبيلت العموس:-2

ا م   ت ألازغي في خُاتها الاكخهاصًت وهمِ مٗاقها ٖلى اٖخمضث كبُلت الٗمىع هغحَر ً اللبائل البضٍو

 وكاَاث مسخلفت؛ جمثلذ في:

 الشعي والترحال:-ؤ

َى اإلاحزة ألاؾاؾُت التي جدؿم بها خُاة البضوي بهفت ٖامت والٗمىعي بهفت زانت؛ بط صوما مغجدل   

ى ما ٌٗغف ه ى بلُٗاهه مً الغىم وؤلابل باخثا ًٖ الٗكب واإلااء، َو ىمِ خُاة بٗملُت الغعي اإلاخىلل َو

 ؤبؿِ ؤهىإ الغعي التي ٖغفها ؤلاوؿان.

ْغعي للاء ما ًىفٍغ له مً بقبإ الخخُاحاجه  
َ
َظا الىمِ مً الخُاة ًيىن صوما في زضمت الخُىان اإلا

...؛ فًال ًٖ ؤجها مهضعا لثرائ ت؛ فاإلااقُت ٖىض البضوي هي اإلاإول واإلاكغب واإلالبـ واإلاجٌز ه وغىاٍ الًغوٍع

لٌى البضو ؾىاء  ومبٗث لفسٍغ وجباَُه، لهظا خّٓي َظا الىٕى مً الخُىاهاث بمياهت هبحرة في هفىؽ ٖو

 بالخملً ؤو بالخُل٘ ؤو ختى بمجغص الخضًث ٖنها.
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لت بلى ًىمىا َظا؛ بط ْلذ َظٍ اللبُلت في   َظا الىمِ مً اإلاٗاف ٖغفخه كبُلت الٗمىع وماعؾخه ؾىحن ٍَى

للت مً مغعى بلى مغعى آزغ، َظٍ الخُاة لم جىً كضعا مىخىبا ٖلى الٗمىعي، بل خخمخه جغخاٌ صائم، مخى

ت ؤو  البِئت الُبُُٗت التي كُنها بجباٌ وبىاصي واخاث اللهىع؛ َظٍ البِئت اإلاٗغوف ٖنها ؤجها بِئت صخغاٍو

ت مُاَها كلُلت ومغاٖيها فلحرة.  قبه صخغاٍو

ٖكغ واهذ فغكا مً الٗمىع ججٌز بمىاقيها في املجاٌ اإلامخض ما  ففي ؤوازغ الىهف ألاٌو مً اللغن الخاؾ٘ 

كت كغب زيُت الؿاس ي.  بحن ٖحن بً زلُل بلى الَٗغ

حن الهفغاء في حهت  ت وحبالها ابخضاء مً ٖؿلت ٖو مها مىدكغة بيافت مجاٌ اللهىع الصخغاٍو ُّ هما واهذ ِز

بت مً فجُج في حهت الغغب؛ بط ناعوا  ًخلاؾمىن فيها بٌٗ اإلاغاعي وهلِ اإلااء الكغق بلى الىاخاث اللٍغ

ت مً اللبائل هبني كُل  حن بً زلُل وواخاث حىحن بىعػق وبني وهُف وفىضي م٘ مجمٖى بلى قِ جلغي ٖو

غ وطوي مىُ٘.   وخمُان وؤوالص ؾُضي الكُش وؤوالص حٍغ

لٗمىع؛ وهي البالص وكض طهغ الخاهم الٗام في الجؼائغ في عؾالت لىػٍغ الخغبُت بباَعـ بمجاٌ جىلل كبُلت ا 

ى هفـ مجاٌ جىلل كبُلتي  كت وؾُٗضة ومنها بلى ألابٌُ ؾُضي الكُش حىىبا؛ َو املخهىعة ما بحن الَٗغ

.َظٍ اإلاىخجٗاث اإلالهىصة مً َغف َظٍ اللبائل اإلاترخلت هي هلِ جىاحض اإلااء والتي كض 55خمُان وبني كُل

ِضًْغ.جيىن بئر ؤو ٖحن ؤو واص ؤو مكٕغ مً اإلااء والظي ٌؿمى ٖ
ْ
غ
ْ
 ىض الٗمىعٍحن ِبال

هما ٖغف ٖلى ؤفغاص َظٍ اللبُلت ؤن جىلالتهم لم جىً في الغالب بُٗضة اإلاضي؛ بل اهدهغث في الغالب بحن  

ى الخىلل الظي ٌٗغف ٖىضَم بمهُلح  حبالهم اإلاٗخاصة وكهىع الجىىب بلى خض واخت فىضي؛ َو

 
ْ
ف

َ
ال

ْ
 .56الْخس

مىما فةن ؤماهً ًْٗ كبُلت الٗمىع كبل ؾُُغة الاؾخٗماع الفغوس ي ٖلى اإلاىُلت جىػٖذ خؿب الفغق  ٖو

 وفهلي الكخاء والهُف واآلحي:

 ومنهم: أوالد بوبكش:-

 ؤوالص ٖبض هللا:-1

ْخَمغ (.ؤما في   
َ
ع ل

َ
ظ ْٗ َ واهذ جىلالتهم في فهل الكخاء ما بحن الغواوي، صعمل ) حجغاث اإلالُل (، اللٗاصي ) اإلاْ

، جاوؾاعة، اإلالغون، وحبل فهل الهُف فياهىا ًدىللىن ما ب حن بٌل، ٖحن ؾفِؿُفت، الٗىبت، اللٗلٌى

 بني ؾمحر.

 ؤوالص كُُب:-2

ىج، واصي الىامىؽ   ، الفُجت، ملغاع.وفي فهل 57جىلالتهم في فهل الكخاء ما بحن قبىت الخماًض، ألٖا

 ، ٖؿلت والؿىم.58الهُف ًدىللىن ما بحن ميالِـ

 اإلاظابُذ:-3

ما بحن بالغماص، اللٗاصي ) اإلاٗظع لخمغ (.وفي فهل الهُف ًدىللىن ما بحن  جىلالتهم في فهل الكخاء   

اؾت، هىاحي حبل ُصوق.  ؤوللاق، الفَغ
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 ومنهم: أوالد ظليم:-

ىاث:-1  اإلاٍغ

جىلالتهم في فهل الكخاء ما بحن الفُجت، الغوٍبت وكاعة الٗكىة.وفي فهل الهُف ًدىللىن ما بحن حباٌ   

 محر لجباٌ، مؼي، اإلاىثر.

 الكىاعب وؤوالص الصخمي:-2

جىلالتهم في فهل الكخاء ما بحن الؿضعة، اإلاهُلخت، مسحزن وفىهاؾت.وفي فهل الهُف ًدىللىن ما بحن   

 الخحرف، الٗغهىق، جاوؾاعة، اإلالغون، ياًت الظًب، الٗىبت.

 الصوالي:-

غاث.وفي جىلالتهم في فهل الكخاء ما بحن بىلغفٌ، اإلاالخت، زىاق الىامىؽ، زيُت الؼبىج   ؼصن واإلاٍؼ ، الٍى

ى املجاٌ ما بحن ٖؿلت، ٖحن الهفغاء  ٘ الْضِلي.َو
َ
فهل الهُف ًدىللىن ما بحن الغوهجي، الُىاعق وَمْلُ

 وكلُال ما جهل بلى ملغاع وفىهاؾت ونفُهُفت.

هما جهل جىلالث الٗمىع زالٌ فتراث الؿلم والىئام بحن كبُلتي خمُان وبني كُل بلى ٖللت ٖبض الجباع  

 .59قِ جلغي قماال وبلى اإلالغون والىٗامت قغكا وبلى فىضي حىىب غغبو 

 إلاغاسة والعلب:-ب

ت زالٌ اللغهُحن الثامً ٖكغ والخاؾ٘ ٖكغ    واهذ جمثل ؤلاغاعة والؿلب ٖىض ؤغلب اللبائل البضٍو

 مً خُاتها الاكخهاصًت؛ وهي الغاعاث التي وان ٌكنها امل
ً
خاعبىن ٖلى اإلاُالصًحن ببالص حباٌ اللهىع حؼءا

نهم زهىنا في فتراث اللدِ واملجاٖاث التي واهذ جخٗغى لها مىاَنهم، ولىا في َظا  كبائل بُٗضة ًٖ مَى

مثاال ٖىض كبُلت الٗمىع مً زالٌ بقاعة الُٗاش ي الظي وحض ٖىض ونىله بلى الىغاهضة زُىال للٗمىع كض 

 .60ؤغاعث ٖلى ؤَاليها وؤزظوا لهم ٖضصا مً عئوؽ الغىم

 ت والصيذ:الضساع-ج

عغم ؤن كبُلت الٗمىع ْلذ مترخلت بال ؤن َظا لم ًمىٗها مً مماعؾت وكاٍ الفالخت؛ بط اَخم الىثحر منهم   

ىام اإلاُحرة ؛ هما ًٓهغ طلً مً 61بدغر ؤخىاى بٌٗ ألاوصًت في مجاٌ جىلالتهم وبهفت زانت زالٌ ألٖا

غ الًابِ الٗؿىغي الفغوس ي مىن زبري الظي طهغ ؤهه في ٖملُت خغر  80سجلذ  1879ؾىت  زالٌ جلٍغ

ىت  واؾٗت للخبىب وبهفت زانت الكٗحر والظعة كامذ بها فغكا مً كبُلت الٗمىع في ول مً ؤوللاق، ٍٖى

ىج وفىضي.  عخى، اللٗاصي ) ٖحن اإلاٗظع لخمغ (، واصي الخلىف، صعمل ) حجغاث اإلالُل (، ألٖا

الٗمىع الىثحر مً ألامالن الؼعاُٖت مً  ؤهه وان للبُلت 1885ؾبخمبر  2هما جخدضر مظهغة هخبذ في  

بؿاجحن وهسُل في واخاث اللهىع وبهفت زانت بلهغ ملغاع الخدخاوي ٖىض ؤوالص بىبىغ وؤوالص ؾلُم؛ ولىا 

 في َظا الىثحر مً الىماطج منها:

لُل ؤوالص ٖبض هللا: واهىا ًمليىن هسُال بىاخاث فجُج، بني وهُف، فىضي، حىحن بىعػق، صعمل ) حجغاث اإلا-

 (، جُىث، ٖحن الهفغاء ونفُهُفت.
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 ؤوالص كُُب: َم ؤًًا واهىا ًمليىن هسُال بىاخاث ملغاع الخدخاوي وبٌل وفىهاؾت.-

ؿلت.  ؤوالص ؾلُم ٖامت: واهذ لهم بؿاجحن وهسُل بملغاع الخدخاوي ٖو

 . 62ؤوالص الصخمي: ؤمالههم مً الىسُل بىاخت فجُج-

ى ؤن كبُلت    غ وما وحب ؤن وكحر بلُه َو ت ألازغي هدمُان وؤوالص حٍغ ا مً اللبائل البضٍو الٗمىع وغحَر

م لجؼء مً ؤمىالهم في قغاء بؿاجحن اللهىع  وطوي مىُ٘ وبني كُل ٖغفذ وكاٍ الفالخت بؿبب اؾدثماَع

ىضما ال ًجض مً  ً َظا ألازحر إلالىُخه الؼعاُٖت له ٖو ؤو بؿبب بًضإ البضوي إلااله ٖىض اللهىعي ملابل َع

له ماله اإلاىصٕ ٖىضٍ والظي اؾتهلىه جخدٌى ملىُخه الؼعاُٖت مباقغة للبضوي؛ ؤو بؿبب صًً  وؾُلت لحرص

اكتريه مىه وعجؼ ًٖ حؿضًضٍ؛ فبهظٍ الٗملُت جدىلذ الىثحر مً البؿاجحن في اللهىع بلى ملىُاث للبضو 

خٗهضون البؿ ؿلىن ٍو اجحن ومنهم الٗمىع وجدٌى مٗها حؼء مً اللهىعٍحن بلى زماؾحن ًؼعٖىن َو

 والىسُل بسمـ ؤلاهخاج لهالح ألاولحن.

ت في الجباٌ وباألزو ألاعوي والبلغ   هما اخترف البٌٗ مً ؤفغاص كبُلت الٗمىع نُض الخُىاهاث البًر

الىخص ي؛ هما جسهو آزغون منهم في اؾخيباٍ اللُغان مً شجغ الؿغو البري والظي ٌؿخسضم هضواء 

 .63لؿىت لخجىُبها ؤلانابت باألمغاىلضي ماليي ؤلابل بط جُلى بها مغجحن في ا

 التجاسة:-د

ت    اجسظث ؤقياال مخٗضصة ٖىض الٗمىعًٍ والتي لم جلخهغ ٖليهم فلِ؛ بل ٖغفتها حمُ٘ اللبائل البضٍو

 اللاَىت ببالص حباٌ اللهىع ٖلى ازخالف ؤنىلها وفغوٖها؛ ومً َظٍ ألاقياٌ هجض:

 التبادل:-1

ً باللهىع كهض جدلُم مىفٗت مخباصلت وجدلُم الخيامل  وان ًخم الخباصٌ بحن البضو الغخل     واإلاؿخلٍغ

فُما بُنهما؛ ٖاصة واهذ جخم َظٍ الٗملُت باألؾىاق وبهفت زانت بؿىقي ٖحن بني مُهغ وفجُج.واهذ 

ظا باليؿبت للبضو  اإلاباصالث ٖباعة ًٖ مىاص اؾتهالهُت بًٗها مىخج مدلُا والهىف والؿمً واإلااقُت َو

اإلاالبـ وألاغُُت الهىفُت ) والؿلهام، البرهىؽ، الخاًً، الؼعابي...( باليؿبت للملُمحن الغخل؛ والخمغ و 

ت ألاولى؛  باللهىع.وبٌٗ َظٍ اإلاىاص مجلىب مً اإلاىاَم الخلُت والخبىب ) اللمذ والكٗحر ( ٖىض املجمٖى

ت الثاهُت. ذ والهابىن والكم٘...ٖىض املجمٖى  والؿىغ والكاي والبن والٍؼ

باصٌ َظٍ واهذ جخم باإلالاًًت ملابل مبالغ هلضًت ؤو ُٖيُت مً حهت ومً حهت زاهُت جخم ٖملُت الخ  

باللغى ) الضًً (؛ والظي غالبا ما وان ًىزم في هىاهِل بلى آحاٌ مٗلىمت.فالبيؿبت للبضو الغخل وان ًخم 

ل مً ول ؾىت (؛ وهي الفهٌى التي ًىثر فيها  حؿضًضٍ في فهلي الخٍغف والغبُ٘ ) قهغي ؤهخىبغ وؤفٍغ

الٗكب واإلااء وجخيازغ فيها الغىم وما ًيخج ٖنها مً زحر هبحر مً هثرة ألالبان والؿمً والهىف.ؤما باليؿبت 

لؿيان اللهىع ٖاصة ما ًيىن الدؿضًض بلى آحاٌ غحر مدضصة وكخما جيىن نىاٖتهم اليؿُجُت حاَؼة مً 

 فغاف ومالبـ نىفُت.

  الششاكت في ججاسة الغىم:-2
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 ن اللهىعي والبضوي مً زالٌ اؾدثماع ألاٌو ألمىاله في الباصًت ألحل الكغاهت في ججاعة الغىم.جخم بح   

 التخضيً:-3

ًسؼن البضوي ٖىض ناخبه في اللهغ الىثحر مً اإلاىاص والهىف، الؿمً، اللمذ، الكٗحر؛ هما ًسؼن    

ا مً مىاص ؤزغي، فياهذ اللهىع  باليؿبت له جمثل مساػن خفٔ الؿالح والباعوص والىلىص وألافغقت وغحَر

.فلبُلت الٗمىع بفغكها املخخلفت واهذ مساػجها 64وطلً بؿبب ٖضم اؾخلغاٍع وجىلله بهفت مؿخمغة

 باللهىع آلاجُت:

 .65كهغ بٌل: جسؼن فُه ول فغق ؤوالص بىبىغ ) ؤوالص ٖبض هللا، الكىاعب واإلاظابُذ (-

 كهىع فجُج: مخمثلت في:-

 والص ٖبض هللا، ؤوالص كُُب واإلاظابُذ.: ًسؼن فُه ؤ66كهغ الىصاغحر-1

 كهغ ػهاهت: ًسؼن فُه ؤوالص كُُب وؤوالص ٖلُاث.-2

 كهغ اإلاٗحز: ًسؼن فُه ؤوالص كُُب.-3

 كهغ ٖحن الهفغاء: َى مسؼن ألوالص ٖلُاث والهىالي.-

 كهغ جُىث: َى مسؼن للهىالي.-

 كهغ نفُهُفت: َى مسؼن للمظابُذ والكىاعب.-

 كهغ هغػاػ الخدخاوي: َى مسؼن ألوالص كُُب، ؤوالص الصخمي والهىالي.-

ىاث، ؤوالص الصخمي وؤوالص كُُب-  .67كهغ هغػاػ الفىكاوي: َى مسؼن اإلاٍغ

 الحياة الثقافيت عىذ قبيلت العموس: -3

 التعليم:-أ

حن منهم  لم ًىً الخٗلُم مىحىص ٖىض كبُلت الٗمىع بدىم َبُٗت خُاتها اإلاخىللت؛ وِبْن ُوحض  ىض املخْٓى ِٖ

ت مٗلمي اللغآن لخضَعـ ؤبىاءَم؛ فياهذ فجُج وكىعاعة لت جللُضًت وهي ُمكاَع  68فةهه وان ًخم بٍُغ

زالٌ اللغهحن الثامً ٖكغ والخاؾ٘ ٖكغ مُالصًحن مهضعا لٗضص مً خفٓت اللغآن الغاغبحن في  69وجىاث

ؿه ألبىاء الغخل وؤلامامت ٖليهم في الهلىاث الخمـ وكغا ءة الخؼب وألاطواع ٌٗلضون م٘ قُىر الفغق جضَع

ت ًلتزم َاالء الخفٓت بمؼاولت َظٍ اإلاهام الضًيُت  غ ما ٌؿمى بٗلض اإلاكاَع الخٗلُمُت زالٌ  –ؤو الضواٍو

ُيُت خؿب قغوٍ الٗلض اإلاخفم ٖلُه مً  مضة ػمىُت كض حؿخغغق ؾىىاث ملابل ؤحغة هلضًت ٖو

كامت صائمت ؤخُاها بطا ما جؼوج اإلاٗلم بإٖغابُت مً الضواع ؤو الجاهبحن.وكض جخدٌى بكامتهم اإلااكخت بلى ب

؛ وهجض في َظا مثاال ألوالص زلُفي مً الٗمىع فجضَم َى الُالب ًىؾف بً 70الفغكت اإلاكاٍع ٖىضَا

ت بً ؾلُمان بً 
َ
م ألبىاء ؾلُمان بً َنْىل خمى اإلاىخمي بلى جىاث والظي ؤحى بلى اإلاىُلت مٗلما لللغآن الىٍغ

ت فلام الُالب ًىؾف ِبهّضِ الجِل الغاػي مىس ى، ٍو
َ
ديى ؤن حِكا كض ؤغاع ٖلى مىاش ي ؾلُمان بً َنْىل

فؼوحه ؾلُمان بخضي بىاجه وهي " ػاَُت "، لهظا ًلٌى ألوالص زلُفي ؤن ؤوالص ؾلُمان ؤزىالهم وواهىا 

ىالي ٖغقا واخضا  .71ًيىهىن م٘ الهَّ
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  التصوف:-ب

مً زالٌ ما واهذ جلضمه مً َباث ونضكاث بلى ػواًا جمثل َغق  ؾاَمذ كبُلت الٗمىع في زضمت الضًً  

م ملاصًمها مخمثلت فما ججىص به ماقُتهم مً زغاف، ؾمً، نىف ٌؿخفُض منها  نىفُت مسخلفت ًٖ ٍَغ

ت ت  72ٖبض اللاصع بً دمحم اإلاكهىع بؿُضي الكُش الىلي الهالح َلبت الٗلم وبهفت زانت َالب ػاٍو وػاٍو

؛ فالبيؿبت لألولى ؤنبذ الٗمىعٍىن زضاما لها مىظ ؤن خًغ وفض منهم 73لىغػاػي ؾُضي ؤخمض بً مىس ى ا

اعة ؾُض الكُش فسغج بليهم َظا ألازحر وزغج في ؤزٍغ ابىه ؾُض الخاج صون اهدباٍ مً والضٍ؛ فلما عآٍ ؤفغاص  لٍؼ

م  ، ففًُ ؾُض الكُش لألمغ وؤزبَر ؤهه ؾُض الخاج الىفض الؼائغ ْىٍى بيخا وجداقىا الىٓغ بلُه لٌُى قٍٗغ

ولضٍ ففغح الىفض الٗمىعي بالُفل وجفاءلىا به زحرا، ومىظ طلً ؤنبذ الٗمىع زضاما لؿُض الخاج ًلضمىن 

اعاث لت74له ولخلفه مً بٗضٍ الهضاًا والٍؼ  في الٍُغ
ً
ضا  .76الكُسُت 75.وؤنبذ الىثحر منهم مٍغ

ألابٌُ بلى مىُلت ٖحن الهفغاء هما ًظهغ ألاؾخاط زلُفي ؤن كبُلت ؤوالص ؾُض الخاج بٗض اهخلالها مً 

 .77اؾخلغث وؾِ كبُلت الٗمىع بط واهذ لهم مياهت َُبت بُنهم

ومً ملاصًم كبُلت الٗمىع في الكُسُت ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ ال الخهغ هجض اإلالضم ٖالٌ بً ؤبي بىغ وؤزاٍ  

 .78الفلُه ؾُضي دمحم بً بىبىغ

ت   ت واللاصٍع ت الىغػاٍػ لًابِ صي ال ماعجِىاع: "...هجض ٖىض الٗمىع بٌٗ فُظهغ ا 79ؤما باليؿبت للؼاٍو

ت وفي ول كبُلت هجض زالزت ؤو ؤعبٗت مً زضام ؾُضي ٖبض اللاصع الجُالوي ، واإلالضم ًمثل 80بزىان الىغػاٍػ

 .81كبُلخه..."

ً هىماطج؛ هجض اإلالضم ِٖس ى ولض ؤخمض  ت هغػاػ زالٌ الىهف ألاٌو مً اللغن الٗكٍغ ومً ملاصًم ػاٍو

كُُب، اإلالضم بً صوصة لخبِب مً ٖغف ؤوالص ٖبض هللا، اإلالضم بىحر بلٗغبي مً ٖغف ؤوالص  مً ٖغف ؤوالص

 الصخمي، اإلالضم خملُلي مٗمغ مً ٖغف اإلاظابُذ، اإلالضم قٍغِ بىحمٗت مً ٖغف الهىالي.

ت زالٌ هفـ الفترة اإلاظوىعة فىجض اإلالضم ٖماع مً ؤوالص ببغاَُم مً ٖغ   ت اللاصٍع ف ؤما باليؿبت للؼاٍو

.هما هجض ؤن الٗمىع واهىا زضاما 82ؤوالص كُُب، اإلالضم بً بىحر ٖبض اللاصع مً ٖغف ؤوالص الصخمي

مامت  .ومً ملاصًمهم اإلالضم دمحم بً ؾُٗض.83وؤجباٖا للكُش بٖى

ت ولض ٖبض اللاصع مً ٖغف ؤوالص ٖبض هللا،   لت الُُبُت هجض اإلالضم ؾيىعي مٌى الفٖغ ومً ملاصًم الٍُغ

ىِـ  امي مً ٖغف ؤوالص بىقاعب، اإلالضم اإلالضم بٍغ ً الخَى ىِـ مً ٖغف ؤوالص الصخمي، اإلالضم بىكٍغ بٍغ

ت وبهفت زانت ؤوالص ًىؾف  لت الضعكاٍو ىاث.هما وان الٗمىع ملاصًم للٍُغ ٖلىاوي بلٗغبي مً ٖغف اإلاٍغ

ؼة.  زلُفي واإلالضم زلُفي دمحم بً بٖى

جبإ ألاطواع واإلاىأٖ والخث ٖلى الخمؿً بخٗالُم وان للملاصًم صوع هبحر في ؤٖغاقهم مً زالٌ جللحن ألا

الضًً الخىُف والخظهحر باآلزغة َظا الخللحن لم ًلخهغ ٖلى الغحاٌ فلِ بل اؾخفاصث مىه ختى اليؿاء 

 .84مً وعاء حجاب ؤو مً الؼوج بلى ػوحخه
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ش ًٖكض هكف  ملالىا َظايىن ًفي ألازحر هغحى ؤن      ٌَ  ؛كبُلت الٗمىع  حىاهب مهمت مً جاٍع وؤبغػ بٗ

ؤن ًيىن هإمل و ، وألاصواع املخخلفت التي لٗبتها ٖلى مسخلف ألانٗضة ببالص حباٌ اللهىع  هازهىنُات

ت للباخثحن والضاعؾحن واإلاهخمحن بيافت ٖلمُت ش اللبائل الجؼائٍغ وبهفت زانت منها جلً التي  ،ٖامت بخاٍع

  .تالغغبُ ُتالجىىبفي الجهت ٖمغث 

 الهوامش:
                                                 

اصة ما ًىدضع ؤغلب ؾياجها مً ؤنل واخض. 1 ت ؾىىُت مداَت بؿىع مىُ٘ ؤو ؤؾىاع، ٖو   حم٘ كهغ؛ واللهغ ًمثل مجمٖى

دًوان املبتذأ والخبر في جاسيخ العشب  جاسيخ ابً خلذون املعمىم (. 1406 – 1332َـ /  808 – 732غخمً بً زلضون ) ٖبض ال 2

، صاع 6، يبِ اإلاتن ووي٘ الخىاش ي والفهاعؽ زلُل شخاصٍ، عاحٗه ؾهُل ػواع، جوالبربش ومً عاصشهم مً روي الشأن ألاكبر

 . 34م، م 2000 - َـ1421وث، الفىغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، لبىان، بحر

ىخه 3 وهي الجباٌ التي جخىؾِ حباٌ اللهىع وحباٌ ؤوالص هاًل  ؛ٌٗغف الُىم بجباٌ الٗمىع وؿبت بلى كبُلت الٗمىع التي اؾخَى

ت...وؤعى   وفُه مائت ٖحن حاٍع
ً
لـ الصخغاوي بكماٌ ألاغىاٍ.ًلٌى ٖىه ألاغىاَي في عخلخه: "...حبل ٖاٌ حضا مً ؾلؿلت ألَا

غيه بدىالي مؿافت ًىمحن ليل منهما.والؿيان َىان ًغبىن َظا  لضع َىله ٖو الجبل نالخت للؼعاٖت...وفُه ول ؤهىإ الخكب.ٍو

م مً ؤحىص الفغؾان، ولغتهم هي الٗغبُت، وال ًدىمهم ؤي ؾلُان...".ؾٗض هللا ؤبي  ؤلابل، وبًٗهم ًغبي اإلاٗؼ والغىم، َو

، اإلاٗغفت الضولُت لليكغ والخىػَ٘، الجؼائغ، مجموع سحالث –الحاج بً الذًً سحلت ألاغواطي  – 3سحالث جضائشيت اللاؾم.

 .89، م 2011

 .35 – 34ابً زلضون، اإلاهضع الؿابم، م م  4

ى  5 لت الخجاهُت.ًيؿب بليهم كهغ ٖحن ماض ي َو  مً كهىع ألاغىاٍ، به ملغ الٍُغ

- Daumas.le Sahara Algérien études géographiques, statistiques et historiques sur la région au sud des 

établissements français en Algérie, Dubos frères, Alger,1845, PP.23 - 43. 

غ. ؛كبُلت ٖغبُت 6 م بىى حٍغ غي، هما جيؿب بليهم جمُم َو ِٖس ى بًُ مً بُىن صاعم بً خىٓلت مً الٗضهاهُت، وؿبت بلى الجٍغ

، بىغ بللاًض جلمؿانؤبي (، حامٗت  غحر ميكىعة ، ؤَغوخت صهخىعاٍ )جقافيت -يخيت وظوظيوقبيلت حميان دساظت جاس .كىعاعي 

 .71م

غ وعص في مظهغة َظا الًابِ و  7 ش الخلٍغ ان. 1888فبراًغ  7املخغعة بالٗحن الهفغاء بخاٍع ً.ؤخمض مٍؼ  ًٖ املخبًر
ً
املجتمع هلال

، صاع ؤبي عكغاق للُباٖت 1، ٍ.1، ج ( 1912 – 1445م )  19والعلطت املخضهيت في الجىوب الششقي املغشبي خالل القشن 

 .86م، م  2007 -َـ  1428واليكغ، الغباٍ، 

 – 12، م م 2011، الٗاإلاُت للُباٖت والخضماث، مفاجيح عشش املزابيح عاداث وجقاليذ وأوعاببً ِٖس ى بىخمُضة دمحم. 8

ان، اإلاغح٘ هفؿه، م .42  .87مٍؼ

 لُلت قغق مضًىت البٌُ.ًل٘ ٖلى مؿافت هُلىمتراث ك 9

 .35 – 34ابً زلضون، اإلاهضع الؿابم، م م  10

ٖباعة ًٖ زالزت كهىع في وؾِ الصخغاء جدُِ بها ٖضصا هبحر مً الىسُل...وؿاء فجُج حهخمىن بالهىاٖت اليؿُجُت، في  11

غخل بًٗهم بلى فاؽ لضعاؾت آلاصاب لُخسغحىا منها ؤئمت وزُباء  خحن الغحاٌ ًمتهىىن الخجاعة م٘ بالص الؿىصان، ٍو

اء، وكهىعَا جبٗض   قغقي سجلماؾت.دمحم الىػان الفاس ي اإلاٗغوف بلُىن  250بىدى مؿاحض...حمُ٘ الفىُىحن ؤزٍغ
ً
مُال
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لي. ، م 1983، صاع اإلاغغب ؤلاؾالمي، بحروث، لبىان، 2، 2ٍ، جغ ًٖ الفغوؿُت دمحم خجي ودمحم ألازًغ، جوصف إفشيقياؤلافٍغ

 . 133 -132م

ذ ؾُضي ؾلُمان بً ؤبي ؾماخت حض ؾُضي الكُش. ؛ىع الؿاوعة في حهتها الكمالُتكهغ مً كه 12  به يٍغ

ىن للخًغ والفىاهه في بؿاجُنهم. 13  مً كهىع صخغاء جلمؿان.ًل٘ ؤؾفل كهغ مغغاع الفىكاوي.ؤَله مؼاٖع

- Daumas, op.cit, P.251. 

مىه مُاٍ واصَا، والتي حؿخٗمل في ؾلي البؿاجحن.بها  ًدضَا قماال حبل مغغاص والظي جيب٘ ؛كهغ مً كهىع الٗحن الهفغاء 14

ذ الىلُت الهالخت )  ( ٖمت ؾُضي الكُش. الال نفُت يٍغ

- ibid, P.250. 

ذ الىلي الهالح ؾُضي ؤخمض املجظوب ٖم ؾُضي الكُش 15 وجظهغ اإلاغاح٘ ألاحىبُت ٖلى ؤجها مً كهىع كبُلت  ؛بها يٍغ

 وؿبت بلى النهغ الهغحر الظي ًجغي بإعاييها.خمُان.بىِذ ٖؿلت ٖلى صخغة، وؤزظث اؾمها 

- Robert GEORGES. Voyage à travers l'Algérie, E, dentu éditeur, Paris,1891, P.396.ibid, P.245. 

 مً كهىع صخغاء جلمؿان، مداَت بالجباٌ وبها هثبان عملُت في حهتها الجىىبُت. 16

- Daumas, ibid, P.249. 

هفغاء.قماله ٖباعة ًٖ حباٌ وغغبه ٖباعة ًٖ هثبان عملُت، ًجغي بىؾُه واص ٌؿخغل في ؾلي كهغ مً كهىع الٗحن ال 17

 البؿاجحن اإلاكهىعة بؼعاٖت الخمىع والخحن.

- ibid, P.248. 

ىن  18 ذ والض ؾُضي الكُش دمحم بً ؾلُمان.ؤَله مؼاٖع كهغ مً كهىع صخغاء جلمؿان في حهتها الجىىبُت الغغبُت.بها يٍغ

ه، ولبٌٗ هسُل الخمىع، وهي مهضع ؤعػاكهم بلى حاهب مماعؾتهم للخجاعة، هما ٖغفىا بهىاٖت الخبغ مً ؤشجاع للخًغ والفىاه

اع، بلى حاهب نىاٖتهم للهابىن.  الٖٗغ

- ibid,  PP.242 - 244.   

ت نغحرة مبيُت ٖلى صخىع؛ بها مسجض ومضعؾت، مداَت بؿىع به زالزت ؤبىاب، بها بؿاجحن هثحرة للخًغ وا 19 لفىاهه، كٍغ

 اليؿاء بها ًمتهىىن خغفت وؿُج مالبـ الهىف والبراهِـ والخُان والجالبِب.

- ibid,  PP.241- 243.   

مُل.به بؿاجحن مىخجت للخًغواث وؤشجاع الفىاهه وهسُل الخمىع، حؿلى مً  28ًل٘ حىىب كهغ الٗحن الهفغاء بىدى  20

َُمغ والظي ًهب في واص الىامىؽ  .واصَا اإلاؿمى واص الخَّ

- ibid, P.251. 

بىؾمغىن ؤعزو مً هثحر البالص التي مغعها ٖليها كبل...مً ٖاصة ؤَلها ؤن ًسغحىن بلى اإلاهلى بؿالخهم ال »...ًلٌى الُٗاش ي:  21

بىىن في اإلاهلى ؤحجاًعا ًخسظوجها غغًيا للغمي بالبىاصق...وغالب الىاؽ مكخغلىن  ًسغج ؤخض بغحر ؾالح نغحًرا وان ؤو هبحًرا، ٍو

، جدلُم وجلضًم ؾُٗض م 1663 - 1661الشحلت العياشيت ٖبض هللا بً دمحم الُٗاش ي.«.مي ختى في خاٌ الهالة والخُبت...بالغ 

ضي لليكغ والخىػَ٘، ؤبى ْبي، ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، 1، 2ٍالفايلي وؾلُمان اللغش ي، م -548، م م 2006، صاع الؿٍى

549. 

 كهغ الكاللت الٓهغاهُت.ؤَله ًماعؾىن الؼعاٖت. كهغ مً كهىع صخغاء جلمؿان، ًل٘ قغق  22

- Daumas, op.cit, P.241. 

 ًل٘ ؤؾفل اللهغ الؿابم لهظا ؤزظ َظٍ الدؿمُت. 23
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- ibid, P.241. 

ده.ؤَل وان ٌٗغف  24 خه ويٍغ ذ ؾابلا.لُإزظ َظا الاؾم بٗضَا وؿبت للهىفي ؾُضي الكُش، ؤًً جىحض ػاٍو بىاخت جاهىٍغ

 .ت مٗخمضًً في طلً ٖلى مُاٍ آلاباع، ًيخجىن مسخلف الخًغواث والفىاهه بلى حاهب الخمىع ألابٌُ ًمتهىىن الفالخ

- ibid, PP.225 - 240.                           .  

ذ ) كهغ ألابٌُ ؾُضي الكُش (.  25 ت نغحرة جل٘ قماٌ قغق واخت جاهىٍغ  كٍغ

ت ؾدُتن في حهتها الغغبُت مداَت بب 26 بت مً كٍغ ت جل٘ كٍغ  ؿاجحن هثحرة.كٍغ

- ibid, P.249. 

ت نغحرة قغق البٌُ مداَت ببؿاجحن حؿلى مً الُٗىن ؾياهه َم الغػٍلاث مً كبُلت ؤوالص هؿاٌ. 27  كٍغ

- ibid, P.218.              

ذ ) 28 ت نغحرة جل٘ قماٌ قغق واخت جاهىٍغ  كهغ ألابٌُ ؾُضي الكُش (. كٍغ

ذ ) 29 كُش (، ؾياجها ًدترفىن نىاٖت ألاؾلخت )البىاصق( والباعوص، هما ًماعؾىن كهغ ألابٌُ ؾُضي ال جل٘ قغق واخت جاهىٍغ

 الؼعاٖت مٗخمضًً فيها ٖلى مُاٍ آلاباع.

- ibid, PP.221-222. 

 ؤَلها ًماعؾىن الخجاعة في خحن جمتهً وؿاءَم الخُاَت. ؛كغي صخغاء جلمؿانمً  30

- ibid, PP.219 - 220.         

31 François COMINARDI.au cœur des monts des ksours, le KSAR de chellala dahrania, in tradition et 

modernité, revue d'architecture et d'urbanisme, N°.2,Alger,1995, P.45.  

 مً كهىع مىُلت بكاع في حهتها الكمالُت. 32

 كهغ بكماٌ بكاع. 33

 مً كهىع مىُلت بكاع. 34

 ى؛ ُبني فىق صخىع به بؿاجحن وواخاث للىسُل حؿلى مً واصٍ. كهغ نغحر بجىىب قغق اإلاغغب ألاكص  35

- Daumas, op.cit, PP.252 - 254. 

ا لىالًت الىٗامت 36  ؾياجها مً كبُلت خمُان ) ٖىغمت واإلاغاولُت ( ًمتهىىن الغعي والؼعاٖت.  ؛بلضًت جابٗت بصاٍع

ا لىالًت جلمؿان في حىىبها 37 م ؛بلضًت جابٗت بصاٍع  مً كبُلتي خمُان وؤوالص اجهاع. ؾياجها مىالىن َو

لُت الكمالُت.ابً زلضون، اإلاهضع  ؛خمُان بً ٖلبت: بًُ مً ػغبت 38 مً َالٌ بني ٖامغ مً الٗضهاهُت.واهىا ًلُمىن بةفٍغ

القول ألاوظط في أخباس بعض مً حل باملغشب .ؤخمض بً ٖبض الغخمً الكلغاوي الغاقضي.174-27، م م  6الؿابم، ج

معجم .ٖمغ عيا هدالت.39، م  1991، صاع الغغب ؤلاؾالمي، بحروث، 1لضًم هانغ الضًً ؾُٗضووي، ٍ.، جدلُم وجألاوظط

 .لخفانُل ؤهثر ٖض بلى كىعاعي، 303، م 1968، صاع الٗلم للمالًحن، بحروث، 2، ٍ.1، جقبائل العشب القذًمت والحذًثت

 اإلاغح٘ الؿابم.

ىن  بِىما جىدضع ؛ٌٗىص ؤنل ػهاجت بلى مضغِـ ألابتر 39 هم، ًٖغ ننهاحت مً بغوـ ؤر ألابتر بً بّغ، وكبائل ػهاجت عخل في مجمٖى

غ وفي حباٌ  ت التي ال جؼاٌ اللهجت الؿائضة في واصي محزاب ووعحلت وواصي َع ِٗكىن في الصخغاء، ًخيلمىن البربٍغ ؤلابل َو

ـ وفي قغق اإلاغغب ألاكص ى ؤَم فغوٖها ومً ؤَم ؤفساط ػهاجت، بني ًفغن، وحغ  اوة، ومغغاوة.بِىما واهذ ننهاحت في الىوكَغ

 ومابٗضَا.  3، م7مٗٓمها مً اللبائل اإلاؿخلغة.ابً زلضون، اإلاهضع الؿابم، ج
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لت  40 لت الكُسُت وهي ٍَغ ت الىلي الهالح ٖبض اللاصع بً دمحم اإلاكهىع بؿُضي الكُش؛ والظي جىدؿب بلُه الٍُغ َم زلف وطٍع

 بالجؼائغ ؤو اإلاغغب ألاكص ى. في الخهىف.ٌكيلىن الُىم كبائل هبحرة ؾىاء 

لاٌ لهم  ؛كبُلت ٖغبُت 41 م مً بني ٌٗلىب الظًً جيؿب بليهم ؤعى الُٗلىبُت.ٍو بًُ مً بُىن بني ٖامغ بً ػغبت باإلاغغب، َو

 بهجت الىاظش فيؤوالص مىُ٘ وؿبت بلى حضَم مىُ٘ بً ٖامغ بً ػغبت، حؿخلغ الُىم بةكلُم الؿاوعة وما حاوعٍ.ٖبض اللاصع اإلاكغفي.

م، ميكىعاث صاع أخباس الذاخلين جحت والًت إلاظباهيين بوهشان مً ألاعشاب كبني عامش ، جدلُم وجلضًم دمحم بً ٖبض الىٍغ

 .15-14، م ممىخبت الخُاة، بحروث، لبىان

في م.فايل مً ؤَل فاؽ، كام بغخلت صوجها 1627 - َـ1037ولض ؾىت  ؛َى ٖبض هللا بً دمحم بً ؤبي بىغ الُٗاش ي ؤبى ؾالم 42

م.مسلفا وعائه جهاهُف منها: بْهاع اإلاىت ٖلى 1679 - َـ1090جـ «.ماء اإلاىائض » في مجلضًً ؾماَا«  الغخلت الُٗاقُت »هخابه

ً بالجىت فهشط الفهاسط وألاجباث جدفت ألازالء بإؾاهُض ألاحالء.ٖبض الخي بً ٖبض الىبحر الىخاوي. -مؿالً الهضاًت  - اإلابكٍغ

 - َـ 1402، صاع الغغب ؤلاؾالمي، بحروث، لبىان، 2،  2ٍ، اٖخىاء بخؿان ٖباؽ،جث واملعلعالثومعجم املعاجم واملشيخا

جشاجم مؤسخين وسحالت »     مً التراث التاسيخي والجغشافي للغشب إلاظالمي .هانغ الضًً ؾُٗضووي.835 - 832م، م م1982

ألاعالم قاموط جشاجم .زحر الضًً الؼعهلي.379 - 376، م م1999، صاع الغغب ؤلاؾالمي، بحروث، لبىان، 1ٍ.« جغشافيين 

، 1980 ( ماًى ، صاع الٗلم للمالًحن، بحروث، آًاع )5، ٍ.4، جألشهش الشجال واليعاء مً العشب واملعتغشبين واملعتششقين

 .  129م

ا مكهىع ما بحن الؼاب وحبل عاقض، ؤَلها مكهىعو »...ًلٌى ٖنها ابً زلضون: 43 ن بالىجضة والامخىإ مً هىاحي الصخغاء، كهَغ

 .64ابً زلضون، اإلاهضع الؿابم، م«.مً الٗغب...

 .548، م 2الُٗاش ي، اإلاهضع الؿابم، مج  44

مً ؤَل َكخىهت.كاٌ  ،َى ؤخمض بً ٖبض هللا بً ؤخمض بً ببغاَُم بً ًبىعن الهكخىوي؛ فلُه مغغبي مً ؤصخاب الغخالث 45

ىائف، و   حج ؤهثر مً مغة، وماث في اإلاغة ألازحرة بمهغ، وصفً بتربت الكُش زلُل )الخًُيي: " اقتهغ فًله ونلخذ به كبائل َو

م.الؼعهلي،  1724 -َـ  1136( ".له جهاهُف منها الغخلت وهخاب في جغحمت ؤبي الٗباؽ ابً هانغ؛ جىفي ؾىت  ناخب املخخهغ

 .162، م1اإلاغح٘ الؿابم، ج

ىُت لليكغ والخىػَ٘، الجؼائغ، 2، ٍعهذ العثماويالجضائش مً خالل سحالث املغاسبت في المىالي بالخمِس ي. 46 ، الكغهت الَى

 .28، م1981

جدالفذ م٘ الخيام ألاجغان وحٗاوهذ مٗهم.واهىا ًمثلىن الجهاػ الاكخهاصي والٗؿىغي وؤلاصاعي  ؛جىدضع مً ؤنٌى مسخلفت 47

في.الظي حٗخمض ٖلُه ؤلاصاعة الٗثماهُت الؾخسالم الًغائب وخفٔ ألامً والاؾخلغاع وحؿُ ٖماع حر قاون املجخم٘ الٍغ

 .70م ، 1997، صاع الغغب ؤلاؾالمي، بحروث، 1، ٍ.1962التاسيخ العياس ي للجضائش مً البذاًت ولغاًت بىخىف.

بضلي.هانغ الضًً 48 ىُت للىخاب، الجؼائغ، 4،جالجضائش في التاسيخ العهذ العثماويؾُٗضووي واإلاهضي بٖى ، 1984، اإلااؾؿت الَى

 .109م

 .38إلاغح٘ الؿابم، م كىعاعي، ا 49

ان،  50  .78 - 76اإلاغح٘ الؿابم، م م مٍؼ

اب، جىوـ، سحلت التيجاويالخُجاوي. ؤبى دمحم ٖبض هللا بً دمحم 51  . 197، م 1958، جدلُم خؿً خؿني ٖبض الَى

ُفت اإلالضم ومؿاولُخه في: 52  جخمثل ْو

ٗلمهـا لٗامـت الفلـغاء طوـىعا وبهازـا بٗـض اؾـ - مـاٌ الهـالخت َو  بـإمىع الــضًً،  -دئظان ؤػواحهـً ؤو مدـاعمهً.ًـإمغ باأٖل
ً
ؤن ًيـىن ٖاعفـا

نهـــاَم ٖـــً اإلاىىـــغ،  م بـــاإلاٗغوف ٍو ـــإمَغ للـــً طلـــً للفلـــغاء ٍو  بالفلـــه الًـــغوعي ٍو
ً
 ٖلـــى الهـــلىاث والهـــالة الىؾـــُى، ملمـــا

ً
مدافٓـــا
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نهــــاَم ٖــــً مسالُــــت الفؿــــاق والفجــــاع وؤَــــل البــــضٕ، ووــــل مــــا ٌكــــغ م بمجالؿــــت الٗلمــــاء ومــــظاهغتهم، ٍو ــــإمَغ لهم ٖــــً طهــــغ هللا، ٍو

ٗت هبُه ٖلُه الهالة والؿالم. ،  -وقَغ
ً
ؤن ًخظاهغ بًٗهم م٘ بٌٗ.ومً لم ًفٗل طلً، ولم جخٗحن فُه َـظٍ اإلاؿـائل فلـِـ ملـضما

فجييييييع فيييييي عهيييييذ العيييييعذًين العياظيييييت والثقافيييييت دمحم بىػٍـــــان بىٗلـــــي..وبن ػمامــــه زـــــاعج مـــــً خؼمـــــت الكـــــُش وؤَـــــل الٗىاًـــــت والىالًـــــت

 .239 - 237، م م 2005ؿىع، وحضة، ، مُبٗت الجواملجتمع

غ فما بُنها مً خُث ٖضص ؤفغاصَا  53 ى ٌكيل الىخضة الاحخماُٖت الضهُا في جغجِب اللبُلت؛ جسخلف الضواٍو حم٘ صواع َو

 وممخلياتها.

ان، اإلاغح٘ الؿابم، م م  54  .257، 78 – 76مٍؼ

 .257اإلاغح٘ هفؿه، م  55

ترن الخسالف مهُلح مخضاٌو وقائ٘ بحن البضو؛ و  56 َى جغخل حؼئي ٖغفه الٗمىعي خُث وان ًغخل بسُمت نغحرة بمفغصٍ ٍو

ظا الىٕى مً الترخاٌ لم ًىً ًخجاوػ مؿافت   ولم.  30مً وعائه ألاؾغة بسُمخه في مياجها ألانلي، َو

في ألاهجإ مً واصي هبحر ملخف بإشجاع الُغفا في خالَا كُٗان جمؿً اإلااء، وجىبث الىأل ًى» كاٌ ٖىه ؤبى ؾالم الُٗاش ي:  57

ت ؾىضاهت  .549، م 2الُٗاش ي، اإلاهضع الؿابم، م«.الٗغبان بطا ؤو بلُه، وفي ؤٖالٍ ٖىض فغيت الجبل الظي مىه بلى الصخغاء كٍغ

ت نغحرة جل٘ حىىب 58 ني عكم 40الىٗامت بىدى  بلضًت كٍغ م الَى  الغابِ بحن والًتي بكاع ووَغان. 6ولم ٖلى الٍُغ

59 De la matinière et Lacroix. Document pour servir à l’étude du nord ouest – africain, vol.2, imp.la maison 

d’anel Lille, 1986, pp.250 – 252. 

 .245الُٗاش ي، اإلاهضع الؿابم، م  60

ت  61
َ
س ُْ فَّ بْ  –لْلَفْي  –ألاعاض ي التي وان ًدغثها اإلاظابُذ مثال مً فغكت ؤوالص بىبىغ هي: الىُّ

َ
م ألا

َ
ْغف

َ
إلا
ْ
ٌ ا ٌ  –ُعوَعة  –َُ َُّ لَب

ْ
لْىَصْي ا

ْ
 –ا

َخْغَمل 
ْ
ِضًَجت  –َؾْهَب ال

َ
ت ز غ  –قلَّ ًَ ا ِقحَرة  –َخْىى الؼَّ ت  –الضَّ

َ
ال
َ
َؿاِهِـ  –ج

ْ
ٌ.بً ِٖس ى، اإلاغح٘ الؿابم، م  –و

َّ
 .58ُوَصْي آال

62 De la matinière et Lacroix, op.cit, pp.250 – 252. 

ان، اإلاغح٘ الؿابم، م م  63  .145، 104 – 103مٍؼ

 .121، 109اإلاغح٘ هفؿه، م م  64

65 Daumas,  op.cit, P.253. 

حن الظًً جـضفلىا ٖلـى فجـُج مىـظ الىهـف الثـاوي مـً اللـغن .كهغ مً كهىع واخت فجُج 66 الىصاغحر وؿبت بلى الكغفاء الىجضغحًر

ى اؾم بغبغي وؿبت بلـى  / الغاب٘ هجغي  الـىلي الهـالح الفلُـه ؤلامـام ِٖسـ ى بـً الٗاقغ مُالصي، هما ٌٗغف ؤًًا باؾم آًذ ٖضي َو

ـــت مسلــــىف بـــً زلــــف هللا. ، ماؾؿـــت بيكــــغة للُباٖــــت واحيييت فكييييي  جييياسيخ وأعييييالمبىٗلـــي دمحم بىػٍــــان.ؾـــُٗض اإلاللــــب بٗـــضي مــــً طٍع

 .72 - 70م م م، 1987-َـ1407واليكغ، الضاع البًُاء،

67 De la matinière et Lacroix, op.cit, pp.253 – 254, 272 - 273. 

ًحٗ 68 ت.حؿمى الُىم بدُمُمىن.كاٌ ٖنها الىػان: ؛غف ؤًًا بدُيىعاٍع مىُلت مإَىلت...بها ما »...والتي حٗني اإلاٗؿىغاث بالبربٍغ

ت بحن خضائم الىسُل، ؾياجها ؤغىُاء لخجاعتهم م٘ بالص الؿىصان...لهظٍ البالص ؤعاض ي  ًلغب ًٖ زمؿحن كهغا وؤهثر مً مائت كٍغ

 .134-133ان، اإلاهضع الؿابم ، م م الىػ «.هثحرة نالخت للؼعاٖت...

لُت، ٌكمل ٖلى ٖضص مً الىاخاث واإلاضن  69 ت التي هي حؼء مً الصخغاء الىبري ؤلافٍغ جل٘ في حىىب غغب الصخغاء الجؼائٍغ

ض ًٖ   . 78-76اإلاهضع الؿابم، م م  ،كهغ.ابً زلضون  350واللهىع جٍؼ

ان،  70  .132 - 131اإلاغح٘ الؿابم، م م مٍؼ

ى، ًلٌى ٖنهم " محزو "الُىم ؤوالص  71
َ
َىال ا زانا بهم بٗض ؤن اهفهلىا ًٖ ٖغف الهَّ  :زلُفي ٌكيلىن فٖغ
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" On trouve dans Cette fraction beaucoup d’hommes lisent et écrivent corramment l’arabe ; alors que la Presque 

totalité des autres fractions sont illettrées ".monographie de l’annexe d’Ain sefra 1957, l.meyson ; chef 

d’annexe, p.8.                                                 - 43 - 42، اإلاغح٘ الؿابم، م م  بً ِٖس ى.  

لت الكُسُت.لخفانُل ؛نىفي حؼائغي  72 مجضوب : ًٖ خُاة ومؿحرة َظا الهىفي ٖض بلى صعاؾدىا ؤهثر جىدؿب بلُه الٍُغ

، مظهغة ملضمت لىُل م ( دساظت بيوغشافيت 1616 –ٌ  1025م /  1533 –ٌ  940ظيذي الشيخ عبذ القادس بً دمحم ) .مىؾاوي 

ش الخضًث، بقغاف الضهخىع وصان بىغفالت، ولُت آلاصاب واللغاث والٗلىم الاحخماُٖت وؤلاوؿاهُت،  قهاصة اإلااحؿخحر في الخاٍع

 .2012 - 2011/  1433 – 1432كؿم الٗلىم ؤلاوؿاهُت، حامٗت مٗؿىغ، 

س ي الخؿني 73 ت الكهحرة، ولض ؾىت  ؛َى ؤخمض بً مىس ى ؤلاصَع لت الىغػاٍػ  907مً ؤقهغ عحاٌ الُغق الهىفُت، ماؾـ الٍُغ

لت الكاطلُت 1608 - َـ1016 ـــم، ٖاف بلى ؤن ججاوػ اإلاائت، ج1505 -ٌ  م.اقتهغ بالٗلم والهالح والكغف، ؤزظ ٖهض الٍُغ

ٖبض اإلاىٗم مغة بٗض ؤطواع نالة الهبذ.  500ؤخمض بً ًىؾف اإلالُاوي وؤياف بلى ؤوعاصَا كغاءة البؿملت الُىؾفُت ًٖ الكُش 

، صاع 1، صعاؾت بخهائُت جدلُلُت،ٍ.أعالم التصوف في الجضائش مىز البذاًاث إلى غاًت الحشب العامليت ألاولىاللاؾمي الخؿني.

ضع 120، م م 2007 - َـ 1427الخلُل اللاؾمي،  بعتان ألاصهاس في ظيرة ظيذي ًحي بً صفيت ومعيرة أوالد كُضاعي..كٍى

غان، نهاس،دساظت جاسيخيت وأهثروبولوجيت  .69، م 2009، صاع الغغب لليكغ والخىػَ٘، َو

غان، الطشيقت الشيخيتٖبض اللاصع زلُفي. 74  .77، م 2006، صاع ألاصًب لليكغ والخىػَ٘، الؿاهُا، َو

وال ؤخضا مىا ًىىغ ما وان لهظٍ الُغق مً ؤصواع في  ؛لٗباصة اؾخدضر بٗض اللغون الثالزت اإلافًلتالُغكُت مىهج في الؿلىن وا 75

حٗلُم الىاؽ ووٖٓهم، والخفاّ ٖلى اللغت والثلافت الٗغبُت، وبػالت الفىاعق الاحخماُٖت والخضزل إلجهاء الخالفاث والخهىماث 

بال ؤن اإلاىهج الظي ؾليٍى في الٗباصة لم ًلبله هثحر مً الؿلف ألجهم عؤٍو بحن الىاؽ ووكغ الضًً في ؤنلإ هثحرة مً الٗالم...، 

والظًً واهىا ؤٖبض الىاؽ وؤجلاَم هلل وواهىا ؤهثر جمؿيا باألنلحن:  -عض ي هللا ٖنهم  -وصخابخه -ملسو هيلع هللا ىلص  -مسالفا إلاا وان ٖلُه الغؾٌى 

 فلض اَخضي، ومً قض ًمُىا ؤو ٌؿاعا فلض يل.الىخاب والؿىت وول مً وان ٖلى مثل ما واهىا ٖلُه 

لت نىفُت ْهغث زالٌ اللغن الٗاقغ هجغي مىافم لللغن الؿاصؽ ٖكغ مُالصي 76 جىدؿب بلى الىلي الهالح ٖبض اللاصع  ؛ٍَغ

لت الكاطلُت.لخفانُل ؤهثر ٖنها ٖض بلى:  خمض بً الؿابم.ؤ ، اإلاغح٘زلُفيبً دمحم اإلاكهىع بؿُضي الكُش، وهي بخضي فغوٕ الٍُغ

 .1996الُبٗت ألاولى، مُبٗت مياجب اللضؽ، وحضة،  ،الطشيقت الشيخيت في ميزان العىتٖثمان خاهمي.

 .78زلُفي، اإلاغح٘ هفؿه، م 77

 .135اإلاغح٘ هفؿه، م  78

ت بالجؼائغ كبل مجيء ألاجغان الٗثماهُحن 79 س ي ؤٌو مً ؤؾـ ػ  ؛ْهغث الؼواًا اللاصٍع ت ووان الكُش مهُفى بً املخخاع الغَغ اٍو

ت مىظ ؾىت  لت اللاصٍع وحٗخبر ؤؾاؽ هثحر مً الُغق الهىفُت الالخلت لها  ؛م بىىاحي مٗؿىغ1200/  ٌ 597زانت بالٍُغ

ؤبى اللاؾم ؾٗض والكاطلُت.جدؿم باإلنالح وؤلاعقاص والدؿامذ ووكغ اإلاٗغفت والٗلم .مً ؤوعاصَا خؼب الىؾُلت ووعص الجاللت.

ىُت لليكغ والخىػَ٘، 1، ج(م  20 – 16) قشن العاشش إلى الشابع عشش الهجشي جاسيخ الجضائش الثقافي مً الهللا. ، الكغهت الَى

ت ؤؾاجظة..522 – 520، م م1981الجؼائغ،  ىف و مجمٖى ، الحياة الثقافيت في الجضائش خالل العهذ العثماويؤخمض مٍغ

ني للضعاؾاث والبدث في الخغهت الىَىُت وزىعة ؤٌو هىفم  . 100 – 98م م  ،2007، الجؼائغ، 1954بر ميكىعاث اإلاغهؼ الَى

لت  ؛َى ٖبض اللاصع بً مىس ى بً ٖبض هللا بً ًخي بً دمحم الىُالوي الخؿني 80 اص واإلاخهىفحن، ماؾـ الٍُغ مً هباع الَؼ

ت، ولض بىُالن ؾىت  ، وصفً بمضعؾت بباب م 1166 - َـ 651 ـــ، صزل بغضاص فؿم٘ الخضًث وجفله، جم 1078 –ٌ  471اللاصٍع

م الخم، ؾغ ألاؾغاع  ألاػج، مً مهىفاجه:حالء الخاَغ في الباًَ والٓاَغ، الفخذ الغباوي والفٌُ الغخماوي، الغىُت الُالبي ٍَغ

معجم املؤلفين وجشاجم ٖمغ عيا هدالت.ومٓهغ ألاهىاع فُما ًدخاج بلُه ألابغاع، وآصاب الؿلىن والخىنل بلى مىاٌػ اإلالىن.
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.الؼعهلي.اإلاغح٘ 307، م ع بخُاء الترار الٗغبي للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، لبىان، بحروث،، صا5، جمصىفي الكتب العشبيت

 .47، م 4الؿابم، ج

81 De la matinière et Lacroix, op.cit, pp.321 – 322. 

 .150 – 146بً ِٖس ى، اإلاغح٘ الؿابم، م م  82

83 De la matinière et Lacroix, op.cit, p .437  

 . 150 – 144الؿابم، م م بً ِٖس ى، اإلاغح٘  84
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Abstract : 

 Youcef Pacha, the governor of Tripoli, came to the throne and founded the 

Karamanlian dynasty in international circomstances characterized by the growing 

pressures on the southern countries of the Mediterranian sea. These pressures 

compelled this Libyan governor to make concessions for the European great 

powers.  

Among these concessions, he gave up to practice piracy in the Mediterranian. This 

policy led to the reduction of maritime incomes and the financial crisis. To 

overcome this crisis, he imposed more different taxes on his country.  

Due the refusal of these taxes, Tripoli lapsed in civil wars which ended by the fall 

of the Karamanlian dynasty 

ججشبت  م1835الى ظىت  م1711بىشابلغ الغشب التي جمخذ مً ظىت  جمثل فترة خىم ألاظشة اللشماهلُت 

الحاهمت مً اخخياس العلىت معخغلت في رلً لعف الذولت العثماهُت ظُاظُت هامت ،جمىىذ فيها ألاظشة 

العُاظُت مع عً ؤلاظخاهت ، وساخذ جيسج ؼبىت مً العالكاث ،وهجحذ في جدلُم ؤلاظخلالٌ العُاس ي 

ظاسع الى على ألاكل ،ومً زم في البذاًت مدُىها اإلاخىظىي ،الزي وان ًشكب وبدزس هزه اإلاخغحراث الجذًذة 

فعلذ معه ؤلاجفاكُاث واإلاعاهذاث ،وفخذ في اإلاض ي كذما في ؤلاعتراف بهزا الىُان العُاس ي الجذًذ 

 خىالشها لللىفلُاث .

ٌى ًىظف باؼا الى الحىم مع عذد مً ألاخذار            لها جأزحر بالغ واإلاعخجذاث ،التي وان وجضامً ـو

وللذ ججلذ هزه الخغحراث بحن ألامم والؽعىب واملجخمعاث ،والعالكاث الذٌو وبيُت ألاهمُت على وبُعت 

ت ، هخج التي وشأث بأوسبا في اإلاُادًً الاكخفادًت والعُاظُت ، ت وهُمىت ععىٍش وما ئليها مً جذاعُاث ججاٍس

ً اللىي الى المفت الؽمالُت مً البدش ألابُن اإلاخىظي ،ان الخىىس ئهعنهما اهخلاٌ  دائما دس ى مىاٍص

أخذ الجاهبحن الا بؽشه أن ًخأخش آلاخش هما لى وان املجاٌ اإلاعاهعت في خىك اإلاخىظي .فال ًخلذم وابع 

 1 زىحن   معا .ًمُم على ئصدهاس ؤلا

،والزي وان ًخمحز على العلىت ظخىلى ًىظف باؼا ئوالخىىساث اإلالُئت باألخذار وفي هزه الٍشوف 

مثل الىشاص  بالحىىت العُاظُت  الفغاسالزًً اهضلىا ألاٌو للملىن اإلاغاسبت واللذسة الفائلت على اإلاىاوسة ،ٍو
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لت مً الضمً بعفً الذٌو ألاوسبُت  في اإلاعادلت العُاظُت ـعبا .وأـبذ ٌؽيل سكما 2الشعب مذة وٍى

في هٍش الذٌو ألاوسبُت كُاظا ي ئًالت لعُفت ،بالشغم مً أهه لم ًشر عً مً ظبلىه في الحىم ظى 

  3وئكخفاد منهاسألاعذاء مىاحهت  لىغحر كادسة عبالجضائش وجىوغ 

خ وظعُا مىا ئلى حعلُي المى ت وشابلغ بالعالكاث الاوسبُت ء على هزه الفترة اإلاخمحزة مً جاٍس وئدساوا باؼٍى

والتي الجخلىا مً الخىفشة لذًىا ئهىالكا مً الىزاجم ا جىخىف بعن حىاهبهللىلائق التي ماصالذ  مىا 

ُت الء هثحر مً الحلائم جمعلىماث كُمت جفُذها في ئظخ هزه الفترة الغىُت وفهم أهثر لىبُعت وخفـى

وأـبدذ مفممت على ؼعشث فيها أوسبا باللىة خاـت وأنها حاءث في ٌشوف والخىىساث باألخذار 

،وعضم ًىظف باؼا على جدفُل أهثر الث اإلاغشبُت االؽشوه اإلازلت التي واهذ جفشلها ؤلاًالخخلق مً 

 .لإلجاواث والهذاًا اللىفلُت 

باعادة اللىة ألظىىله البدشي ؟ وهُف حعامل مع الذٌو فماهي اإلاعخجذاث التي ظمدذ لُىظف باؼا 

مً خاهم  العُاظت اإلاىخهجتمً ٌ ألاوسبُت و وماهىمىكف الذ ألاوسبُت التي لم جف بالتزاماتها اإلاالُت ؟

ت وشابلغ ؟ زيال فحراإلا ىوماهوشابلغ ؟    آلذ ئليها باؼٍى

ً اللىي ابت عليها في هزه الذساظت والتي جىؽف عً هزه حملت مً الدعاؤالث التي ظأخاٌو ؤلاح حغحر مىاٍص

ًاالث مماأدي الى جشاحع ؤلا مىز نهاًت اللشن الثامً عؽش وبذاًت اللشن الخاظع عؽش بحن لفتي اإلاخىظي 

،ووكىع الجضائش في كبمت الاخخالٌ الفشوس ي ،وئنهُاس خىم ألاظشة شبُت عً مماسظت الجهاد البدشي اإلاغ

 .اللشماهلُت 

 البحرية الطربلسية في ثلىية باشا  يىسفجهىد 

لُت م 1797هـ _ 1211م أهذ له العلىان في فشمان ـادس في ؼىاٌ 1795ظىت  .وعىذ جىلُه الحىم في حٍى

ت وجىٍُمها وؤلاهثاس مً اإلاشاهب الحشبُت أن جيىن وشابلغ مثل الجضائش  على لشوسة الاهخمام بالبدٍش

ت ،في ئكامت عالكاث 4وجىوغ في هزا املجاٌ  . وأدسن في خُنها أن مياهت وشابلغ جخىكف على كىتها البدٍش

دولُت مخىاصهت جدترم بمىحبها الذٌو ألاوسبُت وامل حعهذاتها وئلتزاماتها اإلاالُت  هؽشه أظاس ي لخأمحن ظفنها 

ت في البدش اإلاخىظي  الخجاٍس

وجمىً مً الزي ٌعخبره أهم مفذسللىالًت ي وهشط حهذه لليؽاه البدشي الجهاد، فأعاد ؤلاظخلشاسللبالد 

يا ئعادة بىاء  ،ومً خاللها ًخم أظىىله البدشي ،معخغال اإلاعاهذاث اإلابرمت مع الذٌو ألاوسبُت و أمٍش

ت  لبيجضوٍذه   الحشبُت  هبالفىاعت العفً واإلاش اإلاىاد المشوٍس

ًىظف باؼا بعن الذٌو التي واهذ لها عالكاث ودًت مع هما ئظخفاد مً الخبراث الفىُت التي واهذ جلذمها 

 ومعه العفً م مهىذظا مخخففا في بىاء 1797واظباهُا التي أسظلذ ئلُه في ظىت 

 اهُا باظب5ي مُىاء كشواحىت باـالح ظفنهم ف للىشبلعُحن،وظمدذ بعن العماٌ ألاخفائُحن 

فف الىبِب  حىهازان وىدس  خُث  (1805 -1803)التي هخبها عىذم وكع في ألاظش بىشابلغ في مزهشاجه  يٍَو

 جن م أهضلذ الى البدش ظفُىت راث كالع1803ُدٌعمبر15كاٌ )...في 
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وهىزا ئظخعاد  6(.عالىجاسون ؤلاظبان وهي سؼُلعت حذا وكذ أعذث لحمل ظخت مذافللباؼا وان كذ بىاها 

عىد الفمل في رلً الى ـاخب ؤلاًالت خالٌ فترة وححزة ألاظىٌى البدشي الىشابلس ي كىجه  الزي لم ،َو

كائذ مً أمثاٌ ودساًت في اليؽاه البدشي زًً لهم خبرة زمُىت للشحاٌ واللادة ال ًخأخشفي دفع هذاًا

ؤلاظالم (  الزي لجأ  ئلى وشابلغ واعخىم   Icardئًياسد ) بي الفشوس ي ، والما7 ليالؽعمش الترظاهت الشاٌغ 

 8 .واجخز اظم مشاد ساٌغ 

 عالكة باشاوية طرابلس بدول أورباالشمالية 

ٌ  للذ مع ئًالت على معخلبل عالكاتها ىشابلس ي هزًش ؼإم الالبدشي  سأث الذٌو الىبري في عىدة ألاظىى

ذ  ، أما الذاهما9بي الفذاكت معها اعها لخىزُم سو وشابلغ فبزلذ ول ما في وظ فداولخا سن والعٍى

ت ب ًىظف باؼا ممما أغ،جلذًم الهذاًا له وجباوأث في ئخخباسهىاًا الباؼا الجذًذ  فلامذ البدٍش

 معسهُت الذخٌى في اإلافاولاث الذاهماكائذ الفشكاوت ،وإلاا خاٌو 10ن ُيخحن داهمشهُخحظفبأظش الىشابلعُت 

كائذ ،فخللى ،فاهتهذ اإلافاولاث الى الفؽل شفع ظلف اإلاىالب بر حالباؼا إلبشام الفلح ،كام هزا ألاخ

ت الىاؼئت فت مع واؼدبيى في معشهت عىُ( أمش بالخدشن Billأظىىلها في البدش اإلاخىظي بُل ) الفشكت البدٍش

بابشام إلاعشهت اواهتهذ عائش فادخت وجىبذ الجاهبان خبدشي ،  أٌو ـذامًىظف ئخخباسها في د الخيي أسا

 ،وبذفع مبلغ ظبعت آالف ولكشػ في الحاٌ 75000بذفع مبلغ الزي حعهذث فُه الذاهماسن الاجفاق 

  11.’ظىت

ذ  أما ف باؼا سفن كبٌى ودًت مع وشابلغ الغشب ،لىً ًىظؤلاخخفاً بعالكاث فلذ خاولذ العٍى

ت الترلُاث التي واهذ جلذمها العٍى ت العىٍى ذ مىالب والي وشابلغ ،ذ ووالب بشفع الجٍض فشفمذ العٍى

ذًت واظشوا عذدا منها  وسأث فيها ئخالال باإلجفاكُاث العابلت ،فهاحم الىشابلعُىن العفً العٍى

ذ وجم ئبشام اجفاق خفل الباؼا بملخماه على ، كشػ دفعت واخذة ،على أن ًذفع له 7700فشضخذ العٍى

 . 12كشػ ول زالر ظىىاث15000مبلغ 

ت ملابل خفٌى جلً  مما شجع ول مً  اظباهُا وهابىلي زم البىذكُت على جلذًم الهذاًا وؤلاجاواث العىٍى

ت .   13الذٌو على أمً  وظالمت ظفنها الخجاٍس

وهىزا اظخىاع ًىظف باؼا أن  ًىفشمبالغ مالُت هامت في ٌشف ال ًخعذي زالر ظىىاث مً بذاًت خىمه 

يا 23000كشػ وفىِعُا 5000كشػ وهابىلي 41000فذفعذ اظباهُا  كشػ 49000كشػ وأمٍش

ذ 97000كشػ والذاهماسن 4000وساحىط  14كشػ 77000كشػ والعٍى

 الطرابلس ي التلارب الفروس ي 

ت ،وكادسة على مىافعت ئهجلترا في ؼشق اإلاخىظي  ت كٍى واهذ فشوعا جىمذ في ئكامت ئمبراوىسٍت اظخعماٍس

ش ولمها الى ممخلياتها و الىكىف بدضم أمام ئهجلترا ومىعها ،ولً ًخدلم لها رلً الا مً خالٌ ئخخالٌ مف

مً ؤلاجفاٌ بالهىذ . ومً حهت زاهُت ًممً لها وحىدها بالبدش اإلاخىظي الؽشقي مشاكبت عً كشب 
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لألمبراوىسٍت العثماهُت .فأـبدذ ظُاظتهاججاه ؤلاًاالث اإلاغشبُت جخفم وغاًاتهاالشامُت الى  جىزُم العالكاث 

ت مع وادي الىُل ،وعلُه سأي هابلُىن والشوابي الب ت والبًر ،كائذ الحملت الفشوعُت على مفش لشوسة 15دٍش

املحافٍت على العالكاث الىُببت مع وشابلغ الغشب هٍشا للشبها مً مفش ومالىا . وفي وشابلغ    

شة مالىا ،فأبلغ جالحران  وصٍش خاسحُت فشوعا اللىفل Talleyrantاهدؽشخبرئخخالٌ هابلُىن لجٍض

ىلب مىه   Beaussierبىظُِه شة ،وئكذام هابلُىن على ئوالق ظشاح ألفي أظحرمعلم ٍو باخخالٌ فشوعا للجٍض

ئًفاٌ الخبرالى الباؼا وخثه على اإلاعاملت باإلاثل ورلً باوالق ظشاح ألاظشي الفشوعُحن واإلاالىُحن 

مالىت أـبدذ وشابلغ حؽيل أهمُت هبري باليعبت ،وآلان بعذ اخخالٌ 16اإلاىحىدًً لذًه في وشابلغ 

شة باإلاىاد الغزئُت ،وهزا ماحعل ًىظف باؼا ًفىشحذًا في اإلاىافع التي ظُدفل  للفشوعُحن في جضوٍذ الجٍض

شة  ،لىً هزا الحلم جدٌى الى وابىط بمجشد هضوٌ الفشوعُحن في  عليها مً جىسٍذ ول ماجدخاحه الجٍض

ت وئظدؽعش ًىظف باؼ ا الخىش الزي أـبذ حازما على ملشبت مً ؤلاًالت ، لىً اللىفل ؤلاظىىذٍس

مما شجع الباؼا ،بىظُِه ومأن الباؼا باكامت عالكاث ودًت ،سغم معاسلت اللىفل ؤلاهجلحزي ومعاهعخه 

خ  Vamboiseئسظاٌ خىاب الى الججراٌ فامبىاصعلى  لُت  27هـ اإلاىافم 1213ـفشظىت  14بمالىا بخاٍس حٍى

ا مىا على ساخخىم ،فاهىا على ئظخعذاد وامل لخلبُت ما جىلبىه مىا ،ألهني « . كائال  1798ظىت ... وخـش

أجم ؤلاظخعذاد مثلىم ،للعمل على جدلُم وامل الخفاهم بحن  ىـذًىم في العشاء والمشاء ،وئهني لعل

ش ي عىذما علم .لىً آلاماٌ التي علم عليها الباؼا معخلبل ئصدهاس  اإلاالي لإلًالت ،بذأث في الخال17بلذًىا

الباؼا بأن مالىا خاـشها أظىٌى بشحغالي ٌعمل في خذمت ئهجلترا ووان لهزا الخبر هزًشؼإم باليعبت 

شة باإلاىاد الغزائُت . ت مً خالٌ جضوٍذ الجٍض  للباؼا الزي وان ًخىلع الى جدلُم مياظب ججاٍس

ل فشمان الى ًىظف باؼا مً العلى ان العثماوي ظلُم الثالث ًدثه وفي هزه ألاحىاء اإلاصحىهت بالخىجش،ـو

م لىً الباؼا سفن ألاوامش 1798فُه بالضخف على مفش ووشد الفشوعُحن منها علب اخخاللهم لها ظىت 

ووان خُنها ًذسن كىة 18الفادسة الُه مً الباب العالي ،وفمل البلاء على عالكاجه الىُبت مع فشوعا 

ت الفشوعُت  ، ولم ًىً في ملذوسه معاهعت الىلع ظىاخل ؤلاًالت أهثرمً مشة التي هذدث البدٍش

مجهىلت العىاكب ، مع اللىي ،ومً اإلاخعزسالذخٌى في مىاحهت في البدش اإلاخىظي ؤلاظتراجُجي اإلادؽيل 

 ظُيىن لها ألشاس بالغت على البالد والعباد .ألاوسبُت وأن ول مداولت مً هزا اللبُل 

 عالكات إهجلترا بطرابلس الغرب 

ت في البدشاإلاخىظي  للذ أدي ادة الفشاع بحن الذٌو لعف الذولت العثماهُت ، وجشاحع هُبتها البدٍش ،الى ٍص

ىاهُا ،وفي ملذمتها ي ألاوسبُت الىبر  في هما هفىر ت مىكع ظُادي ٌعمذ لهما بمماسظإلًداد فشوعا وبٍش

 فادًت ظُاظُت وئكخعلى مياظب ، ورلً بالحفٌى ؤلاًاالث اإلاغشبُت 
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ت ،مما عجل بذخٌى الىشفحن في ظلعلت مً الحشوب التي واهذ في نهاًت اللشن  مفالحهماجخذم  ؤلاظخعماٍس

خاـت بعذ هجاح الثامً عؽشوبذاًت اللشن الخاظع عؽش وساء ئخيام ئهجلترا ظُادتها على البدش اإلاخىظي . 

أوث 1في   ت أبي كحرفي مىكعفي  جدىُم ألاظىٌى الفشوس ي (  Nelsonبلُادة هلعً )ألاظىٌى ؤلاهجلحزي 

،ولم ًبم لىابلُىن مً ئجفاٌ 19عا في مفش وخيىمخه جفاٌ بحن حِؾ فشوفاهلىع بزللً ؤلام ،1798

ئلى ،ظاسع اللىفل ؤلاهجلحزي على جىزُم العالكاث مع فشوعا ئـشاس الباؼاوأمام  .ظىي ألاساض ي اللُبُت 

بت مع هابلُىن وؤلاهفُاع ألوامش العُذ الىبحر والبا مىه بالخخلي عً جىحُه خىاب الى الباؼا  عالكاجه اإلاٍش

 ( D. Campbell)د.وامبل بلُادة اليىمىدوس ىٌى ؤلاهجلحزي ظبحن ألا  وكعذ معشهت م1799ماي 9وفي .

ت الىشابلعُت بشئاظت مشاد ساٌغ  ت عً هزا الفذام البدشي هؽف و  والبدٍش  لعف اللذساث الععىٍش

أٌو وجىكُع 20لألظىٌى ؤلاهجلحزي الشعاًا الفشوعُحن اإلالمحن ببالده حعلُم  ئلى الزي ئلىش لُىظف الباؼا 

والجذًش بالزهش أن ئهجلترا خاولذ أن ئهفشدث بها ئهجلترا التي بىفغ الؽشوه مع البرحغاٌ هذة ظالم امع

جللق الىفىر  مع بذاًت اللشن الخاظع عؽشمنهاالخغحراث التي خذزذ في البدش اإلاخىظي حعخفُذ مً 

شة مالىا مماأفسح لها املجاٌ ،الفشوس ي في ؼشق اإلاخىظي  ت مع امً ئكوئخخاللها لجٍض مت عالكاث ججاٍس

فعلى ىمُاث هبحرة مً اإلاىاد الغزائُت ،للىاتها العاملت في البدش اإلاخىظي بوالتزود منها وشابلغ الغشب 

وفي ظىت ، 21(دوالس15000بععش ئحمالي كذسه )سأط مً اإلااؼُت 698م جم جفذًش1806في ظىت ظبُل اإلاثاٌ 

أـبذ ،وهىزا 22دوالس 30000سأظا مً اإلااؼُت بمبلغ ًفل الى 1396جم جفذًش حىالي م 1808

 مع ئًاالت وشابلغ .في سعاًت اإلافالح الاكخفادًت في البدش اإلاخىظي دوس مهم لحمىسألاظىٌى ؤلاهجلحزي 

عىائذ اليؽاه البدشي الىشابلس ي ،فأدي رلً الى جشاحع وجىفحر الحماًت لعذة دٌو أوسبُت ـغحرة 

ىاث  ت اإلاغشبُت ،وئسجفعذ ألـا ش ألاظشي اإلاسحُحن اإلاىادًت باللماءعلى البدٍش ىت وجدٍش وهزا وئلغاء اللـش

 .م 1815ماخذر في مإجمش فُِىا 

 م .8181مؤثمر فييىا 

ت مؽاولها الذاخلُت ،في الىكذ الزي اوؽغلذ فُه أوسبا   ئعادة سظم خٍشىت أوسبا الخفىحر في ب في حعٍى

ت الىشابلعُت جىاـل أعمالها الجهادًت ،واهذ  ت ؤلاًىالُت لذ هىالهذا والذاهماسن البدٍش والذٌو البدٍش

مىالب الذٌو الفغشي ،وخاـت مملىت ألامشالزي عضص . 23أظحر1500ماالًلل عً  افبلغ عذد ألاظشي لذيه،

ى املجخمعحن في عل.24ش اإلاخىظي د( معألت أمً البValleza)التي وشح وصٍش خاسحُتها الباسون فالحزا ظشدًيُا 

 25إلاعألت اظتركاق اإلاسحُحن في البلذان اإلاغشبُت .ألح فُه على لشوسة ولع خذ ،مإجمش فُِىا 

فلذ الىابلُىهُت ،اإلاخىظي ابان الحشوب  وان ًجشي في البدشبما ئوالع واظع  وإلاا وان ظُذوي ظمُث على

لللُام بت الؽأن خم مزهشة ئلى الذٌو ـا1814فلذ وحه في ؼهش أوث أبذي اهخماما خاـا بمعألت ألامً ،

 26.لخذمحرأظىىلها البدشي لذ دٌو اإلاغشب بعمل حماعي 
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ت العٍمى دوإلاا واهذ ئهجلترا اللىة الب اجخار الخذابحر  فلذ أظىذ ئليها اإلاإجمشون مهمتفي خىك اإلاخىظي ،ٍش

ٍالث و بمؽاسهت ئهجلترا وهىالهذا وفشوعا والذ م1816خُث علذ مإجمش لىذن مع بذاًت لزلً ،الالصمت 

ً أظىٌى مؽترن لمشب ئًاالث اإلاغشب .ؤلاًىالُت   الزي أوص ى بخيٍى

الى جدالف  وال جدبز ؤلاهممامألنها سأث فُه ما ٌؽيل خىشا على مفالحها  تهغحرأن فشوعا سفمذ اإلاؽاس 

ت فُه جيىن  اظىٌى ئهجلحزي جىحه الى العىاخل اإلاغشبُت م 1816.وفي مىلع ظىت 27جدذ اإلاٍلت ؤلاهجلحًز

ل ظىت 27في ووـل الى مُاه وشابلغ ( Exmouthبشئاظت اللىسد ئهعماور ) ،فخللى مً الباؼا م  1816ابٍش

وبعذ مغادسة اظىٌى اهعماور .28خمعمائت وحععحن أظحرا ملابل فذًت مالُت حعهذا ًلض ي باوالق ظشاح 

عذة وجم ؤلاظدُالء على بلعُحن ألاوامش باظخئىاف وؽاوهم الجهادي اختى جللى البداسة الىش مُىاء وشابلغ 

على اللادة ألاوسبُحن  ألامش الزي أدي الى ئعادة وشح معألت أمً البدشاإلاخىظيظفً جابعت لحيىمت البابا 

اإلاغاسبت مً ومىع مجخمعت على سد خاظم ئجفلذ الذٌو ألاوسبُت م وفُه 1818ئًىغ الؼابُل في مإجمش 

ل م 1819ظىت -ؼهشأهخىبش وفي  ،29مماسظت الجهاد البدشي  ألاظىىالن ؤلاهجلحزي والفشوس ي ،بلُادة ـو

ماهخلألامحرالان  الى مُىاء وشابلغ (  Jurien De La Graviereالغشفُحر( و)حىسٍان دي  Freemantel )فٍش

         30  وـشح لهما بأهه ظىف ًترن الغضو .هق ؤلاهزاس مً ألامحرالحن الباؼا وحعلم 

 فىق ألاوربي وإوعكساثه على إيالة طرابلس الغرب تال

ت بئن ؤلاخ وبفىسة خاظمت مىز مىلع شبُت أوسبا وؤلاًاالث اإلاغ نحخالٌ الزي ؼهذه محزان اللىة الععىٍش

ت اإلاغشبُت اللشن الخاظع عؽش  ىً في ملذوس ًىظف باؼا مً ،ولم ً،واهذ له ازاسظلبُت على اليؽاه البدٍش

خلُلت الخفىق ألاوسبي ورلً مىز ئخخالٌ وأدسن والي وشابلغ على الذٌو ألاوسبُت الىبري ،  ؼشووه فشك 

هزا ماحعله ٌغلب مىىم الحىاسوخل ئظخلشاس خىمه ،وسأي فُه خىشا هبحرا كذ يهذد هابلُىن إلافش 

لىً عجلت أن ًذبشله مً ميائذ ،وئجلاءا إلاا ًمىً  ،فشوعا وئهجلترا بالىشق العلمُت  مع ول مًاإلاؽاول 

ت   الىشابلعُت م 1815آواخشظىت  ،ففيالمغىه ٌلذ معخمشة واهذ باإلظدُالء على ظفُىت كامذ البدٍش

ت ،جدمل علم هاهىفش ألاإلااهُت ، ال ألامش الزي ازاس غمبه وساح ًىالب فًٍ واسهجخىن أنها ظفُىت ئهجلحًز

ن سبانها  فىق ٌهش العفُىت فدعب بل باعذام الشاٌغ الىشابلس ي باسحاع العفُىت وبداستها وحعٍى

ت على مشأي  بؽتى الىظائل ،لىىه خاٌو الباؼا ئسلاء اللىفل واسهجخىن و ، 31مً حمُع ألاهاليؤلاهجلحًز

انأـش و سفن ألامش  وبهزا العمل جم ئرالٌ ًىظف  على اإلاىافلت مشغمافالىش  ،على ان ًخم ؼىم اللـش

اللىفل الىشابلعُحن الىبحرفي مىاحهت غىشظت .ودلذ هزه الحادزت عً عجض أمام خاؼِخه وسعُخه 

  ٌعذ في ـالح ؤلاًاالث اإلاغشبُت . وأن محزان اللىة لم .ؤلاهجلحزي 

تبىاظىت كىفلها سوظى ولغىذ على الباؼا م 1826ظىت هما جذخلذ فشوعا   باسحاع العفً البابٍى

ت ًلىدها اللبىان وإلاا سفن الباؼا رلً ،ووالبخه بخلذًم ئعخزاس سظمي للذاظت البابا ، لذ فشكت بدٍش ـو

،ووان ولب كائذ 32حعلُم العفً فىسا لشوما ( وولبذ  Arnous Des Saulsaisدي ظىلعُه )اسهىط 

وللت التي واهذ جدٍى بها الذٌو الىبري 27بذال مً وللت جدُت للعلم الفشوس ي 33العفُىت بأن جىلم 
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منها الفشوعُت ،للؽشوه ًىظف باؼا  خاللىفل الفشوس ي بمشب اإلاذًىت باللىابل ،سضوأمام تهذًذاث ،

وهؽفذ هزه .33هما ًذفع الباؼا مبلغ ألفحن كشػ لشوما  ئوالق ظشاح ألاظشي وئعادة العفً ألصحابها 

إلمالء ئظخعمالها بامخالهها لىظائل اللىة التي لم جتردد في مشة أخشي عً ؼعىسالذٌو الىبري الىاكعت 

 .ما دعذ الحاحت الى رلً لووؤلاظدعالم ؼشووها وئحباس ؤلاًاالث اإلاغشبُت للخمىع 

شالتي شاظالث ٍخضح مً خالٌ اإلاو            كىة ؤلاًاالث أن واهذ جفل الى خيىماث الذٌو ألاوسبُت والخلاٍس

اط مًبل ٌعىد رلً الى مً العٍمت ،اإلاغشبُت لم جىً على دسحت هبحرة  روي أـٌى معُدُت مثل  وحىد ٍس

ت الىشابلعُت  يي جمىىذ مً ـىع أوسبيمشاد َسغ وجىفشها على ظفً خشبُت كائذ البدٍش صتها اخُمً  أمٍش

يي ، م الحجض او اإلافادسة وفي هزا الفذد ًلٌى اللىفل ألامٍش ئنها خعً "في أخذ سظائله :ئما عً وٍش

ىت هزه وُلت هزا ألامذ ؤلاسادة اإلاعُدُت ولِعذ اللىة املحمذًت هي التي عمذث   34 " .والًاث اللـش

 إنهيار ألاسرة اللرماهلية 

،وعذم مىاهبتها  ،مىز وؽأتها هؽفذ عً مذي جخلفهااإلاخبع في ؤلاًاالث اإلاغشبُت ان أظلىب ئداسة الذولت 

التي كىعذ أؼىاوا هبحرة ظمدذ لها باخشاص جفىق ععىشي وئكخفادي للخىىساث اإلادعاسعت في أوسبا 

في ئًالت وشابلغ دخلذ لفالحها ، في خحن الخىاصهاث ؤلاظتراجُدُت  حغُحر فيوئحخماعي حعلها ـاخبت اللشاس 

ألاظىٌى لعف اإلاخمثل في ألاٌو على اإلاعخىي الععىشي أخزث مالمدها جخجلى في بعذًً أظاظُحن أصمت 

يا  الحشبي والثاوي على اإلاعخىي الاكخفادي وعذم كذسجه على مىافعت ألاظاوُل الحشبُت لذٌو أوسبا وأمٍش

أفٌى شائب ،فبمدشد ولوغفب ئجاواث وهذاًا حاهضة مً مىاسد مالُت على حعخمذ  خُث واهذ ؤلاًالت 

اـبذ مىكف و ،بذأث ؤلاخخالالث اإلاالُت جبرص بؽيل حلي ختى اليؽاه البدشي وماوان ًذسه مً أمىاٌ 

ىشاباث الذاخلُت والمغىه الخاسحُت  الباؼا خشحا ئهخهج والي وئصاء هزه الٍشوف اإلاتردًت ،فتزاًذث ؤلٌا

في الذاخل دبلىماظُت العفا الغلٍُت مع سعاًاه  :ئظخخذممعلىحن في الخعامل مع ألاصمت وشابلغ 

ن لم ًجذ ًىظف باؼا ،فعلى الفعُذ الذاخلي بلىماظُت الىاعمت مع الخاسج ذوال مً وظُلت لخعٍى

ادة في المشائب  خحن ،ونهب سعاًاه خعائشه ظىي مداولت الٍض علي بً بلُادة ولذًه فجهضخملخحن ععىٍش

ت مً دون جدلُم هخائج،،مً أحل اللماء على زىسة عبذ الجلُل وئبشاهُم   ئهتهذ هزه اإلاغامشة الععىٍش

خىن ،ولم جخلف ظىي الذماس هامت  وشجعذ اللبائل ألاخشي على الثىسة  35 هلىع أشجاس الىخُل والٍض

                                  وشابلغ .والي والخمشد على خىم 

خذ جذمحر حضء مً مذافعه لِعخخشج منها هداظا ٌعخخذمه ذ به الى لاللشماهلي ـوئن أصمت ًىظف باؼا 

:"أما خحر حعىىوي وكذ اؼخيى الباؼا مً رلً الى مؽاًخ اإلايؽُت كائال لهم ،36ال كُمت لها في ـً عملت 

خُث وان اخخالٌ الجضائش اسجي خأما على الفعُذ ال37.ذافعهمالت اإلاال هبُعىا ئعلى ول ظاهُت زالزت دوسو و 

،فعاسع الى مً أن ًللى خىمه هفغ اإلافحر يء على الباؼا الزي ئصدادث مخاوفه مً كبل فشوعا وكع س 

خ )الحفٌى على أحل مً ذٌو الىبري ،الئًفاد مبعىزُه الى  سبُع ألاٌو  17ئعادة حذولت دًىهه ،فأسظل بخاٍس

ُت خالذ دون رلً ،بعبب لىً جىجش ألاولاع الذاخلئلى ئهجلترا م ( الشاٌغ عمش الؽلي 1831هـ /1246
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الزي ًبذو أهه  ًىظف دمحم بِذ اإلااٌ الى فشوعا في مهمت ممازلت دعم اللىفل واسهجخىن للثىاس ،هما أسظل 

 38.الزي ئكخفش على دًىن الشعاًا الفشوعُحن هجح في جخفُن اإلابلغ 

ذ مً اإلااٌ ،وفشك على ؼشوائه مً معلمحن ويهىد هزه الٍشوف الفعبت ئصدادث مىالباث الباؼا وفي  اإلاٍض

خدذر الفلُه خعً عً عالكت هإالء بالباؼا  دون ،خُث وان ال ًياد ًمش ؼهش أو ختى أظبىع واخذ ،ٍو

وأسغمهم على رلً معخخذما لذهم اللىة ،فهشب منهم ،ًىالبهم بخىفحر كعي مً اإلااٌ لدعذًذ الذًىن 

اٌ 1500دفع ماكُمخه وحهاء اإلاذًىت مً  88شخفا الى اللىفلُت ؤلاظباهُت ،زم فشك على 370خىالي  ٍس

جفلح م ل.وإلاا 39الى مجٌز اللىفل الفشوس ي لإلخخجاج على رلً ظىي الهشوب ن منهم عان مً البوفما 

ذ مً المشائب ،ئججهولم ًىً في ئظخىاعت أعُان وشابلغ معاعُه في ججاوص ألاصمت  هدى  جدمل اإلاٍض

وبهزا ًيىن الباؼا كذ بخىفحر اإلااٌ إلاىاحهت أصمت الذًىن ،إلاىلبتها اإلاعفُحن عادة مً المشائب اليلىغُت 

وفي خمم هزه ألاخذار اإلادعاسعت أعلً جىاصله عً جدٌى الى عذو في هٍش الىثحر وحب الخخلق مىه ،

ت مىاجُت لعىدة الزي دخل مع خفىمه في خشب أولذ ألاخمشوالُابغ ،إلبىه علي العشػ  ووفشث فـش

ذ ظىت 125دامذ أهثر مً الزي به جم ئظذاٌ العخاس عً ججشبت خىم الحىم العثماوي  وهي جدخاج الى اإلاٍض

 مىلىع ألاظشة اللشماهلُت .التي جىخىف خباًا المً البدث والذساظت لىؽف الىثحر مً 

 الهىامش:

خ اإلاغشب العبذ هللا  -1 م و عبذ الحمُذ عشوي ، مجمل جاٍس خ ألاوسبي الحذًث مً عفش البىٍش ض هىاس ،الخاٍس عبذ العٍض

 .485ؿ ،،  م1974،داس النهمت العشبُت بحروث النهمت الى مإجمش فُِىا 

هلاهللغت العشبُت ،وه فىصي ،داس الفشحاوي وشابلغ لُبُا سودلفىمُياوي ،وشابلغ الغشب جدذ خىم أظشة اللشماهلي ، -2

 .  132بذون ظىت ،ؿ ،،

خ لُبُا العُاس ي وؤلاكخفادي علي مفخاح  -3 في اللشهحن العابع عؽش والثامً ئبشاهُم ، الشخالت العشب ودوسهم في هخابت جاٍس

خُت وشابلغ لُبُا ،هميؽىساث مشهض حعؽش ،  .296، ؿ ،2005، 1هاد اللبُحن للذساظاث الخاٍس

ض،ألاجشان العثماهُىن في اف -4 ،اللاهشة ،وشابلغ ،لىذن ،جشحمت عبذ العالم أدهم ،داس الفشحاوي ٍلُا الؽمالُت ش ظامذ عٍض

 ،هامؾ سكم واخذ .162ب،ث،ؿ ،،

 . 137سودلفى مُياوي ، اإلافذس العابم ،ؿ ،  -5

ب وحعلُم الذهخىس 1805 -1803في كلعت وشابلغ الغشب )،وىدسي حىهازان ، ًىمُاث الىبِب وىدسي ، حىهازان  -6 ( ،حعٍش

م  شب ،وشابلغ ،مشهضحهاد اللبُحن أبى عبذ الىٍش  .40، ؿ ،1982لذ الغضو ؤلاًىالي،وشابلغ ،لُبُا ،ؼٍى

ل ،البدش  -7 ؿ، ،2002، 1،هٍت الىشابلعُت في عهذ ًىظف باؼا اللشماهلي ،داس الىخاب الجذًذ اإلاخدذة ادمحم ظعُذ الىٍى

126. 

 . 126هفعه ،ؿ ،  -8

  .137سودلفى مُياوي ،اإلافذس العابم ، ؿ ، -9

 .136هفعه ،ؿ ،  -10

 . 137هفعه ،ؿ ، -11

 .137هفعه ، ؿ ، -12
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م الىافي العشبي ختى الغضو ؤلاًىالي ،جشحمت فحرو لىسان ؼاٌس ،الحىلُاث اللُبُت مىز الفخذ  -13 وجدلُم دمحم عبذ الىٍش

ىوغ بىغاصي  ىٍش أًما :376'، ؿ ، 1994، 3، ه،ميؽىساث حامعت كاٍس ت بحن لُبُا  وامُللى ماوغشووي.ٍو ، العالكاث البدٍش

ت ئًىالُا جاٍسو  ىوغ ُبُت ،جشحمت وجلذًم ئبشاهُم اإلاهذاوي ،مشاحعت أخمذ لالخ البدٍش الجهاوي ، ميؽىساث حامعت كاٍس

خلِس ي ، جشحمت وجلذًم خلُفت دمحم ال1911لُبُا مىز الفخذ العشبي ختى ظىت  سوس ي ، جىسيئو .117،ؿ ، 1992، 1هبىغاصي ،

 . 375 ، ؿ ،2009، 3،ه، الذاس العشبُت للىخاب 

أي بعذ عام واخذ فلي مً لمها الى فشوعا ، حعلم بىهابشث في  1769مذًىت أحاهعُى في وىسظُيا  هابلُىن : ولذ في -15

حن وعحن لابىا في الجِؾ ألاوادمُت  ت في بٍش اث العُاظُت الغعىٍش ،وجىلى كُادة الحملت الفشوعُت وان يهخم بذساظت الىٍٍش

  م أكام خيىمت اللىفلُت وأـبذ ظُذ فشوعا ألاٌو .1799منها ظىت م وبعذ سحىعه 1798على مفش 

ل ،اإلاشحع العابم ،ؿ ، -16  . 199ادمحم ظعُذ الىٍى

 هفعه ،ؿ ،  -17

ىُت ، -18 ت وشابلغ مً خالٌ اإلاشاظالث اللىفلُت ألامٍش مً خالٌ ألاسؼُفاث في اإلاغاسب العثماهُىن  دمحم خىاػ ، باؼٍى

،مىبعت ألامىُت  123والعلىم ؤلاوعاهُت بالشباه ،ظلعلت هذواث ومىاٌشاث سكم املحلُت واإلاخىظىُت ، ميؽىساث ولُت ألاداب 

 . 205ؿ ، ، 2005،  1الشباه ،ه

ً  هُيىالي ئًلُدؾ -19 خ لُبُا مً مىخفف اللشن العادط عؽش ختى مىلع اللشن العؽٍش ، جشحمت وجلذًم بشوؼحن ،جاٍس

 عماد خاجم 

  . 376حع العابم ، ؿ ، ش ئجىسي سوس ي ، اإلا -20

ب عبذ اللادس مفىفى املحِص ي ، ميؽىساث  - 21 حهاد  ، مشهضدساظتالًان وىالفى ،لُبُا أزىاء خىم ًىظف باؼا ، حعٍش

 . 89، ؿ ، 1988، وشابلغ ،  اللبُحن لذ الغضو ؤلاًىالي

 . 89هفعه ، ؿ ،  -22

ل ، اإلاشحع العابم ،ؿ ، . 172سودلفى مُياوي ، اإلافذس العابم ، ؿ ،  -23 ىٍش أًما : ادمحم ظعُذ الىٍى  .300ٍو

ىٍش أًما : ادمحم 171هفعه ، ؿ ،  -24 ل ، اإلاشحع العابم ، ؿ ، . ٍو  . 299ظعُذ الىٍى

25-E ,leMarchant ,L’Europe et la conquete d’Alger,d’aprés des documents originaux tires des archives de 

l’etat ,paris , perrin et cie ,1913,p,21. 

26- F,charle- Roux,la France et l’Afrique du Nord avant 1830,les precurseurs de la conquete  

Paris ,F .Alcan ,1832,pp.496- 498. 

خ اإلاغاسبي  -27  جىوغ،،الجضائش:دًىان اإلاىبىعاث الجامعُت 2(،ه1871-1816)عبذالجلُل،الخمُمي ،بدىر ووزائم في جاٍس

فحرو ؼاٌس ،اإلافذس العابم ،  -28                          .57،ؿ ،1985:مشهض البدىر عً الىالًاث العشبُت في العهذ العثماوي ،

ىٍش أًما :ئجىسي سوس ي ، اإلاشحع العابم ، ؿ ،  .394ؿ ،   .390ٍو

 . 403هفعه ، ؿ ،  -29

ىٍش أًما : ئجىسي سوس ي ، اإلاشحع العابم ، ؿ ، . 404 – 403فحرو ؼاٌس ، اإلافذس العابم ،ؿ ؿ ،  -30  .394ٍو

ىٍش أًما : فحرو ؼاٌس ، اإلافذس العابم ، ؿ ، 179، ؿ ، سودلفى مُياوي ، اإلافذس العابم  -31 . وادمحم ظعُذ 397. ٍو

ل ،ؿ ،   .303الىٍى

 . 191هفعه ،ؿ ، -32

  .192هفعه ، ؿ ،  -33

 .208دمحم خىاػ ، اإلاشحع العابم ، ؿ ،  -34
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 . 241ئلُدؾ بشوؼحن ، اإلاشحع العابم ، ؿ ،  -35

، الفشد واملجمىعت والبىاء الضعامي للٍاهشة العُاظُت ، اإلاىلذي ألاخمش ،الجزوس الاحخماعُت للذولت الحذًثت في لُبُا  -36

 .249، ؿ ، 2009، 1ه دساظاث الىخذة العشبُت ،  مشهض

 .249هفعه ، ؿ ،  -37

ل ،اإلاشحع العابم ،ؿ ، -38   .346أدمحم ظعُذ الىٍى

 .249العابم ، ؿ ،اإلاىلذي ألاخمش ،اإلاشحع  -39
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5491

ً لخى ٘حها  امللخص باللغة العزبية: ؼهذ الّالم اإلاّاـش زىسة حّخبر مً أهم زىساث الٝشن الّؽٍش

ىن بالىٙغ والىِٙغ، و١ان لها أزشها ِلى الفُّذًً الذولي واملخلي ، ل٢ً هزه الثىسة لم ج٢ً الجضاةٍش

خُت الهامت، باإللا٘ت ئلى حهىد الّذًذ  ولُذة ٘ترة ٜفحرة بل ظبٝتها الّذًذ مً الاخذار واملخىاث الخاٍس

ش اإلافحر  مً أخضاب الخش٠ت الىوىُت، هزه ألاخحرة التي جٙىىذ ِٝب الخشب الّاإلاُت الثاهُت أن خٞ جٍٝش

ت ال ٣ًىهان ئال بالّمل اإلاعلح ٘ٝي،  ِٝب الخشب الّاإلاُت خاـت بّذ أن ه٢ثذ ٘شوعا بّهىدها والخٍش

حن في الثامً ماي  ابلذ ٘شخت الجضاةٍش بمجضسة ؼيُّت ساح ضخُتها الاالٗ مً الؽهذاء  5491الثاهُت، ٜو

اء، والتي ِلى أزشها ١ان الاهخٝا٥ مً الّمل العُاس ي الى الّمل اإلاعلح ِبر مدىاث وجدمحراث  والابٍش

مبر، وفي هزا اإلاٝا٥ ظٗى اجىٛش لبّن الاخذار التي ظبٝذ مجاصس مهذث الهذاُل زىسة ال  80ٙاجذ مً ه٘ى

 ، وما ا٘شصجه هزه ألاخحرة مً هخاةج والخدمحر لل٢ٙاح اإلاعلح. 5491ماي 

ت، خضب الؽّب، 5491ماي  80مجاصس  الكلمات املفتاحية: ٍش خش٠ت ، الخش٠ت الىوىُت، الثىسة الخدٍش

اث الذً اث، اإلاىٍمت الخاـت. مٝشاوُتالاهخفاس مً أحل الخٍش مبر  85، اخباب البُان والخٍش  . 5419ه٘ى

ة:  امللخص باللغة إلانجليًز
The contemporary world witnessed a revolution that was one of the most 

important revolutions of the twentieth century, in which the Algerians sacrificed 

themselves and souls, and had an impact both internationally and locally. This 

revolution was not the result of a short period of time but was preceded by many 

important historical events and stations, in addition to the efforts of many parties 

of the national movement, The latter, after the Second World War, realized that 

the right to self-determination and freedom was not only armed, especially after 

France had broken its covenants after the Second World War and met the joy of 

the Algerians on May 8, 1945 with a heinous massacre that claimed the lives of 

thousands of martyrs and innocents. Which led to the transition from political 

work to armed action through the stations and preparations paved the way for the 

outbreak of the revolution of the light of November, and in this article will touch 

on some of the events that preceded the massacres of 08 May 1945, and the results 

produced by the latter and the preparation of the armed struggle 

 .مقذمة

ذ الخش٠ت الىوىُت ِذةمٝذمت  ت هامت، ِ٘ش  ٜبل اهىالٛ ال٢ٙاح اإلاعلح ما مدىاث جدمحًر

مبر ال٢ٙش  جبلىس ٘حها، وبالىٍش ئلى الٙترة التي م5419 ظاهم بؽ٣ل مباؼش في جٙجحر زىسة الٙاجذ مً ه٘ى

م(، ٘ٝذ 5491 -5494ُت )خال٥ الخشب الّاإلاُت الثاه الجضاةش هاتالثىسي، والتي جشحْ ئلى ألاخذار التي ِاؼ
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م، خُث الخٝى 5491بجزو٥ ٜىاث الخلٙاء ِلى العاخل الجضاةشي في أ٠ثر  الخش٠ت الىوىُت وؽاه بشص 

ش اإلافحر،  الٝادة العُاظُحن للبدث ًِ خلى٥ لألولاُ التي ٌّاهحها الؽّب الجضاةشي وللمىالبت بدٞ جٍٝش

لى ئزشها   لألؼىاه ال "البُان الجضاةشي "حاء ِو
ً
مً حهت، وما ِاهاه  الجضاةش تي ٜىّتها ٘شوعا فيجلخُفا

الث الٙٝشالؽّب ا ىاهُجها لجضاةشي مً ٍو مً حهت  والالىهاد والخّعٚ حشاء العُاظت الٙشوعُت ٜو

، خُث اباهذ 5491ماي  80أخشي، ولّل أهم خذر ١ان له ألازش الباسص في بلىسة ال٢ٙش الثىسي مجاصس 

ومٝابلت  جضاةش وهٝن ِهىدها ِٝب نهاًت الخشب الّاإلاُت الثاهُتًِ هُتها في ِذم الخخلي ًِ ال٘شوعا 

ذ مً خاللها ألاخضاب في  خ الجضاةش، ِ٘ش حن بالٝخل والخى٢ُل في ا٠بر مجضسة خذزذ في جاٍس مىالب الجضاةٍش

  .جل٤ الٙترة أهه ال حذوي مً الّمل العُاس ي والبذ مً الّمل اإلاعلح، ٘ما أخز بالٝىة ال ٌعترد ئال بالٝىة

 :م1491قذمات ثورة ماي م

لذ والزي ًخمثل في اخترام خٝٛى ١ا٘ت   مْ ما دِا ئلُه الخلٙاء ِلى لعان الشةِغ سو٘ص
ً
جماؼُا

ش مفحرها  الؽّىب الفٕحرة وال٢بحرة، حاء أهم مىلب وهى ئداهت الاظخّماس وئلٕاةه وخٞ الؽّىب في جٍٝش

ت واإلاعاواة بحن ظاةش خضب الؽّب في امخذاده، ٠ما والبىا باإلاؽاس  والب بهوهى ما  ٠ت في الاهخخاباث والخٍش

إلاىالب ٘شخاث ِباط، دون أن  اظ٣ان الجضاةش دون جمُحز ِشقي أو دًني، وفي الخُٝٝت ١ان هزا امخذادً 

تراٗ بالٕت  وعُان الخُت التي حّىد في الخُٝٝت لجهىد حمُّت الّلماء اإلاعلمحن اإلاخمثلت في الِا اإلاىالب الـا

 .(5)ًً الاظالمي وأخُٝت الخّلُماخترام الذو الّشبُت 

ل بحن مخخلٚ الخُاساث العُاظُت وجٙاهم أملخه الٍشوٗ اإلاّاؼت   ذ اِخبر البُان همضة ـو ٜو

حن ِلى خذ العىاء ألو٥ مشة، ٔ  ٘ٝذ ٌهشجخٝذمه مفالح الجضاةٍش
ً
ال الاخخالٗ مً  حر ان رل٤ لم ًذم وٍى

ن البُان مً ٜبل الخلٙاء؛ الزًً اِخبروا الٝمُت جخق ؼإون ٘شوعا الذاخلُت وفي رل٤  حذًذ بّذ ٘س

ىمت مً  اِتراٗ بالجضاةش ٘شوعُت وججاهل إلاا حاء في البُان الجضاةشي، وجٙىُذ ل٣ل ما حاء في خلتها اإلاِض

ن وأ٠ثر مً  حن بال٘ش ؼّاساث و٠الم مّعى٥، ٠ما واحهذ العلىت الٙشوعُت بالخىاوب مىالب الجضاةٍش

٣اهتها ِلى خذ ٜى٥ الىالي الّام الٙشوس ي "باًىسجىن"، حاء ِلى ئزش رل٤ رل٤ خاولذ حُٕحرها بما ًدىاظب وم

ن هى آلاخش مً وٗش الججرا٥ ١اجشو، وألن ٘شخاث  ما ٌعمى بملخٞ البُان الجضاةشي الزي ٜىبل بال٘ش

حن  ن حُٕحر ما حاء في ملخٞ البُان ولم ًىا٘ٞ ِلى جدُٝٞ ولب ١اجشو في جم٢حن بّن الجضاةٍش ِباط ٘س

تمً اإلاىاو لى "ِبذ الٝادس العاًذ" الاٜامت الجبًر  . (1)ىت الٙشوعُت، ٘شلذ ِلُه ِو

م خضب الؽّب اإلاىدل مٍاهشاث ؼّبُت في بّن 
ّ
خّش٠ذ هزه ألاخذار الىظي العُاس ي ٘ىٍ

 باوالٛ ظشاح اإلا
ً
ذ اِخبرثاإلاذن مىالبا د ّخٝلحن العُاظُحن، ٜو  ألاخذار ألاخحرة ٍس

ً
اح الخدشس التي  ا مً ٍس

ٚ ظُاس ي حّعذ  ز الىٙىط وحّلُٞ آلاما٥، ٔحر أههوظاهمذ في شخ لشبذ البالد ان ما ٌهش مٜى ظِش

التراحْ ًِ اإلابادب خُث أظٙش احخماُ اإلاىذوبحن اإلاالُحن ًمثلهم "ِبذ الىىس ومضالي" مْ الججرا٥ "١اجشو" 

اءهم ل  إلاثل ٘شوعا الذًمٝشاوُت وأِشبىا ًِ ٘و
ً
ٝا الخاث ٘و ٙشوعا، جأ٠ُذهم ِلى مىا٘ٝتهم ِلى الـا
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 لخىاب الججرا٥ "ؼاس٥ دٌٕى٥" ُ٘ما ٌعمى بمؽشوُ ٜعىىُىت في 
ً
الخاث جىبُٝا وحاءث حملت مً ؤلـا

 .(9)م5499ُ٘ٙشي 

ذ اِخبرها ١ل مً ٘ش  بذ الٝادس العاًذٜو  امخذاد خاث ِباط ِو
ً
م، 5491إلاؽشوُ بلىم ُ٘ىلُذ في  ا

تراٗ باظ ش مفحرها ولشوسة الِا خٝال٥ الجضاةش وأن حّامل ٘شوعا وهىها مً حذًذ بدٞ الؽّىب في جٍٝش

مه البؽحر ؤلابشاهُمي بذوسه هُابت ًِ حمُّت الّلماء  الؽّب الجضاةشي مّاملت ؼّب لؽّب، ٠ما ٘س

ب الجضاةشي ّاإلاعلمحن واِخبره هى آلاخش مداولت إلخُاء مؽشوُ ُ٘ىلُذ، وأ٠ذ ٜىاِخه بخفاةق الؽ

ت مً اإلا أن جم٢ً الؽّب  أن أي ئـالخاث ًجبفالح، وألاٗ الزي ال جشبىه بٙشوعا ظىي مجمِى

خه  ن بؽذة اظدبذا٥ هٍى ا٘ه ولٕخه، وأن الؽّب ً٘ش الجضاةشي اإلاعلم مً جىلي حعُحر معاحذه وأٜو

وشخفِخه ؤلاظالمُت، في خحن حاء ِلى لعان "مُفالي الخاج" أن اإلاؽشوُ ما هى ئال خلت حذًذة إلاؽشوُ 

ٚ الخضب لم ًخٕحر بل ألاولاُ، م، 5491ُ٘ىلُذ الزي خاسبه خضب الؽّب الجضاةشي بؽذة ظىت  ومٜى

ذ ِلى ٘ؽل ظُاظت ؤلادماج ولشوسة أن جدل مدلها ظُاظت جدشسٍت ١ىن 
ّ
التي ِبر ِجها باال وبُُّت وأ٠

ت ال ٔحر، ووالب بمماسظت الذًمٝشاوُت في حمُْ املجالغ  الجضاةشي اإلاعلم ًىالب باإلاىاوىت الجضاةٍش

ل اإلاىذوبُاث اإلاال ت وجدٍى حن، ُت ئلى بشإلاان حضاةشي ًيخخب باالٜتراالجضاةٍش في ُ الّام مً وٗش ١ا٘ت الجضاةٍش

لُت 5499اإلاٝابل لم يهخم الججرا٥ دٌٕى٥ بّذ أن اولْ في الٙترة اإلامخذة مً دٌعمبر  م آلساء 5499م ئلى حٍى

خباس الخىحه الىوني الجذًذ ِلى م  اإلاىاللحن العُاظُحن ولم ٌٕحر مً مؽشوِه، ولم ًأخز بّحن الِا الٔش

الخ ّشخذ بّذم هجاِت ؤلـا  ـو
ً
 اججاها واخذا

ً
ؤلادماحُت وهمم  اثمً أن الخش٠ت الىوىُت أخزث أخحرا

ت في  حن، وأـذس أمٍش  لذ٢ًخاجىسٍت اإلاعخّمش في مٝذمتها م، حاءث 5499ماسط  81خٝٛى الجضاةٍش
ً
ججعُذا

 .(9)أن ١ل ظ٣ان الجضاةش ٘شوعُىن 

ذ ظاهمذ هزه ألاولاُ في جىخذ الىاٜا ث العُاظُت خى٥ بشهامج ظُاس ي في ئواس جىٍُم ٜو

مه ٘شخاث ِباط بّذ مىا٘ٝت ١ل مً البؽحر ؤلابشاهُمي و"مُفالي  ت" جِض حذًذ اظمخه "البُان والخٍش

ت العُاس ي، حاءث مخماؼُت مْ البُان الجضاةشي ول٢ً  الخاج" ِلى ما حاء في بشهامج أخباب البُان والخٍش

 مً مخخلٚ الٙئاث الاحخماُِت  بخّابحر ال جثحر خعاظُت العلىاث
ً
ذ لٝي هزا الخجمْ ئٜباال الٙشوعُت، ٜو

مهم لٝشاس  حن خال٥ الخشب، خُث ِّبر ًِ ٘س ت، واظخٝىب آما٥ الجضاةٍش م، 5499ماسط  81الجضاةٍش

ت( )حعٝي الجيعُت الٙشوعُت( )حِّؾ  وسّ٘ذ ؼّاساث حّلً )ال للجيعُت الٙشوعُت( )للجيعُت الجضاةٍش

ُت جدذ اظم اإلاعاواة جأظعذ في الجيعُت الجضاةش  ذة أظبِى ذ ١ان لها حٍش ظبخمبر  51ٍت للجمُْ(، ٜو

 . (1)م وللذ جذاْ٘ ًِ أهذا٘هم5499

ماء ؼهشة في اوظاه الجماهحر الؽّبُت مً الالخٝاء خى٥ الخىىه الٍّشمت  ذ جم٢ً أ٠ثر الِض ٜو

، ٘ٝذ اًًٝ ٘شخاث ِباط بّذم لبرهامج الخجمْ ألهه ٜذ ِّبر ًِ ومىخاث أٔلبُت ا٘شاد الؽّب الجضاةشي 

ت والبرإلاان الجضاةشي الزي ًخم اهخخابه  حذوي ؤلادماج وباث ًإمً بمشوسة ئٜامت الجمهىسٍت الجضاةٍش

ذ اِخبر رل٤ مشخلت حذًذة في جىىس ج٢ٙحره العُاس ي ومبذةه الىوني،  باالٜتراُ اإلاٙخىح لجمُْ الع٣ان، ٜو
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ٚ "مُفالي الخاج" ُ٘ما ٌعمى بال ّىٚ الثىسي وظاًش ألاظلىب العلمي، ٠ما أِلً البؽحر ٠ما الن مٜى

ؤلابشاهُمي ـشاخت ان حمُّت الّلماء اإلاعلمحن معخّذة لخىك ما أظمخه باإلاّاٟس العُاظُت ٠ما حاء في 

ت أ٠بر ججمْ ووني مٝبى٥ مً حمُْ أـىاٗ  البُان، ١ل هزه الذواْ٘ حّلذ مً أخباب البُان والخٍش

م مً أهه ١ان مٝش  ون باظم ٘شخاث ِباط ئال أن ١ل مً خضب الؽّب الجضاةشي اإلاىدل الؽّب، الٔش

 .(1)وحمُّت الّلماء اإلاعلمحن ٜذ ؼ٢ال ٜلبه الىابن

ت في وؽاه الاججاهاث العُاظُت،  ذ ٌهش الخٙاٗ ألاخضاب خى٥ ججمْ أخباب البُان والخٍش ٜو

ل  لىوً لذِىة الىاط م في حمُْ اججاهاث ا5499٘ٝذ جدٟش ٜادة حمُّت الّلماء اإلاعلمحن في أٍ٘ش

ً ِلى لشوسة الخمع٤ باإلظالم واللٕت الّشبُت، ومإ٠ذًً ِلى جىخُذ  لاللخٙاٗ خى٥ اإلاىلىد الجذًذ مّش٠ٍض

ن أس١ان اإلاعخّمش، ٠ما ِبأ خضب الؽّب الجضاةشي اإلاىدل ١ل واٜاجه الىمالُت  الجهذ الىوني لخٍٝى

ملىا ِلى اِىاءه له٣ُلت الخجمْ الجذًذ أمثا٥ خعحن ِعلت ومعىى٥ والؽارلي ا إلا٣ي والامحن دبأحن، ِو

ذ ـىجىا في احخماُ للبُان باوالٛ  ت، ٜو ٞ في وحه العلىاث الاظخّماٍس  ِلى ظذ الىٍش
ً
 ٜادسا

ً
 ووىُا

ً
هٙعا

 .(1)ظشاح "مُفالي الخاج" 

م ختى ١اهذ ألاولاُ مصخىهت بالخىجش بحن 5491وما ئن اهتهذ الخشب الّاإلاُت الثاهُت في ماي 

حن   الجضاةٍش
ً
والٙشوعُحن، وما صاد الىحن بلت الاصمت الاٜخفادًت التي ١اهذ حّاهحها البالد والتي اِخبرث خىبا

ذ الزي ١ان ألاوسوبي ًدٝٞ الاصدهاس  حن و٠شههم للٙشوعُحن، ٘ٙي الٜى صاد مً اؼخّا٥ خماط الجضاةٍش

ت ١ان ا عُىش ِلى الخٝىُاث الّفٍش اهُت َو ِّؾ ال٘ش حن َو دىص ِلى زشوة الجضاةٍش ىن ًدعىن أن ٍو لجضاةٍش

اد، هزا الاخعاط ظاهم جهب أهلها دون أن ًجذ مً ًٝٚ له باإلاـش  بؽ٣ل ألاحىبي ًمخق خحراث البالد ٍو

ت والاهُٝاد وساء الجبهاث التي جٍهش اإلاىاحهت لهزه  ٠بحر في خلٞ ٔمب وسخي ِلى العُاظت الاظخّماٍس

 .(0)العُاظت

ذ اظخٝبل الؽّب الجضاةشي نهاًت الخشب  الّاإلاُت الثاهُت وهى ًخخبي في ولُّت هزا ٜو

احخماُِت وزٝاُ٘ت مضسٍت؛ في مٍهشها الّام مجخمْ ٘ٝحر ٌّاوي البإط والجُى وألامشاك، ٘االهٝعام 

ت والتي ِلى  بت مً العلىاث الاظخّماٍس الالمدعاوي لىبٝاث املجخمْ أوحذث ٘ئخحن مخماًضجحن: الٙئت الٍٝش

م مً جٙاهحها في خذمت العلىت ال ٙشوعُت ومشاِاتها لؽإون ألاهالي ٘ال جشقى ئلى مفاٗ أخي ألاوسوبُحن الٔش

لبُت وحِّؾ خُاة ممازلت ٌعىدها  ، والٙئت الاحخماُِت الثاهُت التي ًدؽ٣ل مجها باقي الع٣ان وهم ألٔا
ً
ٜذسا

شاُ٘ا، هزا دون أن  ذ الجضاةش همىا دًمٔى الاظخٕال٥ والالىهاد والخّعٚ، خاـت وأن في هزه الٙترة ِ٘ش

م ِلى جذُِمه ب٣ل الىظاةل بما ٘حها ٔلٞ الضواًا وال٢خاجِب 5098هيس ى الخجهُل الزي ِملذ ٘شوعا مىز 

  ٚ
ّ
حن ٘ٝي ممً  ℅54وصج الّلماء في السجىن ومداسبت اللٕت الّشبُت، هزا ١له خل مً اإلاخّلمحن الجضاةٍش

 .(4)ًدعىىن الٝشاءة وال٢خابت ظىاًء بالّشبُت أو بالٙشوعُت
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حن ٌهىس مىلىد ِشبي حذًذ هادي هى آلاخش بالٝىمُت الّشبُت ومما صاد في  الخأزحر ِلى الجضاةٍش

م، والتي خملذ ِلى 5491واللٕت الّشبُت والذًً الاظالمي وهى الجامّت الّشبُت التي جأظعذ في ماسط 

باث الؽّىب اإلاعخّمشة بما ٘حها الجضاةش، ٘ٝذ أٌهشث ألاهمُت الاظتراجُج ُت ِاجٝها مداولت جدُٝٞ ٔس

 في هزه ، (58)للمىىٝت الّشبُت
ً
ا  ٍٜى

ً
ت وفي مٝذمتها ٘شوعا دّ٘ا ُض ؤلامبراوىسٍاث الاظخّماٍس ٠ما أِىى جِض

م 5498عا ظىت الٙترة للؽّىب الّشبُت إلاا ظمي بمىحت الخدشس مً الاظخّماس، خاـت بّذ انهضام ٘شو

 واهٝعام الٙشوعُحن.

ً جضام بّذ ؛ذار في الجضاةش وظىسٍتِلى ِٝذ مٝاسهت بحن جىىس ألاخ اإلاإسخحنرل٤ خمل و 

مٍاهشاث في ظىسٍت في هٙغ الُىم مً هٙغ العىت، احخاخذ  مْ م في الجضاةش5491مٍاهشاث الثامً ماي 

ٙتها ٘شوعا بأِما٥ الؽٕب  الّذًذ مً اإلاذن العىسٍت مثل خمق خماة خلب ودمؽٞ...، ذث ٠بّ خُث ـو

ذ حاءث هزه اإلا ٍاهشاث بّذ اهممام ظىسٍت ئلى حامّت الذو٥ العلىاث الٙشوعُت خعاةش ٠بحرة، ٜو

 .(55)الّشبُت

ادة الخىجش؛ خُث باجذ خُىان الجضاةش ال٘خاث  ت في ٍص ذ ظاهمذ اإلايؽىساث والصخٚ العٍش ٜو

ِمالٜت ًٝشأها الفٕحر وال٢بحر )لِغ في الذهُا ما ًم٢ً ان ًدى٥ ؤلاوعان الّشبي ئلى ئوعان ٘شوس ي( )١لىا 

ذجحن ئخذاها بالّشبُت ٘ذاء الجضاةش( )أولٝىا ـش  اح مُفالي(، وأـذس خضب الؽّب الجضاةشي حٍش

ٞ L’action Algérienne)الجضاةش الخشة( وألاخشي بالٙشوعُت ) ذ ظاسث ٘و ذث مً حّبئت الجماهحر ٜو ّّ ( ـ

ت جامت ختى أن العلىاث الٙشوعُت لم جىجح في الّثىس ال ِلى م٣ان وباِتهما أو مٝش احخماِاتها ، (51)ظٍش

هشث الفُٖ و٠ثر ا حن ِلى ِذم الاخخاله بالٙشوعُحن ٌو لخذًث ًِ مٝاوّت الاهخخاباث وخث الجضاةٍش

الخماظُت لصخً الىٙىط، ومً هزه الّباساث: )اظخّذوا ٘ان ظاِت الفٙش ٜذ ٜشبذ، ٘لىّذ اهٙعىا 

ت ومىجىا ارا اٜخض ى ألامش...(، ختى أن ألاوٙا٥  ىن خاسبىا مً احل الخٍش ىن للثىسة، أيها الجضاةٍش الجضاةٍش

ٙخخشون باهدعابهم للّشوبت وؤلاظالم، ٠ما حاء في أخذ  ـاسوا ٌعدى٢شون أن ٣ًىن احذادهم الٙشوعُىن ٍو

شوعا  ش الٙشوعُت أهه في بجاًت ٠خب اخذ اإلاّلمحن الٙشوعُحن حملت ِلى العبىسة )أوي ٘شوس ي ٘و الخٝاٍس

حن بذلها )أوي حضاةشي والجضا  .(59)ةش ووني(ووني( ٢٘خب أخذ الخالمُز الجضاةٍش

 
ً
١ل هزه اإلاٍاهش جذ٥ ِلى أن الخش٠ت الىوىُت وسٔبت الؽّب ِلى خذ ظىاء ٜذ أخزث مىّشحا

م مً اخعاط الٙشوعُحن بخىىسة ألاولاُ ٠ما حاء ِلى لعان املجلت ال٣ازىل٢ُُت في  لى الٔش ، ِو
ً
حذًذا

 ِل5491ماسط 
ً
 وأن الىلْ أـبذ ـّبا

ً
ىن أـبدىا ٌؽ٣لىن خىشا ، وبذ٥ (59)ى الٙشوعُحن"م "أن الجضاةٍش

داولىا امخفاؿ الٕمب ساخىا ًخدشؼىن بالخش٠ت الىوىُت وسحالها،  هم الٙشوعُىن الىلْ ٍو ّٙ أن ًخ

ماء العُاظُحن في السجىن ما  ملىا ِلى الىهاد الّلماء وصج الِض ٘ٝامىا بدل ألاخضاب العُاظُت ِو

 لهم.
ً
 اِخبره الىوىُحن جدذًا

نم أسظل ٘ش 5491ماسط  89وفي ًىم  ت" ٘س  خاث ِباط الةدت ئلى مإجمش "أخباب البُان والخٍش

ألنها جممىذ دِىي إلدساج الجضاةش في الىٍام الاجدادي مْ ٘شوعا، وفي هٙغ  ،اإلافادٜت ِلحها هزا ألاخحر
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ٞ هذوة ظان  ذ باظخٝال٥ الجضاةش ًِ وٍش لذ ِو الٙترة ـّشح البؽحر ؤلابشاهُمي في جلمعان أن الشةِغ سو٘ص

ل ٘شاوعِع٣ى اإلا ت 5491ضمْ ِٝذها في نهاًت أٍ٘ش م، وباإلاٝابل أـذس اإلا٢خب اإلاش٠ضي ألخباب البُان والخٍش

ل مً هٙغ العىت، دِا ٘حها للخمع٤ باإلاىالب الىاسدة في بُان الؽّب الجضاةشي والّمل  81الةدت في  أٍ٘ش

ت ِلى دْ٘ الخ٣ىمت الٙشوعُت ئلى الاظخجابت لىمىخاجه في جدُٝٞ ألاهذاٗ اإلاعىشة في ا ِى  .(51)لىزاةٞ اإلا٘ش

ل مً هٙغ العىت  ذ الخذ في الا٘ٞ مٍاهش الىعي العُاس ي والٕلُان الثىسي، ٘ٙي ؼهش أٍ٘ش ٜو

مىاللحن في ـٙٗى  89ٜامذ الجماهحر الؽّبُت في ٜفش الؽاللت بمىْ العلىاث الٙشوعُت مً اِخٝا٥ 

حن ما دْ٘  خضب الؽّب الجضاةشي، واسجاب اإلاّمشون مً ما ظمىه بالخٝذ الذ٘حن لذي مىذوبحن  81الجضاةٍش

ِامحن أوسوبُحن ًخىحهىن ببُان ئلى ِمالت ٜعىىُىت دِىا ُ٘ه ألخز الاخخُاواث الالصمت مما ٜذ ًدذر مً 

، وفي خمم هزه ألاخذار ٠خب الججرا٥ "هجري ماسجان" أهه باث مً اإلاإ٠ذ أن (51)ألاهالي لذ الٙشوعُحن

سة الؽاملت، ٠ما اـىذمذ مشاظالث الخلٙاء اإلامثلت في خضب الؽّب الجضاةشي ٌّمل ِلى جىٍُم الثى 

ماء العُاظُحن بشدود مخىاٜمت بحن الىٍش في الٝمُت وس٘ن رل٤ أزبدذ بزل٤ ظىء جٝذًش  ٣ا الِض أمٍش

ت ىجهُت الذو٥ الاظخّماٍس  .(51)الخلٙاء ِو

ن ًِ ١ل هزه ألاخذار جضاًذ الىعي الىوني والاخعاط بمشوسة الخالؿ، ٘ؽمشث 
ّ
جمخ

ُٚ العىا ِذ ٜفذ الخفذي للٙخىس الزي أـاب ألامت وهٙن الٕباس الزي حجب الشؤٍت ومداسبت التًز

ه.  وئصالت الدؽٍى

 :م1491مظاهزات الفاثح ماي 

ّٜشس أِماء م٢خب خضب الؽّب الجضاةشي اإلاىدل جىٍُم مٍاهشاث ؼّبُت بمىاظبت ُِذ الّما٥  

ت، وا شه للخذلُل ِلى هٙارها املخ٢م في ألاوظاه الجماهحًر خخباس مذي زٝت الؽّب الزي حّمل ِلى جدٍش

الم الىوىُت و٠خبذ الال٘خاث بالّشبُت  ت جامت ٘دّمشث ألِا ٘حها، لزل٤ ٜامذ بخىحُه حّلُماتها في ظٍش

ُيذ ٘ٛش الخأوحر ّ٘ٝعمذ  ت، وخّذدث مشا٠ض الاهىالٛ واملخىاث الجهاةُت، ِو والٙشوعُت وختى ؤلاهجلحًز

شوُ ، أما الٙىج ُ٘خ٣ىن مً الجبهاث الؽّبُت ئلى ٘ٛش وأ٘ىا ت جمم  81ج ٘و أ٘ىاج  81أِماء والٜٙش

ل ِذد اإلاىاللحن ئلى أ٠ثر مً  511٘ٛش واملجمُى  81والُٙش ًخ٣ىن مً  ذ ـو ، ٜو  988ِمى بالا٘ت الٙٛش

ذ والاجفاالث مىالل ئلى حاهب ِذد ٠بحر مً اإلاىخشوحن باإللا٘ت ئلى اإلاعاِذًً في  .(50)هٝل ألاخباس والبًر

ذ و  صِذ ِؽُت الٙاجذ مً ماي آالٗ اإلاىاؼحر ِبر مخخلٚ أهداء الىوً، بهذٗ ئِىاء ٜو

اإلاٍاهشاث وابْ الؽمىلُت، ٠ما حاءث ٠خز٠حر باإلاىالب؛ ٘ٝذ خملذ اإلاٍاهشاث في مممىنها اخترام 

ش مفحرها بىٙعها وفي اظترحاُ ظُادتها  للمىالب الّادًت التي ًىادي بها الّما٥، وخٞ الجضاةش في جٍٝش

 . (54)امت اإلاإظعاث الىوىُت اإلاعخٝلتوئٜ

ت مٍاهشاث ظلمُت هادةت، خمل   ٘حها وفي ـبُدت الٙاجذ مً ماي احخاخذ اإلاذن الجضاةٍش

اإلاخٍاهشون ال٘خاث وؼّاساث مً بحن ما ٠خب ٘حها )جدُا الجضاةش معخٝلت( )ٌعٝي الاظخّماس الٕاؼم( 

ش  مُفالي الخاج واظخٝال٥ الجضاةش، وجٝذمذ ألامىاج )ئوالٛ ظشاح اإلاّخٝلحن العُاظُحن( هادوا ٘حها بخدٍش
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الم الىوىُت، وحّالذ الهخا٘اث بدُاة الجضاةش واظترحاُ العُادة ت ألِا ذ ووحهذ هزه  .(18)البؽٍش ٜو

اإلاٍاهشاث العلمُت بالٝمْ الىخش ي الاظخّماسي، في حمُْ اإلاعحراث في جٝخُل حماعي خاـت في وهشان 

ذ اإلاش٠ضي هٝىت  اظدؽهذ ٘حها مىاوىان وحشح أ٠ثر ً شخق، والّاـمت خُث ١اهذ ظاخت البًر مً ِؽٍش

الخٝاء ألا٘ىاج اإلاخٍاهشة، وباظدىجاد ظ٣ان ؼاُس الّشبي بً مهُذي بالؽشوت جدى٥ اإلاُذان لخمام دماء 

اد" ، بِىما ١اهذ اإلاٍاهشاث في مذن ظىُٚ ووهشان (15)وظٝي الؽهُذان "ٔضالي الخٙاٗ" "ِبذ الٝادس ٍص

اإلا ىابت ٜو  ِو
ً
حرها أٜل ِىٙا  .(11)ت ٔو

 :م1491مظاهزات السابع من ماي 

م مذي ئٜبا٥ الجماهحر الؽّبُت ِلى الخطخُاث الٝفىي 5491أزبدذ أخذار الٙاجذ مً ماي 

ومذي دِمها للخش٠ت الىوىُت، وهزا ما صاد مً ُ٘ض ألاوسوبُحن الزًً جأ٠ذوا مً الىطج العُاس ي للجماهحر 

ت، وجأ٠ذث ِل ى ئزشها العلىت الٙشوعُت مً ِذم حذوي مداوالث ؤلادماج والالخاٛ الؽّبُت الجضاةٍش

ت ٠بحرة مً ؤلاواساث الُٝادًت  واإلاعاواة ٘داولذ اخخىاء الىلْ بأن ألٝذ الٝبن ِلى ئزشها ِلى مجمِى

 ِلى اتهاماث الخضب 5491مً ماي  89في خضب الؽّب الجضاةشي اإلاىدل، هزا ألاخحر الزي ـّشح في 
ً
م سدا

حن الؽُىعي ا اء، "أن الهخلٍش لزي ٜا٥ أن الخش٠ت اإلاُفالُت لىزذ اهخفاساث الىبٝت الؽُٕلت بذماء ألابٍش

ش  خىا الؽشوت  لخٝخل ئخىان وآباء وأٜاسب ألاحىاد الزًً ظاهمىا لخدٍش
ّ
الخُُٝٝحن ئهما هم أولئ٤ الزًً ظل

ت"  .(19)٘شوعا وخاسبىا في أإلااهُا جخا٘ل الٙاؼُت والىاٍص

م باِالن الخلٙاء ًِ نهاًت الخشب الّاإلاُت 5491ظمُا في العابْ مً ماي اهىلٞ الاخخٙا٥ س  

ىن اخخٙاالث خاـت بهم؛ خُث اهخٍمذ مٍاهشاث ٠بحرة ظاسث ججىب ؼىاُس  م الجضاةٍش
ّ
الثاهُت، وهٍ

ت وجىالب باوالٛ ظشاح سةِغ خضب الؽّب الجضاةشي اإلاىدل الزي ١ان في ٜفش  الّاـمت الجضاةٍش

ً للخُلىلت دون معحرتهم، ٘لم ٌعخجب  الؽاللت جدذ ؤلاٜامت ىذما جّفذث الؽشوت للمخٍاهٍش ت، ِو الجبًر

ً ٘جشح مً  اؿ ِلى اإلاخٍاهٍش ْ الفذام اإلاعلح وأولٝذ الؽشوت الـش اإلاخٍاهشون لىذاء الؽشوت ٜ٘ى

ٚ ًخٙجش وهزا ما دِا ئلى لشوسة احخماُ الجبهت الىوىُت أي حبهت  حشح واظدؽهذ مً اظدؽهذ، وبذأ اإلاٜى

تأخب  .(19)اب البُان والخٍش

 :م1491ماي  00مجاسر 

 5491ماي  80في ًىم 
ً
حن لالخخٙا٥ بجهاًت الخشب الّاإلاُت الثاهُت وحّبحرا م وأزىاء خشوج الجضاةٍش

ىك أن ًىا٥  ت، ِو ذتهم بها ٘شوعا، هٍحر معاِذتهم لها في الٝماء ِلى الىاٍص تهم التي ِو مجهم ًِ خٍش

 ....(11)ؼىاُس ٜاإلات وظىُٚ وخشاوت الؽّب اظخٝالله لخطخُاجه ظٝي في

ّذ في مخخلٚ أهداء البالد ولِغ في ظىُٚ وخذها؛ ٘ٝذ حشث  ومً الثابذ أن اإلاٍاهشاث ٜذ ٜو

حرها، ول٢جها في  اإلات وخشاوت والٝباةل ال٢بري ٔو ىابت، ٜو في مذًىت الجضاةش وبجاًت وباجىت وخيؽلت وبع٢شة ِو

 ألنها ـاد٘ذ العٛى 
ً
ألاظبىعي في اإلاىىٝت، ختى ان البّن ّٜذس سواد العٛى ظىُٚ ١اهذ أ٠ثر ِىٙا

والباِت بخمعت ِؽش ألٚ شخق، باإللا٘ت ئلى جىاحذ مٍّم اإلاُلِؽُاث التي ١ّىنها ِامل ِمالت 
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ج ومذًىت 5499ٜعىىُىت العُذ "الظتراد ٠شبىها٥" ابخذاًء مً دٌعمبر  ٍش ٍش م في املخىس الشابي بحن بشج بِى

خه اإلاىىٝت ١ان مخىي له في هزه ظىُٚ، لزل٤ ًشي بّن املخل لحن العُاظُحن أن الّىٚ الزي ِ٘ش

خ الؽٛش الجضاةشي الخا٘ل باألخذار اإلاهمت باِخباسها مش٠ض  شحْ رل٤ لخاٍس الىاخُت ِلى وحه الخفىؿ، ٍو

امت البؽحر الابشاهُمي و٠خلت  الخُت بِض ئؼّاُ ووعي ظُاس ي مثله وؽاه أبىاء اإلاىىٝت مً الخش٠ت ؤلـا

 . (11)ِامت ٘شخاث ِباط الىىاب بض 

ً؛ مً رل٤ ُٜامهم بمداولت  وجز٠ش الىزاةٞ أن لباه الؽشوت ِملىا ِلى اظخٙضاص اإلاخٍاهٍش

ي ٘حها والامخثا٥ ألوامش ممثلي العلىت  مىا الخٍٙش الم الىوىُت مً أًذي اإلاىاللحن الزًً ٘س اهتزاُ ألِا

ت، ٘بذأ  ت ِلى ئزش جل٤ الاظخٙضاصاث التي باجذ حجت-الاظخّماٍس ئوالٛ الىاس ِلى  -للىخؽُت الاظخّماٍس

الن اهىالٛ الجهاد في  ٝت ِؽىاةُت، ٘اهخٝل اإلاخٍاهشون مً اإلاذن ئلى الٝشي واإلاذاؼش إِل ً بىٍش اإلاخٍاهٍش

 .(11)ظبُل هللا، ٘خّدىلذ بزل٤ اإلاٍاهشاث العلمُت ئلى خش٠ت زىسٍت للذ مخىاـلت وُلت ؼهش ماي

ت  وألاحىبُت ألاخشي أهه لم ٢ًً هىاٟ مبرس للٝمْ اإلابالٖ ُ٘ه، وحؽهذ الىزاةٞ الٙشوعُت والجضاةٍش

ب ١ل ما ٌّترك  ٝت "الّملُاث ال٣اسخت" بمّنى جمؽُي اإلاىىٝت وجخٍش ٘ٝذ اظخّمل الٙشوعُىن وٍش

ت "ال٣ىمىذوص" التي ألٙها اإلاّمشون،  ٜش ذ ؼاس٠ذ في رل٤ ٘ٛش اإلاُلِؽُا )الخشط الخاؿ( ٘و ٞ، ٜو الىٍش

ت ئلى حاهب الؽشوت والذٟس والجِؾ الٙشوس ي بأـىا٘ه   . واظخّملىا(10)الثالزت اإلاؽاة والبدٍش
ً
ِذدا ٠بحرا

٢ُت ًِ الخىادر التي ـذسث في  ش ألامٍش م، أن 5491ماي  10مً الىاةشاث لمشب اإلاذهُحن وفي الخٝاٍس

ى أًام، ولم ٌعلم مجها خت 84ر٘اث الٝىابل الٙشوعُت ٜذ خىمذ ٜشي آهلت ب٣املها، أزىاء خملت دامذ اٜ

 . (14)الهاسبىن مً الذماس ٠ما وعٙذ املخابئ التي لجأ لها الع٣ان في الجبا٥

ىن ئلى  وأمام هزه الّملُاث اإلاىٍمت والىخؽُت التي اظتهذ٘ذ الع٣ان الّض٥، الىش الجضاةٍش

ش  ت بما ج٘ى ت واإلاشا٠ض ؤلاداٍس ت هجماث ِلى الث٢ىاث الّع٢ٍش خفذ في مجمِى
ّ
الُٝام بّملُاث ٘ذاةُت جل

ض" في الُىم الخاظْ مً ؼهش ماي؛ خُث ٜام اإلاىاللىن لذيهم  ت "بني ٍِض مً ظالح، مثل ما خذر في ٍٜش

ت وبّذ  ٞ الث٢ىت الّع٢ٍش ظاِاث مً الخفاس احبروا اإلاذاّ٘حن الٙشوعُىن ِلى اللجىء ئلى  89بخىٍى

امىا بدٛش املخاصن والاظىبالث ولم ًخم ا ىا الىابٞ ألاسض ي، ٜو لخخلق مً الىابٞ ألاو٥ بّذما اختٜر

ى٥ الذِم الٙشوس ي في الُىم اإلاىالي  .  (98)الخفاس ئال بّذ ـو

ٚ الٝمْ الٙشوس ي والهمجي ِىذ خذ مّحن، ٘ٙي هىاحي ٜاإلات أمش الججرا٥ "دًٙا٥" الٝاةذ  لم ًخٜى

ت، في ألاظبُى الثاوي مً  ت والبدٍش لى للٝىاث اإلاعلخت في الجضاةش والججرا٥ "٘اٌغ" ٜاةذ الٝىاث الجٍى ألِا

ئت5491ماي  ؼهش ت التي ابخلّذ مئاث الجثث البًر ، ٠ما أن ٜادة اإلاُلِؽُاث (95)م باؼّا٥ ألا٘شان املخٜش

حن  ولباه ألامً والجِؾ ١اهىا ًدىا٘عىن خى٥ مً ًخألٞ أ٠ثر في مماسظت أهىاُ الخّزًب في خٞ الجضاةٍش

 الّّض٥. 

ماء العُاظُ ذ ِمذث العلىاث الٙشوعُت ئلى ئلٝاء الٝبن ِلى الِض حن أمثا٥: ٘شخاث ِباط ٜو

 ِلى البؽحر 
ً
ت"، ٠ما ألٝذ الٝبن أًما امذ بدل "خش٠ت أخباب البُان والخٍش والذ٠خىس ظّذان ٜو
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ىت حن وأجباُ الخش١اث الىوىُت ألاخشي ختى اؤلابشاهُمي وسحا٥ حمُّت الّلماء اإلاعلم ملخٍىسة أمثا٥: مٔض

، الزي لم ٌعخىْ (99)م5491ماسط  51ام في وابٝتهم في سجىنها ئلى أن ـذس الّٙى الّ (91)وخعحن ِعلت

حن الٙشوس ي والجضاةشي، أًًٝ ِلى ئزشها ١ل أ٘شاد   بحن الى٘ش
ً
ذ صادث ٘حها الهىة احعاِا ئـالح ألاولاُ في ٜو

ذم حذوي جىاصالث.األ العاخت العُاظُت مذي أهمُت الخمع٤ ب  هذاٗ الىوىُت ِو

ٙذ هزه املجاصس ما ًٝاسب  
ّ
ذ خل اؿ الٝىاث الٙشوعُتألٚ ؼهُذ ٜخلى  91ٜو م  (99)ا بـش وهى الٜش

اما مخباًىت لّذد ؼهذاء وحشحى وأظشي هزه  ش خملذ أٜس الزي جبيخه الجامّت الّشبُت، ٔحر أن الخٝاٍس

حن ًتراوح مً  ش الٙشوعُت حؽهذ بأن ِذد الٝخلى مً الجضاةٍش ٜخُل، أما  5.188ئلى  5.188املجاصس؛ ٘الخٝاٍس

ت ٘ترجخها ما بحن  الخٝذًشاث ، ومثا٥ ِلى هزه الخٝذًشاث ما ـّشح به (91)ؼهُذ 588.888و 91.888الجضاةٍش

ل ئلى 5491ُ٘ٙشي  10الىاةب "ابً حلى٥" في  ؼهُذ، في خحن جّشهدذ  08.888م بأن ؼهذاء هزه املجاصس ـو

شبها ئلى وعب الٙشوعُحن ومجهم مً ّٝ ًٝشبها ئلى ئخفاء  الخٝذًشاث ألاحىبُت بحن هزا وراٟ؛ ٘مجهم مً ً

حن  .(91)الجضاةٍش

ول٢ً بالىٍش ئلى ألاظلىب الزي اجبّخه ٘شوعا في هزه املجاصس ًخماِٚ ِذد الٝخلى، ٘ٝي خعب 

حن  ز في ٌٗش أظبِى ّٙ ٢ُت أن الىحران الٙشوس ي ه ت دمشث  9188الصخا٘ت ألامٍش مؽتى ًٝىجها  99ٔاسة حٍى

ت ال ً 188 ظا٠ً، هاه٤ُ ًِ الهجماث  11.188ٝل ًِ ظا٠ً، وبزل٤ ٣ًىن ضخاًا الٕاساث الجٍى

ىابت التي ٜامذ بها  ت ِلى ظىاخل بجاًت وحُجل والٝل وظ٢ُ٢ذة ِو  .(91)ظُٙىت 51البدٍش

ٔحر أن العلىاث الٙشوعُت خاولذ أن حٕىي ِلى ّ٘لتها الؽيُّت وظُاظتها الىخؽُت بأظلىب 

ّشخذ أن أظبابها حّىد  م اظم "الخىادر"،5491ماي  80الخملُل؛ خُث أولٝذ ِلى ما خذر في  ـو

لىٝق في وظاةل الخٕزًت واملجاِت، وأن الخ٣ىمت ِاصمت ِلى ئسظا٥ الىّام للجضاةش، في خحن أن اإلاىىٝت 

التي اؼخذث ٘حها ألاخذار ١اهذ مً أٔنى اإلاىاوٞ، ٠ما أن الثىاس لم يهاحمىا مخاصن الخٕزًت باإللا٘ت ئلى 

ي ِباساث حؽحر ئلى املجاِت والخالت الاٜخفادًت بفٙت ِامت أن الؽّاساث التي خملها اإلاخٍاهشون لم جدى 

 .(90)بل ١اهذ في الٕالب ؼّاساث ظُاظُت ما ًىم ِلى أن الذواْ٘ ١اهذ ظُاظُت مدمت

ذ اخخلٙذ وح اث الىٍش الٙشوعُت خى٥ أظباب اإلاٍاهشاث: ٘مجهم مً ًشحّها ئلى الىاُص هٜو

متها حمُّت الذًني؛ ٘حري أنها حاءث ٠دش٠ت ِشبُت ئظالمُت ٜا شوعا جِض ةمت ِلى الاهٙفا٥ بحن الجضاةش ٘و

جد٢م ألاظباب بزل٤ ّٙىذث ٘الّلماء اإلاعلمحن وسّجخىا أن جدش١اتها اٜترهذ بُٝام الجامّت الّشبُت، 

اٗ بالعُاظت ، ومجهم مً ًّشجح أنها مإامشة ٘اؼُت (94)العُاظُت في الخادزت بد٢م حهل ظ٣ان الٝشي وألاٍس

ت خ٢ُذ لذ ٘  .(98)شوعا، التي ١اهذ ٜذ انه٢تها الخشب الّاإلاُت الثاهُتأو هاٍص

ذ جباًيذ مىاٜٚ  دضب الؽّب الجضاةشي اإلاىدل الزي ٘مً هزه املجاصس،  الخش٠ت الىوىُتٜو

 ٠ما أظلٙىا
ً
في خحن أدان أـذٜاء ٘شخاث ، ِلى ئزشها جبنى الّمل الثىسيو جأزش إلاا خذر  خىي لها معبٝا

ذ خاو٥ 5491ماي خذر في الثامً  ِباط لمىا ما حؽ٢ُل خضب ِلى الىشاص م، وس٘ن الّىٚ ٠دل، ٜو

ت الفٕحرة، ٠ما حاء أِماء الخضب الؽُىعي الجضاةشي الزي لم ٢ًٙش  الٕشبي ًيخمي ئلُه البىسحىاٍص



  د/ كيذار عبذ الوهاب                                   ودورها في بلورة الوعي الثوري            1491مجاسر الثامن ماي 

164 
 

باالهخٝا٥ ئلى الّمل اإلاعلح والثىسي؛ ٘ٝذ بٝي ِلى ـىسة الخضب الؽُىعي الٙشوس ي ولم يهخم بالؽّىس 

ت وفي الخُٝٝت ٘ٝذ ١ان في جش٠ُبخه ًذخل في ؤلاواس الاظخّماسي، بِىما الىوني للىبٝت الّا لم ملت الجضاةٍش

ٙهجدذد حمُّت الّلماء اإلاعلمحن  شوا ؼِئا  ا ججاه الّىٚ، وواـل أِماءهامٜى جدش٠هم الثٝافي ولم ً٘ى

ُحن  (95)مً أحل أن ًبٝىا ؼِش

ن الىٍش ًِ آلازاس العلبُت التي خلٙتها هزه املجاصس، ٘
ّ
ٝذ ١ان لها حىاهب ئًجابُت؛ خُث وبٕ

ىدها الضاةٙت وبزلىا ٘لزاث  حن الزًً اهخذِىا بِى أٌهشث الىحه الخُٝٝي لٙشوعا وما ١اهذ جبِخه للجضاةٍش

بٝى أهم هدُجت لهزه املجاصس هي جبلىس الىعي الثىسي والخٙاٗ الؽّب الجضاةشي خى٥  شها، ٍو أ٠بادهم لخدٍش

ماسط  51"، وفي هزا الفذد ـّشح ٘شخاث ِباط في الـترحْ ئال بالٝىةما أخز بالٝىة ال ٌع١لمت واخذة أن "

ذ ِلى أن هزه الجشاةم الؽىّاء التي اسج٢بتها "ِفاباث 5491
ّ
ت والٙشوعُت، وأ٠  الؽبِبت الجضاةٍش

ً
م مخاوبا

ت"،  اد الشحُّحن" حاءث لشبت للخش٠ت الىوىُت التي مثلتها آهزاٟ "خش٠ت أخباب البُان والخٍش مً ألأو

. رل٤ ما دْ٘ اإلاإسخىن أن ٌعخيخجىا أن زىسة الٙاجذ مً (91)ذ بأن "ملٚ الثامً ماي لم ٌٕلٞ بّذ"ووِ

مبر   م.5491الثامً ماي م جٝشسث ظاِت مجاصس 5419ه٘ى

؛ ٘ٝذ 5491أِىذ مجاصس ماي 
ً
 حذًذا

ً
م بؽاِتها وحشمها-حاءث م بّذا بثماسها اإلاخمثلت في  -ٔس

مً  91.888ما أخز بالٝىة ال ٌعترحْ ئال بالٝىة" بّذما ظُٝذ بذماء أصهشث ٢٘شة "و جشظُخ الىعي الىوني، 

حن في مٝذمت ؼشاةدهم الٙالخحن، ٘ال عجب أن ال ن لألولاُ مً ٜبل الجضاةٍش ت ال٘ش ؽهذاء، وأ٠ذث هِض

اٗ والجبا٥ بذ٥ اإلاذن،  ش الىوني الزي ّ٘مل الخمش٠ض في ألاٍس ج٣ىن هزه الٙئت ُ٘ما بّذ هىاة حِؾ الخدٍش

، واٜخىْ اإلاىاللىن (99)وسة الخدمحر مّىىي وجىٍُمي وماديالٙؽل الذمىي لهزه اإلاٍاهشاث لمش  ٠ما هبه

مبر  ىة ما حّله ًخأخش ئلى الٙاجذ مً ه٘ى  م.5419أن الخدمحر للّمل اإلاعلح ظ٣ُىن أ٠ثر ؼمىلُت ٜو

 :م1491استئناف العمل السياس ي بعذ مجاسر ماي 

ن  م5491ي بّذ مجاصس ما اٜخىْ ال٢ثحر مً اإلاىاللحن ّّ بال٢ٙاح اإلاعلح لخٍٝى بأهه ال خل ئالّ

ت. ذ الز أس١ان الاظخّماس، وبذأ البدث ًِ بذاةل حذًذة إلاىاحهت العُاظت الاظخّماٍس ي ٌهش في الٜى

واهذزشث حبهت ووىُت هي أخباب البُان  ،مً حذًذ الخش٠ت الىوىُت مىالليالخباًً في الزهىُاث بحن 

ت  ألامحن دبأحن الزي رهب باظم خضب الؽّب الجضاةشي لُٝترح " وىبا٥:ِلى خذ ٜى٥ ألاخمش بً والخٍش

...٠ىا ار
ً
 ٜاوّا

ً
ما ألاواةل الزًً ِؽىا وجدملىا ووأة جٙخذ أهفاس ن الخٙاً ِلى الىخذة ٜذ واحه ٘س

ٝىا   مىز رل٤ الخحن أهه ًجذس بىا ؼٞ وٍش
ً
ذ ١ان واضخا ّذ اإلاعإولُاث ِلُىا. ٜو ت. لٝذ ٜو البُان والخٍش

ُم( PPA)الؽّب اإلاىدل خضب ِلى ئزش رل٤ ٌهش و  ،(99)"بمٙشدها ه بدلت حذًذة بّذ ئوالٛ ظشاح ِص

 .(91)م5491"مُفالي الخاج" في أ٠خىبش 

ذ حاء  ّت بالّاـمتٜو مىاظبت  م5491أ٠خىبش الزي ِٝذ في احخماُ هذوة ؤلاواساث ببىصَس

اث الذًمٝشاوُت"   (MTLD) لخأظِغ "خش٠ت الاهخفاس مً أحل الخٍش
ً
، ٔحر لخضب الؽّب املخٍىس خلٙا

ُم الخضب مفالي الخاج بأن  ١ان ًشي  أن الخالٗ بحن اِماء الخضب الجذًذ ٌهش في هزا الاحخماُ؛ ِ٘ض
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ت،، ودِا لالّمل اإلاعلح لم ًِدً بّذ ظخمشاس أي ا لمؽاس٠ت في الاهخخاباث ومعاًشة العُاظُت الاظخّماٍس

ُت ل الٝمُالّمل ِلى و  الّمل داخل الاوش الؽِش تجذٍو مً   الّىاـش الؽابت ثحهش في خحن  ،ت الجضاةٍش

ودِىا بمّاسلتهم ألظلىب الزي اهخهجه مفالي وحماِخه،  ت واإلاإمىحن بالّمل اإلاعلحمىاللي الخش٠

 ( 91)جدُٝٞ الاظخٝال٥و لبلٓى الهذٗ اإلايؽىد  تلشوٍسلل٢ٙاح اإلاعلح ١ىظُلت 

اث مً أحل هخفاس الا خش٠ت " للٙفل في هزه الٝمُت اوّٝذ اإلاإجمش ألاو٥ لخضب الخٍش

ت جامت " بالّاـمتبل٣ىس في " م5491٘براًش 51في  "الذًمٝشاوُت  في حى مصخىن بالخىجش واوّذام ( 91)في ظٍش

ذ ٘ٝذ  ،الثٝت املخٍىس  الؽّب  الُٝادة الٝذًمت لخضبالخضب الجذًذ ٘ىض ى حشاء ُٔاب  ِمذحاء في ٜو

لت  بّمها في اإلاىٙى والبّن آلاخش في ٘ٝذ ١ان ًِ العاخت العُاظُت؛  -ٜشابت ِؽش ظىىاث-مذة وٍى

 حذًذة مً حهت أخشي،  ،هزا مً حهت (90)السجىن 
ً
واهممام ِىاـش حذًذة للخضب خاملت مّها أ٣٘اسا

شه خُث ٜا٥:  أزىاء هزا اإلاإجمش سأًذ بىلىح ٠بحر وؼّشث بأن "وهى ما ر٠شه الخاج مفالي في جٍٝش

، وبد٢م ابخّادي ًِ الخضب مذة ِؽش ظىىاث ١املت الصخق اإلاعئى٥ ًِ الخضب لِغ له اِخباس ٠بحر

 
ً
با  ًِ ال٣ل جٍٝش

ً
 .(94)"وحذث هٙس ي أحهل أٔلب اإلاعئىلحن، ومّضوال

اث الذًمٝشاوُت مً أحل ا ش٠ت الاهخفاسلخالّىاـش الجذًذة أن اجطح في هزا اإلاإجمش  ٜذ لخٍش

لذ 
ّ
ت داخل الخضب،ؼ٣ مذ جى٠ُل مهمت ح اإلاّاسلت الٍٝى ّحن ُٜادة الخضب للخاج الظُما بّذما ٘س

الخاج مفالي " ً لجىت جخىلى هزه اإلاهمت، وجألٙذ لجىت جشؼُداث مًٍج٣ى ما دْ٘ باإلاىاللحن ئلى مفالي، 

ىت  دبأحن سجخذ في ألاخحر ال٢ٙت لألمحن والتي  ،"وألامحن دبأحن وأخمذ بىدة وخعحن لخى٥ وأخمذ مٔض

(، ألامش الزي ظمذ له بالخّٗش م5491و م5494ن )وأهفاسه ١ىهه ١ان ِلى سأط الخضب خال٥ الٙترة ما بح

ى' اإلاإجمش أِماله وأهه ،(18)هخشوذ في الخضب خال٥ هزه الٙترةالّىاـش اإلاىاللت الجذًذة التي اِلى 

بُٝادة  الحزيات الذًمقزاطيةمن أحل نتاار لا حزكة اإلاؽاس٠ت في الاهخخاباث جدذ اظم باإلاىا٘ٝت ِلى 

ىت، ١ىظُلت ج٢خ٢ُُت لّشك البرهامج العُاس ي للخضب مْ الالتزام بّذم اإلاؽاس٠ت في أي وؽاه  أخمذ مٔض

ت بشإلااوي  ٍش ذ حاء ٘خُل الثىسة الخدٍش ت خضب الؽّب املخٍىس بُٝادة أخمذ بىدة، ٜو مْ ؤلابٝاء ِلى ظٍش

ت جدذ اظم ٠ٝشاس زالث جمثل في  ت ؼبه ِع٢ٍش مدّمذ  بُٝادة املنظمة الخاصةئوؽاء مىٍمت ظٍش

  .(15)بلىصداد

  :ذع داخل الحزكةتابوادر ال

 داخل الخضب الجذًذ 
ً
ذ ٌهش رل٤ حلُا امخذ جفذُ الّمل العُاس ي لذاخل الخضب الىاخذ ٜو

اث الذًمٝشاوُت"  لّىاـش الُٝادًت الٝذًمت لها بحن افي أو٥ احخماُ "خش٠ت الاهخفاس مً أحل الخٍش

ذ الزي جىحهذ ١ل وٗش ِ رل٤ ساحْ الخخالٗ ٜىاِاث وأظالُبوالّىاـش الجذًذة، و  ً آلاخش، ٘ٙي الٜى

امت  ُ٘ه أِماء اإلاىٍمت الخاـت لخدمحر للّمل اإلاعلح اججه الّىاـش الُٝادًت الٝذًمت في الخضب بِض

ُت العُاظُت واإلاؽاس٠ت في الاهخخاباث اإلاضمْ ئحشاءها.  مُفالي الخاج للؽِش
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ذ  ذاد للثىسة اإلاعلخت،  ث مهمت اإلاىٍمت الخاـتهدفش اٜو مدّمذ ِلى ئزش رل٤  بذأخُث في ؤلِا

٤ اإلاىٍمت وتهُئتها ذ بلٕذ  بلىصداد في جدٍش دسحت ِالُت مً خُث الجاهب الىٙس ي  م5490بجهاًت ظىت ٜو

 مً الجاهب اإلاادي
ً
لُال بّذة جشجِباث للذخى٥ في مشخلت ّ٘لُت حذًذة، وجم  ِمذث ئلى الُٝام٠ما ، (11)ٜو

اظخىاِذ هزه اإلاىٍمت خال٥ ٜذ . و (19)سةِعا وولْ ِلى ١ل مىىٝت جٝعُم التراب الجضاةشي ئلى مىاوٞ

 أن ا٠دؽاٗ أمشها 
ّ
ت للمّش٠ت الٙاـلت مْ الاظخّماس الٙشوس ي، ئال ش الؽشوه المشوٍس زالر ظىىاث أن ج٘ى

ت ؤلاظشاُ في الّمل اإلاعلح، مما أدي م5418مً وٗش الؽشوت الٙشوعُت في ماسط  ئلى ' ّ٘ىث ِلحها ٘ـش

 .(19)اِخٝا٥ ِذد ٠بحر مً أِمائها

ذ الزي  اث الذًمٝشاوُت"في الٜى ًخخبي في مؽا١ل  ((MTLD ١ان خضب "خش٠ت اهخفاس الخٍش

ئلى ئِادة الىٍش في ٠ُُٙت بّثها مً  هزه ألاخحرةبأِماء  '، مما أديت ٔحر مبا٥ بأمش اإلاىٍمت الخاـتظُاظُ

ٞ ال٢ٙاح اإلاعلح مشة أخشي، مخجاوصة الخضب الزي ١ان  في  حذًذ، ومىاـلت مؽىاسها ًِ وٍش
ً
ا ٔاٜس

ت ِىذ ا٠دؽا٘ها، واتهم الؽشوت بّذما ، والظُما مؽا١ل ال خفش لها أه٢ش وحىد هزه اإلاىٍمت الّع٢ٍش

اث الذًمٝشاوُت"، مما أدي مً أحل هخفاسالا "خش٠ت عُت بخذبحر مإامشة ١املت لخل الٙشو ئلى خلـها  'الخٍش

ذ أِمائها مً مماسظت أي ، وس٘ن ئِادة بّثها مً حذًذ مً وٗش ُٜادة الخضب، م5415في سبُْ  وججٍش

ٍــم مىاللحهامعإولُت داخ  اإلاىٍمت.، وهى ما آزاس اظدُاء أِماء (11)ل الخضب، وئبّاد مّ

حن،  ذ الزي اخخذم ُ٘ه الفشاُ بحن اإلاُفالُحن واإلاش٠ٍض جدمُل الىٗش  مجهما خاو٥ ١لوفي الٜى

ـُّذ الّمل العشي بخأظِغ  آلاخش معإولُت آلازاس العلبُت لعُاظت ؼاٟس ٘حها الجمُْ ظىاء ِلى

اإلاىٍمت الخاـت، أو ِلى ـُّذ الّمل الّلني باإلاؽاس٠ت في اهخخاباث املجلغ الىوني الٙشوس ي واملجالغ 

ت، زم مّالجت ِىاٜب ا٠دؽا٘ها، وهى الخذر الزي أخذر ضجت ٠بحرة لذي اإلاىاللحن، ' البلذًت الجضاةٍش

ى٥  بذ٥ البدث في حىهش الخالٗ وحّل الجذ٥ ًذوس خى٥ الجىاهب الصخفُت وؤلاحشاءاث والـى

 . (11)لألظباب الّمُٝت لألصمت

لزي بحن الثىسٍحن والخضب، واإلاىٍمت الخاـت مً وٗش الخضب ججعُذا لالوؽٝاٛ ٜشاس خل احاء 

ت"أ٠ثر بّذ اهممام الخضب ئلى جىٍُم حذًذ ظمي اصداد   Front -بالجبهت اإلاؽتر٠ت للذ٘اُ واخترام الخٍش

Commun pour la Défense et le Respect de la Liberté  "  أِماء في هٙغ العىت، وهى ما اِخبره

ذ حاء ٠مداولت مجها للبدث، اإلاىٍمت الخاـت ه٢عت ظُاظت ن هٝق  ٜو ٞ الخجمْ والخ٢خل لخٍّى ًِ وٍش

ت مخِىت  ت الخّعُٙت بجبهت ٍٜى الخّاوٚ الزي أبذجه الجماهحر ججاهها، و٠شد ّ٘ل ئصاء العُاظت الاظخّماٍس

ان ما جفذِذ جل٤ الجبهت اإلاؽتر٠ت بعبب جباًً اججاهاتها  ، ٘عِش
ً
 أن رل٤ لم ًجذي هّٙا

ّ
ومتراـت، ئال

 .(11)ؤلاًذًىلىحُت، وأهذا٘ها ووظاةلها 

 :التحضيرات ألاولى للكفاح املسلح

ل الفشاُ ٘حها ئلى خذ اإلاىاحهاث الّىُٙت بحن أِماء الخضب الىاخذ  في ٌل هزه ألاولاُ التي ـو

حن()اإلاُف  ل٢ٙشة الّمل اإلاعلح مً حذًذ بادس ١ل مً الُحن واإلاش٠ٍض
ً
مفىٙى "، "دمحم بىلُاٗ"، وججعُذا
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بدؽ٢ُل لجىت ِمل اجخزث بّذ  م5411مىز مىلْ ظىت  "الّشبي بً اإلاهُذي"و "دًذوػ مشاد"، "بً بىلُّذ

ز مىا٘ٝت بّث وؽاه اإلاىٍمت الخاـت مً حذًذ دون اخ ِذة ٜشاساث ١ان أهمهاظلعلت مً احخماِاث 

اث الذًمٝشاوُت"مً أحل هخفاس الا خش٠ت " ىابل....و الخٍش ، الؽشوُ في جدمحر وظاةل الّمل مً أظلخت ٜو

، الاجفا٥ بالثىاس في ١ل مً جىوغ واإلإشب في ئواو   وحاء ٠دذر هامس مؽشوُ ال٢ٙاح اإلإاسبي اإلاؽتٟر

اث الذًمً أحل هخفاس الا خش٠ت "لـالثاوي  اوّٝاد اإلاإجمش آخش ل  81ئلى  89مً  "مٝشاوُتالخٍش م 5419أبٍش

ذ، الزي اهخهى بالجضاةش تِلى اللىاةذ والٝىاهحن التي  بالخفٍى  .(10)ٜذمتها اللجىت اإلاش٠ٍض

ٚ الخضب مً الخُاة العُاظُت ر ًِِبّ و  ً أظلىبه الجذًذ اإلاخمثل في جىحهه الؽشعي  مٜى ِو

الحي، هزا الىهج الزي  ذ، اإلاىٍمت الخاـت اِخبرجهواهتهاحه ؤلـا  في خحن ١اهذ مدؽبثت ممُّت للٜى

 بالٝىة"، 
ّ
إخز بالٝىة ال ًشد ئال ًُ ب مً خضب هالل أ٠ثر أ وسأثب٢ٙشة" ما  ٚ ٍٔش ن ما أ٘شصه اإلاإجمش هى مٜى

ت مً سبْ ٜشن وهى ًىادي ب٢ٙشة الاظخٝال٥، لُفل في نهاًت ألامش ئلى معاًشة العُاظت الاظ خّماٍس

الُت،  الخُت ؤلامبًر بّذما ـاسث ١ل حبهت جخّشك للجبهت ألاخشي مّخمذًً الّىٚ  صاد الؽٝاٛو وؤلـا

 Comité -لجىت ؤلاهٝار الّمىمي"اظخٙدل ألامش خاـت ِىذما ٘احأ الخاج مفالي باِـالن مُالد و ٠مبذأ، 

du Salut Public " (csp)  التي أو١ل لها مهمت اظخّادة ـالخُاث ؤلاؼشاٗ ِلى م5419ماسط  11في ،

ام بخىصَْ م ت والدؽهحر بهمىاؼحر ًىضح ٘حها أظباب خال٘ه الخضب، ٜو ألامش  '، بل حّذيمْ اللجىت اإلاش٠ٍض

ت  الخُت، ووـٙهم باالهتهاٍص ت وؤلـا ت البرحىاٍص حن بالبحروٜشاوُت وبالجِز رل٤ واتهم مّاسلُه مً اإلاش٠ٍض

دى٥ ، وهخج ًِ رل٤ جاخخالط أمىا٥ الخضب إلاىاْ٘ شخفُتوالىٙاٛ، ورهب ئلى خذ اتهام خعحن لخى٥ ب

خىحر في معاس الخُاس الاظخٝاللي الزي لم ٌعبٞ له مً ٜبل ئؼشاٟ الٝاِذة الىمالُت بفىسة مباؼشة في 

 .(14)أي خــالٗ

وفي مٝذمتها اهٝعام الخضب ِلى هٙعه، ودخى٥ اإلاىاللحن في ـشاُ خاد أمام هزه الٍشوٗ و

م مً حذًذ ئلى بّث 5419ماسط   بُجهم جاس٠حن آما٥ الجماهحر جخدىم،  بادس أِماء اإلاىٍمت الخاـت في

خش٠ت للخٙاً ِلى وخذة الخـضب وجىحُه الخُاس الاظخٝاللي هدى الٕاًت التي ُوحذ مً أحلها، ظمُذ 

ــذة هاوـٝت باظمها وهي (CRUA)بـ"اللجىت الثىسٍت للىخذة والّمل"   Le patriote-الىوني  "، وأـذسث حٍش

لتزام بمبذأ املخاٍ٘ت ِلى وخذة الخضب مً خال٥ الذِىة ، وجممً بُانها الخأظِس ي الاجٙاٛ خى٥ الا(18)" 

ئلى مإجمش مىظْ وخش لخل ١ل الخال٘اث، وحُّحن ُٜادة ٔحر مخىاُص خىلها، والالتزام بالخُاد بحن الخاج 

ت حن (15)مفالي واإلا٢خب العُاس ي اإلاىاـش له وبحن اللجىت اإلاش٠ٍض ذ هٙعه ِملذ ِلى ئٜىاُ اإلاش٠ٍض ، في الٜى

ئواساث اإلاىٍمت الخاـت للبدث ًِ  'ل اإلاعلح بمىذ الخضب ُٜادة زىسٍت، واظخذِذ ٜذامىبدبني الّم

 وظاةل الّمل ووبُّخه.

م 5419حىان  11 في في اإلاذهُت بالجضاةش الّاـمت "لاثنين والعشزين التاريخي"وحاء احخماُ 

العُاظُت داخل بشةاظت مفىٙى بً بىلُّذ، بّذ ٘ؽل ِىاـش اإلاىٍمت الخاـت مً ججاوص الخال٘اث 

اث الذًمٝشاوُت،  ت وجم خش٠ت الاهخفاس مً أحل الخٍش ٍش حُّحن ظخت ٜىاد حاء ِلى ئزشه ئِالن الثىسة الخدٍش
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ذ خاسجي م٣ىن مً أخمذ بً بلت وخعحن آًذ أخمذ ، للىالًاث التي حؽ٣ل التراب الىوني ٠ما جم حُّحن ٘و

ش الىوني، والذِىة للثىسة ت باظمها في الخاسج ودمحم خُمش لخمثُل حبهت الخدٍش ٍش ٜذ احخمْ الٝادة و . الخدٍش

بىاهذ بِع٣اد في مجز٥ ؤلاظ٣افي مشاد بى٠ؽىسة بخي بالشاٌغ خمُذو ) 5419أ٠خىبش  19زم  19في الدعّت 

 
ً
ىاء اظم للخش٠ت الجذًذة، وجدذًذ ًىم  (، ٜبل جٙجحر الثىسةظابٝا ت بأظبُى واخذ، ورل٤ إِل ٍش الخدٍش

ت الزي خّذد البرهامج الّملي الثىسي لهزه الاهىالٜت، وفي الُىم الخا ٍش لي ـُٖ بُان ئِالن الثىسة الخدٍش

عمىا التراب الىوني ئلى ِذة مىاوٞ مْ حُّحن معإو٥ ل٣ل  الخش٠ت الجذًذة مً أحل الاظخٝال٥، ٜو

ىا ِلى أمل اللٝاء بّذ زالزت أؼهش لذساظت هخاةج أِمالهم، و (11)مىىٝت  ٝهم لخدٞ الجمُْ بمىاوــا، زم ا٘تٜر

  :التي ١اهذ ِلى الؽ٣ل الخالي

باط لٕشوس  : ) أوساط الىمامؽت ( ٜاةذها مفىٙى بً بىلُّذ بمعاِذة اإلاىىٝت ألاولى .5 ؼحهاوي بؽحر ِو

احل عجى٥، باإللا٘ت ئلى معّىد بً ِٝىن   . ِو

ٕىد وباجي مخخااإلاىىٝت الثاهُت. 1 س : )الؽما٥ الٝعىىُني ( ٜاةذها مشاد دًذوػ بمعاِذة ًىظٚ َص

ٕىد ًىظٚ . ّماس بً ِىدة، باإللا٘ت ئلى َص  ولخمش بً وىبا٥ ِو

مشان وظُّذ دمحمي، باإللا٘ت ئلى اإلاىىٝت الثالثت. 9 م بلٝاظم بمعاِذة اِمش أِو : )الٝباةل( ٜاةذها ٠ٍش

لي مالح .  ادٛ دهلِغ ِو  ِمحروػ آًذ خمىدة ـو

ذاوي بىحمّت، أخمذ بىؼُّب : )الجضاةش ولىاخحها ( ٜاةذها سابذ بُىاه باإلاىىٝت الشابّت. 9 معاِذة ظٍى

 .  الضبحر بىعجاج، باإللا٘ت ئلى ِثمان بلىصداد ودمحم مشصوقي

بذ إلاىىٝت الخامعت: )وهشان لىاخحهاا. 1 ( ٜاةذها الّشبي بً مهُذي بمعاِذة سممان بً ِبذ اإلاال٤ ِو

، باإللا٘ت ئلى أخمذ صهاهت.
ّ
ٗى والخاج بً ِال  الخَُٙ بـى

ذ هٙعه ٔادس دمحم بىلُاٗ الجضاةش ئلى حُيُٚ  أما مىىٝت العادظت الصخشاء ٘تر٠ذ ُ٘ما بّذ. في الٜى

ٝه ئلى الٝاهشة 11ًىم      .(19)أ٠خىبش في وٍش

ُت العُاظُت في ٌل وه٢زا ٜشسث الىلُّت الثىسٍت اجخار الٝشاس الخاظم بخمشدها ِلى ا لؽِش

ىاُ ِذد مً الىحىه الباسصة في الخُاس وسٔم ئخٙاٜها في ئٜوالاهخٝا٥ ئلى ال٢ٙاح اإلاعلح،  الاظخّماس

الاظخٝاللي بخىلي ُٜادة الىاحهت العُاظُت للثىسة، وفي مىْ خذور الاوؽٝاٛ داخل خش٠ت الاهخفاس مً 

حن للمؽشوُ الثىسي، ئال أنها  اث الذًمٝشاوُت، ٠ما ٘ؽلذ في الخفى٥ ِلى جأًُذ اإلاش٠ٍض أحل الخٍش

ت حملت مً اإلاٞ خال٥ أؼهش ٜلُلت ٜبل اهىال ُجدٝاظخىاِذ  ٍش ٣اظب لفالح اإلاؽشوُ ٛ الثىسة الخدٍش

مً حذًذ بّذ خلها، زم خؽذ الشحا٥  ؼمل اإلاىٍمت الخاـت ؽخاث ولّم الحمْ الثىسي؛ ٘ٝذ هجخذ في 

بهم وحمْ الّذة مً رخحرة وأظلخت مبر  و١ان أ٠بر هجاح خٝٝه الاججاه الثىسي ، (11)وجذٍس ًىم الٙاجذ مً ه٘ى

اـت م، الزي اِخبر اهىال5419 ذ أجمذ بذاًت لّهذ حذًذ مْ الاظخّماس الٙشوس ي، ٜا مً اهذاُل أو٥ ـس ٜو

الث الاظخّماس ٜشابت ٜىا٘ل الؽهذاء واملجاهذًً   ِاهذ ٍو
ً
الٝشن والشبْ  ـىْ الخذر وظٝذ دماءهم أسلا

  مً الضمـً.
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 لهوامش:ا

 .91 -99ؿ ؿ، 5444ّشب، دمؽٞ، ميؽىساث ال٢خاب ال ،5، جاملعاصز ثاريخ الجشائز دمحم الّشبي الضبحري،  -(5)

 .11، ؿ1881(، الجضاةش، ANEPوؤلابادة الجماُِت في الجضاةش، ميؽىساث آهِب ) 91أًار/ماي  00سلىان ُِىاد جابذ،  -(1)

 .91، ؿاإلاشحْ العابٞدمحم الّشبي الضبحري،  -(9)

 .99-94ؿ ، ؿهٙعه -(9)

 .111، ؿ5441س الٕشب الاظالمي، لبىان، ، دا9، ه9، جالحزكة الوطنيةأبى الٝاظم ظّذ هللا،  -(1)

 .91 -91، ؿ ؿاإلاشحْ العابٞدمحم الّشبي الضبحري،  -(1)

 .198، ؿاإلاشحْ العابٞأبى الٝاظم ظّذ هللا،  -(1)

 .99-94، ؿ ؿسلىان ُِىاد جابذ، اإلاشحْ العابٞ -(0)

 .11 -18ؿ ؿدمحم الّشبي الضبحري، اإلاشحْ العابٞ،  -(4)

ْ والىمىح،  دساظاث الىخذة الّشبُت، العزبية نشأة التاريخية للجامعةالمداٍ٘ت ِلي،  -(58) ، حامّت الذو٥ الّشبُت اإلاٜى

 . 98 -95، ؿ ؿ5441بحروث، 

 .594، 590، ؿُِىاد جابذ، اإلاشحْ العابٞسلىان  -(55)

 . 90، ؿاإلاشحْ العابٞدمحم الّشبي الضبحري،  -(51)

 .191 -198ؿ ؿ اإلاشحْ العابٞ،أبى الٝاظم ظّذ هللا،  -(59)

 .191هٙعه، ؿ -(59)

 .11، ؿدمحم الّشبي الضبحري، اإلاشحْ العابٞ -(51)

 .19، ؿهٙعه -(51)

ت ال٢بري -(51) ٍش  .11م، مجلت الشؤٍا، ِىابت، الّذد ألاو٥، ؿ5411 -5491ظُّذ ِبادو، ٠خاب الؽهُذ، الثىسة الخدٍش

 .11، ؿ5409ؽش، الجضاةش، ، داس البّث للىباِت والي1491ماي  00قاملة عبر التاريخ وانتفاضة اظماُِل ظامعي،  -(50)

 .14، ؿاإلاشحْ العابٞدمحم الّشبي الضبحري، -(54)

 .11ؿ )د.ث(، ، اإلاإظعت الىوىُت لل٢خاب، الجضاةش،الثورة في عامها ألاول دمحم الّشبي الضبحري،  -(18)

 .19الخىصَْ، الجضاةش، )د.ث(، ؿ، داس اإلاّاـش لليؽش و الوحيز في ثاريخ الجشائزدمحم بلّباط،  -(15)

 .199، ؿاإلاشحْ العابٞأبى الٝاظم ظّذ هللا، -(11)

خ الجضاةش...(، دمحم الّشبي الضبحري، -(19)  .15، 18، ؿاإلاشحْ العابٞ )جاٍس

 .511، ؿ5409، اإلاإظعت الىوىُت لل٢خاب، الجضاةش، 5، همواقف حشائزيةدمحم اإلاُلي،  -(19)

 .19، ؿ1858، داس الشاةذ لل٢خاب، الجضاةش، الجشائزيةالثورة مفىٙى والط،  -(11)

 191، 191ؿاإلاشحْ العابٞ، أبى الٝاظم ظّذ هللا،  -(11)

خ الجضاةش...(، اإلاشحْ العابٞدمحم الّشبي الضبحري،  -(11)  .11، ؿ)جاٍس

 .191، 191، ؿاإلاشحْ العابٞأبى الٝاظم ظّذ هللا، -(10)

 .190ؿ هٙعه، -(14)

خ الجضاةش...(، اإلاشحْ العابٞ،  دمحم الّشبي -(98)  .14،08ؿ الضبحري، )جاٍس

 .05، ؿهٙعه -(95)

 .11، ؿ1858، داس هىمت، الجضاةش، في الجشائز 1419حذور نوفمبر اوي، هؽممفىٙى  -(91)
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 .198، 194، ؿ ؿاإلاشحْ العابٞأبى الٝاظم ظّذ هللا، -(99)

، اإلاإظعت الىوىُت لالجفا٥ واليؽش وؤلاؼهاس، وخذة التالثورة الجشائزية أبعاد وبطو ئخعان الىاهش ِلُت،  -(99)

 .55، ؿ5441الىباِت بالشوٍبت، الجضاةش، 

 .194، ؿاإلاشحْ العابٞأبى الٝاظم ظّذ هللا،  -(91)

خ الجضاةش...(، اإلاشحْ العابٞدمحم الّشبي الضبحري، -(91)  .09، ؿ)جاٍس

 .01، ؿهٙعه -(91)

 .191، 195ؿ ابٞ،اإلاشحْ العأبى الٝاظم ظّذ هللا، -(90)

 .191 -195، ؿ ؿهٙعه -(94)

 .551، ؿاإلاشحْ العابٞسلىان ُِىاد جابذ،  -(98)

 .509هٙعه، ؿ -(95)

خ الجضاةش...(، اإلاشحْ العابٞ دمحم الّشبي الضبحري، -(91)  .09، ؿ)جاٍس

 .505سلىان ُِىاد جابذ، اإلاشحْ العابٞ، ؿ -(99)

 .501هٙعه، ؿ -(99)

 .18، ؿ1889، داس الىلُّت لليؽش والخىصَْ، ٜعىىُىت، 5، هزكة الثورية في الجشائزالحمىمً الّمشي،  -(91)

٢شة الّمل اإلاعلح"، " ِبذ الشخمً سصاقي، -(91) مبر 1، الّذد مجلة الباحثالخش٠ت الىوىُت ٘و ، اإلاىبّت  5409، ه٘ى

ت الجِؾ، ؿ   .11،11اإلاش٠ٍض

ض،  -(91) ٍض ، داس 5411-5491حاج واللجنة املزكشية وحبهة التحزيز الوطني، املتبادلة بين ماالي ال لاتهاماتًخي بِى

 . 98،95، ؿ 1889هىمت، الجضاةش، 

، ٌشوٗ مُالد اإلاىٍمت الخاـت 5419 – 5491الخش٠ت الىوىُت بحن الّمل العُاس ي والّمل الثىسي ِّماس هال٥، "  -(90) 

ت "،   .95، ؿ519.519،5441، الّذدانمجلة أول نوفمبرالعٍش

ض، اإلاشحْ العابٞ، ؿ  ديىً -(94) ٍض  . 98بِى

مبر مفىٙى هؽم -(18)  . 1، ؿ5441، 590 د، الّذمجلة أول نوفمبر، "، اإلاٝاومت العُاظُت19اوي، "حزوس ه٘ى

ض، اإلاشحْ العابٞ، ؿ ًديى -(15) ٍض   .51بِى

ذ ًِ وحذث اإلاىٍمت ـّىبت في الخٕلب ِلى الدعلح والجاهب اإلاالي ، ٘اإلاالُت التي ١اهذ مخ٘ى -(11) ٘شه٤  988شة ِلحها ال جٍض

اث اإلاىاللحن، ئال أنه مبر(،  هؽماوي ،مفىٙى  ٜىّت ظالح، أهٍش: 988ا جدفلذ ِلى باإللا٘ت ئلى جبِر )مجلت أو٥ ه٘ى

 .0اإلاشحْ العابٞ، ؿ

ً بلت، لبلخاج الجُاللي، ومىىٝت الٝباةل أو١لذ لّماس ولذ خمىدة، وهشان ألخمذ ب  أظىذث مىىٝت الجضاةش ومخُدت  -(19)

عىىُىت ملخمذ بىلُاٗ أما الصخشاء ّ٘حن ِلى سأ حن آًذ اخمذ خلٜو ٙا ملخمذ بلىصداد ألظباب ظها أخمذ مدعاط ِو

  صخُت.

ل  -(19) ماس بً ِىدة في أٍ٘ش ٕىد ًىظٚ ِو ، أما  5415مً بحن الزًً هجىا مً العلىاث الٙشوعُت و اججهىا هدى ألاوساط َص

    مً سجً البلُذة باججاه الٝاهشة .5411بً بلت و مدعاط ٘ٙشا في ماسط 

خ الجضاةش....(، اإلاشحْ العابٞ، ؿ -(11)  .501دمحم الّشبي الضبحري، )جاٍس

ُٞ اإلاذوي -(11) ت، مفش، )د.ث(، ؿ، هذه هي الجشائزأخمذ ج٘ى  .545، 548، م٢خبت الجهمت اإلافٍش

ض ، ًخي  -(11) ٍض  ، ميؽىساث اإلاخدٚ الىوني للمجاهذ،1ه، 1ج ،ثورات الجشائز في القزنين التاسع عشز والعشزين بِى

 .559،559ؿ  )د.ث(،
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ّمى الىخُذ الزي أم٢ىه الخمىس في هزا اإلاإجمش هى سممان بً ِبذ اإلاال٤ الزي وشح مؽا١ل الخضب ولشوسة ال -(10)

ً ت وال اإلاإجمٍش ت ال اللجىت اإلاش٠ٍض ِض الزًً ١اهىا  الخُٕحر ومؽ٣ل خل اإلاىٍمت الخاـت، ل٢ً دون حذوي، ٘لم ٌعخىُْ ِص

ً ًِ ئدس   .اٟ اإلاؽا١ل التي ًجهلىن وحىدهاِاحٍض

ت) دمحم الّشبي الضبحري، -(14)  . 05، ؿ اإلاشحْ العابٞ ...(،الثىسة الجضاةٍش

ذة ظخت أِذاد ١ان آخشها في   -(18) لُت  1ـذس ًِ هزه الجٍش شها الّشبي بً مهُذي، ظُذ ِلي   ،5419حٍى وؼاٟس في جدٍش

 .ِبذ الخمُذ

، أوشوخت مٝذمت لىُل دسحت الذ٠خىساه 5411-5419ثطور الهيئات القيادًة في الثورة التحزيزية  خُثر، ذ الىىس ِب -(15)

خ اإلاّاـش،        .00، ؿ1881 ،ئؼشاٗ الذ٠خىس ؼاوػ خباس ي، حامّت الجضاةش في الخاٍس

ض ًخي  -(11) ٍض  . 519، اإلاشحْ العابٞ، ؿ (...الجضاةش زىساث)، بِى

 .519-518ؿ ، ؿهٙعه -(19)

 .554ؿ ، اإلاشحْ العابٞ خُثر، ِبذ الىىس   -(19)
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 امللخص:

 ئك مدددددععئ  ددددددع عتقدددددالدعع ئددددددال ععقدددددد  لع ئدددددال  ع       ددددددةعع4621ةعفددددد عبعدددددالع ادددددداللجع ئرددددد   ع        دددددد 

احدد عقلدد  عمة ق ددةع تعددال لعوددد  نععمدددع وددعع  ددفع   قدد ع ئ    دد  عع،ع      دد فعفدد عمق  مالددععئر ددالع   

بدععاد شعمد مرعم د ع عشد عم د  مةعادععمددعتد   ع   عد  ع،ععنذ ع ئدال ععئدععد ددعمحدال   ،ع ئقض ةع        ةع

دعبعدالعصادد  ع   د  ع سدقع  ددالقرئععئ د،عألامدد ع ئدذفعادالهع ةددععتدالن  ع رق ةف د عمدفع    دد ،عفد عندذ ع ئاد  ج

 اددجعودد ن عمدددع  مددةعاضدد  ةعانددقعمةدد العأ دد  ع ئ دد عا   ععأ  ضدد عسددقعبددال عفدد ع  ة ئلددةعب دد   تعع عع4623ع ددةة

 قترصدددجع   دد  ع دددعع   ددد  ع،ع ئالددد   . عي فدد عا ددد ع ئ قددجعن  دددجع    دد ع سدددقع ضدددفعصددالعئددددذ ع ئددال ععع   دد  

   د  نشعمددع ئال  ودالع سدقعأ  ضد ععيق  دعع قتدر سع ئ    د  عمةدفع ج  ندالددع   مق بدعععألاقد ئ عبعد ععبإ    

 ت صدععاندقع ت د  ع،ع   البرند عاعةدةع ة د عفد عإلادد عا د  ع      د  نش،عب ئ   عمدعقلدعع   ددمحمعاع  مد م ع

ع ئ دد عااددجع سددقعا دد   ع ئةقدد عفدد ع ئقدد ا شع  مدد  عب ةةق دد ععتةددال  ع4634و    ددةع4مددفع  صدد لع لدد  ع دد ع

عصا  ع       ع سقع  القرئد يا ئ  عب   ع ذئدمحمع عالع ع
Abstract: 

After the algérien révolution began in 1954 ,the Maghreb countries decided to 

give their unconditional support to the algérien people in their struggle against 

french colonialism and multplying their efforts to change the french position .and 

was large and diversified This active aid desulted from the involvement of the two 

countries in the algérien conflict and a marked degradation of relations with 

France ,but from its Independence in 1956morocco claims sovereignty over its 

territories ,others have been part of historic morocco ,in order to put an end to the 

support of morocco to the algerian revolution .france proposes the principle of the 

restitution of these territories ,and prohibit to shelter the algerian moudjahidines 

,but the king mohamed 5 see this proposal like a dagger stab in the back of  the 

brother and reaches separately to an agreement on july 7 1961with farhat abbas 

,salt one agrees once the algerian indépendance acquired the statue of tindiuf and 

dove bachar renégocie. 

ا شعئ    عم د مع  حال  ع ئر بالةعق عمةةقةع     ع ئع بيعأثة نع ئ تر ع  الع    ةعألاث ععجمهيد:       

  ئدددالم مع   مددر ع،ع قددالعت   صددجعبددنشع ت دد  ع  ئالضدد مدعمدددعودددة،ع ئقدد فع سددقعم ددالقلعع ئعرقدد لع       ددة

 سدقع ئد  ععمددع،ع د عبعدالع  دالقر ع   ع   د  ع ئع بدي  دال  لع،عم د عأ  عاندقع  دلعبدو عتد ت ،عأ   ععمدعودة

،ع نددرعأشع ئقد   عأ  ق فدد ،ع   ة ئدد عاق    دةع      ددةعتعد  عاندقع تددر عبع دال ،عتد   ع   مدعع ئالرقدد ع  تحد  
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 ئال ئ دددددةعئاددددد  حةع   ئالددددد ن عاددددد سع   ددددد  ع  دددددال ر ع ئقددددد   ع جح  دددددةع ع مددددفع اددددداللجع ئرددددد   ع        دددددةعصددددد   ع

ععب  عع  حلع ئال   . عيععع ئقض ةعمدعوالدالع

ع ئردد   ع        ددة  م عأثةدد نئددذ عد  دددعأشعاةدد سع ئا دد ي ع ئال ن 7 دد ذ عأ دد  ع   دد  عادد سعنددذ ع   ددمئةع

ع       ةع        ةأث لعنذ ع   ك ةع عع ئعرق لع  م  عه ع     تع

 :الطموحاث إلاقليميت املغربيت أثناء الثورة الجزائريت-أ

  ئة معدةعع قد ع  دععت ددع   دك ةعمدفع    د ،ع        دةع ئ رندرعمددع   د اععأث  لعم مئةع ئصدح  ن

عا شعئدععفئذ اا  عأدض عمفع     ع ،عمدع ر ع    ةع اعع ئصح  نع دع    نع ئ   ن ع  يف عئر الح  ذ

عيندذ ع ئالم د  عئ الاد  ع،ع      فد ع  ئالد   . ع    د معفد ع ئصدح  نعبحقععمدع ر ع  ة ئلة،عأا  جعاق    ة

    بددديع  ددد تل عبددد  حق  ع ئال   م دددةع   دددال ععبق  دددال ع اال ددد نع ئدددالدش عنددد ع ئدددذفعمدددكععأ ددد  ع صال  ودددععفددد ع

قضدد ةعبح ددأعأشعم ضدد جع ئصددح  نعأ ع،ع4   رددعع   وع ددةعألا   دد ةعفدد ع  ة ئدد عاق    ددة،ع ئندا جع  حددال  ف

  ةددذع ئعدددالع ئعر دد  يع،ع ددعقلددععمءدد نع ئ    دد نشعب قددجعا عع  حددال  عفدد عو افدد ع ئ دد  ن عا اددجع   ددحةع  عدد ئع

  ددةع  بددر عا اددجع ئقل  ددعع ئلال،عادد شع   فعم   ددةعندد ع ئ  صددعع ئةل ةدد عمدددعودددةع ئ دد  عبددنشع      دد ع    دد  

عي1 ئال   م ةع مالال   ةف  انقع،ع ئق  بةع ئ  عا اجعت  ةد ع م  هب ئةق عانقعتنالقععف ع صرةف ع      ةع

ا   ق ددد ع ئ    ددددةعع   ددد  ع،ع      ددد عتددد   ،عئ ب ددد ت الددددالعمددددع،عمحددد  ع   دددفتقدددد ع ئصدددح  نع سدددقعأ فددد ع

حد  عألاا  د  عاندقع ئلحد ع تا فعانقع ئ ة   ع  ئ د   شعمددع ج،ع   ال ا  ع    عا   ق  ع ئ    نم،عا ل ا ة

 نةددد العثدددرةعأ ددد  ةعا صدددجععع،ع3 ادددععندددذ ع ئدددال  عأ عمددد ع  دددراعبددد  ح  مع ئصددح   فعتددد تل عب اددد   ،عألاص دد 

ع    عدمصعقض ةع  حال  7

   حال  ع ئ  عأ لعانقع اعع ئصح  نع دع ئال  ع ئ  عتح  عبف   -

 م عه ع  ة ئ عاق    ةعئ ال  ع ج     ع    عدمصع ئصح  ن  -

 م  عتععا    ع ئصح  نعمدعقلعع ئ  ة لع ئ     ةعف عبال دةع ئق شع ئع   د  -

ا دددل ا ةعع ئدددععت ددددعألاقددد ئ ع،عئدددععت ددددعصدددال  ع ئصدددح  نعمدددفعبال ددددةع ئقددد شع ئع ددد  دع   دددحةع  عددد ئع

 بعدددددددالعمءدددددددد نع،عم   ال ا ددددددد عم ددددددد اععمددددددددفع ئصدددددددح  نع ئ    ددددددد ة،ع  ئ ددددددد   شع  ئة  دددددددد ع مددددددد ن عع،ع تددددددد   ع ئ ب ددددددد 

مددد   عع45  ددديع،ع   دددةعفددد ع ددددالعألامندددرع لدددالع ئقددد    ئ    ددد نشعا صدددجعقضددد ةع  حدددال  عب ضدددعع  ق  مدددةع     

بددنشع ددلع ئقدد ا شع ئددال ن ع ئ دد عأ  ددجعصددال  ع   ددحةع عع1 قدداللع    دد عمددفع   دد  عمع نددال ع للعم ة ددة ع4512

عي2 نذ ع ت  ق ةعصال لعبال دةعمدع ئقل  عع    ئ ةعئ     ،عثن ةع ئ  س  عانقع  دةع ق ل

م ددددد ع ددددد  ع،ع عمددددددع ق دددددلعاندددددقعص ددددد   عصددددد نرعمل ددددد  لع ئ ددددد ة  ع ئ    ددددد ةع سدددددقع  ةةقدددددةع   الدددددالبدددددالأ

بعدالع د ع  د   ع  عد   ع ئ  ع ضعجع ةد عمد عع4624و    ةعع12ب ئال ق فع سقعمع نال عب  ي عمفع     عف ع

   عدعع ئرد   لع  الال ئ دةعع،ع نذ ع ئقل  عع  يف عأشعتمال  عبدنشع    د ع    د  ع،عبد تال فعم ةبل    أ ل عوةنش 

 ئ ددد ع ددد االن عأ ل ع ددد الفع ئ ددد لع ئ ددد  قةع  ئ   بدددةعا  دددةع ئ دددلع ة لعمددددع ئقددد شعع4544مرددد   ع  ق   ددديعفددد ع



 د/عسال نور الدين                                           املغربيت وجداعياتها على الثورة الجزائريت إلاقليميتاملطالب 

 

174 

 

 ئ   قةع     شعبدعقال  ع ئذفعث  عف عأ   عع ئر  ا ةد لعمددعع ئال  فع   عبق    عس  عقال  عبدعص   ع م ل

 قددالعت ددلبجعنددذ ع ئردد   لعفدد عمال  دد عئ     دد نشع،عسددقع أ عأ ل ع دد الع ئ دد لع ئ   بددة ئقدد شع ئال  ددفع  دد ع 

أ ع ئ بددددددر عفدددددد عأ  دددددد  ع   ةدددددد  ع  ةددددددالم ع  ددددددعع،عنع ئادددددد   عمد ثن ددددددةع  سدددددد   انقع ق ددددددل دددددد  نعفدددددد ع ئصددددددح  

   كيعبترص  دععو  ع عانقعمة الع سدقعألاا  د  ع ت دال ع  د طع ئ د لعب    مدةع ئ      شعف عاقة جع ئلرطع

ع4621ب ت  ق ددد لعع4624تكدد  ع ع تع  ددد عب عع4512ادد شعلبدددالعمدددعم  وعدددةعمع نددال عع،عمددفعمة دددفع ئقدد شع ئع ددد  د

عي3 ئ  عا اجع ل   ع دعاق معو  ايع   قلةع  حال  عمدعم  ئد عانقعوة بف 
تددددددددددععتحالدددددددددددالع      اددددددددددديعع4641مدددددددددد   عع02 سددددددددددقع   دددددددددد  عفدددددددددد عع بعددددددددددالعب دددددددددد ع  ح  دددددددددددةع ئ    دددددددددد ةععععع

Varnier )ع4641أ لعع5 ئبرب فعف عانقع  دةع    ص    ع نر    تر ع ئقدنرع)  عع جح  ظع ئ  ميعئ وال ع

مد   عع1 ا ادجع    د عقدالع قعدجعفد ع ئ د بلعمدفع   د  ع سدقع ت  ق دةعفد عع،ع سقعأادعع د ع    د  العبفذ ع  م 

ثدعع،ع شعت ودال شعضد دعألاقد ئ عع ئ    د ة ئ الدع  ندر  مةةقدةعع،عتحال ع ئقا  ع ةةقةعا ئ م عب   ع4642

   ع   دددةع ص ددد   ع ندددرع،عةع ئالقددد نعصدددال  ع   ددد  عا دددل  يبدددنشعاقةدددقددد معضدددل طع    ددد  شعبالحالددددالع  حدددال  ع

عمددد د ع43ئ ددددعتدددم  عتةل قدددد عاندددقع  ددددةع،عتضدددععتةدددال  عفددد عألاقددد ئ عع   ة   دددة  ئ ددد عTRINQUETبم  ت ا دددديع

عأم عب ئن لةع حال  ع ئصح  نعمفع     عا ل  يع ه عا آلتدي7،ع4وع د عن ةعألام ع ئذفع4605

 يCisnoros  د ع  أ   عمفعم ة نع    رع  نر  ع -

 يBojaourمةةقةع ئ  ق ةع  ح   نع  أ عب و   عع -

 ف ع     ع   ة بييعJubyةقةع أ عو  ديعمة -

أ    صدال لعمدفع ئصدح  ن7  حال  عبدنشعم   ال ا د ع     ع نة العمع نالت شعصال ت عاة  عنذ عألاق ئ عع

،ع بددرعأ    ،عالأعمدددع أ عبددرشعانددقعصادددع   اكدديتلدد ع،ع4622ودد  شعع14   دد ةعا ددل ا ةعفدد عب  ودد عمع نددال ع 

 ةعمحدددال  عفددد ع ئ ددد   عبددد   فع   دددةع ئصدددح  نعا دددل اعت  ددد ع سدددقعأشع4641اددد   برعع14مع ندددال عوالددددالعفددد ع ع

 القدددد عئدددددذ ع  عة دددد لعا ئدددد ع   دددد  عب دددد نعمدددددع،ع5ع°44 فدددد ع ئ دددد  ع دددد عادددد  ع،ع°14 دددد ع دددد  عوةدددد  ع

 ئ ددد عمال فددد عص دددأع  البدددرلع ئل عدددةع  ح  ق دددةع،ع ئصدددح  نع سدددقعأ ددد  عأ فددد عوددد نعلعدال ددد أعمددددع   ددد  ع ئالددد   . 

م ر قدددد عق م دددد ع هدددد ع،ع عأصددددالع ودددد  ع ئ  دددد الع أص ددددالعبدددددع  دددد      دددد عصدددد   ف ع ئ دددد ،عب دددد  ع اة دددد شعم    ددددة

 لع  قالةعدةعمددع  حدال  عف ع  دترو جع   ددودال عت ترطع سقع   دمحمع   الدال م لفع لالع  ح  ظ عأشع ع عع

مع در ع ئ  سد  عبن د ع قدع4614 ف ع دةةع،ع6 أشعدل   عبة  ع   ن ع جحالععمدعألام مدع ئ  ع صال د ،ع      ة

مومال ع سقعأشعصال  ع   د  ع،ع42بحلع     عف ع ئصح  نعمدعمةق  عانقع  دةع ئ ة      ةةع ئ  عت   ع

،ع  ئقة   دددة،عب ددد عفدد عذئدددمحمعتةددال  ،ع ئال   م ددةعتاددععفدد عأقجددد اع   ةدد  عانددقعصددال  ع ددد شعئدد ي عفدد ع ئ ددن    

ععع44   ن  ئ  ق ةع  ح،ععع ئصح  نعا ل ا ة ا،ع م   ة ا  عا د ،ع ب   ،ع ت  ل

    ددةع    دد  عع4622شعمدددعصدد  ع  ددالقر ع  صدةع  ددر ع ئ  سدد   ف عأ   دد عاد سعبعدد ع  العاددلن

،ع ئ لنددر ع ئ دد عتعشدداع  حددال  ع ئال   م ددةع  ئةل ع ددةعئلمبر ا   ددةع ئ دد    ةع ئ دد عت الددالعص دداع ئ ددة   ع  ئة  دد 
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،عئ دددعم  دد جعألامددرالعا ددل ا ةعب ئصددح  ن،ع م   ال ا دد ،ع تةددال  ،ع تضددععئدد  ع قدد عادد  ب عا ئ مدد عب دد  

رئعع  دالقر ع ددإشع  د دةعألا   دد ةعئ   د  عبعددالع  ددالقصدد  عنعمدددع ئ د   شع  حدد ن عع   ئن دلةعئدد   عع ود 

عن عت  عععف عصال   ع

 دددةةع  قددد عذئددددمحمعمدددع دددر عاصددال  ع،ع  رق دددة ادد شعئدددذ ع  ح مدددةعصددال عملندددرعفدد عألا  ددد طع      ددةعع

  جع دددددع ئصددددح  نعأوددددعع ئددددال هدددد ع لدددد   ع دددددعأ ددددل   ةع اة ددددةعمدددددع،ع صددددح  نع   دددد     دددد  ععمعة اةع4623

،ع ئدةع ئ د    ع    دالق  دعبد        لع ئعالدالعمدع  ق للعم قعةعمدعقلععصح    نشعمدع  ،ع ئةل ع ة

 عأ ال ذع  ئد  فع لالع ئق   عبدع ئة ن ع ئقةال س   ،ع أ ال ذعب  معةع ئقنر  ش منفعع  لالع ئ   ععاعت  تي

شع    بدددددديعق دددددددالع ئ ق لة  دددددد الفع ددددددر ع حل دددددد ع ئددددددالع  ددددددالقلعع ئ دددددد ة ع4623مدددددد   عع40 فدددددد ع،عثدددددد ا فعبالدددددد   

ع41 نشع ئ  ة شع    بي  لالع ئ لنرع ئ  س   ع4624ا   برعع41بعالم ع    عتةال  عئل  نعانقع  ئ  نش بر 

عع ي40ئ ال    ةمالد  عئ و شع ئصح  نع   حال  عا    ع

 ئددعع،عأ  ل ددةع      ددةئددععت ددالعأا  صددةع   دد  ع ئ لنددرعا  قددد عانددقعع4623 ددةةعبعددالع  ددالقر ع   دد  ع

فد عع4624أمالد   عع43 ندذ عمد عأمدال ع  در ع ئ  سد   عفد ع ة بدععفد ع،عة لع      دةعبد لعئددذ ع ئقضد ةتع ع ئ د 

قل  ددددددع بش عم ددددددال    ص أعق  7 مةددددددجعألا  ع ئددددددذفع  دددددد عبضدددددد    عتح  دددددد ع ئصددددددح  نع   ددددددالقلععنددددددذ عا ددددددرشع

مددددةع ئ ددددل  ع  ددددالقرئ ةعئ دددد  عصددددد سعأمدددد معص عع4623مددددد   عع16أئقدددد  عفدددد ععأ دددد ع فدددد ع ةدددد  ،ع41ب ئضددددحدمحم 

 مد ع  مدجع،ع مدجع ئصدح  نعا دل ا ةعبد   ة   مد ع ،ع ةعئدععتدالم صعمددع ئقد ا شع ئدال ن ق  ر7 م ع  مجعاة

صددددح  نعتةددددال  عانددددقع ةدددد  عع مدددد ع  مددددجع  حددددال  ع        ددددةع      ددددةعئددددععتددددالم صعمدددددع ئ صدددد دةع ئق   ددددةع ددددإشع

ب ال  دددالع7 عدلدددنشعندددذ ع ئالاددد   عأمدددالع    ال  ئ م اال ع عمدددد بعدددالعمددال،ع42 ئ صددال ع ئتر ب دددةعئ   ددد  عئددددعتالحقدددل 

تدددد   لع ئقدددد شع ئع دددد  دعم دددد ع  ددددالة  جع    دددد ع  ددددا رنع    دددد ع سددددقعممال دددد عألاودددد  نعمدددددعأقجدددد اعوةدددد  ع

م   ال ا د عا ادجع    د ع،ع ئال   م دةع         دةع  ئع ق دة     ييي االن شع ئدلع علع  ندرع  حق قدةع ئ اة دةع

عي43نذ ع  ع عو نعمدع     ع ئذفعأ ة ن 

لعنذ عل منرع االا  ع ئر   ع        ةعبالأ لصجعب أل لعت،ع   ععص  ع  القر عئ دع   عععود  

طع ئ    ددد ةعبددد       ع  وددداللعئدددد عصدددال ع   دددلعفددد عألا  ددد ،ع4624ألا كددد  عتةا ددد عتدددال     عبال ددددةعمددددع دددةةع

   دددد أ عئدددد   ععصدددد  ع  ددددالقر عنذ عادددد ق  ع ةدددد عب ئن ددددلةعئ ددددك شع ئصددددح  ني ا اددددجعب ر بددددةععع    تر  دددد  ع

،ع ئعععمدعأب  ن ع ئ  ة شعاع  م م ،ع  م قةعانقع ا ف جعا  ع ئة  ل  عجعب ئعالدالعمدع ئشما  لع 

 بعددددد ع ئشماددددد  لع،ع   حددددد  ع ئ ددددد    ع    بدددددي،ع أ ضددددد نعوددددد اع ئالح  ددددد ع    بددددديع ألامندددددرعمددددد لفعص دددددد

،ع   ددد اع    بدديع    دد اع ئ    ددد  عمع  دد  فعبددنشاددالهع دددعذئددددمحمعتادد  ،ع44     ال ا ددةع أبةدد نع مددد نع ئع ةدددنش 

م دد ع،عانددقعو دد معم  بدديع4622 ددةةععا ددععمدد   عتةددال  ع412 ئ  قددفع سددقعبعددالع قددالعتعدد  عم قددفع أمع ئ دد   ع

 ئقددددد  لعتعدددد  عم مددددد عئ ال ددددد  دعاندددددقعو ددددد معص ددددد عبدددددنشعب ددددد  ع تةدددددال  ع ت  صددددد جع  ضددددد دق لع      دددددةعضدددددالع

عدودددددددد اع ئالح  دددددددد ع    بدددددددديع ددددددددال عأ دددددددد   عع   دددددددد عأش،ع4624 ئ    دددددددد ةعا  ددددددددةع ددددددددةةع وةددددددددالفعفدددددددد ع4122ب دددددددد 

 ئدال   عفد عم   ضد لعمدفع    د ععقد  لع  حك مدةع      دةع ندرعأش،عوةالفعفد ع   ةد  ع1222ا  ب   ق ل  
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ع02 فد ع ضععقل  عع  حدال  ع أ ل عو  د ع  د  شئعذ ع ئق    ال ر عنعق  ن ع أص العب      ع ص   ع     

 ئالح  د ع ئد اش عانددقع  مةد عمدددعقلدععقدد  لعم    دةعقدد  عتالعد  ع صددال عمددعودد اعع4625و    دةعمددع ددةةع

عي45  د     

 ددددددددددر ع  دددددددددد    اع  م م   ةةقددددددددددةع    دددددددددد    ع ئالقدددددددددد عب ئقل  ددددددددددعع ئصددددددددددح    ةع ت ددددددددددةعمد مح م ددددددددددالع

ادد سع   دددمحمع  د   ع أل  عمدد  عم ددمئةع  ة ئدد عع4625   د فعع12 ئ  لش  ئ  قعدةعفدد عأقجدد اعوةد  ع   دد  عفدد ع

صقددد  ععمومدددال عا   تدددعع   صددد ةع   دددععمددددعأودددعع ددد   ع ئصدددح  نعئل ةددد  عفددد عااددد  ع صتدددر ماق    دددةع      دددةع

عممدددد   عمدددددعا دددد ع ئ ددددةةعأ  ةددددجع  حك مددددةع      ددددةعبعددددالع3 فدددد ع،ع19   ددددلع  لددددةع ددددك  ف ،ع   دددد  ع ئال   م ددددة

مةددعع ج  دد ع ئدد اش ع  ا ددد  فعع12ثددععأ  ددملعفددد ع،عمدد   ةع  ددال ر عمدد مةعمةدد وعع  ة ةنددداع ة ع  الدد    

  ك  ددةعبال   دددةععو شع  م  و دددة ع   ددد ع ئ دد  ئل ةدددةع جمال ةددةعئلحدددال  عئددال،ع  بدديعئل ةددةع  اددد   عئلحددال    

ئ عددددددددددنشعبعددددددددددالن ع ئ دددددددددد ة شع    بدددددددددديع ئ ددددددددددال   ع بة دددددددددد نع ئع ةددددددددددنشع   سدددددددددد ع،عألاا  صدددددددددد لع ئ    دددددددددد ةع      ددددددددددة

 ب  ل ال  ام ض نعف ع ج   ع م رعع ئصح  ني

علةعاا  ددددةعئ ع   دددد لع ئع دددد   ةع ئ    دددد ةعئ ة ئدددد ع  ددددال عع   دددد  عإلادددد   ع ئردددد   ع        ددددةع ئادددد

ب دالعأشعو فدةع ئالح  د ع ئد اش عا فدجعأادعع،عب    ض لعمفع  حك مةع  الع    ةعب  ةعتعالدععصدال   ع ئ د ق ة

 ندددددرعأشعوددددد اع،ع12 أ فددددد عهددددد ع ئ ص دددددال ع جم ئدددددةعئ ةقددددد عفددددد عندددددذ ع   ددددد  ع،ع        دددددةعألا  ضددددد  لع صددددد دةع سدددددقع

ندذ ع  ةد العع ئال  دععفد ع  ةد الع ئصدح    ةع د  ع  د ع   د ن لعم   ند عأشع دك شعصد   ع ئالح   ع    بديع

ع  دددددةعئ ردددد   ع ضددددفعصددددالعئدددددذ عألا  دددد  ع  بمدددددع   دددد  عععانددددقعا دددد ععو فددددةع ئالح  دددد ع ئدددد اش عم دددد ع  ددددف،عم    ددددة

عي14ئ صال ع ئتر ب ةعئل      ةفالدالع ،ع        ة

بالددال  ععم  مدد  ع ئع دد   ةعب دد  عمدددع   دد اع    بدديع قددالعقدد معئدععدلدد  ع   دد  عب لصال دد جع      دد فع

 أقدددددد مع،عألامددددد ع ئددددددذفعأ  عاندددددقعصدددددال م لعمدددددفع ج  ندددددالددع  ئرو دددددنش،ع سدددددقعاددددد  ع  حدددددال  ع        دددددةع      دددددة

مددع ئ لددةع  م م دةعمد عع ئر مةدةفد ع  ةةقدةعع  د   ةقد معبم  د  عم د ع،ع11  ح  و عئلحالعمددعمد   عألا دلحة

 اد شع ئددال عمنفد ع ئ د ة  ع سدقع،عنشع ب ذا      ق ل   نش ب      تةال   بنشعمةةقةع  ق ل   ب      

عي10بع ع  ة العف ع       

 قدددددالعا ادددددجعمعبدددددر ع،عتعالبدددددرعمةةق ددددد ع  ق دددددلعب ددددد   مدع  ةددددد الع  ح   دددددةعب ئن دددددلةعئ رددددد   ع        دددددة

 ئالح  دد ع ئدد اش ع ق  ددال ع    ددةع  دد اع،عئأل ددلحةع ت ددةعمدددع ئ دد  ع بددرع ولددعع ةتر بدد ألا  ع ئصددح   فع

  سددقع ئدد  ععمدددع رقدد لع،ع   ئالدد ن ع ددإشعأفع  ق ددةعئن دد اد ع دد ك شعئددععألاثدد ع ئ دد   ع سددقع ئردد   ،ع      دد فع

 دددد  عالعأشعصدددد  ع  دددالقر ع    بدددديعمدددد فع ئ رنددددرعمددددع ئق دددد   لع ئع دددد   ةع سددددقع،ع ئالعددد  شعبددددنشع ئةدددد  نش

مدد  جع ئ دد ة لع      ددةعفدد ع،عاش عبددذئدمحم ئدد عع ئالح  دد و فددةعع  تددر   أمدد مع ددالمع،ع ئ دد ة  ع سددقع  ةةقالددنش

تة  دددددددذعممةةددددددد عفدددددددد عأ  ددددددد طعقل  دددددددعع ذ فعمة ددددددددف   بش عو  ددددددد    أ ل ع ددددددد الع ئ دددددددد ل     مدعع سدددددددقع ئدددددددد لنع

 يع11 اول  ع ئ ل  ع سقع ئال ة العف عأ   طع    اع    بي،عئ   ة ش
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 اععاا  ددددددددةعئدددددددددذ ع ئال ددددددددد    لع  مةنددددددددر ع  عدددددددددجعو فددددددددةع ئالح  ددددددددد ع ئدددددددد اش عمدددددددددك  عئ   دددددددددمحمع    بددددددددديع

مةددددددععقدددددد  ع   دددددددمحمع    بدددددديعقدددددد عع مح  ئددددددة،ع12  مدددددد م   برلعمدددددددع رئددددددد ع دددددددع  ضددددددد ع ئقدددددد افعئدددددددذ عألا  دددددد  

ا   نع  ةةعممال ةةعو     ةعم    ةعتحجع    دةع م دع  عمد ق  مالد ع دد  شع   ددمحمع  دال عع4625أ   ع25

ع137   وجعب ئق    لع ئال ئ ة4625م د ع23 قاللع وال    عف ع،عمدعألا ض ن

ع ئال     لعمد  عا شعا  د عضالع ئرو نشع        نشيعو  فت ق  ع-

ع  فعو  فع  ح  و عئال  نشعو اع ئالح   ع ئ اش عمدعأ  نعمد معي-

 ئتددا مع   دد ع ئال    ددةع    دد ع ئددال  جع    بدديعب ئق دد معب دد للع  ددالةر  ةعفدد عاددعع  ةدد الع  حال  دددةع-

عئرارجع سقعاعع ئاع   لع ئ  عتع لعتة  ذع ت   يع   ة   ة

  ددددععنددددذ ع ت دددد  عا عأشع ئال دددد    لعئددددععتال قدددد عألامدددد ع ئددددذفع  ددددالال قعتددددال عع   دددددمحمع ئددددذفع  ددددععأشع

 ق معبالع نشعاع ئع بيع ئ حج  ع  مرع،عق    لع ئل ةةع ئ اة ةع  ئل  شع ئ    ةعئععت العا  ق عئ ال   ال

 قددالعذمدد عنددذ عألا نددرع سددقع،ع د دد  ع  ح دد  ع ئة وعددةع  دد اععاق دد عع4626عوالدددال ع سددقع   ئددةعتدد   رلع ددةة

  ضدددفعصدددالعلا فددد الع      ددد  نشعئ  ددد    ع،عأشعاع  مددد م عقدددالمعت صددد  لعبضددد    عا  ادددةع ئرددد   ع        دددة

ذفعئعلددددععفدددد عتددددال  عع ئردددد   ع        ددددةعم  ددددد عئ دددددعفدددد عا دددد ع ئ قددددجعلعد  دددددعأشعا حددددالع ئددددال  ع ئدددد،ع14      ددددة

ع  ئ ص العئ  ع ع       فيعع ئ        تععئ     عب ال عب  ع     ض لعمفع   رعع،ع   ع  دل  م     معة

أبدداللعع4625و    ددةعع1بعددالم عأإلاددد لع  حك مددةع ئ    دد ةع  ل فدد عاودد  نعت دد   عا   ددةعب ئصددح  نعفدد ع

ةق دددد ع دددددعأ لع بددددرلع دددددع  ضددددد عمددددة عتدددد    صع ئلحددددأع  ئال41فدددد  ،ع  حك مددددةع      ددددةعم ق دددد ع   ضدددد عئددددد 

ئ ددد نرع    ددد عب ئ  ددد طعمدددذم  ع صال ددد جعمدددالدال عع4626   ددد فعع13ع  ددد  جعفددد ،ع ئلتدددر  عفددد عصددد  عتةدددال  

أمالدددد   عع0ثددددععقدددد مع   دددد  عفدددد ع،عب دددد  بك ئ مدددد ع دددةعضددددالع ئال دددد   ع ئادددد     ة    ا دمحم   ن  ع  ح  ش  ئ ه

  ئددذفع،ع  بددي ضدد ع دد بلعفدد عودد اع ئالح  دد ع   مدع جمدد شع عبإ  دد نعقدد  عصددح    ةعبق دد   ع بدددعص دد ع4632

ع15 فدددددد ع،ع بددددددةب مدددددد  نع ددددددالةعصل ع ،عن مددددددةعئال ة ددددددالعثرثددددددةعأل عمددددددمصع ضددددددفعتحددددددجعتادددددد  ععملدددددد ئ عم ئ ددددددة

ئ لدالنع     ي عاب ئة  بدةع وععم   ع ئ    نعب    ة اع  م م  تع    لعئ    ع  م  و ة4632أمال   

ادد   برعأصددال لع  حك مددةعع0ع فددع فدد ع ئ ددد ع  دد  ن عأف،ع ئ دد  فعفدد عم   ضدد لعمددفع    دد عصدد  عمددكعع  حددال  

  ئدددددذفع  ددددد عفددددد ع،ع      ددددةعمال بددددد عأب ضددددد عب ئ  دددددةع ئع   دددددةع  ئ    ددددد ةع ا ددددل ا ةع اا  ناددددددةعصددددد  عم   ال ا ددددد 

 ئ الددد  ع ئددددذفع ددد ععئ   دددالع     الدددد  يعفددد ع    ع ددددةعع  صالدددد  عندددذ ،ع فددد عممال دددد ع ئدددال  عا   ق دددة،ع ددد  الا  ع

،عألابد  ع  ال  د عاندقع فد ع ئ دة      ادةع   د  ع ئ لندرع ئدذفعد الدالعمددع ئلحد عع  الحدال ع سدق ئع مةعئألمدعع

عي15 نشعص   عع  ئق  عة ،عبععمذئدمحمعمةةقة ت الا اج،ع ق ش،عت  ل،ع  الض دعئ  ع ق عا ئ م عب   

  در عت  دفع حد  ع  دالقر عع4632اد   برعع0  صدعع در ع ئ  سد  ع ئتدر  هعئ   تدعع ةدالم عقد معفد ع

اندقعاددععمدددع    د ع ا ددل ا  ع   ع يفد ع7 ا دديعأت وددععاندقع   دد  ع    اكد عئر تددر  عب  ددالقرئة عععةفالدددال لبال و دعع

 دددال    ع    اكددد ع،عب دددال  ف   دددةقةفعادددعع رق تةددد عمدددفع،ع   ددديفععأشع ع  ددد  عأشعاق   ةددد ع       ددد عئدددععدالحددد    

 ع ددددةع دعضددددالعا ددددل ا  ع إاةدددد،عئددددععتعددددالعائ ةدددد عصددددال  ا ع ئةل ع ددددةع اذ ،ع ع  ةدددد عو ددددال عأ دددديعلعأتر دددد عب ئك  دددد ل
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    ددددلعاددددعع،ع ددددةة  عمدددددعبر ادددد عاددددعع ئ    دددد نشع ا ددددل ا نشعمددددالا نشعأ ع  دددد   نش،ع     دددد عص  دددد عض   دددد 

 االعد  عفد ع ي  عألامد   ع ئ    د ةع  دالك شع،عاعع ئعرقد لع ئرق   دةعمدفع    د   ال   ع ئ     ةع اقةفع

-1 ئل ضدد نع  ةعقددالعبددنشعددد ميعع ئددال   ئ ي د نعألا   قددةعبع  ددر عمددوت  ،ع16مع مالةد عمددليفةعب ع مددةع ئ دد ي  

م دد ع،عانددقعت  نددر لع قدد شع ئ دد عهدد عودد نعمدددعأ ضددة ع يفدد عأئقدد عاع  مدد م عا  ددةع  الال ص ددةعأمدد  ع4634عدةدد د 4

مومال عأشع ق شعئ  دجع،عس  فعب  الع  حك مةع  وقالةعئل  د   ةع        ةعانقع ئالعلنرع دع  ضععئدذ ع ئة ع

ا رادد ع لدد   عع   ال  دد  شعئ دد ق ةع  ح دد  ن وددععبعددالع ةدد عاصددال ع  دد  عم ال  دد  عع ع،ع02ع اق   دد عم    دد

صددةع      ددةعصددد  ع  ددالقر ع ئصددح  نعوددد نعألاا  عع عدددالص ئدد    عا دددرمع مدد لفعأص ددالع  ددد فع دددعتحددذد ع

7 د  عأشعتالمددددددذع    ددددددةع  ددددددال ر عثدددددد   لع ئصددددددح  نعمدددددد رعم ددددددترا عمالعددددددال ع   ن دددددد  لع  ئك مة ئددددددأع  ددددددع

ع.04(عأفعبا  ةع أ   ئ ةعمرععم عن عم و  عف ع ئ   عألا    ف قالا  

أفعص ددددد عألاا  صدددددةع      دددددةع،عئ ددددددعب ئن دددددلةع ألص دددددالع ئع ددددد ف عد ددددد عأ لعصدددددعع   دددددك ةعاق    دددددة

 ئ  ع دالح  ع ئصدح  نعم دال ا عئ العد  شع  ر د عبدنشع    د ع  ئدال  ع،ع ئال ئةع ئ    ةع ئ  عئد ع  حق  ع ئك م ة

  دددذم عأشعا  ددد نعمددد ا لع،ع  ئدددال  ع ج ددد    عئ صدددح  نعمددددعوددددةعأ ددد  ع،عمعدددد عمددددعوددددة ئ ددد عت  دددالع ئ ددد  مةع

ار   عفد عندذ ع مفعم  ن ةع ئ  ا لع  م صةع ئ  عت  الع  ،عممال ةةعب   ةةع ت  ق  لعبنشع ئال  ع  دال ة

 ق ددةعب ة دد ع ئ ددع  عا  ع،ع ددإشع    دد عفدد عص وددةع ادد   ع ئة قددةع ئ دد عتحال  فدد ع ئصددح  ن،ع   دد نعمدددعا   ق دد 

   ضدددددععندددددذ ع ئالعددددد  شع دددددإشع  اددددد   ع ئ    ددددد ةع  ئ دددددع  ع،عمددددددعود فددددد عت  دددددالع ئ  دددددفعمددددددعم دددددال  ن ع  ع  ددددد  

عي01 ج     عئ صح  نعئ  جعمالة قضة

 :من التضامن إلى التصادم-ب

ع4634مدد   20   ددعع بةددعع  ح دددع سددقع ئعدد شعفدد عع4634 بر ددد ع13بعددالع  دد  ع   دددمحمعاع  مدد م عفدد ع

 اددد شع،ع   ددد عاندددقع  دددالوة  ع     ضددد لعل دددالقرئد ،ع ئالضددد مدع    بددديعمدددفع      ددد  ددددع  دددال    ع ئدددذفعأ  ددددع

عاندقدممععق عم  ع  تر  ع        نشعب  حال  ع ئ    ةعئ     ةعمدفعص صدعع سدقعتق  د ع  ادنرع ئدذفعدقد   ع

 قدالع،عدمحم     عئدععد ددعئ عتدر عصد  صةعبدذئع نرعأش،ع  ئ     ع        ةع سقعا مععت  بعع،ع  القر ع ئال م

عأمالعص ة  عق مجع     ع  الع    ةعبال  نر لع ق شع ئذفع  البرةف عمةةقةعم    ة

    د  جع ئ    د  عاد شع،عا سع ئة  ع       فع ئ      ع ر ع     ض لعم د ئةع ئصدح  نعبحدال ع

 ادددد شع سدددقع  حك مددددةع  وقالدددةع ئالاددددالفعئدددددذ ع،عمةةقدددةعمدددد  ئ ةع مةةقددددةعوة   دددةعانددددق      ددد ععتق دددد عنال دددعع

 ع ندددرعأشع دددر ع ئ  سددد  ع ع،ع  ةددد    لعمددددع دددر عا  ددد  عمدددذم  ع  صدددةعب ئصدددح  نع م ددد عتمد دددالع   ع   ددد   

   ع ع،عاددد م  ع وددد  عصدددح  نعت   ددد ة،عقددد  عأشعنةددد العصدددح  نعم    دددةع عو     دددةع ئ ب دددةع قدددال،عب دددكعع ددد م 

 ئ د ع ةدةع      د بن  عف ع ئا حةعألا نقع   ع4634أ   ععع42 سقعنذ عا   ن لعق مجعو  ال ع ج  نالعف ع

   ئن دددلةعئ ق دددعع    بددديعئ صدددح  نع        دددةعئددد  عنةددد العالعمدددالدنال شع،عتحالددد فع سدددقعصدددال  ع   ددد  ع تددد   

 درمةع،ع م الد سع  م  ةدةعتحدجع ةد  شع  صدال ع ئ دع  ،ع  ق شع ئ الد شعدة ئد عبف د ع   د  ،عا ئ م عب   
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ةعانقعاث   ع ئ ق  عبنشع  مة  ع ةالم ع االقالع ئ    ةع ئ     ةع ئ    عانقعو ا عذئدمحمعتال ع،ع00ألا  ض   

ععي01       عص أعق  7 اشع ئصح  نعئدعتك شعماال عمق  عبنشع ئ علنشع    بيع ع       ف      ع ع

أمداللعع4634عمد د ع45أصدال لع  حك مدةع      دةعبر د عدد مع،عئةعمنف عئة ماةع ئة  ع       فع مح  ع

7 اشعصك مةعورئةع   دمحمعتو دالعتمد دال عاد مرع     دفعو نع  ع ئ     ع        ةعئ صح  نعع  عع و  عم   ع

 مدددعأوددعع،ع ئ  د  عع  ددال    ع ئ  دد سع ئ  ددر عانددقعأشعت ددتروفع      دد ع ئع   ددةعص   فدد ع   ددالقرئد ع  دد   ةف 

 فدد عاادد  عنددذ ع،ع02      دد ف نددذ ع ال  صددعع  حك مددةع      ددةعا  اددةع    دددةع  ئ    دد ةع   عة  ددةعئ  ددع ع

   ةقع    بيعأ نقع ئ د الع  لدالع ئ د  عع  مة د  ع   د ع ئال ئدةع  ك د عب ئ دو شعا   ق دةعبالاد   عضدل ع

7 اشع  القر ع       ع ئذفع قالعص سعق  رع  ععم ق ع     عمدعم ك ةع ئصح  نع      ض لع        ة

ئ دد عئدععتعددالعمال  مدد ةعمددفع  ،عث دددع جح  قدةع سددقع مال دد   لع عدالعأمدد  ع  قعدد عدمد جعبعدد ع ئددال  ع ئ دد عت  دالعبكددع

 ئدددذئدمحمعتحددد   عت ددددمحمع ئدددال  عبدددأع ئال  قدددةع  ئ دددق  عفددد عصددد   ع ئ دددع  عا   ق دددةيييأم عب ئن دددلةع،ع ئالضددد مد

بددععأشعألامدد ع،عئ   دد  ع  دددعتكدد شع ئصددح  نع ةادد عت  قددةعبددنشع ئ ددع ع    بدديع  ئ ددع ع      دد فع ئ ددق ل

اددددد شعمددددددع ئةددددد  ع   ،ع03 صدددددال عا   ق دددددةع ددددد ك شع   ددددد  ع يفددددد ع ةاددددد  عن مددددد  دال ردددددععب ئن دددددلةعائ ةددددد عتحق دددددلع

د م ع اة  عضالع ئالق  عع4634و    ةعع22       فع   عص عع   ق عئا  حععمدع ر عا رشعف عد مع

ئ  ة ئد عمدددع ئ دع  ع   حك مدد لعئ دال  ع ئ ددق ةع  ئاددالدقةعبإإلادد  عفدد عندذ ع ئ دد مع ئدال عع ئك مددععئ  ددع ع

 قالع برلع  حك مةع  وقالةعف عب  شعئد ع،ع04صععمدعأوعع  القر ع ئ اش ع ع ئ صال ع ئتر ب ة       فعف عم  

   ع  ع7 اشع  حك مةع  وقالةعتومدالعمددعوالددالع  حدلع  قدال ع ئدذفعد   دعع ئ دع ع      د فعفد ع صدال عت  بدعع

ئ دددع  ع صك مددد لعنددد عدددد مع اشددد عضدددالع ئالق ددد ععييي عت ودددععادددال نعع4634و    دددةعع22 ئددد اش ع عتع ددددعأشعدددد مع

عيع 05 ئل ال شع ئ ق قةع  ئاالدقةعئالع  عف عذئدمحمع ئ  معبا   ع د  ب ةع دعم  االةف عئ  ع ع       فع

 دة الع،عناعبة جعمدع     و ةعف ع  مة  ئ دع  رصظعف عم ق ع     عمدع   مئةع ئصح    ةعت 

 ئ ندرع ئ  در ع ئدذفعمر دعع در عع    قد ،ع ةدعع   ددمحمع بعد ع ئ  د  نشعمددعوددة   ق ع ئ  ر ع ئذفع عبرع

 قدالعأمدالع سدق7 أشع  حدال  عع،عق   ةعئألق ئ عع ئ  ع اتا جعمدع   د  ع4634و    ةعع41 ئ  س  ع ئذفعقالمعف ع

ا فد عتال دععاندقعا د   ع   د  ع،عاشعمة ئلة عمو  ة،ع  د ع  لعمع دنرعاثن ةع و     ة        ةع      عتعع ع

  لدددددالعع  صددددد لع لددددد  عادددددععمددددددعمقددددد عفددددد عا ددددد ع ئ قدددددج،ع06  ئ    ددددد ة اندددددقعصق قالدددددعع ئال   م دددددةع         دددددةع

بددددعا  دددد  ع اعد  ددددالعب  دددد   عئ   ددد  ع  ئالقدددد  عبددددددع  ح ددددع ئردددد  يع  ددددر ع ئ  سدددد  ع مضدددد ع    ددد ظعب صدددد  ع ع

مةع  وقالةعئل  د   دةع جح  ث لعمف   ح دع ئر  ي  ئ  عتناله عبقل  ع     ع  ق ع  حك ععلالأئالع،ع  ر    

مومدددال عب دددكععصددد   عأادددععئددددع،ع   قالدددعع  لال  دددةعئدددلع ع ئالعدددالدرل قدددالعأ ة    صددد لع ل   م،ع        دددة

أ  ة ع  عع دعع4634و    ةعع4 أصال ع ئة   شعبر  عم ترا ع ديع،عقلعع  القر ع  الة فع ئالعدالعبمفعش  ن

أمالد   عمددعع1ع ندرعأادعع فد عع ئتا مد  عبلع ع    ق ع  لال  ةع  صةع   د عدالع دلعب درمةعألا  ضد  ع        دة

ئلحددددد  ع ئ ددددد    ع    بددددديعباةقددددد ععع4632ا ددددد ع ئ دددددةةعت ددددد  ع  حك مدددددةع      دددددةع أل  عمددددد  ع مةدددددذعوددددد ا يع

7 د دددد ع سددددقع ئال ئددددةعأشعق  رعصدددد سعألامددددنشع ئعدددد معئلح    سدددد عدد تددددد      عدمددددصع ئصددددح  نعأدددددد وال دددد جع دددد مع
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بدال شع االقد  ع  اد ةع  د  ةعع  يفد عأشعتع دد،ع   دحةع  دال شعئدب عم ق دد عت د  عندذ ع   دكعتع  عبة  قةع

عي12ب ئ     ع      ةع سقع ئصح  ن 

عتمم دالمدفع،عت   ق دةعت ضد  ع ئةد  نشععص د  ععاد د   سدقعع  حكد مالنش ت  ق دةع سدقع  لدةععتض ةجئقالع

 مدددعود فدد ع،عتق دد عع ئتددر  ع      دد فععانددقئكددعع جحدد  للع ئ  م ددةع عع  حك مددةع      ددةع سددقع  ددععبكددعع ئ  دد 

تمةدد  ع  حددال  ع   دد   عتع دد  ع دد  العئددععصددرعفدد ع     ضدد لعبددنشععأشع   ددالق ةتعتددر ع ئال ئددةع        ددةع

ئال   ددةع   ددكععفدد عاادد  ع حةددةعممال ةددةععا  دد ن ئةدد  ع      دد فع     بدديع ئدددذ ع ئ دد  عقدد  لع  حك مالدد شع

ع  حدال  عضدل غعم دترالعأشعم دكععادععمددع  صد ع لد  ع ع  ح ددع ئرد  يعفد عبدرععأمدالم  ع،ع14 ئ صال ع      ة

عأ ادددععمة ددد عع  ددد  جبدددنشع ئدددال ئالنشعئ صددالن  ععالبددنشع   ددد  ع ع      ددد عةف د دد ع صدددالن  ع علعد  ددددعت دد   ف ع

 تحق دددلعا ددد سع ب  م سددد  عفددد عتح  دددالع،ع ن دددذ عا حدددجع  حك مدددةع  وقالدددةعفددد عم ددد ع ئ نددد ش،ع11وة ددد مدددال ععأ

   دددلعتددد ت عبدددنشعا ددد  عئ كددد شعنددد ع،عمنفددد ع ددد   عندددقعص لدددةعصددد  جعئددددعدمددد ج   ددد  ع ئدددذفعصددد   ع   ددد  عوددد  عا

 قدددالعأمدددالع     ضددد شع        ددد شعبدددمشعم قددد ع  ح ددددع ئرددد  يعاددد شعأم دددرعت د ددد عمددددع،ع   دددال  العألا  ع عألا ندددر

تددددمث عبددددإ   ن لعقددددالععألا نددددرنددددذ ععأشم دددد عدومددددالع،عم قدددد ع بدددددعب مددددةع ئددددذفعئددددععدال دددد   عمددددفع   قدددد ع      دددد فع

عي10     ع

العأشع   د  عئدععدالد  شعفد عادعع  صدةع،ععع   كعع  حال  فعبد ئة  ع ئ د   ة  عع ت   ع ئة  نشعبح

        د شع   ود   شعفد ع  ةد الععائيفد اقةدةع ئاد  عمددع در ع  ضد دق لع ئ د عتعد  ععاندق  احةعبد ئع   ع

 قددددالع   عفدددد عتق  دددد عئلحك مددددةع  وقالددددةعأشع ج  نددددالددع ع ئرو ددددنشعدالع ضدددد شع ضدددد دق لعفدددد عاق دددد عع،ع  حال  دددددة

م دددد عدومدددالع سدددقع  دددال    ع   دددد  عفددد ع    دددالعع ئة محددددةع،ع   رئدددجع   ةددد بيع  صدددععألامدددد عاندددقعقالدددععوةدددالدنشت

ععي11 اول  ع ك  ف ع سقعقل  ع ئد  ةع      ة،عئالال  ععا  ذ عف ع  ة الع  حال  دة

 د  دد شعم ص  فدد عألا نددر عمددع ع  ح دددع ئردد  يعبددمشع ئ دد عقةعددجع يفدد عم   ضدد لعع4631مددفعبال دددةع ددةةع

انددددقع ت دددد  عمددددفع   دددد  ع سددددقعتع ددددنش اع4631دةدددد د 42فدددد عع  دددد  ج،ع ئال دددد  عت ددددنرع  دددد عا  ص تددددععاق    ددددة

(ع ئ ذددع     عاندقع4630و  ش-4634     ع ئال    ة أص الع ض عأمالد    أ   عععئعمما  عئ    ف م ررع

ع11 42   النشعأ ددد  نشعفددد عثددععت الدددعع ددد،عئرتاددد  عب ئ   ددد نع  عالق دددنشعئع ددععد دددالعئدددال فععتمد دددال عئ  ل تدددعع    دد 

 نددددذ ع  مةدددد  عتومددددالعأشع   دددددمحمع    بدددديعأ   عت دددد   ع  حك مددددةع  وقالددددةع ئ دددد ع ق ددددجعصدددد  رعأم مددددععفدددد ع،ع12   ددد فع

  ئ د ع بددرلعمد    ع ت دد    عأ فد ع نددرعمون دةعئ ةقدد عفد ع   ددمئةع  حال  ددةعالعبعددالع،عت  د العص  ددعع   د  ع ئ لنددر

عيعصا  ع       ع سقع  القرئد 

 ثدددد لعمددددفع   دددددمحمعودددد لعمح 4631عدةدددد د ع1دعئ   دددد  ع بالددددال نعمددددع ددددال ة  ددددلةع  دددد   ع ئدددد    عبدددددع   عععععع

 صدددال عاث نددد عبدددرغعم دددترالع،عم دددمئةع  حدددال  ع  ئالعددد  شعفددد ع ئصدددح  نعتضددد دعودددال  عألا  ددد  ،ع  ح ددددع ئرددد  ي

عبإ  ددد نت ددد  الع صدددال ع   ددد  ع ئع بددديعفددد ععا ددد  ج ضددد    ع،ع4634و    دددةعع4ئلحكددد مالنشعدومدددالع ئع دددععبدددلرغع

   ئ عدددععأ  ددددعا  ددد نعندددذ ع ئل ةدددةع ئ     دددةع   دددك ةعمددددع،ع13  ةدددةعو     دددةعم    دددةع    دددةعئال  ددد الع ئ  ددد  ع

ع   شعأشعدقد عئع عأث ي،ع نرعأ ف عإلا جعصبر ع سقع   ،عأ بعةعم    ةع ثرثةعو     نش
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ع ت  ق دةع ه عو  ال عص  ع  القر عأاععلعد  دع ئالمس ع دد  ف عنذ عألاثة نع  البرلعد م ة ع ئع ئع

  تلةددةعبدد       عمدددعقلددعع7 اشعم ددمئةع  حددال  عب دد ع يفدد ع  حددال  ع      ددةع تقدد  عع قددالعمالبددجع4634و    ددةعع4

م دد عمالبددجع ا ئددةعألاالدد نع      ددةعتع  قدد عذمدد لع  ددعع،ع14د دد عأشعتحددعع قدد ع مل مدد  عبددنشع ئددال ئالنش ،ع    دد 

،ععد  عئالق  دد ع دد  ةعتح  دد ع      دد مدد عفدد ع  دد عاددعع ئل ضدد نع ئ دد عقدد  ع يفدد ع ئة  دد شعبددالع ئددال  بر حددةعمددوت  ع

   صدددةع ددددعا  دددلع قالاددد  فع  ئ   سددد  ع  ئ ددد  جعفددد عت ددد  العصددد سع   ددد  ع ئع بددديع سدددقعق  دددال ع ئا ددد   ع

قددالعصدد سعع ددال  سددقعأشعد  دد عبدددععلمددالئ دددعبعدد ع  ادد   عأ،ع15 قالادد  دة  ددار   ع   ددترالعئ  ددر  لع

ع قددددةعب ةةقددددةعب  ددددالح ئةع ئتددددا معب  دددد  ع  صدددد لع لدددد  ع ئددددذفع قددددفع ت  ق ددددةع دددد  ةعمددددفع  ح دددددع ئردددد  يع  ال

أ  ددعع4631عدة د ع42عق  عموت  عب جح الدةعف ع مل م  عبعالع ف دةع ئ     ع  ر ع  ،عتةال  ع ا ئ م عب   

 ا ئ مدد ع،عتضدعع ددنشع ئادد   ن ئ دد ع ئ    دد  عفد عألاقدد ئ ععع  ددالع   صد  ع  ددالقر عبضدد    ع ئقضد نع سددقع

عي16 ت ب لرعع تةال  ،ع تنا   ج،ع  نشعص   ع  ق ش،ع ت  ل،عب   

ال نعق  ع ئةد  ع      د فع  ئ    د  عأود  نع  دال ع4631م   45بعالع ئال ق فع سقعمع نال ع د   شعف ع

ذفع  ددععأشعلعألامدد ع ئددذفعأثدد  عص  قددةع   دددمحمع  ح دددع ئردد  يع ئدد،عصدد  ع  ددالقر ع      دد ع ددر عثرثددةعأمددد 

   ددد  عع  لدددالع ئ ص ددد شع ددد    عا  ددددع لعدددأعب    ددد ةعاندددق،ع  ددد عع  دددال ال نع  ةددد الع ئ ددد ع  البرنددد عم    دددة

مددع در ع،ع22ئ ددعود ن ع ئد  عبد ئ   ،ع عبرع يف ع دع  ضدععندذ عاود  نع  حك مةع  وقالةع د   عبدع ال  

ع اال  افععئل     ي     مةع ئ   عةعئ ك شعتةال  ع ب   عف ع  ال ال نعمومالددع سقع

عاادددر صددد   ع   ددد  ع ئ عددد ع سدددقع  قدددةع ئ   ددد نع  م ددد ع ئدددذددعأا دددلع ددد  صدععمل مددد  عبعدددالع قددد ع

 نددددرع ادددععبدددال عمالم  ددد عمدددددعال عدددةع  دددالقر ع ئددددذفع،ع   دددالقل دععفددد عقادددد  ع  ددد ع صال ددد للعمدددعل ة،ع ئةددد  

ةدد    عمدددع ودددععم دد عندددذ ع  ددد عادد شع   ددعع ددد  ع  ،ع مدددع ئال ودددعع مددتر ايع   فددةع ئالح  ددد ع ئدد اش ،عتحقددلع

صددد  ععبم مدددة فددد عندددذ عألاثةددد نع  ددد عصددد  جعبدددنشع  حك مدددةع  وقالدددةع وددد اع  حدددال  ع ددد  ع،ع ئةددد  عئاددد  حع

 قالع  االعو   ةع وال عبق    عأص العبدع،ع ة ئ ع         عأشع  حك مةع  وقالةع ق جعب   ص  ع،ع4631

نددذ ع ئالقدد   عبعددالمعت دد   ع  حك مددةعمددفع قددالعأ وددفع   دد ع  م  و ددةع      دد فع ددعالع ص دد ع ئ دد ع   نع،عب ددة

 قدالعذمد عق  ر7   القدالعأشع نال د مع ئدذفعأبدال  عورئدةع   ددمحمع،ع  ة ئ ع      ةعف عم   ال ا  ع تةدال  ع ب د  

عي24ا  نعنذ عألا نرعذ ع رقةعمل م  عمفعنذ ع     ع 

بعالم عتممالع  ح دع ئر  يعمدع  ععم    ععف ع  ال  ئةعبدعب ةعألا  ص تعع ةقعئالة  ذعممةة تدعع

ئضدددععألاقددد ئ عع ئصدددح    ةع ددددعا  دددلع ئقددد  عم دددال رعص ئدددةع   ددد اع      ددد فع ئدددذفع ددد جعمددددعصددد  عا   دددةع

     ددةعأ ف دجعقد   عأ ع دددعاد فع  ةدد    لعمددع ددر عتشد  فعقل  دععتةددال  ع  ئ د    عئ  ة ئلددةعب   ن د ةع 

ا ئدد ع   ددمحمعمددع ددر ع  د ئةعبع فد عانددقعع  دال ال نعاود  ن   دد ةع،عب  عدجع ئ د ة شعأ فدد م داةال ع سدقع  ضد ةع

 نرع،عبعالمعم  ئ ةع  ال ال نعتةال  ع4631و  شع46 لالع ئ ص  شع    عاق د ع    ع ئعال  اعب  الة ف ع

 سددقععأمددالل  حك مددةع  وقالددةع قددالععأمدد ،عمئة نددرعمم ئددةعئ ةقدد عفدد عنددذ ع   ددعبم فدد  ئد  ددةع ئالة  ذدددةع  وقالددةععأش
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،ع21 أشعم ددك ةع  حددال  ع دداة قاعمددفع      دد ع   ددالق ةع   ددال ال نع  دد ععاددعع      دد عبحددال  ن ع    ئ ددةعأش

ع    عمدع  ح دع ئر  يعبعالمعاث   ع    اعيع ئ ص  ش ا  ع لالع

ئقالع  الة جع     عاد   عئة  ععقالمع للعف عتةال  ع دعا  لعتةق عع  ح مةع ئذفع   ع ئ ك شع

 قدالعذمد ع ب ع دالع لدالع،عدال عع  ةةقةعف عص  ع م  ةعأشعأ مدمحم ئذفععألام  سقع المع     مةعف ع  ال ال نع

ج  العأم   ش   ئ  ع عنش  لالع ،ع سقعمالدة  عتةال  ع ب   عئلم    ئ رم  اععتععتع نشعمة ض نشع اة نشع

ئ دددع،ع ا اددجعمد دد فععاقةدد جع ئ ددك شعبددم فععو     دد شع،ع20بعة ش م دد  ال عئددععباةددال     ق  ددعع،ع سددقعب دد  

 ق معب ع الع لالع ئ درمعبحدع عمةق دةع،عب    علشع     ع  الة جعأشع    فع،عألام  عئععت دعبفذ عع ئ د ئة

 يع21 ةةص  ال ال نعف عإلا   عع و  ننشع اا عص   عو     ،ع  ح مة   ال  ةعمدعص  ع  القر 

عاددددالهع دددددعنددددذ ،عئ دددددع   دددد  عئددددععد قددددالعألامددددععب ددددب عتددددم  ع صدددد  ع صددددال لعودددد اع ئالح  دددد ع ئدددد اش ع

م  عا شعدةذ عبم مةع ةنر عقالعتعاد ع،ع اق  مع  الدةةعبنشع  م ضعنشعئ     ع     ئنشعئل     عضع ة ع ئ

 ندددذ عمددد ع صددد ععئةددد عب ع دددالع لدددالع ئ دددرمعص ة ددد عقددد  7 م  ع،عب ئعرقددد لعبدددنشع ئ دددعلنشعاندددقعمددد علعدح دددالع قلددد  

ادد ا  ع،عد  دددعئةدد عأشعامدد جع   دد  عئدد عأ فددعع  ددالق   عفدد عتةددال   نععاحدد  بفع اشعذئدددمحمع دد ك شع ق عدد عئ   دددة

 ي22      شع ئال ةع      ةعئدذ ع    نعمدعت  بة  

ب ة ددد عبق دددجع،ع عم   ال ا ددد فددد عبال ددددةعألامددد عصددد عع    دددالد عب  رصقدددةعأشعودددد  ع  حك مدددةع      دددةع مددد ل

قع  الر ددد لعألشع   ددد  عئدددعع  دددمعت ددد   ع ئضددد نع سددد،ع   ئدددةع ئ ددد    عبع دددال ع ددددعندددذ ع  ح  دددةع ئددد عإلا ن  ددد 

اضدددد  ةعانددددقعأشعأا  صددددةع ئدددد اة نشع      دددةع   دددد عدمددددصعا ص ددددةعا ئ مدددد عب دددد  ع تةددددال  عع        دددةع      ددددة

مددع ئادال م لع ئع د   ةعمةدذعع صةالمجعب  ق عص  مع   فةع ئالح   ع ئ اش عألام ع ئذفعأ  عانقع ئعالددال

،ع ةع ئصدددح  نعفددد ع رق فددد عمدددفع    ددد  مةدددذعذئددددمحمع  حدددنشع دددعجع  حك مدددةع      دددةعاندددقع دددالمعاددد سعم دددك،ع4625

 ندرعأشع  ومدالع،ع تمو  دد عاندقع قدجعلصدل،علعت  شع سقعمة ئ ع  حك مةع  وقالةعئل  د   ةع        ةص اع

ئ ةدد  عأشعنةد الع  اللد   لعأ د  ع ندرعنددذ ع ئ د ع  عدجعبد  ح  عاندقعاصددال  ع ئالاد  ح لع ئ  د  ةع  ة  ةدةع

 أشع   د  ع،ع ع ئع د شع   ع    ةعذ ع ئ م  عفدعف عصق قةعألام عئععت د ئ  ع،ع       فع    عدمصع  حال  

 عئ ةددعع  دد  عأشعدددال ععفدد عم دد م ع،عا اددجعئددعع   لددةعو محددةعفدد ع ئ دد ة  ع سددقعألاقدد ئ عع ئصددح    ةع        ددة

   الممالعذئدمحمعبعالع  القر ع      د عص ة د عقد مع   د  عبع دعع  د  فع،ع نرعمح    ع ئع  ق عضالع     

عضالع       يع4630 ةةع

ةدذعبددال د ف ع سدقعتحق ددلع ئالضد مدعأ  دد  بيع تن د لع   ددد  عئقدالع ددعجع ئرد   ع        ددةعمعخاجمت:

،ع ئذ ت دةع  ئقة  ددةعم عدجع ئقضدد ةعععألاا د جعأشالع،عضدالع  دالع   ع ئ  صددالعمددعأودععتح  دد ع   د  ع ئع بددي

 ئعرقدد لععتددالن  عع  سددق،ع ئ دد   ع سددقع  ح مددةع ئالح    ددةعمدددعودددةعألاثدد م دد رلعصدد   عادد شعئددد ععانددقعأ  م دد ع

ص   دددددد ةعم  اددددددةعبددددددنشع ئةدددددد  نشعمددددددداللعئقددددددد  عصدددددد  جعع وددددددالأ ع،عأثةدددددد نعصدددددد  ع ئالح  دددددد ع        ددددددةع      ددددددة

 ادد شعمدددعاالدد  هعذئدددمحمعأشع   دد  ع،عادددالد ئ   ع    سدد  عادد  عأشعدددو فعانددقعصدد  عم ددالع  عفدد ع ئ رنددرعمدددع  دد  ل

عععالة ع  ح ن يعع ئع بيعم ع   عدالمل عف عنذ ع    اعع ئ  عأ والن ع  الع   عانقع  دةع ق
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 إلاحاالث:

عيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع11 ،ع4662      د ع،ع دد  شع  ةل  د لع    مع دة،ع4655-4630 ئنا جعف ع ئعرق لع        دةع      دةع،ع(     ب    ع-4

   عن مدددةعئ ةل  دددةع  ئن ددد عع،ع   وع ددد لع ئالددد   . عئ ال ئدددةع        دددةع  حالدردددةع مو  ددد لع م  ث دددل(،ع( لدددالع  ح  دددال     ع-1

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي00 ع،ع1226ع،ع       ع،ع  ئال  يف

-0 Journal l’économie N° 596, op.cit. p15.ع

 هد عمع ندال ع قعدد ع،ععبنشع   د اع ئ    د  ع     بديع4511أ لعع41 ع ئ  عو لعف عفع سقعنذ ع ت  ق ةعبعالعمع مةع   س ق-1ع

 قالع قدفع  دةع  ع ندال ع،عب الدةةعم ة ةع        ةعع4512م   45و   ةع     لعئددع4132   فع   عع6     عمفع     عبال    ع

 le  دددع    ادد ع ئ    دد  ع ئك اددجع  ل فع،عم رددعع   دددمحمعمدد لفع لددالع ئ ص دد شعمدددع    ادد ع    بدديعأص  ددال عبدددع سدد ع ئشدد ة 

general comte de Larueعم  طيع4م رعع   دمحمعئ ي ع     ع تض ةجع  ع نال ع

-5 ANOM. FM. 81F. Boite N° 350, Avenir politique et économique du Sahara. 

عي01 ع،ع  بلم وفعع،ع( لالع  ح  ال     عع-3

-4ANOM. FM. 81F. Boite N° 350, Avenir, op.cit.ع
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 ملخص 

مبر ؾىت  ت في الُاجذ هَى ت الجؼاثٍغ ٍغ ت الخدغع  ، 1954بن اهضالم الثىعة الخدٍغ ل ازتراْا ؤمىُا لحٖغ
ّ
شٙ

ت للجضاع ألامني ت الىؾىُت  طاث ، الجؼاثٍغ الظي غغبخه الحٙىمت الهامت في الجؼاثغ نلى وشؿاء الحٖغ

غ جؼوٍغ الاهخساباث و و  الانخٓاالثمً زالٛ خمالث  ، الخىحه الاؾخٓاللي اث، بانتراٍ الخٓاٍع ٖبذ الحٍغ

 .عشُِ الُغوؿُتألا  ألامىُت الُغوؿُت هُؿها املخؼهت في صوع 

مً بعبإ ْىاث ألامً الُغوؿُت، بخُجحر  ، و جم٘ىذ ُْاصة الثىعة اإلاىبثٓت مً شبان اإلاىكمت الخاضت

ُذ ٗاهذ مىؿٓت الكهغة بمؿخًاهم مو هظا اإلاىنض  ،الثىعة نبر ٗل الٓؿغ الىؾني في هُـ الخْى خُث 

خي الهام ا الاؾخهالماجُت الُغوؿُت حهخٓض، ؤهه ًم٘نهٗاهذ ألاحهؼة ، و لخهبر نً شمىلُت الثىعة، الخاٍع

مً زالٛ بناصة جىكُم مىاؾٔ  1956لً٘ ججضصها بشٙل ْىي  ؾىت و  الٓػاء نلى الثىعة باإلاىؿٓت ؛

ت الثىعٍت  ، غمً اإلاىؿٓت الغابهت مً الىالًت الخامؿت هُٙلت مىؿٓت مؿخًاهم؛و  الثىعة ؤناص الحٖغ

غ الضٕعباإلاىؿٓت بلى الىاحهت مً زالٛ اإلاهإع ال ألاحهؼة و  ٘بري التي شهضتها اإلاىؿٓت بانتراٍ جٓاٍع

ٗاهذ جخابو الىغو ًىمُا غ بشٙل مُطل بلى مؿاوليهاو  ألامىُت، التي  بظلٚ ؤضحذ مىؿٓت ،  و جغؾل الخٓاٍع

ت بلى حاهب الىوشَغـ يحرها مً مىاؾٔ و  ألاوعاؽو  حغحغةو  الكهغة حشٙل بخضي الجبهاث الثىعٍت الٍٓى

ت . الىؾً التي ؤشهلذ   َخُل الثىعة ججاه َغوؿا الاؾخهماٍع
Abstract 

The outbreak of the Algerian liberation revolution in November 1954 represented 

a security breach for the Algerian liberation movement of the security wall, which 

was struck by the Algerian government against activists of the independent 

national movement through arrests, electoral fraud and suppression of freedoms. 

Stored in the depot  of the French archive. 

The revolutionary leadership of the youth of the Special Organization was able to 

confuse the French security forces by blowing up the revolution throughout the 

entire national territory at the same time. The area of the Dhahra in Mostaganem, 

with this important historical date, reflected the comprehensiveness of the 

revolution. It could eliminate the revolution in the region; but it was strongly 

renewed in 1956 by reorganizing the regions of the revolution and structuring the 

Mostaganem area; within the fourth zone of the fifth state, the revolutionary 

movement in the region brought back to the fore through the major battles in the 

region, The security forces, which were following the situation daily and reporting 
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in detail to their officials, thus became the Dhahra region is one of the strong 

revolutionary fronts along with  Ouarsenis and Djurdjura, Aures, and other areas 

of the country that sparked the revolution against colonial France. 

 مقدمت:

ت في شتى اإلاُاصًً نٓب الحغب الهاإلاُ ذ الجؼاثغ ؤوغانا مإؾٍى ىن نَغ ت الثاهُت،التي صَو َيها الجؼاثٍغ

ت غ َغوؿا مً الىاٍػ ولً٘ َغوؿا لم جداٛو ؤن حهتٍر بدٔ الشهب الجؼاثغي في ، ؤعواخهم في ؾبُل جدٍغ

ت ت في و  الحٍغ ذ الؿاخت الىؾىُت نٓما ؾُاؾُا بؿبب اوشًاٛ ألاخؼاب الجؼاثٍغ الاؾخٓالٛ، خُث نَغ

و الشهبي .  بهضٍ الضازلي بُتها  جغجِب   الخمْى

اث الضًمٓغاؾُت التي  ت الاهخطاع للحٍغ ٗاهذ ؤبغػ جلٚ ألاخؼاب التي مثلذ الخُاع الاؾخٓاللي،ممثلت في خٖغ   و

ت ''مط  عثِـ  ؤهطاع  صازلُا بحن  ضغانا شهضث ت املجلـ الىؾني الي الحاج''و الحٖغ حن(  للحٖغ ٍؼ  ، )اإلاٖغ

ذ هسبت مً شباب اإلاىكمت الخاضت ا
ّ
جيخكغ بناصة هُٙلت الحؼب، لً٘  1947لتي جإؾؿذ ؾىت بِىما قل

َخدٕغ هاالء الشباب مً مسخلِ مىاؾٔ الىؾً حمانُا إلاباشغة الػًـ نلى  ، طلٚ لم ًجض هُها

صَو ُْاصة اإلاىكمت بلى الؿباّ  ، جُُ٘٘ها  مداولتو  الخاضت  اإلاىكمت اٖدشاٍ  ألاؾغاٍ اإلاخطاعنت. لً٘ 

ذ  جُخٓغ للٙىاصع ، تراب  الىؾنيمو الؼمً لخُجحر الثىعة نبر ال
ّ
 هٓظ اإلاهضاث و  يحر  ؤن نمالت  وهغان قل

ٗاهذ مو مىنض اهضالم الثىعة اإلاؿلحت .و  ألاؾلحتو   ضهىباث ؤزغي؛  ل٘نها 

 ، ألاولى في ما طا  جمثلذ ضهىباث الهمل اإلاؿلح لألَىاج و َما هي بعهاضاث الهمل اإلاؿلح بهمالت وهغان؟  

ُِ ججاوػث   ما هي ؤلامٙاهاث التي عاهىذ نليهاو  زاضت بمىؿٓت الكهغة ؟ ُْاصة الثىعة باإلاىؿٓت؟ ٖو

؟و ُِٖ جؿىعث الثىعة بمىؿٓت الكهغة بهض  اإلاىؿٓت الغابهت  مً الىالًت الخامؿت هظه الطهىباث

 ؟1956؟و ماهي ؤهم اإلاهإع ال٘بري التي شهضتها هظه مىؿٓت في ؾىت 1954

 الصعىباث التي واجهتهاو  بمىطقت الظهرة ظروف اهدالع الثىرة التحريريت  -1

ٗان ألهطاعه    ٗاهذ حهاوي مً اهٓؿاماث صازلُت  بحن ؤهطاع الؼنُم ''مطالي الحاج'' الظي  بن نمالت وهغان 

ا في  اإلاضن  ال٘بري مثل جلمؿان يحرها مً و  جُاعث و  ؾُضي بهباؽو  مؿخًاهمو  وهغان  و جىاحضا  ٍْى

ٍى بلى حاهب ُْاصتهم ''نبض الغخمان البلضاث ألازغي،  في خحن ؤضّغ ب ت بالْى ٍؼ هؼ ؤنػاء اللجىت اإلاٖغ

في اججاه ؤزغ قّل الهضًض مً الشباب اإلاخدمـ، خاثغا ًيخكغ ألاوامغ مً ُْاصجه ،  وُٖىان ولحٛى خؿحن''

مبر  ت ألٛو هَى اإلاباشغة لالهؿالّ هدى الهمل الثىعي.و في هظه الكغوٍ الحؿاؾت، ْامذ اللجىت الخدػحًر

ٗان مطًغة  ل حاص  باإلاىؿٓت  بهم ً ُْاصة ؤع ل باألؾلحت، خُث و  ٖؿب اهسغاؽ ؤنػاء  حضصو بخٍٙى الخمٍى

''بً و نبضالحُُل بىضٍى ''بخلمؿانو  جّم جٙلُِ زالزت ْاصة عثِؿُحن وهم  ''الهغبي بً  مهُضي ''بىهغان

 .(1) بمؿخًاهم بهظه اإلاهام ''نبض اإلاالٚ عمػان

ٗان لٙل ْاثض مجمىنت زاضت به  مً  الُٓاصاث الطًغي   اإلاخمثلت في ''الحاج بً نال'' و'ؤخمض ػباهت'' و 

ٓت  بهؼ  ، و جّم جٙلُِ  ''َغؾاؽ  دمحم'' الهاثض  مً باَعـ بهحن جمىشيذ، ؾضي بلهباؽو  بىهغان بَغ
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ني" لِـو  الازىة ''بغجي انمغ و  اإلاىاغلحن ؤبغػهم "ٍٗى و''صحغاوي نبض  بحجاج  ْضوع''في هاخُت ''ٍو

؛صون ؤن هيس ى 2)الٓاصع''وبىمهضي الؼعوقي''وبلحمُتي دمحم اإلاضنى بً طهُبت' في "ٖؿاوي'')ؾُضي نلي( خالُا 

ً  مً الضعحت  الثاهُت في ُْاصة الثىعة.  اإلاىاغلحن آلازٍغ

ٗان بالىالًت الخامؿت بغثاؾت الهغبي بً مهُضي بلى جٓؿُم الىالًت  بلى زمؿت مىاؾٔ و ْامذ  ُْاصة ألاع

ت  .1956مً الحضوص  اإلاًغبُت  بلى خضوص صاثغة ألاضىام  ؾابٓا زم بلى زماهُت مىاؾٔ بهض ؾىت  نؿٍ٘غ

مبر والاؾخهضاص الُهاٛ لٙي جٙىن اإلاىؿٓت مو الحضر الباع  والخدػحر الجُض لخىع ت ؤٛو هَى ػ مهٖغ

حن ً بىحىص حؼاثٍغ تهم ف عاَػُحن لالؾخهماع، وبؾمام آلازٍغ
ّ
ي اإلاىؿٓت هكغا لهىامل نضًضة ؾجرحو عيم ْل

 لها الخٓا.                                                                    

 العمالياث ألاولى لفاجح هىفمبر بمىطقت الظهرة.-2

ذ مىؿٓت الكهغة بضاثغة مؿخًاهم ؾابٓا َضاثُا هاما، ؤهٓظ شمىلُت الثىعة خؿب و  وشاؾا زىعٍا ، نَغ

ً ، ألن نمالت وهغان ، جٓضًغها بؿبب الاهٓؿام الحاص  ، ٗاهذ حض هاصثتو  ٗان بها نضص ٖبحر مً اإلاهمٍغ

اث الضًمٓغاؾُت ت الاهخطاع للحٍغ ت نلى حّل مٙاجبهاو  بدٖغ ؿها ،  و ؾُؿغة ؤهطاع عثِـ الحٖغ ٖظا جػاَع

التي لم ، اث الُغوؿُتخُث ؤخضزذ ضضمت لضي ؤحهؼة الاؾخهالم ، مٓاعهت بباقي حهاث الىؾً، اإلاُخىخت

، ٍغحو الُػل في عؤًِىا بلى نىاضغ اإلاىكمت الخاضتو  ،جخمً٘ مً بَشاٛ مسؿـ جُجحر الثىعة اإلاؿلحت

حن اإلاخطاعنحن ٗاهىا في مىنض مو هظا الحضر ،  و الظًً التزمىا بالحُاص بحن الؿَغ ذ  ل٘نهم في هُـ الْى

 الخدضًاث .و  الطهىباثالهام  في جُجحر الثىعة اإلاؿلحت بالًغب الىهغاوي عيم 

 طبيعته العملياث العسكريت ألاولى  -أ

مبر في الجؼاثغ  زالٛ الهضًض مً  نمالت وهغان مًو  ؾبٔ لىا طٖغ الخدػحراث الهامت لثىعة ؤٛو هَى

لم جخسلِ  نً  بؾالّ  الغضاضاث  ،بإن اإلاىؿٓت الخامؿت،(3)مطاصع مهاضغة لخلٚ الُترةو  الضعاؾاث

مبرألاولى في الُاجذ  بل اغؿغ مجاهضو هظه  اإلاىؿٓت في هاخُت الكهغة  بلى  بؾالّ الىاع في الُىم  ، هَى

مبر مً ؾىت ، في هُـ الكغوٍ الهامت التي شهضتها الثىعةو اإلاىنىص .  1954ْبل مىخطِ لُلت الُاجذ هَى

ت في الجؼاثغ        مبر مثل ''بًٙى  اإلاتربٛى الطاصعة ًىم الثاوي مًو  طلٚ ما ؤوعصجه الجغاثض الاؾخهماٍع هَى

 Philipeبدضور جُجحراث بعهابُت  مً ''َُلُب َُل '' Echo D’Alger''و''اًٙى صالجي''  Echo D’Oranصوعون 

ville ''ا  بلى ٖؿاوي   . (4)يغبا Cassaigne شْغ

حن   منهم في نّضة   مىاؾباث  بخُاء   و  ٛ  شهاصة   املجاهضًً  ألاخُاء وجم جإُٖض طلٚ ؤًػا مً  زال  اإلاخَى

مبر  سُتو  .(5)طٖغي ؤٛو هَى حغاثض  وؾىُت،  خضر اهؿالّ  الهملُاث   ألاولى    و جىاولذ ؤًػا صعاؾاث   جاٍع

غ   الىؾني و  مؿدشهضة باألعشُِ الخي للمجاهضًً  ، بشٙل مُطل وؾاثل  ؤلانالم  الخابهت   لجبهت   الخدٍغ

   .  (6)اإلايشىعاثو  هاثمً   زالٛ  البُا

غ   ألامىُتو  ؾيخؿّغ لؿبُهت  الهملُاث  ألاولى و   جدلُالث  صحاَت و  ؤهمُتها  في  اإلاىؿٓت، مً  زالٛ  الخٓاٍع

ً ذ جدػحرا حُضا لهظا الُىم  ، شهاصة  املجاهضًً ألاخُاء،و مً  هظا اإلاىؿلٔ  َاإلاىؿٓتو  اإلاهمٍغ نَغ
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ت ؤلامٙاهاث 
ّ
ت،خُث لم ًخجاوػ نضص املجاهضًً ألاواثل نً الؿخحن اإلاشهىص ؛ عيم ْل اللىحؿدُُ٘ت  والبشٍغ

لً٘ اليشاؽ الضءوب للهغبي  بً مهُضي  في  حىالجه اإلاغاؾىهُت  ، مجاهض، ونضص ْلُل منهم بالكهغة

ى اإلاٙان .َالهملُاث ألاولو  ؤَلحذ  في جدضًض الؿانت ، بالكهغةو و  الُٓاصاث  املحلُت بىهغان باالحخمام  م

 قغوٍ جٕغ الهمل مُخىخا للُٓاصاث املحلُت خؿبو  نىاًت خؿب ؤلامٙاهاث اإلاخاخت،و  خضصث بضْت

ً و  وشاؾها ً ومدؿاث البجًز ها اإلاُضاوي ؛ منها خّغ مؼاعم  اإلاهمٍغ تو  جدٖغ  مهاحمت  الث٘ىاث الهؿٍ٘غ

 .صون اإلاؿاؽ باإلاضهُحن في اإلاغخلت ألاولى  ، حمو ألاؾلحتو  مساَغ  الضٕع  الُغوس يو 

ٗان الىاخُت  ، ؤّما بمىؿٓت الكهغة بمؿخًاهم - ُذ نّضة مجمىناث مدلُت بُٓاصة ؤخض ْاصة ؤع
ّ
نػى و  َٙل

سُت 22مجمىنت  للُٓام بهملُاث  زىعٍت بالٓؿم الشغقي لضاثغة مؿخًاهم بالبلضًت املخخلؿت ، الخاٍع

ٗاملت الطالخُاث بىؾٙي ) حجاج خالُاو  خالُا( ب""ٖؿاوي")ؾُضي نلي جّم جإُٖض هجاح بهؼ و  (.بالبلضًت 

"الظي جلٓى Lambertالهملُاث الثىعٍت بىاخُت الكهغة مً ْبل والي نمالت  وهغان   الؿُض''ححن لىمباع'' "

ؤعبهحن صُْٓت ضبُدت نُض و  مٙاإلات هاجُُت مً ؾٍغ هاثب الىالي  لضاثغة مؿخًاهم نلى الؿانت  الىاخضة

مبر بإهه جّم  ىم ألاخضار آلاجُتٗل الٓضؾُحن اإلاطاصٍ للُاجذ هَى ً. -:  (7)ْو  -خّغ مؼعنخحن للمهمٍغ

 مٓخل ؤوعبي واخض. -مهاحمت مسُغ صٕع ''ٖؿاوي". 

ت بالكهغة ما ًلي غ اؾخهالماحي َغوس ي ؤزغ زاص بالهملُاث الهؿٍ٘غ ض جٍٓغ  : (8)و ًٖا

مؼاعم الٙىلىن الانخضاء نلى و  ْؿو زؿىؽ الهاجِو    François laurentجم ْخل اإلاهمغ َغوؿىا لىعاهذ   - 

مبر ؤما ما بحن jonsonو" حىوؿىن"  monsongo"مىؾِىٓى " منها مؼعنت مبر جم  04و 03في الُاجذ هَى هَى

 04اإلاشٙلحن لهطابت "ٖؿاوي "مً بُنهم ْاجل َغاوؿىا لىعاهذ ؤما لُلت  27َغص مً بحن  12الٓبؼ نلى 

مبر       ُب بحن الباس ي)ؾُضي لخػغ خالُا( الخامـ مىه جم مداضغة ؾخت زىاع بًابت واص النهو  هَى

Lapasset  بُٙاع )زػغاء(وpicardب مً الضٕع اإلاخىٓل جم  في هظه و  خُث ْامىا بةؾالّ الىاع نلى مٖى

مبر و هغوب البُٓت و  حغح آزغو  الهملُت ْخل "س ي نبض هللا" اإلالٓب ب " بً نبض اإلاالٚ عمػان" في ؾخت هَى

خي لبن نبض اإلا الٚ عمػان اإلاضنى ب " بشلًام بً نبض هللا ولض ْضوع اإلاهغوٍ  جم الٓبؼ نلى الغثِـ الخاٍع

ت بخدُُض  07ب"ب٘تروس ي" "و في  مبر اهتهذ الهملُت الهؿٍ٘غ  حغح آزغو  خُث ْخل ؤخضهم، زاثغ 27هَى

 الٓبؼ نلى ؤعبهت منهم.و 

ت ًىم  ألاخضار  جدضر نً، 1954/  16/11و ْض ؤلٓى الحاٖم الهام للجؼاثغ زؿابا ؤمام الجمهُت الجؼاثٍغ

مبر  01ضبُدت و  ؤٖخىبغ 31اإلااإلات التي خضزذ بالجؼاثغ لُلت  ْاثال : ''بإن الجغاثض ْض طٖغث حمُو  54هَى

ت الخمغصًت مً ؤحل َغوؿا،  و هظه ألاخضار  بعحام ألامً للجؼاثغو  ؤهني ؾإؾعى للٓػاء نلى هظه الحٖغ

ت زاضتو  ض مً الٓىاث الهؿٍ٘غ اإلاػلُحن الؾترحام ألامً  نلى  ْغعث الحٙىمت الُغوؿُت بعؾاٛ اإلاٍؼ

ت الخىوؿُت  الانخماص نلى الغوح اإلاضهُت للؿٙان" .و ؤغاٍ عوجي و مىؿٓت ألاوعاؽ و  الحضوص الجؼاثٍغ

مما  ، " (9)"بةهني ؤزاؾب هظه الٓانت،مىضحا ل٘م بإن ؤخضار الؼلؼاٛ ؤغُُذ  لهظه ألاخضار ، لُىهاع

ت شٙلذ ػلؼالا ٍغ ٗاهذ جؿمإن هكحرتها ًجهلىا وهخٓض ؤن الثىعة الخدٍغ  نىُُا باليؿبت للحٙىمت الهامت التي 
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عضخذ و  ل٘نها  في خُٓٓت ألامغ َشلذ في جدُٓٔ الاضالخاث التي ونضث بها الؿٙان اإلاؿلمحنو  ،بباَعـ

 للىبي الاؾدُؿاوي .

هت لالهُئت الخىُُظًت في الجؼاثغ باجساط الاحغاءاث ، و لهظا ألامغ ؾالبذ الحٙىمت الُغوؿُت لؿُؿغة الؿَغ

ٛ و  جؿبُٔ الٓاهىن نلى الجمُوو  نلى الىغو اإلاٙلِ  vanjour َىحىع:  ؤما ، ؤن الغابؿت ؾدبٓى مو اإلاتروبى

غ عئؾاء ، َٓض طٖغ في زؿابه ؤمام هُـ الجمهُت، باآلمً بإن الىغو ألامني جدذ الؿُؿغة  مً زالٛ جٓاٍع

هذ ْضم خطُلت الهملُاث و  اإلاطالح ألامىُت بالهماالث الثالزت الاعهابُت لُلت نُض الٓضؾُحن بإجها ْو

 :  (10)بمىاؾٔ مسخلُت ب

ممىؿٓت و  بالص الٓباثل و  بالٓؿام الجؼاثغي و  باجىت(و  زيشلتو  اإلاضن الثالزت املحُؿت بها ) بؿ٘غةو  ألاوعاؽ -

ؿو زؿىؽ الهاجِو  خُث شملذ الهملُاث مهاحمت مساَغ الشغؾت ، Turgoجىعيىو الكهغة     الضٕع ْو

ٗان نلى نلم بيشاؽو  ،ثالىاضال و  ٗاث هظه الجماناثو  خؿب وحهت هكغه َةن حهاػ الاؾخهالماث   جدغ

ألن هضاء بضاًت الهملُاث الثىعٍت خؿب انخٓاصه خضص ، الخيبا بُىم هظه الهملُاثو  ل٘ىه لم ٌؿخؿو عضض و 

ؾا مً هظا 16بهؼ املجمىناث ْضم لها نلى الؿانت و  ؤٖخىبغ 31للٓانضة ) الثىاع ( بال في ًىم ألاخض 

ش طلٚ مً زالٛ نملُاث اؾدىؿاّ و  مجمىناث ؤزغي لم حهٍغ زبر بضاًت الهمل  الثىعي بال لُالو  الخاٍع

ْضم ،   و شغاء ألاؾلحتو  جؿّغ ؤًػا  بلى ُُُٖت ضىو الٓىابل مً ْبل هظه املجمىناثو   ، اإلآبىع نليهم

َطّل في الىكام املح٘م و  مً الخٓانـلخبرثتها ، نً وشاؽ ؤحهؼجه ألامىُتو  مهلىماث مُطلت  نً الثىاع

ت ، ؤغاٍ ْاثالو  ؤَغاص 5بلى  4للجماناث الثىعٍت التي جخٙىن مً  َمهما ْبػىا نلى ؤخضهم َال ًم٘ىه مهَغ

ت مىظ مضة ؛و جدضر  ؤًػا نً ، املجمىناث ألازغي  و بؿبب وحىص مجمىناث مً ألاَغاص حهمل في الؿٍغ

"بىؾٙي" بالًغب الىهغاوي، و "ولِـ"و يؿبت إلاىؿٓت "ٖؿاوي"ؤما بال الانخٓاالث في ضٍُى اإلاخمغصًً.

بِىما حؿهت ؤَغاص ال ػالىا  ، زالزت حغحىو  زالزت ْخلىو  َغص 96جمثلذ في الٓبؼ نلى ، َظٖغ بإن الحطُلت

ً ؛ غ ألاعشُُي ؾابٔ طٖغه. َاٍع  خؿب هُـ الخٍٓغ

ٗاهذ حّض ، خؿب  عواًاث املجاهضًً ألاخُاءو  هاجحت باإلاىؿٓت  هكغا إلشغاٍ''بً بإن الهملُاث الثىعٍت 

مهُضي" هُؿه في جدػحر الثىعة  بالكهغة مو ''بً نبض اإلاالٚ عمػان" في احخمام غّم الُٓاصاث املحلُت 

ً بًاع''ؾضي ًىؾِ ببلضة ''ؤوالص بىػٍان'' ب٘ ً بىعجي''و''بلحمُتي بً طهُبت'' وآزٍغ ؿاوي، ؤمثاٛ ''ألازٍى

ب نليهاو  شغاء ألاؾلحتو  مىاٛفي  حمو ألا   خُث جّم جىػَو اإلاهام  .( 11) الخضٍع

ؾُؿغة و  ٗاهذ حهٍغ بهضوئها ، بغاَت بلى هظا الىجاح  الظي  ؤخغػث نلُه الثىعة في الىالًت  الخامؿت

حن في الهمل نىضهم،  خُث ؤزاع اهخبهىا لحاصر ممحز  ً نلى ؤوغانها، واوشًاٛ ألاهالي الجؼاثٍغ اإلاهمٍغ

في  عواًاث  ،  وزمؿت وؤعبهحن صُْٓتو  ىؾىحن نلى الؿانت الحاصًت نشغبةؾالّ الىاع نلى ؤخض  اإلاؿخ

َهىص ؾبب طلٚ خؿب هظه الغواًاث،بإن طلٚ اإلاؿخىؾً شاهض املجاهضًً و  صُْٓت، 30ؾا و11ؤزغي  

مخابهت  بهجاػ و   َداٛو   ؤلانالم ننهم  َاغؿغث  املجمىنت بلى  بؾالّ الىاع نلُه ، مخجهحن  هدى اإلاؼعنت
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 خّغ  بهؼ مؼاعم إلاؿخىؾىحن و  ؿاب  اإلاىلض  ال٘هغباجي  "بىلِـ'')بً نبض اإلاالٚ عمػان خالُا(مهام  بن

 . (12)مداضُلهم الؼعانُتو 

ؼ ألاعشُِ إلٖـ بغوَاوـ نل وزُٓت هامتو   جىضح بشٙل مُطل مالبؿاث ؤخضار لُلت ، ْض اؾلهىا بمٖغ

مبر مً زالٛ مغاؾلت اؾخعجالُه خٛى اإلآبىع نليهم بمىؿٓت  زالٛ هظه ألاخضار مً  كساويؤٛو هَى

هلُا الجهاث ألامىُت الو  ْبل املحاَل '' مىعَـ بُاع ''عثِـ الشغؾت الهامت إلاؿخًاهم ؤعؾله لهامل الهمالت

 : (13)ؤبغػ َُه ألاخضار آلاجُت 31/12/1954ًىم للحٙىمت الهامت في الجؼاثغ 

ٔ ٖؿاوي 01/11/1954و 31/10هجىم ٖؿاوي لُلت  - الباس ي و  :جمثل في ْؿو زؿىؽ الهاجِ بحن ؾٍغ

الخهضي نلى الحاعؽ اللُلي "ؾاًذ دمحم" و  و مهاحمت ز٘ىت الضٕع ب٘ؿاوي ، ايخُاٛ الؿُض َغاوؿىا لىعاهذو 

ت  ُُهمو  اعم ؾبٔ لىا طٖغهاؤًػا مهاحمت نضة مؼ و  الظي حغح بؿلٓت هاٍع خىالي ، ؤن نمىم اإلاهاحمحن جم جْى

  .                                              َغص وجم طٖغ ؤؾمائهم بالخُطُل في هظه اإلاغاؾلت 27

 مىطقت الظهرة و  باملىطقت الخامست الصعىباث التي واجهت العملياث الثىريت ألاولى -ب

ت الخمغص خؿب الخهبحر الاؾخهماعي  ، ألاولى باإلاىؿٓت بّن جدبهىا ألخضار الهملُاث  ، جبحن لىا ؤّن خٖغ

حنو  اؾخؿانذ ازتراّ ؤلاحغاءاث ألامىُت الُغوؿُت الخجاوب  مو  ،  و ْىاهُنها الغصنُت اإلاؿلؿت نلى الجؼاثٍغ

خي الظي غبـ بُىم  ت الثىعة في مؿاعها الخاٍع مبر   01الىغو الهام لحٖغ م، خُث ؤضِبذ 1954هَى

ت املحلُتال ؿُت، الطاصعة ًىم الازىحنو  جغاثض الاؾخهماٍع الظهٛى ملجغي و  الُىم الثاوي مىه بالهلوو  الباَع

ُاث الغؾمُت للحاٖم الهام.  عاخذ جدلل ألاوغام مً و  الهملُاث، واحؿام هؿاْها مً زالٛ ما وعص في البْر

ت و  وس ي مىضحت   للغؤي الهام، محزان الٓىي بحن الجِش الُغ  ، وحهاث  مسخلُت ؾُؿغة ؤلاصاعة الاؾخهماٍع

ومً هظا  ، جىحيهها لهم مً حهت؛و مجمىنت  ْلُلت مً الخاعححن نً الٓاهىن مً حهت زاهُتو  نلى الؿٙان

ْض وحهتها نّضة ضهىباث، َغيم اهؿالْت الثىعة الجُضة  ، اإلاىؿلٔ:" َةّن الثىعة باإلاىؿٓت الخامؿت

ل ؤٖثر مً خُىت مً الغحاٛ بطا ما جمذ مٓاعهتهم بهضص واهسغاؽ آلاالٍ َيها،َةن هظا الهضص ال ًمث

غ لهاالء الخطىم مً بمٙاهُاث  . ( 14)"زطىمهم،وما ًخَى

التي انخمضث نلى ْلت مً اإلاىاغلحن ألاواثل بؿبب ألاػمت التي ، َهىص طلٚ في هكغها بلى ؾبُهت الثىعةو       

اث الضًمٓغاؾُت'' بمىؿٓت الًغب  ت اهخطاع للحٍغ حن  ، الجؼاثغي ؤضابذ''خٖغ بؿبب ؾُؿغة  الؿَغ

زاضت   بهض   ، خُث  آزغ طلٚ في هكغها  اليشاؽ  الثىعي  باإلاىؿٓت، اإلاخطاعنحن نلى مٙاجب الحؼب

ض  انخٓاٛ  بهؼ  ػنماء  اإلاىكمت  الخاضت ؤمثاٛ ''ؤخمض بً بلت''و'' بىشهُب''  نلى  بزغ  الهجىم نلى بٍغ

 في ؾىت  وحىص ''خمى بىجلُلِـ'' في السجًو  وهغان،
ّ
 م.1953؛ في خحن زغج ''ػباهت '' مخإزغا مً السجً بال

سُت      اجو الخاٍع مما ؤصي بُٓاصة  ، ْلت الغحاٛ اإلاماعؾحن للهمل الثىعي في بضاًت الثىعة، جبحن لىا هظه الْى

سُح1954الثىعة اإلاىبثٓت نً احخمام حىان  ؼ هظا الىٓظ بخٙلُِ ْاصة جاٍع ن م بلى جبني بؾتراجُجُت حهٍى

باعػًٍ مؿاولحن نلى اإلاىؿٓت الخامؿت  وهم''الهغبي بً مهُضي'' ْاثضا و''نبض الحُُل بىضٍى 

 'بً نبض اإلاالٚ عمػان ''بمؿخًاهم  هاثبحن له .و 'بخلُمؿان
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 و بغحو في هكغها بلى اٖدشاٍ اإلاىكمت الخاضت ، غهُه في بضاًت الثىعةو  ؤن ؤؾباب ْلت الهمل الثىعيو      

ت،اإلاخمثلت في  سجً الهضًض منهم ؛  حؿلُـ الهٓىباث  الطاعمت نلى ؤنػائها مً ْبل ؤلاصاعة الاؾخهماٍع

ت بهضًً نً ؤهكاع الاؾخهالماث الُغوؿُت،ومً حهت ؤزغي  ؾُؿغة  ؤلاصاعة ، وقّل آزغون ٌهملىن في الؿٍغ

ٗاملت الطالخُاث التي ًغؤؾها عثِـ بل حن، لخىاحض بلضًاث  ت نلى الؿٙان الجؼاثٍغ ضًت ؤوعبي، الاؾخهماٍع

حن بشٙل َاصح،ومؿبٓت نليهم ْىاهحن ضاعمت،عيم اهتهاء الهمل بٓاهىن ألاهضًجاها ؾىت  مؿخًلت الجؼاثٍغ

ٗان ًغهب الؿٙان مً زالٛ الجهاػ ؤلاصاعي  وألامني  1944 م؛و بلضًاث  مسخلؿت ًغؤؾها خاٖم بصاعي،

اٍو  الخابو  له مً   خغاؽ البلضًت مً بحن ،  و مً شغؾت وصٕع  في  البلضًاثحهاػ ؤمني      و  الُٓاص باألٍع

ٗان ًغهب كساوي " بالبلضًت املخخلؿت "شىاراجىاحض خاٖم بلضي ًضعى ، ألامثلت نلى هظا الىغو الظي 

خؿب  ، ٍٓضم ْىاثم نً ؤؾماء اإلاىاغلحن باألخؼاب الىؾىُت ألحهؼة الاؾخهالماث الُغوؿُتو  الؿٙان

ً لهظه الُت حن اإلاهاضٍغ ٗان  إلامثل  ؤلاصاعة (15)رة شهاصة ؤخض الجؼاثٍغ ، بىحىص حهاػ اؾخهالماحي ْىي، خُث 

ت ؤنحن لها في ٗل مٙان  .(16)الاؾخهماٍع

منها هٓظ ؤلامضاص باألؾلحت، وطلٚ بؿبب ، وواحهذ الثىعة ؤًػا باإلاىؿٓت ضهىباث لىحِؿدُُ٘ت      

ُت الخاضت،و جلٙا ؤلازىة  الًغبُت؛بهض اٖدشاٍ ؤنػاء مً اإلاىكمت و  اإلاغاْبت الطاعمت للحضوص الشْغ

ؤصي طلٚ  بالىخضاث الثىعٍت   ، (17) الهغبي بً مهُضي باألؾلحت التي ونضوا  بهاو  اإلاًاعبت في بمضاص بىضٍى

خُث انخمضث مجمىناث الكهغة بمؿخًاهم نلى ضىانت الباعوص   ، في اإلاىؿٓت بلى الانخماص نلى  الىُـ

ٔ  الشغاء مثل بىاصّ  مىػاع وجدػحر الٓىابل  بىاؾؿت  ؤهابِب اإلااء، وحمو   بهؼ  ألاؾلحت نً ؾٍغ

  .(18)بىاصّ ضُض بًؿالُت الطىو وبهؼ اإلاؿضؾاث و 

ل باألؾلحت الخٓلُل مً خكىف هجاح الهملُاث اإلابرمجت، ًػاٍ ،  و ًضٛ طلٚ في هكغها نلى ضهىبت الخمٍى

ٗاهذ صعنا  واُْا   ألاوصًتو  الجباٛو  عيم جىاحض بهؼ الًاباث ، بلى طلٚ اهُخاح اإلاىؿٓت حًغاَُا التي 

ؾمذ بخىقُِ ًض  ، زغواث مىجمُه مخىىنتو  لً٘  جىاحض  ؤعاض ي ػعانُت واؾهت و  ملجاهضي اإلاىؿٓت .       

ت وجدؿحن بهؼ ألاوغام الاْخطاصًت  مما  ؤصي  بلى  ضهىبت  ازتراّ  ، الاحخمانُتو  ناملت حؼاثٍغ

حن اإلايشًلحن بشاو  ؤو هاالء  اإلاىًمؿحن في الهمل الؿُاس ي  ، ن خُاتهمالُٓاصاث الثىعٍت ألاولى للجؼاثٍغ

 الهُٓم .

ت وهُؿُت   وعيم ضهىبت هظه الكغوٍ، َةن نمالت وهغان ْض شهضث ؤنماال زىعٍت طاث ُْمت مهىٍى

ت الحاٖمت في الجؼاثغ مً خاٖم نام  والي الىالًت و  باليؿبت لهمىم مىاؾٔ الىؾً،و ؤطهلذ الُٓاصة ؤلاصاٍع

خُث ْام عثِـ حهاػها  الخىُُظي اإلاخمثل  في  الحاٖم الهام  بلى بنؿاء حهلُماث  ، التهىابه بضواثغ الهمو 

حن والخٓغب منهم مداوال بظلٚ نٛؼ الثىعة نً  ضاعمت  إلاىو  حهاقم   الثىعة  وؾمإهت الؿٙان الجؼاثٍغ

ت الخمغص بالٓؿام، (19)الهمٔ الشهبي  الىهغاوي و ًضٛ هظا الاهخمام الحٙىمي في بضغاعه نلى ْمو خٖغ

ٗان و  نلى هجاح الهملُاث الثىعٍت ألاولى،  مىؿٓت الكهغة نلى وحه الخطىصو  الخيؿُٔ الجُض الظي 
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غ التي جدضزذ نً و  الغص نلى بهؼ الضعاؾاثو  مىحىصا بحن ُْاصاث الثىعة نبر الجؼاثغ ٗلها مً حهت الخٓاٍع

 .(20)جإزغ الهملُاث الثىعٍت بمىؿٓت وهغان مً حهت ؤزغي 

انخباعها مجغص و  للخٓلُل مً  شمىلُت  الثىعة  ، هظه  ؤلاشاناث  ؤحهؼة  الاؾخهالماث  الُغوؿُتوشغث  و  

ت لً٘  عص الُهل  الُغوس ي  ججاه  ،  و ْامذ بها مجمىناث زاعحت نً الٓاهىن  ، ؤنماٛ بعهابُت مخُْغ

حن  باإلاىؿٓت ت وؤعشُِ املجاهضًً، الجؼاثٍغ ألاخُاء ًثبذ لىا ن٘ـ  مً  زالٛ  بُاهاث  ؤلاصاعة  الاؾخهماٍع

 طلٚ .

 مىطقت الظهرةو  رد الفعل الفروس ي على العملياث الثىريت ألاولى بالعمالت -3

ٗاهذ الهملُاث الثىعٍت ألاولى ػهُضة باإلاىؿٓت  الخامؿت'' وهغان"، خؿب الهضًض مً الضعاؾاث لهىامل  

ألاولى بغهً لىا اهدشاع لهُب  لً٘ ْىة عص الُهل الُغوس ي نلى الهملُاثو  نضًضة ؾبٔ الخؿّغ لبهػها،

ت ت  وماصًت  في  ضٍُى الٓىاث الاؾخهماٍع صَو طلٚ ؤحهؼة ، الثىعة بشٙل مباشغ  وؤلحٔ   زؿاثغ  بشٍغ

ت الاهخطاع  ت  بلى شً  خملت  مضاهمت  إلاهكم  الهىاضغ  اإلاىخمُت  لحٖغ انخٓالهم و  الاؾخهالماث  الاؾخهماٍع

جم٘ىذ هظه ألاحهؼة مً ببؿاٛ مُهٛى اهُجاع الٓىابل بالهضًض مً مىاؾٔ اإلاىؿٓت  ، . وفي مغخلت الخٓت

َُي هاخُت  الكهغة اؾدشهض ''ابً نبض  ، جّم الٓبؼ نلى مهكم اإلاىُظًً للهملُاث ألاولى،  و الخامؿت

مبر   04اإلاالٚ عمػان '' ًىم   ً و  م، 1954هَى سجىن سجىىا في الهضًض مً و  ْبؼ  نلى املجاهضًً  آلازٍغ

ذ طٖغ اإلاغخىم املجاهض )بىمهضي ػعوقي( ؤخض ألانػاء ، (21)البرواُْت و  وهغانو  مؿخًاهم وفي هُـ الْى

سُت، بإن  حهاػ الاؾخهالماث   مبر في هضوة  جاٍع الُٓاصًحن في الهجىم نلى مغاٖؼ الاؾخهماع لُلت  الُاجذ هَى

ت و  الُغوس ي نىض  اؾدىؿاْه  له انخٓض ؤجها  جيخمي  بلى  ،  و املجمىناث اإلاىُظةلؼمالثه ؛ لم ًخهٍغ  نلى  هٍى

ت الاهخطاع وؤغاٍ املجاهض ْاثال "بإهني خمضث هللا نلى طلٚ "  هى ٌؿمو هظا الحضًث مً ؤخض و  خٖغ

  ( .22)املحٓٓحن مً ػهؼاهخه 

ت بلى جبني بحغاءاث ، الكهغةو  و جدذ وؾإة الهملُاث ال٘بري في مىؿٓت وهغان ؾاعنذ ؤلاصاعة الاؾخهماٍع

مبر ، ضاعمت في خٔ مىاغلي الخُاع الثىعي اث الطاصعة في شهغ هَى التي طٖغث بإن  و  خؿب بخضي اليشٍغ

ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الُغوؿُت الٓاض ي بدّل  05/11/1954قاهىن ُْام َغوؿا بةضضاع " الطاصع بالجٍغ

اث الضًمٓغاؾُت ت الاهخطاع للحٍغ ت للؿٍغ ، خٖغ ٗاَُا إلناصة هظه الحٖغ ُْام البىلِـ و  تٗان ؾببا 

ت  َإوحض حهاؾِ شهبي مهها"و    putchالُغوس ي في بؾاع نملُت "بِش"    بانخٓاٛ ؤالٍ مىاغلي هظه الحٖغ

ت ا مً ؾُاؾت البؿش الاؾخهماٍع بالخالي َةحغاءاث ؤلاصاعة و  ؤصي بلى الخداّ آلاالٍ بالجباٛ زَى

ت ؤججذ ألاوغام و  نلٓذ هظه ، الثىعة بشٙل َهاٛحهلذ الشهب الجؼاثغي ًلخِ خٛى و  الاؾخهماٍع

ت نلى هظه ألاخضار مً زالٛ مٓىلت الؿُض "بُاٖـ "  :''ال ًمً٘ جثبُذ ألامً في وؾـ يابت   piexاليشٍغ

ٔ بعؾاء مبضؤ الثٓتbaïonnettes مً  الحغاب   بن بعؾاء مىار و  الطضاْت بحن الشهىب    و  و لً٘ َو

ٔ نىِ ؤنمى، الؿلم ت لً٘ و و  ال ًمً٘ ؤن ًٙىن َو َٔ ؾُاؾت شهبُت بىاءة جبها لٓانضة شهبُت حؼاثٍغ

 .(23)"  خُُٓٓت
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حن ألاوعبُحن و  ْض ؤوحضث هظه ألاوغام خالت هُؿُت مخباًىت بحن الؿٙان ألاوعبِخحنو   اإلاؿلمحن الجؼاثٍغ

غ ألاحهؼة ألامىُت التي خللذ هظه ألاوغام مً زالٛ حهلُٓاث صحِ  ، بمىؿٓت الكهغة    مً زالٛ جٓاٍع

ٗاآلحي ، ًاإلاهمٍغ  :(24)هٓخبـ منها خالخحن 

ً الطاصعة زالٛ هظه ألاخضار - عغاها مً ؾٙان اإلاىؿٓت اإلاؿلمحن ، ؤوال :'' جىاولذ صحِ اإلاهمٍغ

بالخالي َهم مغجاخىن لظلٚ "،و ل٘نها و  اإلاخهاوهحن مو الؿلؿاث ألامىُت بخدبو آزاع الخاعححن نً الٓاهىن 

ىؿٓت الكهغة مً زالٛ حهاون ؾٙان اإلاىؿٓت مو املجاهضًً ؤيُلذ في هكغها الحـ الىؾني اإلاىدشغ بم

غ الصحُُت، ال حه٘ـ نمىم ،  و بدىُُظ نمالُاتهم بىجاح ؤن ألاشخاص التي جدضزذ ننهم هظه الخٓاٍع

ت ، ؾٙان اإلاىؿٓت جبحن لىا هظه ألاخضار ،  و بهما بهؼ ألاَغاص اإلاىخُهحن مً زضماث ؤلاصاعة الاؾخهماٍع

حن. َشل حهاػ الاؾخهالماث  ت هُؿُت الؿٙان الجؼاثٍغ  الُغوس ي في مهَغ

داث بهؼ الاوعبُحن في ُُُٖت مٙاَئت اإلاخهاوهحن مههم ماصًا بخٓضًم ماثت ؤلِ  ، زاهُا :جىاولذ ؤًػا - جطٍغ

لٓض ،   و و هظه هي ؾبُهت الخاثىحن لىؾنهم ؤو بىاؾؿت تهىئتهم مً ْبل الحٙىمت الهامت، َغهٚ لٙل واخض

غ اإلا ضي عووي " ؤمض ى هظا الخٍٓغ  ".Fredy Renéغؾل بلى الؿلؿاث الهلُا، املحاَل الغثِس ي الؿُض "ٍَغ

ت اؾخسضمذ حمُو ألاؾالُب الٓمهُت اؾخهاهذ باألحهؼة ألامىُت املخخلُت و  و بظلٚ َاإلصاعة الاؾخهماٍع

تو  لٓهغ الشهب الجؼاثغي   مً زالٛ نملُاث الانخٓاٛ التي جدضزذ ننها، خاولذ نؼله نً زىعجه اإلاباٖع

ت الؿابٔ طٖغها غ الاؾخهماٍع حن،  و الخٓاٍع خاولذ ؤن ،   و ؤوحضث حىا مً الغنب في ؤوؾاؽ الؿٙان الجؼاثٍغ

ت بهض الشهىع ألاولى مً اهضالم الثىعة  ، جكهغ لهم ْىة َغوؿا خا نلى مُضان اإلاهٖغ مما حهلها جخد٘م مْا

ت . ٍغ   الخدٍغ

                                                                               

 باملىطقت  1954جطىر الثىرة بعد سىت  - 4

ت مً زالٛ ؤحهؼتها ألامىُت بهملُاث الانخٓاالث      وغو مساَغ و  جغهُب الؿٙانو  ْامذ ؤلاصاعة الاؾخهماٍع

حن الُغوؿُحنو  بىاء مهخٓالثو  ؤمىُت حضًضة تو  ؤخُاء للهؿٍ٘غ ؿٙان اإلاخهاوهحن مً الو  ججىُض بهؼ اإلاغجْؼ

حن داث ؤحهؼة ، الانخماص نليهم  في مداعبت الخاعححن نً الٓاهىن و  اإلاؿلمحن الجؼاثٍغ خؿب جطٍغ

 . (25)الاؾخهالماث الُغوؿُت

ت الخامت التي صزل َيها مً جبٓى زاعج   بغاَت لظلٚ نضم اٖدشاٍ الهضًض مً الهملُاث، بؿبب الؿٍغ

جإؾِـ الخالًا و  نً ؤهكاع ؤحهؼة الاؾخهالماث بضاًت الخىكُم الخُي، بهُضاو  هؿاّ اإلاغاْبت ألامىُت

بؿبب ، اهخكاع ؤوامغ الُٓاصة الهلُا للثىعة التي حشدذ بهؼ الص يءو  اإلاغاٖؼ آلامىت        و  الشهبُت

ً،    منهم بً نبض اإلاالٚ عمػانو  اؾدشهاص بهؼ ْاصة مجمىنت الازىان سجً ٗل اإلاشخبهحن و  الهشٍغ

وامغ للمخىاحضًً  في اإلاىؿٓت بالُٓام ببهؼ ألانماٛ مثل خّغ مؼاعم لً٘ ُْاصة الثىعة ؤنؿذ ألا ،  و َيهم

ً ُُتو  اإلاهمٍغ ُْاص الحاٖم املحلي و  جىطِب ال٘ماثً صون الضزٛى في مىاحهاث مباشغة مو الشغؾت الٍغ

طلٚ ما جدضزذ نىه "بٗى صوعون" نً خّغ مؼاعم في الجهت  ، للبلضًت املخخلؿت، بؿبب ْلت ؤلامٙاهُاث
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ُت مً البلضًت املخخلؿت بمىؿٓت بُٙاع الشمالُت  صنىة اإلاىاغلحن بلى الهمل  نلى اهسغاؽ ؤَغاص و (26)الشْغ

لت الي بضؤث ، الشهب في الثىعة مً زالٛ جإؾِـ مىػماث شهبُت شبه مؿلحت ت الؿٍى جدػحرا للمهٖغ

 الخهامل مو اإلاؿخجضاث الؿاعثت.و  بهض اوهٓاص ماجمغ الطىمام بةناصة هُٙلت الثىعة ة

 ججدد الثىرة بعد مؤجمر الصىمام  - 5

غ الىؾني مً اإلاىاغلحن اإلاىدؿبحن ؾابٓا لحؼب الشهب الجؼاثغي       حشٙلذ الىىاة ألاولى لجِش الخدٍغ

ت الثىعة وجؼاًض نضص اإلالخدٓحن بهاو  ،1947اإلاىكمت الخاضت التي جإؾؿذ في َبراًغ و  جم َغع ، بهض جٍٓى

حنشغوؽ اهػباؾُت نلى اإلاىسغؾحن الجضص   ، اإلاىاغلحن املخلطحنو  الُضاثُحنو  بٓبٛى املجىضًً الهؿٍ٘غ

اٍ غ وألاٍع غ الىؾني الٓاثضة للُ٘اح اإلاؿلح زالًا شهبُت بالضواٍو ذ  ،  (27)خُث شٙلذ حبهت الخدٍغ نَغ

غ و  .             OPA (28)لضي ؤحهؼة الاؾخهالماث باألوبا  خؿب صعاؾت للضٖخىع الًغبي يالي ؤن حِش الخدٍغ

ٗان ًخٙىن في باصت ألامغ مً الُئاث              آلاجُت الىؾن  : (29)ي، 

ا ، املجاهضون  -" ً زٓافيو  لهم مؿخىي ْخاليو  مىكمىن نؿٍ٘غ  ؾُاس ي و  و جٍٙى

 و هم ؤَغاص مؿلحىن ًخمحزون باعجضائهم للباؽ اإلاضوي يحر زاغهحن للٓىاهحن الخىكُمُت ، اإلاؿبلىن  -

مً ؤهضاَهم : جطُُت  ، الخطحُت في ؾبُل الىؾًو  ؤلاًمان الغاسخ بالثىعةشبان مً طوي ، الُضاثُىن  -

  ً غ ألامىُت الُغوؿُت بإن ،  و نضم الاؾمئىان في هُىؽ الُغوؿُحنو  بث الغنبو  يالة اإلاهمٍغ طٖغث الخٓاٍع

غ ب  ، َغص 22126نضصهم  ب  غ حِش الخدٍغ  َغص" . 100000في خحن طٖغث جٓاٍع

مجمىناث و  بهث بوشاء ٖخاثبو  ، ؤنُض جىكُم الثىعة1956ؤوث  20بهض اوهٓاص ماجمغ الطىمام في      

غ بمهكم مىاؾٔ البالص ٗاهذ مجمىناث  ، منها اإلاىؿٓت الغابهت  بالىالًت الخامؿت،  و لجِش الخدٍغ خُث 

غ مىحىصة باإلاىاؾٔ الجبلُت ٗان لها جإزحر  ، و خؿب حهاػ الاؾخهالماث الُغوس ي، مً حِش الخدٍغ بإهه 

ت الخمغص خؿب مطؿلح هظه ألاحهؼة ًؼصاص ، واضح نلى الؿٙان  ٍضنم بمىسغؾحن حضصو  مما حهل خٖغ

 .(30)بْامت مغاٖؼ بهُضة نً ؤنحن             الجِش الُغوس ي و 

غ  بشٙل َهاٛ باإلاىؿٓت مً  زالٛ شهاصاث مجاهضي اإلاىؿٓت     ؤٖضث ،  و بهض ؤن جىاحض حِش الخدٍغ

ٗاثو  ثٔ ألاعشُُُت خٓاثٔ اإلاُضان مً ٖماثًالىزا غ نلى الٓىاث الُغوؿُتو  اشدبا ، هجماث لجِش الخدٍغ

غ حؿخسضم ؤؾالُب ْخالُت ت جىاؾب وغو جىاحضها باإلاىؿٓتو  بضؤث ٖخاثب حِش الخدٍغ  ، اؾتراجُجُت نؿٍ٘غ

ٗاهذ مخىٓلت ، َمً زالٛ شهاصة املجاهضًً غ  ختى ال  ، ُىج الىاخضبةنضاص ْلُلت للو  بإن مغاٖؼ حِش الخدٍغ

   :(31)ْامذ باؾخسضام ؤؾلُب نضًضة منها و         ، حؿخؿُو ْىاث الاخخالٛ اٖدشاَها

س ي ، الخكىا طلٚ في الهملُاث الؿابٓت،  و ؤؾلىب خغب الهطاباث -  الؿبىيغافي               و  هدُجت الخىىم الخػاَع

ٗاث – ت زابختو  الهجماث الخاؾُت املحضوصة الؼمانو  الاشدبا  مخىٓلت .و  اإلاٙان نلى مغاٖؼ نؿٍ٘غ

ب ميشأث الهضو مً مؼاعم - ٗل اإلاطالح التي ًيخُو بها الجِش و  ؾّغ الؿ٘ت الحضًضًتو  مطاووو  جسٍغ

 الُغوس ي .

 هطب ال٘ماثً املخخلُت . -
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لٚ بالخيؿُٔ ط،  و لهظه الًاًت ْامذ الىالًت الخامؿت باإلاىؿٓت الغابهت بمداوالث إلناصة هُٙلت الثىعة بهاو     

مً بُنها اإلاىؿٓخحن ألاولى بانخباعها مىؿٓت خضوصًت ٌؿهل هُاط  ، باإلاىاؾٔ ألازغي مً الىالًت الخامؿت

خُث الخكىا جىاحض جيؿُٔ ما بُنهما مً زالٛ  ، ما حاوعهاو  ؤًػا اإلاىؿٓت الؿابهت بدُاعث،  و الظزحرة منها

هظا ما حهل الُٓاصة الهلُا للىالًت الخامؿت ،  و (32)اؾالنىا نلى الىزاثٔ ألاعشُُُت الخاضت بضاثغة جُاعث

 . الشهيد دمحم الجبليمً بُنها ٖخِبت  ، جغؾل ٖخاثب ْخالُت لخىكُم اإلاىؿٓت

بسيدي علي )كساوي  1956سبتمبر  16 -15معركت سيدي السقاي بقيادة الشهيد دمحم الجبلي:  –أ 

 سابقا(

ًو  ؤنػاء املجمىنت الازىانبهض ؤن اؾخؿانذ ُْاصة الثىعة اإلاخبُٓت مً بهؼ  الخداّ مىاغلحن و  الهشٍغ

ت ٍؼ ً مً ألاخؼاب الىؾىُت باالهسغاؽ في ضٍُى و  ؾابٓحن        مً اللجىت اإلاٖغ َخذ املجاٛ إلاىاغلحن آزٍغ

غ الىؾني َغاصا،اػصاصث الثىعة مخاهت ؤنُض هُٙلت بهؼ اإلاىاؾٔ اإلاخػغعة مً و  جىكُماو  حبهت الخدٍغ

غ الىؾنيالػغباث ألاولى للجِش   جىكُم ضٍُى اإلاىسغؾحن الجضص .و  الاؾخهماعي لخالًا حِش الخدٍغ

ٗان جىكُم الىالًت الخامؿت الشاؾهت اإلاؿاخت ؤمغا هاماو    بانخباع ؤن لها نمٓا حًغاَُا مو ، لهظا ألامغ 

سُخحن الغابهتو  اإلاًغب الشُٓٔ      ٓؿُمها بلى جم جو  الؿاصؾت اإلايشإة خضًثا بالصحغاء،و  مو الىالًخحن الخاٍع

ل هاخُت بلى ْؿماث،و  زماهُت  مىاؾٔ ٗان هطِب مىؿٓت الكهغة غمً و  ٗل مىؿٓت        بلى هىاحي ٗو

 مما حهلها همؼة وضل بحن الىالًخحن الخامؿت ، مداطًت لىُـ اإلاىؿٓت بالىالًت الغابهت ، اإلاىؿٓت الغابهت

 ي بؿبب ؾابهها الجبلي .الٓخالو  اٖدؿبذ ؤهمُت بالًت في املجاٛ ؤلاؾتراجُجيو  الغابهتو 

غ الىؾني مً زالٛ شهاصاث مجاهضًً  و اخخُكذ اإلاىؿٓت ببهؼ مغاٖؼها املخططت لخالًا حِش الخدٍغ

البلضًت املخخلت " و  بىؾٙيو  ،التي طٖغث بىحىص زالًا هاثمت بىلِـ(33) وزاثٔ الاؾخهالماث الُغوؿُت و 

اًذ ُت و  اش ي بلى ياًت واص ٖغمـمىؿٓت الشى و  ٖؿاوي " اإلاترامُت ألاؾغاٍ مً حباٛ جْؼ حباٛ الكهغة الشْغ

 . L’Algéroisبالٓؿام ألاوؾـ 

ت في و   غ الىؾني بالىالًت الخامؿت شاْا، بؿبب الخػاَعـ اإلا٘شَى ٗان جدٕغ حِش الخدٍغ لهظه الًاًت 

ًو   ، يالب ألاخُان ؼ نضص ٖبحر مً اإلاهمٍغ ًو  جمٖغ مما  ، اوشًاٛ ؾٙان اإلاىؿٓت بالهمل في مؼاعم اإلاهمٍغ

اإلالخدٓت بالهمل اإلاؿلح بلى و  َخم جٙلُِ بهؼ الُٓاصاث الىاشئت بالحضوص الًغبُت ، ؤوحض ضهىبت هُٙلتها

جطُُت بهؼ مؿاولي البلضًاث املخخلؿت و  اإلاجيء إلاىؿٓت الكهغة للػًـ نلى الجِش الاؾخهماعي 

حن، الظي مثلهم الحاٖم ؤلاصاعي للبلضًت املخخلؿت "ٖؿاوي " اإلاضنى  بهؼ و   Choaral''شىاعاٛ اإلاخعجَغ

 . (34) مىخسبحن بهظه البلضًت مً الؿٙان اإلاؿلمحنو  اإلاخهاوهحن مً مىقُي الإلصاعة

ٗلُذ الثىعة شابا مجاهضا مً اإلاىؿٓت ألاولى، بخلمؿان للُٓام بهظه  ، اهؿالْا مً هظه اإلاهؿُاثو        

مً هى  ، نضة اؾخُؿاعاث نً هظا اإلاىغىممما ًجهلىا هؿغح  ، اإلاهغوٍ بمدمض الجبليو           ، الهملُت

ما هي مغاٖؼ املجاهضًً املحلُت التي اجطل و  ما هي قغوٍ مجُئه  بلى اإلاىؿٓت ؟و  هظا الٓاثض الهؿ٘غي  ؟
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ت بحن وخضجه و  بها ؟ ٓه الشاّ هدى شّغ الىالًت الخامؿت ؟و ُِٖ وشبذ اإلاهٖغ ألانماٛ التي ْام بها في ؾٍغ

 ما هي هخاثجها   نلى الهمل اإلاؿلح باإلاىؿٓت ؟و  اإلاغابـ باإلاىؿٓت ؟   الجِش الاؾخهماعي و  الٓخالُت

بؾمه الحُٓٓي و  حهىص ؤضٛى الشهُض دمحم الجبلي بلى مىؿٓت ''واعؾىؽ " بضاثغة الغمص ي بىالًت جلمؿان

ل مً ؾىت   12"بضاوص دمحم "مىلىص في  ت الجبالُت، 1931ؤبٍغ غ الىؾني و  بٍٓغ اهسغؽ في ضٍُى حِش الخدٍغ

ت1955ؤوازغ ؾىت في  غ باإلاىؿٓت الحضوصًت و  هاعبا مً الخضمت الهؿٍ٘غ  شإع في مهإع حِش الخدٍغ

غ الىؾني . لظلٚ اؾخضنخه ُْاصة الىالًت الخامؿت بمهمت " و  اعجٓى بلى ْاثض بخضي ٖخاثب حِش الخدٍغ

ت اإلاخ ت لالجطاٛ باألَىاج الهؿٍ٘غ بُٓت مىظ ؤٛو صوعٍت هدى شّغ الىالًت " للُٓام بمهام جىكُمُت ؾٍغ

مبر بمىؿٓت الكهغة  :(35)منها  ، جدُٓٔ نضة ؤهضاٍو  هَى

 بناصة هُٙلتها بهض  اؾدشهاص الٓاصة ألاواثلو  ملئ الُغاى باإلاىؿٓت –جطُُت الحاٖم املحلي " شىاعاٛ "  -

مبر و   .1954الٓبؼ نلى مهكم مُجغي الثىعة في الُاجذ هَى

 مسيرة دمحم الجبلي هحى مىطقت الظهرة  –ب 

مجاهض مً جلمؿان ماعا بمىؿٓت نحن  100بلى  80ىٓل دمحم الجبلي مو ٖخِبت مً املجاهضًً جتراوح ما بحن ج 

ً، مهؿ٘غو  جمىشيذ ب ممخلٙاتهمو  خُث ْام بدّغ الهضًض مً مؼاعم اإلاهمٍغ وضل بلى مىؿٓت ،  و جسٍغ

الخشبُت للهماٛ َٓام بدّغ بهؼ ألاٗىار  ، خُث جابو ؾحره في اإلاىاؾٔ املحاطًت للبدغ ، مؿخًاهم

غ اإلاؼاعنت،  و ْخل بهؼ الحغاؽ  بمىؿٓت الصخغةو  ألاؾبان  الؿماعةو  ؤوالص ًىوـو  جابو ؾحره بضواٍو

تو  الؿهاصًتو  بالبلضًت   الترابتو  الشىاٖت  بالبلضًت الٙاملت الطالخُاث       " بىؾٙي " زم مغ بضواعي الٓىاًٍى

ً بغجي )زىاع ؤٛو طلٚ بهض ما الخٓى ببهؼ ،  و (36)املخخلؿت "ٖؿاوي" املجاهضًً بىلِـ مهٓل ألازٍى

مبر( ؾبخمبر لضواع الٓشاْشت اإلاهغوٍ  14لُطل لُلت  ، (37)ببىؾٙي بإخض مغاٖؼ املجاهضًً و  هَى

ٗاهىا في اهخكاعه بهض ما ْام بخطُُت بهؼ نمالء  ، بالبسُدُت لاللخٓاء ببهؼ مجاهضي اإلاىؿٓت الظًً 

 .bretonن "خّغ مؼعنت " بغوجى و  َغوؿا باإلاىؿٓت

 1956سبتمبر  16 –15وقائع معركت سيدي السقاي بالقرب من كساوي )سيدي علي(  -ج

بهضما اؾخؿانذ ٖخِبت الشهُض دمحم الجبلي الىضٛى بلى صواع الٓشاْشت اإلاهغوٍ بالبسُدُت شّغ مضًىت  

اي" ؤجُا مً مؼ  ذ الىلي الطالح "ؾُضي الْؼ عنت ؾُضي نلي خالُا ب زالزت ٗلم بالٓغب مً غٍغ

 15ضبُدت و  14لُلت ، خىالي زالزت ٗلم حىىب ؾُضي نلي ، ماعا نلى صواع الترابت الجبلو  "شهبان"خالُا

ؼ في اإلاىؿٓت مً ؤحل بٖماٛ اإلاؿحرة هدى شّغ الهمالت ، ؾبخمبر خُث حهغغذ ٖخِبت املجاهضًً  ، للخمٖغ

صعحت هىاثُت مخجها هدى مٓغ امخؿى ،  و لخُاهت مً ْبل ؤخض خغاؽ مضعؾت الضواع، الظي شٚ في الًغباء

ضة "بًٙى صوعون"،  و الحاٖم الهام "شىاعاٛ"لُسبر اإلاؿاولحن الُغوؿُحن بىحىصهم  ، (38)خؿب ما هٓلذ حٍغ

بإن ؤخض اإلاؿلمحن الُغوؿُحن ؤبلٌ الؿلؿاث بالبلضًت املخخلؿت بخىاحض نىاضغ مً الُالْت ) الثىاع(، خُث 

جدبو ؤزغ املجاهضًً و  بمداضغة اإلاىؿٓت  15/10/1956 ْاث الٓىاث الُغوؿُت في ضبُدت ًىم الؿبذ

ت الُاضلت بالشهاصة ؤو الهِش ؤخغاعا .  الظًً اؾخهضوا للمهٖغ
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بالخطضي لٓىاث الجِش الاؾخهماعي، آلاجُت مً ٗل خضب خؿب ، َهال ْض جمؿٚ الشهُض دمحم الجبليو     

ضة ؾابٓت الظٖغ ذ هُـ الجٍغ ت هٓ ، جطٍغ ت َغوؿُت التي طٖغث جُاضُل اإلاهٖغ ال نً مطاصع نؿٍ٘غ

 :  (39) مىضحت            ما ًلي

"ْض جم مداضغة الخاعححن نً الٓاهىن ب٘ؿاوي جدذ نىىان ''ٖخِبت ٖبحرة مً اإلاخمغصًً حشدبٚ مو 

َغصا مً الخاعححن نً الٓاهىن ''، ووضحذ  32ؤهه جم الٓػاء نلى ،  و الجِش الُغوس ي بالٓغب مً ٖؿاوي

ذ في مداضغتهم في هظا اإلآاٛ بإن ا ت الغابهت للمشاة آلاجُت مً الٓؿام ألاوؾـ )نمالت الجؼاثغ(شاٖع لُْغ

ت اإلاغابؿت باإلاىؿٓت ، بلى حاهب ْىاث آجُت مً مؿخًاهم اإلاهغوَت باملجمىنت و  بغاَت  بلى الٓىاث الهؿٍ٘غ

ُُت 31 ت مً الشغؾت الٍغ خخالٛ ؾانض ْىاث الا و  التي باصعث باالشدبإ مو مجمىنت الثىاعو  اإلاخدٖغ

   piper – pubsاإلاهغوٍ ب" بُبر بُبـو  الؿحران الحغبي آلاحي مً مؿاع الؿاهُا        و  ال٘الب اإلاضعبت

تو  ضة ؤزباع اإلاهٖغ َةن ْىاث املجاهضًً ،،  خؿب حهاػ الاؾخهالماث الُغوس ي الظي هٓلذ نىه هظه الجٍغ

مما ًجهلىا وؿخسلظ جؼاًض ْىة  ، بلباؽ نؿ٘غي و  نىطغ  مضعبحن نلى ألاؾلحت 100و 80جغاوخذ ما بحن

غ الىؾني الظي ْؿو ؤٖثر مً  ٗلم وضىال بلى مىؿٓت الكهغة صون جُؿً حهاػ  300حِش الخدٍغ

ٗاملحن مً الخٓلُل مً الخؿاثغ       في ،  و الاؾخهالماث الُغوس ي له اؾخؿام دمحم الجبلي بطمىصه لُىمحن 

غ باؾدشهاصه في هُـ اإلاٙان الحطُلت الثُٓلت التي ججاوػث اؾدشهاص ؤٖثر مً عيم  ، ضٍُى حِش الخدٍغ

مىاؾىحن ناٌشىا ؤخضار و  َغصا مً ٖخُبخه ؤي هطُها، خؿب عواًاث شهىص نُان  ؤخُاء مً مجاهضًً 40

ت ؤو ؾمهىا ننها ت الجبلي  ، اإلاهٖغ َهظا املجاهض "وهماوي بً نبضهللا "الظي ال ػاٛ ًدُل ؤشهاع نً مهٖغ

سُت ال٘بري نلى مؿخىي الًغب  هى املجاهض الظي،  و عيم مغغه ت الخاٍع عوي لىا ؤؾؿىعة هظه اإلاهٖغ

حىض هى هُؿه مباشغة بهضها في اإلاىؿٓت الغابهت ،  و ألجها حاءث مباشغة بهض هُٙلت الثىعة ، الجؼاثغي 

لً٘ عناًت هللا ،  و حهغع لجغوح زؿحرة ؤَٓضجه الىعي مضة ؤؾبىم في وؾـ حباٛ الكهغةو  بالىالًت الغابهت

و عوي لىا ؤخض شهىص الهُان ، (40)مً الؿٓىؽ في ًض ْىاث الاخخالٛ بلى ياًت         الاؾخٓالٛ خاَكخه 

الظي اؾدشهض  فيزاري عليو هى ؤزى الشهُض ، اإلاخمثل في الحاج لخػغ َحزاعي مً مضًىت ؾُضي نلي

ٗان غمً املجمىنت ألاولى املجىضة في ضٍُى الجِش الاؾخهماعي في او  بمىؿٓت مًىُت لهىض الطِىُت الظي 

ٓت الغاثض '' الؼوبحر 'اإلاضنى ''خماًضًت الؿاهغ مً مىؿٓت جُاعث اللظًً و  زم في ز٘ىت الطبابىت بخلمؿان َع

ٗا في الخمغص نلى هظه الث٘ىت طلٚ و          ، الالخداّ بطٍُى الثىعةو  الٓػاء نلى الجىىص الُغوؿُحنو  شاع

اي ت ؾُضي الْؼ ضًىت ؾُضي نلي) ٖؿاوي ؾابٓا( امخألث نلى ؤن مو  في ؾُاّ خضًثه نً ؤضضاء مهٖغ

 . (41)خىاماجهو  ؾمو صوي الؿحران الحغبيو  ؤزغها بالجىىص الُغوؿُحن

ت في نضصها الطاصع و       اجو بظٖغها ألصّ الخُاضُل نً هظه اإلاهٖغ ضة "بًٙى صوعون " هظ الْى ؤٖضث لىا حٍغ

ُت ز٘ىت ''ٗلىهُا'' بىؾـ مضًىت مؿخًاهم بجزوٛ خىامت نلى ؤعغ ، ؾبخمبر 17 – 16ألازىحن و  ًىمي ألاخض

جإؾُذ لهظه ألاخضار التي طهب ضحُتها حىىص ،  و ْخلى الجىىص الُغوؿُحنو  مدملت بالجغحى      

ؾبخمبر مً هُـ الؿىت، طٖغث وضٛى حثامحن ؤعبهت حىىص مً  19في نضص ًىم ألاعبهاء ،  ومتروبىلُحن
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 بإن الجِش1956/  20/09جابهذ  في نضصها لُىم و  طٖغتهم بإؾمائهم      و  مىؿٓت الهملُاث ب٘ؿاوي

الؿلؿاث املحلُت للبلضًت املخخلؿت ب٘ؿاوي ؤلٓىا الىكغة ألازحرة نلى ْخلى هظه الهملُت و  ؾٙان مؿخًاهمو 

 .(42) 18/09/1956ًىم 

ت التي َاحإث ْىاث الاخخالٛ      كً ؤن اإلاىؿٓت باجذ آمىت التي قلذ ج ، ًجهلىا طلٚ وؿخيخج ْىة اإلاهٖغ

مبر ت اؾدشهاص ْاثض ال٘خِبت ،  و بهض الٓػاء          نلى املجمىناث ألاولى لثىاع ؤٛو هَى  هخج نً هظه اإلاهٖغ

اْهالشهُض  َغاع بُٓت املجاهضًً هدى شّغ اإلاىؿٓت لُخجضص الٓخاٛ في و  " دمحم الجبلي "مو مجمىنت  مً َع

اح في هظه اإلاىؿٓت الثىعٍت الـي ؤبذ الاخخ ت ياع الُغاشُذ بإوالص ٍع بىُـ  1845حىان  18الٛ مىظ مدْغ

حضصث الههض مو الثىعة اإلاؿلحت خُث ؾخهٍغ هظه اإلاىؿٓت ؤنىِ اإلاهإع بهض و  43)البلضًت املخخلؿت 

سُت. ت الخاٍع  هظه اإلاهٖغ

 جيش التحرير الىطني باملىطقتو  الحرب الىفسيت املتبادلت  ما بين الجيش الاستعماري  – 6

غ الجؼاثغي  ش اإلاهإع الحغبُت، بحن حِش الخدٍغ ت ال٘بري في جاٍع ، شهضث مىؿٓت الكهغة بهض هظه اإلاهٖغ

غ و  خغبا هُؿُت، حِش الاخخالٛ الُغوس يو  اإلاهُٙل بهض ماجمغ الطىمام بنالمُت بحن زالًا حبهت الخدٍغ

ٗاث بحن مجمىناث ضًحرة و  البلضًاثو  الٓغي         و  باإلاضاشغ غجىاضل الاشدبا ٖخاثب و  لجِش الخدٍغ

ت و  لجان زاضت باالؾخهالماثو  الجِش الُغس ي اإلاضنىمت بالؿحران الحغبي مً حهت الُّغ ؤلاصاٍع

حن باإلاىؿٓت بهضٍ نؼلهم نً الثىعة اإلاؿلحت   اإلاخسططت، التي شيذ خغبا هُؿُت شغؾت نلى الجؼاثٍغ

غ .و  ٗاث ؤَغاص حِش الخدٍغ  َغع الخىاّ نلى جدغ

 سيت لجهاز الاستعالماث الفروس ي أساليب الحرب الىف-أ

متها في خغبها بالهىض الطِىُت ت مً ججغبت هٍؼ ْامذ بخؿبُٔ زؿـ حضًضة ،  و اؾخُاصث َغوؿا الاؾخهماٍع

ؤضضعث حهلُماث زاضت بإؾالُب ،  و بهضٍ نٛؼ الشهب الجؼاثغي نً زىعجه، في مجاٛ    الحغب الىُؿُت

حن او  هظه الحغب الُٓام بدملت صناثُت خٛى ؤلاضالخاث اإلاؼمو و  إلاؿلمحنجبىيي نالْاث حُضة مو الجؼاثٍغ

ٗاٍو  الدشُ٘ٚ في هظه الحغبو  الُٓام بها لطالح الؿٙان  َال بض  ، انخبرث ؤن الهمل الهؿ٘غي وخضه يحر 

نلى مؿخىي  1956الانالمي في شهغ ماعؽ و  لظلٚ ْامذ بةوشاء مطلحت للهمل الىُس ي ، مً نمل هُس ي

 . (44)الجؼاثغُْاصة الجِش الُغوس ي في 

 الضواثغو  و ْامذ الحٙىمت الهامت في الجؼاثغ بةوشاء مطالح الاؾخهالماث ملخخلِ ؤؾالٕ ألامً بالهماالث

ت الثىعةو  ؤما في مجاٛ الخإزحر نلى الؿٙان اإلاؿلمحن ْامذ  ، وخضاث الضٕع الُغوس ي مً ؤحل جدبو خٖغ

ت مخسططت، خُث جىاحضث بمىؿٓت الكهغة ا لهضًض مً هظه املخاَغ، التي لهبذ بةوشاء مطالح بصاٍع

حن في الخهاون مو الؿٙان حر الهمل لهمو  نمالئها في الخٓغب منهمو  صوعا باعػا في الخإزحر نلى الجؼاثٍغ  جَى

غ الىؾني مً زالٛ و  الؿبُتو  اإلاؿاهمت في الخضماث الاحخمانُت  و  ٗاطًب صناثُت  غض حبهت الخدٍغ وشغ ؤ

اٍ       بلٓاء اإلاىاشحر و  وخضة م٘بر الطىث و لهبذ هظه ، جبلًُهم باإلاؿخجضاثو  ؾٙان اإلاضنو  نلى ألاٍع

 خاولذ جىغُذ الٓاهىن ؤلاصاعي الخاص باالهخساباثو  اإلاطالح صوعا زؿحرا في الخإزحر نلى ؾٙان اإلاىؿٓت
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غ؛و  ؤلاضالخاث املخخلُتو  ذ هظه اإلاطالح في مىؿٓت مؿخًاهم بلى و  الغص نلى مىاشحر حبهت الخدٍغ جؿْغ

ت الخاضت ؤهمُت اإلا ت نلى الؿٙان       SASطالح ؤلاصاٍع ْامذ مً حهت و  و ْللذ مً جإزحر ألاػمت الىػاٍع

ؤن الجِش الُغوس ي و  بإجها بسحر ، مٓضمت مهؿُاث نً ألاوغام في الجؼاثغ، ؤزغي بخُىُض الضناًت اإلاػاصة

غ لُغوؿِىت، التي خاولذ هي في هكغها مىاوعة الاؾخهالماث الهامت ا،   و ًدٓٔ اهخطاعاث نلى حِش الخدٍغ

ت بحن الؿٙان؛ بؿبب  جؼاًض ضضي الثىعة ت مً املجاهضًً  ، بث الُْغ بط ال بهٓل مجيء ٖخِبت نؿٍ٘غ

 .(45)بإؾلحتها الثُٓلت بلى مىؿٓت الكهغة بضون بؾىاص شهبي 

جمثلذ في بوشاء َّغ مخسططت  ، ْامذ مطالح الحغب الىُؿُت الُغوؿُت باؾخسضام ؾّغ حضًضةو   

ت ؾىصاء نلى و  و ْللذ مً مساٍو الؿٙان ألاوعبُحن، جضعى " الٓىة الُغوؿُت " ٗاهذ حغاثم هظه الُْغ

غ ألامىُت الُغوؿُت غ خؿب انخٓاص الخٓاٍع  ٍغحو طلٚ في هكغها بلى ؤؾالُب البؿش،   و وشاؽ حِش الخدٍغ

مىو حؿغب ألاؾلحت هدى الثىاع و  غوَو الؿٙان اإلاؿلمحنجو  الخهظًب التي باث ًخهغع لها اإلآبىع نليهم و 

ذ ْامذ هظه اإلاطالح بمداعبت الضناًتو  مً اإلاًغب جىػَو اؾخبُان نلى ؾٙان و  جىوـ .و في هُـ الْى

خُث ؾغخذ نضة ؤؾئلت  نلى الؿٙان ألاوعبُحن  لىٓل اؾخجىابهم مً زالٛ هظه ألاحهؼة؛،  و اإلاىؿٓت

ٗاهىا وانُحن ، اإلاثُٓحن حن و  بما ًضوع نىض الؿاؾت الُغوؿُحن   الظًً  ؾالبىا بةحغاءاث و  الٓاصة الهؿٍ٘غ

ؤما يحر اإلاثُٓحن اإلاؿلمحن  َٓض هجحذ الضناًت مههم ألجهم وازٓحن مً الؿُاؾت الُغوؿُت  مً  ، ضاعمت

ا ْض جإزغو و  هي يحر صُْٓت خؿب هظه اإلاطالح ألجها ال حه٘ـ هىاًاهم الحُُٓٓتو  زالٛ ؤحىبتهم الهمىمُت،

ت ، ؤما  اإلاثُٓىن اإلاؿلمىن  ، بدملت الضناًت الُغوؿُت  َهم وانىن بمسخلِ مشاٗل اإلاؿإلت الجؼاثٍغ

 ، ؾغخىا وحهاث هكغ هم في خل هظه اإلاؿإلت .و اؾخسضمذ ؤًػا هظه اإلاطالح الحغب الىُؿُتو  ؤخضاثهاو 

ضىث لؿٙان مً زالٛ بطانت "بالٌ نلى امً زال وؾاثل الانالم الحضًثت مثل الغاصًى" التي ؤضبذ لها جإزحر 

غ       و  الخجمهاث و  الطىع و  اإلايشىعاثو  البالص"  بؾالّ ؤلاشاناث بهضٍ الخٓلُل مً صناًت حبهت الخدٍغ

ٗان ليشإة هظه الٓىة الضناثُت جإزحر بالٌ نلى الؿٙان خؿب هظا و  بناصة ألاوغام بلى هطابها،و  بالخالي 

غ  . 4) )الخٍٓغ

ٗاهذ جٓىم بها هظه اإلاطالحفي ؾُاّ الحغب و       وعصث نضة شهاصاث ملجاهضًً ؤخُاء  ، الىُؿُت التي 

مً  (47)الاعهاب الىُس ي نلى الؿٙان اإلاؿلمحن و  ناٌشىا هظه الحاالث مً جإزحر وؾاثل ؤلانالم الخؿحرة

غ غ مً الشبه اإلاضهُحن الخابهت للو  زالٛ جؼوٍغ بُاهاث حبهت الخدٍغ ثىعة الٓػاء نلى زالًا حبهت الخدٍغ

حن غ مً زالٛ وغو نمالء لها مً الجؼاثٍغ وغو ْالم خغاؾت منهم لحماًت الضواع مً هُاط و  بالضواٍو

ضًً للثىعة بهظه اإلاىاؾٔو  املجاهضًً بلُه ىن النهاع الجضًض  ، الخبلٌُ باإلاٍا طلٚ ما جىاولخه خطت جلٍُؼ

ضهم نلى ألاؾالُب الُغوؿُت بخإُٖ، الجؼاثغي في مىخضي املجاهض بدػىع بهؼ مجاهضي الىالًت الغابهت

غ في مىاؾٔ نضًضة مً الجؼاثغ  ً مجمىناث ْخالُت مىاوثت لجِش الخدٍغ حن بخٍٙى التي َغغذ نلى الجؼاثٍغ

 .(48)لُطل الشهب الجؼاثغي  نً الثىعة 

 جرائم  فروسا باملىطقت اهتقاما من وشاط جيش التحرير  –ب 
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 َمنهم مً اؾدشهض ، الظًً ْضمىا جطحُاث حؿُمت خاولىا جدبو الىػاٛ البؿىلي ملجاهضي اإلاىؿٓت،   

بْامت و  مداضغة اإلاىاؾٔو  الاؾدىؿاّو  منهم ما ػاٛ حي ًغػّ، ًخظٖغ حغاثم َغوؿا زالٛ نملُاث الخهظًبو 

ت            هالماث ٗل ألانغاٍ الضولُت ججاوػث ؤحهؼة الاؾخ،   و مغاٖؼ ججمُو الؿٙانو  املحدشضاث الهؿٍ٘غ

و اعج٘ب الجِش الُغوس ي بالىالًت ، انخبرتهم مجغمحن بضون مداٖمتو  اإلاؿاححنو  في مجاٛ خّٓى الاوؿان

مت  ، اهتهإ الٓاهىن الضوليو  منها اإلاىؿٓت الغابهت، حغاثم خغب ، مىاؾٓها املخخلُتو  الخامؿت بمهنى "حٍغ

التي ًخم اعجٙابها زالٛ َترة الهضاء غض ؤَغاص مهىُحن و  الضولي خغب هي املخالُت التي ٌهاْب نليها الٓاهىن 

 : (49)منها نضة شغوؽ و  ؤو غض املجخمو الضولي

ٗاث املخخلُت لٓىاهحن -" ذ نلُه ألامم اإلاخدضة في خغوبهاو  ؤنغاٍ الحغب مً حهتو  الاهتها مً حهت و  إلاا حهاَع

جهجحر املجخمو في املحدشضاث ... و  جغخُل –الحغب اإلاهاملت الؿِئت ألؾغي  –زاهُت َهي ٖظلٚ حشمل الٓخل 

". 

ت بالبلضًت املخخلؿت ٖؿاوي ،و في هظا ؤلاؾاع الظي ؤغخى  الكريالمهخٓل  ببىاء، ْامذ ؤلاصاعة الاؾخهماٍع

ٗان مٓبرة خُُٓٓت لٙل ػواعه ، ًؿلٔ نلُت مهخٓل اإلاىث  بؼج حمُو اإلاشدبه َيهم بهظا السجً الُكُو الظي 

، خُث خّىٛ َُما بهض بٛ مخدِ للمجاهض ، ألهىام نضًضة مً ؤؾالُب الخهظًبحهغع السجىاء و 

ه الاؾخهماع مً آالث الخهظًب ش مً زالٛ ما جٖغ خُث ٌهخبر ، الانخٓاٛو  مٓغاث السجًو  ٌؿدىؿٔ الخاٍع

 حغاثم حِش الاخخالٛ الُغوس ي باإلاىؿٓت .و  اإلآبلت نً َػاجوو  شهاصة خُت لألحُاٛ الحالُت

ت الخمغص في هكغ الجِش الُغوس يْض نَغو         ٗاث بهضٍ ْمو خٖغ َمً  ، ذ مىؿٓت الكهغة هظه الاهتها

غ ألاحهؼة الاؾخهالماجُت الُغوؿُت حهتٍر بدضور هظه الخجاوػاث  نىضما ًخم  الٓبؼ نلى  ،زالٛ جٓاٍع

اٍ ومغاٖؼ الاؾدىؿاّ لٙل اإلاشِبه َيهم والسجىن و  املجاهضًً  ، اإلاكلمتبْامت املحدشضاث لؿٙان ألاٍع

لت في قغوٍ يحر  ، بهضٍ مىههم مً الاجطاٛ بالثىعة التي جدضر ننها املجاهضون الظًً بٓىا َيها إلاضة ؾٍى

خُث ًظٖغ الباخث " ؤخمض مىٓىع" في  ، خُث اؾدشهض الهضًض مً ؾٙان اإلاىؿٓت َيها ، بوؿاهُت ال جؿاّ

اؾُحن آهظإ :"ًغي املحللىن ؤن الجِش املحللحن الؿُو  صعاؾت له نً مىاِْ الغؤي الهام الُغوس ي      

نىضما جمذ اإلاىآَت نلى 1956جىعؽ في الحغب في الجؼاثغ بشٙل  مباشغ مىظ ؾىت  و  الُغوس ي ْض ؤْضم

اث   » « Loi Cadreْاهىن الؿلؿاث الخاضت  اصي للجِش الُغوس ي نلى هظه اإلاؿخٍى التي مىدذ الضوع الٍغ
غة  لضحهابإن َغوؿا الا ، خُث وهخٓض مً حهخىا، (50) ت وقُذ حمُو ؤلامٙاهاث اإلاخَى ت ، ؾخهماٍع إلجهاء خٖغ

ألجهم في هكغها مخىعؾحن مو املجاهضًً ؛ لظلٚ  ، الاهخٓام منهمو  الثىعة بلجىئها بلى جغهُب الؿٙان

ألهه ببؿاؾت لم حؿخؿو مىاحهت ألابؿاٛ ، اؾخسضمذ حمُو ألاؾالُب الٓمهُت غض الؿٙان اإلاضهُحن

ٗاه تاملجاهضًً الظًً   .الاؾخٓالٛو  ىا  ًيشضون الحٍغ

غ هامت  باللًت الهغبُت لضي املجاهضًً اإلآبىع ، الكهغة لٓض اٖدشُذ ؤحهؼة الاؾخهالماث إلاىؿٓت     جٓاٍع

غ مغؾلت للؿلؿاث الهلُا في اإلاىؿٓت الغابهتو  نليهم  ، ْامذ هظه اإلاطالح بترحمتها  ووشغها نلى شٙل جٓاٍع
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اجو لهملُاث الٓمو  ًغوي مً زاللها هاالء املجاهضًً وعص   ،  والخهظًب اإلاماعؾت غض ؾٙان اإلاىؿٓتو  ْو

غ ما ًلي   : (51)ؤًػا في هظا الخٍٓغ

ت مشابهت لخلٚ اإلاهخٓالث التي ؤُْمذ ؤًام الحغب  "ُْام حِش الاخخالٛ الُغوس ي ببىاء  مهخٓالث زإٍع

ت بةوشاء املحدشضاث مً زالٛ ما ًجغي خالُا ؤزىاء الثىع  ، الهاإلاُت الثاهُت غض الُغوؿُحن ٍغ ة الخدٍغ

ت ملجمىناث ؾٙاهُت غو  نؼلها نً مدُؿها "و  الهؿٍ٘غ بإهه جم بوشاء مددشض ؤو مهخٓل  ،  ٍػُِ الخٍٓغ

و نؿ٘غي  الاؾدىؿاّ للؿٙان اإلاضهُحن مً زالٛ و  ٍىحض بهظه اإلاهخٓالث صاع للخهظًبو  بالٓغب مً ٗل مْى

 الحىع اإلااجيو  ُت مثل الخهظًب بىاؾؿت ال٘هغباءاؾخسضام وؾاثل حهظًب يحر بوؿاهو  خمالث اإلاضاهمت

 الػًـ نلى اإلاؿدىؿٓحن بإؾئلت جؿغح نليهم منها :و  اؾخسضام ْاعوعاث ػحاحُتو 

ٍؼج باأليلبُت في مهخٓالث ومىاْو ألاشًاٛ و  ما نالْخ٘م بهم بلخ...، َُؿلٔ البهؼ –هل عؤًخم الُالْت "  - 

ًالشاْت مىزٓحن بؿالؾل للهمل في مؼاعم اإلاه  ، بًظاء هاْظ ًدُل لهم البٓاء نلى ُْض الحُاة َٓـو  مٍغ

ٗاهذ ألاحهؼة الٓمهُت الُغوؿُت،  و ٖخىػَو زبزة واخضة     نلى ؤعبهت سجىاء تهضٍ مً زالٛ هظه ، بالخالي 

غ في مىاؾٓهم.، ألانماٛ  الاهخٓام مً  الشهب الجؼاثغي بخدمُله ؛صَو زمً وشاؽ حِش الخدٍغ

حن لؿبب ، غذ مىؿٓت الكهغة  لهملُاث بشهتحهغ  ، و مً هظا اإلاىؿلٔ يحر بوؿاهُت غض الؿٙان الجؼاثٍغ

غ بمىؿٓتهم والاهخٓام منهم، عثِس ي ت  ، جمثل في  وشاؽ حِش الخدٍغ ألجهم في هكغ ؤلاصاعة الاؾخهماٍع

غ الىؾني اي  ، وؤحهؼتها ألامىُت املخخلُت مخىاؾئىن مو زىاع حِش الخدٍغ ت ؾُضي الْؼ خُث شٙلذ مهٖغ

 حا خُا لخػامً ؾٙان اإلاىؿٓت مو زىعتهم مً زالٛ شهاصة اإلاطاصع الُغوؿُت هُؿها مً مغاؾالثهمىط

 ٖخاباث صحُُت ؾبٔ لىا ؤلاشاعة لبهػها . و 

 خاجمت 

مبر  ، شهضث مىؿٓت الكهغة     ت بجضاعة  في الُاجذ هَى ٍغ ٗاهذ هاجحت عيم ْلت 1954اهضالم الثىعة الخدٍغ و 

ؼ نضص ٖبحر و  ؤلامٙاهاث ًجمٖغ بؿبب جىاحض ؤخؼاب وؾىُت وشُؿت باإلاىؿٓت ؛ مما ؤصي بشباب  ، مً اإلاهمٍغ

و ، ججلى لىا طلٚ مً زالٛ نشغاث الشهاصاث ملجاهضي اإلاىؿٓتو   ، اإلاىؿٓت     بلى الالخداّ بالهمل الثىعي

تو  ؤًػا ٖم هاثل    مً الىزاثٔ ألاعشُُُت اإلاخىاحضة بضوع ألاعشُِ الُغوؿُت  ذ لىا التي ؾمد، الجؼاثٍغ

 باإلؾالم نلى اليشاؽ الثىعي باإلاىؿٓت .

ًو     غ الىؾنيو  ٖظلٚ صحاَت اإلاهمٍغ ضة املجاهض لؿان خاٛ حبهت الخدٍغ ْضمذ لىا مهلىماث يىُت  ، حٍغ

ها ال٘بري ما بحن و  بإخضار اإلاىؿٓت بالخالي َمىؿٓت الكهغة الىاْهت في جغاب نمالت و  ،1956و 1954مهاٖع

(و بىن دي شلفو  بىسكيببلضًاتها الٙاملت الطالخُاث )و  كساويخخلؿت مؿخًاهم ؾابٓا ببلضًتها امل

ت  ، الشلِ خالُاو  اإلاىاؾٔ املجاوعة لها بىالحي يلحزان ٗاهذ مو مىنض َجغ حضًض مً ؤحل عبذ مهٖغ

الانخٓاالث و  الاؾخٓالٛ ؛عيم الكغوٍ الطهبت التي ناٌشها ؾٙان اإلاىؿٓت مً زالٛ نملُاث الٓخل اإلابرمج

املحدشضاث الخاضت بخجمُو ؾٙان اإلاىؿٓت  في مغاٖؼ ؤمىُت شضًضة و  الكريال الخهؿُُت في مهخٓل 

حن مً الاجطاٛ بالثىعة  حن .و  الحغاؾت بهضٍ مىو الجؼاثٍغ  ٖبذ الغوح الخدغعٍت لضي الجؼاثٍغ
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 البحث:ملخص  

ت بخإًُذ ومىاـشة الذُو الفذًهت و الؽهُهت لها قهي بل  يزلَ  خظُذلم جدن الثىسة الجضاثٍش

ُّ رلَ غلى شخيء قةهما ًذُول بخإًُذ ومااصسة شخفُاث غاإلاُت مثهكت، ت ئن د  غلى غذالت الهمُت الجضاثٍش

كعهم هم ؤه وعاواإلالكذ للىظش ؤن بػن مثهكي ومكٌشي قش ، العُاسخيبىىغُه الػعٌشي و وؤخهُت الٌكاح 

ذها ظىاء بذاقؼ  ًّ ومً ؤمثلت رلَ الكُلعىف و اإلاكٌش الكشوسخي قشاوعِغ  بًذًىلىجيؤو  بوعاويمً ؤ

ت؟ هزا ما ًدىاوله  حاوعىن قما هي ؤظباب ومظاهش وهخاثج جإًُذ هزه الصخفُت الكشوعُت للثىسة الجضاثٍش

 هزا اإلاهاُ اإلاخىالؼ .
summary 

Algerian revolution did not incite the support and advocate for the friendly 

countries and sister have all but benediction as well as support and sustain 

intellectual world figures, and while this indicates that anything, it shows the 

justice of the cause Aldzairahoohakah fight the military of both types and 

political, and striking that some intellectuals and thinkers in France are Onnevshm 

of endorsed whether motivated by humanitarian or ideological examples include 

the French philosopher and thinker Francis Jansson what are the causes and 

manifestations and the results support this personal French Algerian revolution? 

this is addressed in this article is modest 

ؤو بن اإلاخدبؼ لكترة الخىاحذ الكشوسخي بالجضاثش ًالخظ ؤهه لم جخل قترة مً الكتراث مً مهاومت معلخت 

ولهذ نام الاخخالُ الكشوسخي بىلؼ مخىىاث للهماء  .ُت ؤو هماُ ظُاسخي ؤو زىسة مىظمتخكالت ؼػباه

، غليها معخػمال ؼتى ؤهىاع البىؾ والهمؼ ؤّدث بلى ببادة نباثل بإيملها والى خشم مذاؼش بما قيها وبمً قيها

ً ...الى ؤن حاءث زىسة هىقمبر الخالذة ظىت  قٍاهذ  1954والاظخدىار غلى ألاساضخي وجىصَػها غلى اإلاػمٍش

جا إلاهاومت الؽػب الجضاثشي  ت برا ما  ،الكشوسخي الؿاؼم لالخخالُجخٍى ت زىسة حماهحًر والثىسة الجضاثٍش

ًاهىا في مػظمهم مً غىاـش ( رلَ ؤن نادة هزه الثىسة الشوظُت نىسهذ بالثىساث ألاخشي )الكشوعُت ؤو

ً غلى الظلم والالىهاد جدذ الىظام الاظخػماسي   .1الكالخحن والػماُ الزًً ؤـبدىا ووىُحن زاثٍش

ت ) وبما خههخه مً جالخم ، ( لم جٌدعب مً جطخُاث ؤبىائها 1962- 1954بن غظمت الثىسة الجضاثٍش

مً نادة الؽػىب ومكٌشيها  بحن نادة الثىسة والؽػب قهي،بل يزلَ بخػاول ومااصسة الػذًذ

في جذغُم ، ومثهكيها،وما يهمىا في هزه اإلاهاُ هى الكئت الكشوعُت اإلاثهكت التي ظاهمذ بٍل ما جملَ
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ت ًاهذ جامً بمىاهمت الاظخػماس ومعاهذة  ممثلت في ألاخضاب، ومعاهذة الثىسة الجضاثٍش ت التي  الِعاٍس

ًاث الخدشس  ػخبر الخضب الؽُىعي الكشوسخي )، خش ( ؤخذ ؤخضاب جُاس الِعاس parti communiste francaisَو

الكشوسخي الزي هى غمى في ألاممُت الػاإلاُت الؽُىغُت بر )) ًجب غلى ًل خضب مىمىي جدذ لىاء ألاممُت 

الُت  ًاث التي جدذر في اإلاعخػمشاث الامبًر الؽُىغُت الثالثت ؤن ًٌؽل بذون ؼكهت ؤوسخمت غً ًل الاهتها

ًاث الخدشس  غلى ؤال ًهخفش رلَ غلى الجاهب اإلاػىىي وبهما مادًا ؤًما والػمل غلى وشد ومعاهذة خش

الُت مً ًل اإلاعخػمشاث (( ًي،والِعاس  2الامبًر وسؾم حػذد ؤخضاب الِعاس الكشوسخي منهم الِعاس الاؼترا

ًي اإلاىخذ ًاهىا ؤيثر حػاوكا ومااصسة للثىسة بال 3اإلاخىشف،والخضب الاؼترا  ؤن مىاللي الِعاس الثىسي 

ت قهذ والبىا بمىاهمت خشب الجضاثش ووالبىا باظخهاللها وؤداهىا واظدىٌشوا الهمؼ الكشوسخي  الجضاثٍش

 ولًٌ إلاارا هزا اإلاىنل ؟؟4اإلاعلي غلى الؽػب الجضاثشي 

ت لِعذ  لهذ ؤدسى الشؤي الػام الكشوسخي غامت والىخبت اإلاثهكت الكشوعُت خاـت بإن الثىسة الجضاثٍش

ًاهذ جىػتهم العلىاث ، لذه بل هي لذ الاظخػماس وبإن املجاهذًً لِعىا مخمشدًً وظكاًي دماء يما 

ت ولػل نىاهحن ألاهذًجُىا 5بل هم والب خو مؿخفب زاسوا مً ؤحل اهتزاغه مً ًذ املخخل، الاظخػماٍس

ت حن هى  6الضحٍش ت بالجضاثٍش ما قخئذ جاهب لمحر ًل قشوسخي خش ًذسى ًهُىا بإن ما قػلخه قشوعا الاظخػماٍس

م ولم جٌخل قشوعا  قٌُل ال ًمٌىه ؤن ًهل في وحه هزا الجبروث والىؿُان،، ت غاس في حبُنهاـو

ًاهذ جفذس نىاهحن  ت بالهىاهحن اإلاعلىت غلى ؤلاوعان الجضاثشي اإلاؿلىب غلى ؤمشه آهزاى بل  الاظخػماٍس

ت وحػلها جابػت لها ، ًت قشوعُتخها ؤن جٍىن الجضاثش وال ومً اإلااظل  7ؤخشي للخمعَ باألسك الجضاثٍش

بوعاهُت وغىذما ًثىسون غلى هزه  ٌػِؾ ؤبىائها )خعب مكهىم الكئت اإلاثهكت الكشوعُت ( ؤولاغا ال

 ألاولاع ًىاحهىن بالهمؼ والخىٌُل والالىهاد وؤي الىهاد ؟؟

  :سياست التعريب في الجزائس

ل ألاغماُ ال الؽػب الجضاثشي  وعاهُت اإلاهترقت في خوبالبن غملُت الهمؼ والالىهاد والخػزًب ًو

ت ) ٍش لُت ظىت15(بل ))بن نىاث الاخخالُ نامذ مىز  1962- 1954لِعذ ولُذة الثىسة الخدٍش  1830حٍى

ظىي سؾبت حِؾ الؿضو في ، بػملُت نهب وخشم وجهخُل للعٍان الػُض في الػاـمت دون ؤي مبرس لزلَ

ت التي جثبذ اخخالظاتها وظشناتها بؼباع ؾشاثضه الىخؽُت مً حهت وسؾبت نُادجه في بجالف الؽىاهذ وألادل

رلَ ؤن الػمل غلى بسانت الذم الجضاثشي وبظالخه بمبرس  8في خمم الكىضخى اإلافىىػت مً حهت زاهُت((

خ الاظخػماس الكشوسخي بالجضاثش وؤن الهخل الجماعي و الخػزًب و  9ؤوبذون مبرس هي ظاهشة الخفهذ بخاٍس

ذ ؤـبدذ ؤغماال حذ غادًت للجىذي الكش   10وسخي ومجشد مخػت و حعلُتالدؽٍش



 ط د/ مسعىد بقادي -دمحم الزيند/ حملت الحقائب خالل الثىزة الجزائسيت                                                     

 

208 
 

وهل ٌػهل ؤن خكظ الىظام هزا ٌعخذعي ججىُذ 11خكظ الىظام"غلى خشب الجضاثش مفىلح "لهذ ؤولو 

 20000حىذي آخش ًيخظشون باإلاؿشب و  150000اقت الى لؤيثر مً هفل ملُىن حىذي مً املخاسبحن بال 

 12في جىوغ

ت )التي دامذ مذة  بن ما نام به الجِؾ الكشوسخي في الجضاثش ببان قترة ٍش ؤًام  5ؼهشا و  92الثىسة الخدٍش

غ ؤو وها، ال حعػه مجلذاث، (في خو الؽػب الجضاثشي  ما ٌعمى بعكاح الجضاثش ما  هى را الججراُ ؤوصاَس

، جىكُزا ألوامش الجمهىسٍت الكشوعُت وبخىحيهاث مً ظلىاتها الػلُا، قتئ ًشدد ؤهه انترف ما انترقه

عخىشد ناثال : الػمل ًان مً ؤحل بالدي مػخهذا في رلَ ؤهجي ؤخعً ـىػا َو ، الزي نمذ به في الجضاثش 

ورلَ ؤن ما ههىم به وهدً وػخهذ ؤهىا هادي مً خالله واحبىا ال ًمًٌ ؤن ، وبن يىذ لم ؤسد ؤن ؤنىم به

ًاهذ حعخػمله العلىاث الكشوعُت في الجضاثش الى  13هىذم غلُه لهذ جىىس مفىلح خكظ الىظام التي 

خىحب غلى العلىاث الكشوعُت الهماء غلُه )...(قكي ))ج نّذم  1956دظُمبر  31مشد وغفُان وبلبلت ((ٍو

شا غاما خُى ولػُت الخشب اإلاخىخؽت في  الخايم الػام للجضاثش سوبحر الًىظذ للبرإلاان الكشوسخي جهٍش

حن بلـ  اخخكىا و  3876 منهم خىالي 23189الجضاثش بر ـّشح ناثال بإن غذد الهخلى في ـكىف الجضاثٍش

ا غنهم  14البدث ما صاُ حاٍس

ت الكشوعُت بلى ولؼ  ت قهذ ظػذ العلىاث الاظخػماٍس ٍش ت الثىسة الخدٍش بهه وبكػل جىىس واظخمشاٍس

الل في 335ورلَ مً خالُ بنامت مددؽذاث ))واسجكؼ بزلَ غذد اإلاشخلحن مً ، خاحض بحن الؽػب وزىسجه

ونذ اظخمش اإلاعخػمش في ظُاظت الخهجحر الى املخدؽذاث  1959ل بلى ؤيثر مً ملُىن في آقٍش 1958ظبخمبر 

لذ الى ملُىن و  ...ونذ ظماها اإلاعخػمشون بالهشي الجذًذة  1960الل مددؽذ في دٌعمبر  600ختى ـو

))15 

ل الجضاثشي آالم الجىع واإلاشك وحػزًب اإلاعخػمش قهذ حاء في يشاظت مالخظاث  لهذ غاوى ؤبىاء الٍش

ما ًلي ))سؤًذ ؤوكاال جخمحز غظامهم جدذ البؽشة  1959ؤيخىبش  14/15في  ألاظهل حاى بىمىن 

بىلىح،بنهم ؤوكاُ ؤنهٌتهم الخمى والبرد قلم ًٌخمل همىهم وساقهتهم الصخىب والهضاُ وؤًلتهم ألامشاك 

ولم ًًٌ الىلؼ الفحي في  16)...(لهذ سؤًتهم ًشججكىن مً الخمى وهم سانذون غلى ألاسك بذون ؾىاء

ت ))قكي ظىت  السجىن  ٍش اف ختى نبل اهذالع الثىسة الخدٍش ًان غذد اإلاعاححن في  1877ؤخعً مىه في ألاٍس

ًاهذ ؤغماسهم جتراوح ما بحن  148منهم  4611الجضاثش  ونذ ؤـِبىا بإمشاك مخىىغت ، ظىت 60 – 16امشؤة و

 17هىغا51بلؿذ 

اظدىٌشث ؾالبُت الكئت ؤمشاك...الخ ( –سجىن  -مددؽذاث–اهىالنا مما ظبو ريشه)حػزًب 

قععى بػمها ، الكشوعُت اإلاثهكت ما جهىم به ظلىاث الاخخالُ في الجضاثش مً ؤغماُ بؽػت في الجضاثش
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حاهذا للخُلىلت دون اظخمشاسه في الجضاثش قهذ وّحه يثحر مً الكشوعُحن وبخاـت منهم اإلاكٌشون هذاءاث 

وال ًكىجىا هىا ؤن هزيش بالهُئاث  18ػزًب(اهخهذوا قيها العُاظت الكشوعُت في الجضاثش )خاـت الخ

ش مفحر الؽػىب ولػل مً ؤبشصها هُئت  ًاهذ جذاقؼ غً خهىم الاوعان وجهٍش واإلاىظماث الذولُت التي 

ًان ؤو  ألامم اإلاخدذة التي ًشي مُثانها بإن ))الخػزًب هى ؤي غمل ًيخج غىه ؤلم ؤو غزاب ؼذًذ حعذًا 

 19غهلُا ًلخو غمذا بصخق ما((

ت ابخذاءا مً غام لهذ ح واظخمشث في وؽاوها الى  1957ؽٍلذ ؼبٍاث الذغم الكشوسخي للثىسة الجضاثٍش

خ  1962ؾاًت  ًان جاٍس ت ونذ  ايخىبش 2ولّمذ مجمىغت مً الكشوعُحن ونكىا الى حاهب الهمُت الجضاثٍش

خ الكػلي لخإظِغ هزه الؽبٍاث 1957 ًاهذ الاهىالنت مً مجُز العُذ قشاوعِغ ح، هى الخاٍس اوعىن و

وهىا خّو لىا ؤن هدعاءُ مً هى  21ويزلَ اجُان بىلى20ماظغ هزه الؽبٌت بلى حاهب ـذًهه هجري ًىسٍل

قشاوعِغ حاوعىن ؟وما وبُػت هزه الؽبٌت التي ؤوؽإها ؟وما هىغُت الخذماث التي ظاغذث بها الثىسة 

ت ؟ويُل واحهتها العلىاث الكشوعُت آهزاى ؟؟  الجضاثٍش

مً مىالُذ ًىلُى/جمىص ظىت  22هى قشوسخي اإلاىلذ والجيعُت francis jeansonفساوسيس جاوسىن :

ًاهذ  23بلىم الذساظاث الػلُا في الكلعكتجدفل غلى ؼهادة ؤلاحاصة في آلاداب ود، في مذًىت بىسدو 1922 و

هشب مً قشوعا لُذخل في  1943بذاًت معاسه الكٌشي و العُاسخي نبل اهذالع خشب الجضاثش ...وفي ظىت 

ً سبُػا واسظل الى مػخهل محراهذا دي ببشو ؤؼهش يىل ا لػمل العشي واغخهل ًىم اجمامه الىاخذ والػؽٍش

ت)وعبت للخايم الاظباوي قشاهٍى آهزاى(وغىذما ؤولو ظشاخه اهخشه في  اإلاػخهالث في اظباهُا الكشاهٍاٍو

هُا وؤـبذ مً ألاهفاس اإلاخدمعحن للذ ت الكشوعُت بؽماُ بقٍش  24ٌؿىلُتـكىف اإلاهاومت العٍش

وفي ظىت ، غىذما الخدو بالهىاث الكشوعُت اإلاشابىت بالجضاثش 1943صاس حاوعىن الجضاثش ألُو مشة ظىت 

ت ، صاس الجضاثش للمشة الثاهُت 1948 اسة التي ؾّحرث مجشي خُاجه ججاه هظشجه للعُاظت الاظخػماٍس هزه الٍض

ىخه مً نُاط مذي الاخخهاس الزي 
ّ

ًان ًماسظه اإلاػمشون الكشوعُىن لّذ اإلاىبهت في الجضاثش ))بر مٌ

حن اسجه  25((ها الاظخػماس غلى الؽػب الجضاثشي ويزا الظشوف ؾحر ؤلاوعاهُت التي قشل، الجضاثٍش وؤزىاء ٍص

حن قدعاءُ في  ً وسؤي بإم غُيُه الكىاسم الاحخماغُت الٌبحرة حذا بُنهم وبحن الجضاثٍش للجضاثش اخخَ باإلاػمٍش

ًاهذ وما جضاُ جخؿجى بها قشوعا ؟؟ويم هاله الىلؼ الزي سآه نشاسة هكعه ؤًً الػذالت وا لهُم الاوعاهُت التي 

زم رهبذ الى ظىُل خُث نمذ بجزهت في اإلاذًىت سقهت ء ججىاله بمذًىت ظىُل بر ًهُى ))وظمػه ؤزىا

هجت زم ؤيمل خذًثه بل 26ها اهظش هزا هى اإلاٍان ًىمت مً الجحر ناُ لي:، سثِغ الذاثشة وإلاا ونكىا ؤمام

اء لهذ ؤساد الػشب الخمًٌ مىا ولٌىىا هدً الزًً جمٌىا منهم في النهاًت )...(ؤلل نخُل منهم مهابل نخُل  يبًر

شث في قشاوعِغ حاوعىن ؤًما جإزحر ألنها 27((خذ مىا ؤحل ًا ظُذي ؤلل بىاخذوا
ّ
هزه الػباساث هي التي ؤز
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ًان ؼاهذا غليها ق ؟ ما هى سؤي قشاوعِغ حاوعىن في رلَـذسث مً معئُى قشوسخي غاػ هزه ألاخذار و

لهذ ؤحاب بىبرة خادة ال جفذس بال مً قم سحل غمُو الخكٌحر بػُذ الىظش ناثال )) ؤـبذ ألامش مىزثز 

ًان في ًل ًلمت جكّىه بها  باليعبت لي معإلت مدعىمت سبما ًٍىن هزا الشحل ًظً ؤهجي مخىاوئ مػه ولهذ 

ًاهذ ًمًٌ ؤن جفذمجيًخدذر باظم قشوعا ولم ًذس في خلذه ني ؤ داجه  في رلَ الُىم بالزاث ،، ن جفٍش

وبزلَ ٌػخبر قشاوعِغ حاوعىن  28جدىلذ مؽاغش الاؼمئزاص في ؤغماقي بلى نىاغت جامت بمشوسة الخمشد((

ولم ًخكاحإ باهذالع ،، مً اإلاثهكحن الكشوعُحن ألاواثل الزًً غاسلىا ظُاظت بالده الػذواهُت غلى الجضاثش

ت في الكاجذ مً هىقمبر الثىسة الجضاث ًان ًىد الاهخهاُ الى غحن اإلاٍان إلاهابلت نادة الثىسة وهي  1954ٍش قهذ )) 

هُابت غىه والتي صاسث  -ًىلُذ–في بذاًتها بال ؤن جكانم مشك العل ؤلضمه البهاء بكشوعا قإسظل صوحخه 

ت ؼىوا يبحرا وغىذما نىػذ الث29 1955الجضاثش زالر مّشاث في قُكشي وماي وظبخمبر مً غام  ىسة الجضاثٍش

تها نّشس حاوعىن ججاوص مشخلت الٌالم والىماُ الكٌشي بلى اإلاعاهمت الكػالت في الثىسة بلى  في اظخمشاٍس

ش  ش مً ؤحل اظخهالُ الجضاثش قىلؼ بِخه وظُاسجه جدذ جفشف مىاللي حبهت الخدٍش حاهب حبهت الخدٍش

ثمً الزي ًذقػىهه مً ؤحل وحىدهم ومً ؤحل الىوجي رلَ)) ؤن الشحاُ الخهُهُحن ًهاظىن بدعب ال

 30الذقاع غً الخهُهت ((

 شبكت جاوسىن :

ًاث الخدشسٍت في الػالم منها ؼبٌت التروحعٌُحن  ًاهذ هىاى مجمىغت مً الؽبٍاث جذغم الخش لهذ 

ً في قلَ مِؽاُ سابتي اإلاػشوف باظم بابلى، ويزلَ ؼبٌت الذسب  الخابػت لألممُت الشابػت والذاثٍش

ش  ؾحر ؤن ؼبٌت31الؽُىعي حاوعىن هي التي ؤخزث ؼهشة يبحرة ومٍاهت مخمحزة في جذغُم حبهت الخدٍش

ًان مجاصقت، الىوجي رلَ ؤن ألاولاع الػامت في الجضاثش هي التي ، ولم ًًٌ حؽٌُلها اغخباوُا سؾم اهه 

الى الجضاثش للهاء  1950بر ؤهه إلاا دعي حاوعىن غام  .وعىن بمشوسة جهذًم الذغم للجضاثشؤوخذ الى حا

ىن خُث ًهُى غنها  ظلعلت مً املخالشاث خُى معشح ظاسجش غشف الباط واإلاٍاهت التي ؤبخلي بها الجضاثٍش

ًان  23((بن ما سؤًخه وظمػخه خالُ هزه الشخلت ٌؽٍل الفكدت الثاهُت مً مػلىماحي غً الجضاثش)) ونبلها 

س الؽػب الكشوسخي وناُ ))بن قشوعا نذ 
ّ

ًاهُتحاوعىن نذ خز وهي معخػذة لإلهكجاس ، اظخىوىذ ؤسلا بش

 33في ؤًت لخظت((

ًان قُلعىقا نبل ؤن ًٍىن مىالال قةهه سؤي لشوسة ؤن  وغلى اغخباس ؤن حاوعىن يما ؤؼشها بلُه ظابها،

ًجعذ ؤقٍاسه مُذاهُا،بر اهه لم ًهخىؼ بالٌخابت ))ألنها قػل لشوسي لٌنها ال حعخىفي بمكشدها ًل ـىس 

 34ما ؤنها نذ حعجض غً جدهُو ما حعخىُػه اإلاماسظت اإلاُذاهُت((الكػل وال ظُ
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غ حن غبر ؤخُاء باَس زم ؤخز ًيسج سوابي ، اؼخؿل حاوعىن ظاثو وايسخي قىهل اإلاىاللحن الجضاثٍش

الاجفاُ لخىقحر ؤمايً بًىائهم،زم حّىذ بالظاقت الى صوحخه "ًىلُذ"حماغت ؤخشي ؤمثاُ بًدُان بىلى ؤظخار 

ًاهذ جىهفه الاختراقُتالكلعكت في زاه تؼابخاُ وصوحخه بىال )...( ولًٌ وؽاه هزه الؽبٌت  ػخبر  35ٍى َو

خ جإظِغ ؼبٌت حاوعىن التي ؤـبدذ مهٍُلت خها)...( ولهذ جهشس  1957الثاوي مً ؼهش ؤيخىبش ظىت جاٍس

، اللحنخها ؤن ًخىلى قشاوعِغ حاوعىن ؤلاؼشاف غلى اإلاعاثل اإلاشجبىت بخىقحر ؤلاًىاء و العالمت للمى

ت ؾحر الؽشغُت التي ظهشث في ، 36مً ونخه 75%ولهذ اظخدىرث جلٌما اإلاهمخان غلى  وهزه الؽبٌت العٍش

قشوعا في الخهُهت حػخبر )) ؼٌال مً ؤؼٍاُ الخػبحر العُاسخي والخمشد والػفُان غلى العلىت الخايمت في 

 37قشوعا 

ًاه ذ مىىوت بها خاـت وؤنها جيؽي في قشوعا وبالىظش بلى ؤهمُت ودوس هزه الؽبٌت قةن ؤغماال يثحرة 

ًاث وألامىاُ وألالبعت وألاؾىُت  ومً ألاغماُ ألاظاظُت التي جهىم بها الؽبٌت، بالزاث هي حمؼ الاؼترا

ت ت مً وألادٍو ذًً واإلاخػاوكحن مؼ الثىسة الجضاثٍش حن و الكشوعُحن اإلاٍا ً الجضاثٍش يما ، الػماُ اإلاهاحٍش

ت  ذ جهىم هزه الؽبٌت العٍش ب الكذاثُحن مً قشوعا و حعلُدهم خعب جفٍش ؤًما بخهذًم ًذ الػىن لتهٍش

)وػم قاألظلخت اإلامىلت نذ جٍىن مفىبت لىػً الجِؾ الكشوسخي مً  حاوعىن الزي ًايذ رلَ ناثال:

ًاهذ جهىم به الؽبٌت قةهه نذ بلـ حجم اإلابالـ املخفلت  38الخلل (( وهدُجت لهزا املجهىد الطخم التي 

ا،ونذ اغترف  400ما ًمأل ظخت ؤو زماهُت خهاثب ؤي ما نُمخه خىالي  ،1958ظىت  ملُىن قشهَ قشوسخي ؼهٍش

حاوعىن هكعه بإن))هزه ألامىاُ جفشف ؤخُاها في ؼشاء ألاظلخت التي نذ حعخػمل لّذ غذد مً 

ًان رلَ بذون ؼَ   .39الجعُم في هظش الشؤي الػام الكشوسخي(( وخىاهاالكشوعُحن،و

ًان ٌعبب مؽٍلت في ههلها بر يُل ًخم ههل هزا الٌجز بلى ما وساء بن هزا الٌم الها ثل مً ألامىاُ 

ًاهذ وؽىت في هزا املجاُ بر ظاهمذ ظكاسة جىوغ في رلَ )...( ونذ  الخذود ؟ ))الؼَ ؤن الذبلىماظُت 

عشي مهابل غمىلت  .40وظاسث ألامىس دون مضعجاث((، ههلذ هزه ألامىاُ بلى بىَ ظَى

ت جامت لهذ ظاهمذ قذسال ش بكشوعا معاهمت يبحرة في الخيعُو مؼ ؼبٌت حاوعىن في ظٍش ُت حبهت الخدٍش

ًان ًهىم بها البىلِغ الكشوسخي في مشانبت ومىاسدة ؤغماء الؽبٌت بحن الخحن و  سؾم الاحشاءاث اإلاٌثكت التي 

 41.ػزًبألاخش في قشوعا هاهَُ غً مىاسدة اإلاىاللحن و اإلاىالالث في الجضاثش وما حػشلىا له مً ح

ًان غلى سؤط  ت للؿاًت بر نام "ـالح الىاوصخي" الزي  ًاهذ الاجفاالث جخم بفكت مىظمت وظٍش ولهذ 

حن بفكت مىخظمت ش الىوجي بكشوعا إلاذ اإلاعاغذة للجضاثٍش جىلى  1957وفي ـاثكت ، قذسالُت حبهت الخدٍش

ش بكشوعا خلكا لفا  42.ي ؤلهي غلُه الهبنلح الىاوصخي الز"غمش بىداود" سثاظت قذسالُت حبهت الخدٍش
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بهه وبعبب هزا اليؽاه الذئوب ألغماء ؼبٌت حاوعىن بما قيهم حاوعىن هكعه قةن رلَ لم ًخل 

ًاهذ جخػهبهم باظخمشاس،، غً ؤغحن مفالح مشانبت ؤمً التراب الىوجي الكشوسخي وبما ؤن حاوعىن ،، التي 

فّشح به ًان ٌػخبرها مجشد حعلُت قةهه لم ًٌترر باالظخكضاصاث البىلِعُت، بما ًهىم به ٍو ، وبػذ جشنب43بل 

لت ألغماء الؽبٌت وفي ًىم  44 1960قُكشي  20جم الهبن غلى غذد هاثل مً ؤغمائها ًىم ، ومشانبت وٍى

ًاهذ املخٌمت ججشي  1960ظبخمبر ظىت  05 ت في مدايمت ؤغماء الؽبٌت،وبِىما  ؼشغذ املخٌمت الػعٌٍش

عشا بر ؤهه نذ ؤقلذ م وفي الُىم الخالي  45ً الؽباى اإلاىفىبت له مً وشف نىاث ألامًًان حاوعىن في ظَى

اإلاخممً  121للمدايمت ؤـذس مجمىغت مً اإلاثهكحن الكشوعُحن بُانهم الؽهحر الزي غشف باظم بُان 

، وهزا البُان ًجعذ سقن الكشوعُحن لخشب الجضاثش، بغالن خو املجىذًً في الػفُان لّذ خشب الجضاثش

ت 46الخمامً الخام مؼ ؼبٌت حاوعىن وهى يزلَ حػبحر غً  وفي ؤُو ؤيخىبش ؤـذسث املخٌمت الػعٌٍش

 47ؤخٍامها في خو ؼبٌت حاوعىن 

 :، أهميت كتاباث جاوسىن في دعم الثىزة التحسيسيت

بهه وغالوة غلى مهام حمؼ ألامىاُ وجىظُم غملُاث غبىس الخذود وجضوٍش الىزاثو وجىقحر اإلاعًٌ ...قةن 

ت حاء مً وشف حاوعىن بىاظىت مجمىغت مً يخاباجه ظىاء مهاالث في الذغم اإلاػىىي للثىس  ة الجضاثٍش

ًاهذ نذ ؤهاسث قئاث يثحرة مً املجخمؼ الكشوسخي خُى خهُهت الخشب في الجضاثش  الجشاثذ ؤو يخب والتي وبن 

ت اإلاىبهت مً حهت زاهُت قةنها ظاهمذ بؽٍل يبحر في جىى  س مً حهت وخُى العُاظت الكشوعُت الاظخػماٍس

دت مً املجخمؼ الكشوسخي ت مً خالُ الصخاقت الكشوعُت هكعها ويعب جإًُذ ؤيبر ؼٍش ، الثىسة الجضاثٍش

 ومً هزه الٌخاباث هزيش ما ًلي :

( خُث ـذس في دٌعمبر ظىت ، L'Algerie hors la loi) الجزائس الخازجت عن القاهىن يخاب :  -

ذا قُه ؼشغُت Colette jeanson ""  بر اؼترى في جإلُكه مؼ صوحخه ًىلُذ حاوعىن  1955
ّ

والزي ؤي

ش الىوجي حن في حبهت الخدٍش ونذ ماسط هزا الٌخاب جإزحرا هاما غلى اإلاىاللحن لّذ 48اإلاهاجلحن الجضاثٍش

ٍاد حمُؼ مً اهخشوىا في الؽبٍاث اإلاخمامىت مؼ الجضاثش ًنهلىن مىه الاظخػماس، ًان لهزا الٌخاب  49ٍو و

ًاهىا ًخدفلىن غلُه بؽو ألاهكغ )...( ولهذ ظاهم نشاس خظش جإزحر يبحر غلى الىوىُحن الجضا حن الزًً  ثٍش

طخي جُا الى مشحؼ ال  زم بن نفت الٌخاب حػٌغ ؤًما جدىله، رلَ الٌخاب في جإيُذ وابػه الخدٍش جذٍس

ًإهه مدعابو مىكشد في هزه الٍىيبت مً الٌخب اإلاىذدة بالخػزًب 50ٌعخؿجى غىه بذو ؤن هزا الٌخاب و ، ٍو

ت راتها قدحن وؽش ورلَ أل  ن يخاب حاوعىن لِغ بداهت للخػزًب قهي بل هى جىذًذ بالخشب الاظخػماٍس

ظهش ؤن ألاقٍاس التي ًخظمنها ظابهت لضمنها بالىظش الى معخىي جىىس  1955هزا الٌخاب في دٌعمبر 

يخاب ًخىشم ونذ )اهخهذ حاوعىن في يخابه هزا بؽذة الاظخػماس الكشوسخي)...( وهى ؤُو  52الزهىُاث آهزاى
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ت وؤبػادها العُاظُت بر خاُو ؤن ًبحن قُه مبادت زىسة ؤُو هىقمبر  غلى الشؾم مً  1954بلى الثىسة الجضاثٍش

 53.الاهخهاداث التي وحهذ بلُه قُما بػذ(

 ""notre guerreكتاب :حسبىا : ،  -

جإلُكه في يىل ولهذ اهٌّب غلى ، و)) الزي هى بمثابت بغالن غً مبادت الؽبٌت 1960ؤلكه في حىان  

ت خلل ظخاثش بخذي الؽهو بؽاسع بالذاثشة ، "Rue dupont-des logesلىج "، دي، دًبىن ، العٍش

عُت العابػت ًاهذ الؽشوت خُىزاى جبدث غىه في ًل مٍان)...( اهخهى مً جإلُل الٌخاب ًىم ، الباَس و

هزا الٌخاب خملت  مً الؽهش هكعه )...( ولهذ دخن حاوعىن بٍل نىة في 22ووؽشه في  1960حىان 6

الػخاب والاظخهجان التي بذؤث جخذقو غلى ؤمىاج ألازحر وغلى ـكداث الجشاثذ مىز ؤن يؽل الىهاب غً 

 54وحىد ؼبٌخه

 )حقائق هقيت( "" Verités puresوشسيت  

ًان مخإزشا ومخػاوها ، لهذ حػذدث يخاباث حاوعىن وؼملذ في بذاًت مؽىاسه مهاالث قلعكُت  خاـت وؤهه 

حاوعىن هي مجلت ألاصمىت مؼ الكُلعىف الكشوسخي الؽهحر "حىن بُى ظاسجش "وؤؼهش املجالث التي يخب قيها 

ًان ؤظعها "ظاسجش "ونذ جىلى مهمت بداستها حاوعىن بخٍلُل مً ظاسجش في الكترة ما بحن الخذًثت   1951التي 

ًاهذ، قخكخهذ غىذثز ؤقٍاسه،، 1956- هزه املجلت ))ظالخه الكّػاُ الزي اظخػمله لراغت ؤقٍاسه  و

فبذ بزلَ خشا  55وجشوٍجها(( ت ًذًشها هى هكعه ٍو وغىذما ؤًىؼ قٌشه وايخملذ الشئٍا لذًه نّشس بوؽاء وؽٍش

ذًً ، ومىالال مؿىاسا، ولُها دًذهه في رلَ بظهاس الخهُهت ويعب ؤيبر غذد مً الكشوعُحن اإلاثهكحن اإلاٍا

شها وجىصَػها vérités pures، "خهاثو ههُت قٍاهذ مجلت  لخىحهاجه، " هي ظالخه الجذًذ والتي ))ؤلحى جدٍش

وحها مبخٌشا مً ؤوحه وؽاواث ؼبٌت حاوعىن ٌؿزي في ؤغمام راجه نىاغت ساسخت بإن قشوعا هزه ألامت 

كي اإلاخجل خحن جٌدؽل ؤن في سخمها سحاال  اءا ًشقمىن ووعالتي هّىمتها الخشب ظىف جيبز مىنكها الدعٍى

ت ((  56.الخشب الاظخػماٍس

ت بؽتى الىشم والىظاثل،ولهذ ـّشح في ؤيثر  ت الجضاثٍش ٍش خىاـل جذغُم حاوعىن وؼبٌخه للخشب الخدٍش ٍو

ش الىوجي ظِعخمش واإلاا اظخمّش الٌكاح اإلاعلح (( ت  57مً مىنل بإن ))الذغم لجبهت الخدٍش لهذ لػبذ وؽٍش

تي بىس"  هاما في البدث غً اإلاػلىماث وحمػها وجمدُفها بؿشك جىقحر وجىصَؼ  " دوساvérites pour"قحًر

ت بهزه الدعمُت خُاسا اغخباوُا  1959وفي ظىت58مادةاغالمُت صخُدُت،)...(ولم جًٌ حعمُت هزه اليؽٍش

ت تي بىس باهممام شخفُت هامت لها وصنها لذي املجخمؼ الكشوسخي بنها شخفُت ، جذغمذ وؽٍش قحًر

ت الذاثشة الكُلعىف "حىن بُى  ظاسجش " الزي ))ؤغلً غلى سئوط ألاؼهاد بإهه ًىاهن الخشب الاظخػماٍس

و خملت الخهاثب كشخصيت ألن مٍاهخه ، سخاها في الجضاثش)...(ولئن لم ًيؽي ظاسجش ؤبذ يػمى في قٍش

  .95عمىميت جمىعه من ذلك فإهه عّبر لجاوسىن عن جضامىه الكامل معه((
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ًان زمت  وخالـت الهُى ؤهه وبػذ خاجمت: ت قهذ  ٍش ش لؽبٌت حاوعىن الذاغمت للثىسة الخدٍش هماُ مٍش

لؿي غليها لِغ في قشوعا قهي مً وشف الُمحن اإلاخىشف والتي اهمىث جدذ لىاثه مىظمت "الُذ 

ت60الخمشاء" ًاهذ لّذ خٍىمت قشوعا هكعها ولم ٌعلم حاوعىن ، التي لم جًٌ لذ الثىسة الجضاثٍش بل 

ظل حاوعىن  1962وبػذما ؤخزث الجضاثش اظخهاللها ظىت، 61ىظُم الاسهابيهكعه مً تهذًذاث هزا الخ

 . 1966مخكاثال بانتراب مىغذ الػكى غىه ولم ًخدهو رلَ بال في حىان 

ؼ جخطح لىا حلُا ؤن الكئاث اإلاثهكت الكشوعُت ؤخزث غلى غاجهها مهمت ، بهه ومً خالُ هزا الػشك العَش

ونذ ظاهم هماُ هزه الكئاث اإلاثهكت ، نمُت اوعاهُت بالذسحت ألاولى الذقاع غً الهُت الجضاثشي باغخباسها

ت ووشخها غلى معخىي املخاقل الذولُت  اإلاىخمُت الى ؼبٌت حاوعىن وؾحرها في دقؼ عجلت الثىسة الجضاثٍش

ت في هىقمبر مً غام  ت في حذُو  1955ومً رلَ مىالبت اإلاىظمت آلاقشوآظٍُى بةدساج اإلاؽٍلت الجضاثٍش

ت في  1956وفي قُكشي ظىت، جمػُت الػامت لألمم اإلاخدذةؤغماُ ال ل الهمُت الجضاثٍش جم بالكػل جذٍو

ت ونذ ـّىث زلثي ، الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدذة واغلىذ غً ؤملها في بًجاد خل ظلمي للهمُت الجضاثٍش

ش مفحر الؽػب الجضاثشي في دٌعمبر مً غا هزه  1959م ؤغماء الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدذة بدو جهٍش

ت ت مً  مل الاهخفاساث للثىسة الجضاثٍش جًٌ لخخدهو لىال رلَ الخأصس واإلاعاهذة التي ايدعبتها الثىسة الجضاثٍش

 les porteurs deوشف هزه الؽبٍاث الذاغمت وغلى سؤظها ؼبٌت حاوعىن اإلاػشوقت بدملت الخهاثب"

valises  " 

 :  الهىامش 

خ الجضاثشؤبىالهاظم ظػذ هللا،ؤبدار وآساء - 1 ،ه، في جاٍس الؽشيت الىوىُت لليؽش والخىصَؼ، ، 2الهعم ألاُو

  48،ؿ،1981الجضاثش،

ت، صبحر سؼُذ -2 ،، الاوعاهُتًادًمُت للذساظاث الاحخماغُت و مجلت ألا،، مىنل ؤخضاب الِعاس الكشوعُت مً الهمُت الجضاثٍش

 ههال غً :،، 144ؿ،، 2013، 09غذد  ،حامػت الؽلل

René dany.la partie et le tout. Le P.C.F et la guerre franco-algerienne ;syllepse.1990.p.36 

  148، 147، 146، 145، الفكداث،، اإلاهاُ العابو،، صبحر سؼُذ - 3

  149ؿ، ،، هكعه -4

ت ،، ؤصؾُذي دمحم لخعً - 5 ش الىوجي الجضاثٍش  اإلااظعت الىوىُت للٌخاب،، 1962- 1956ماجمش الفىمام وجىىس زىسة الخدٍش

  214ؿ، 1989،، الجضاثش

ض، خُى هزه الهىاهحن الخػعكُت و ؤهمُتها -6 ت ، ًىظش، ًحي بىغٍض ظُاظت الدعلي الاظخػماسي و الخشيت الىوىُت الجضاثٍش

  43، 42، 41،، ؿ.ؿ، بً غٌىىن الجضاثش،، امػُتدًىان اإلاىبىغاث الج،، 1954 -1830
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اللزًً بمىحبهما اغخبرث العلىت الكشوعُت الجضاثش امخذادا وبُػُا ، 1848مشوسا بهاهىن ، 1834 ناهىن ، مً ؤبشص الهىاهحن-7

ذ مً اإلاػلىماث ًىظش،  1957ؤوث  7واهتهاءا بمشظىم ،، حىان مً هكغ العىت 21و  1957حاهكي  10الى ناهىن  لها، إلاٍض

خ، غمحراوي اخمُذة   ، 124، 123ـق،، 2002، نعىىُىت اليؽش،داس البػث للىباغت و ، قىاـل مً الكٌش و الخاٍس

خ الجضاثش الخذًث و اإلاػاـش،، حماُ نىان-8  ، 1994، ميؽىساث اإلاخدل الىوجي للمجاهذ نماًا ودساظاث في جاٍس

  114ؿ،

  115ؿ،، اإلاشحؼ العابو، حماُ نىان -9

ت، غبذ املجُذ غمشاوي - 10 خ، باجىت مٌخبت يجزة،، حىن بُى ظاسجش و الثىسة الجضاثٍش   83ؿ،، بذون جاٍس

غ-11 داس  جشحمت مفىكى قشخاث،، 1959- 1957الجضاثش -مفالح خاـت-ؼهادحي خُى الخػزًب ، الججراُ ؤوصاَس

خ، الجضاثش، باب الىادي،، اإلاػشقت   12ؿ،، بذون جاٍس

ت، غبذ املجُذ غمشاوي -12   86ؿ،، مشحؼ ظابو، حىن بُى ظاسجش و الثىسة الجضاثٍش

غ -13 خُى الؽهاداث بػن الجىىد الكشوعُحن الزًً  6، 5ؿ،، مشحؼ ظابو، ؼهادحي خُى الخػزًب، الججراُ ؤوصاَس

ت مفىكى والط وبعام الػعلي،،، يىظس كرلك، ؼهذوا الخػزًب ، والط للذساظاث و الترحمت و اليؽش، الثىسة الجضاثٍش

 وكرلك:)مزيشاث مظلي ( 196،197ؿ،، 1984، دمؽو

Boualem Nedjadi,Les tortionnaires,1830-1962 ,Editions ANEP ,Alger ، ، 

ت، غبذ املجُذ غمشاوي -14  ، 92ؿ،، مشحؼ ظابو، حىن بُى ظاسجش و الثىسة الجضاثٍش

ت ، ؤصؾُذي دمحم لخعً - 15 ش الىوجي الجضاثٍش ههال  181مشحؼ ظابو ؿ،، 1962- 1956ماجمش الفىمام وجىىس زىسة الخدٍش

 ، ، 55ؿ، 1980، الجضاثش، 44، غذد مجلت ؤُو هىقمبر، الجضاثش،يُل جدشسث  غً :غثمان بً واهش،

ت ، ؤصؾُذي دمحم لخعً - 16 ش الىوجي الجضاثٍش ههال  181مشحؼ ظابو ؿ،، 1962- 1956ماجمش الفىمام وجىىس زىسة الخدٍش

ت،   23ؿ، 1960دٌعمبر، مشايض الخجمؼ، خشب ؤلابادة، وصاسة ألاخباس للخٍىمت اإلاانخت غً الجمهىسٍت الجضاثٍش

خ الجضاثش الخذًث، غمحراوي اخمُذة،-17  2005غحن املُلت  داس الهذي للىباغت واليؽش و الخىصَؼ، نماًا مخخفشة في جاٍس

 ههال غً : 171ؿ،

 M,michon,Statistiques des prisons,imprimerie administrations de paul dupont, Paris ,1880,pp,106,123 

خ الجضاثش الخذًث خمُذة،غمحراوي ا -18   171ؿ،، مشحؼ ظابو، نماًا مخخفشة في جاٍس

  168ؿ ، اإلاشحؼ هكعه - 19

ا قشوعُا-20 ظاهم في دغم ، وهى ؤخذ ماظسخي الخضب الؽُىعي اإلافشي  1914ظبخمبر  13ولذ في ، ًان وؽىا ظُاظُا مفٍش

غ ًىم  ًاث جدشسٍت الى ؤن جم اؾخُاله في باَس ٌُبُذًا اإلاىظىغت الخشة ًىم ،، 1978ماي  14غذة خش العاغت  2014/ 22/10ٍو

36 :16  

وؤخذ ، ٌػخبر مً اإلااظعحن ألاواثل لؽبٌت حاوعىن ،، هى ؤظخار الكلعكت وغمى باسص في الخضب الؽُىعي الكشوسخي- 21

ت مما الىشه الى مؿادسة قشوع ا و الاظخهشاس ؤغمائها الباسصًٍ الزًً واحهىا ظُاظت بالدهم مً ؤحل هفشة الهمُت الجضاثٍش

/  09/ 18غاد الى بلذه قشوعا وباؼش هماله في الؽبٌت قإلهذ العلىاث الكشوعُت الهبن غلُه ًىم ،، في اإلاؿشب ألانصخى

ٌُبُذًا اإلاىظىغت  1962/ 03/ 19وبهي في السجً دون مدايمت الى ؤن ؤولو ظشاخه بػذ ونل اوالم الىاس ًىم  1960 .ٍو

  16: 42غت :.العا 2014/  10/ 22الخشة ًىم :

ت الػذد - 22 ذة ـىث ألاخشاس الجضاثٍش   ، 2009حىان  09لُىم العبذ ، 4357حٍش
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يُت- 23   2009ؤوث  11لُىم الثالزاء  2531غذد ، صخُكت الىظي البدٍش

قشاوعِغ حاوعىن الكُلعىف اإلاىالل مً مهاومت الاخخالُ الىاصي لكشوعا الى مهاومت الاخخالُ  بُاس اولىا،-ماسي - 24

  21ؿ، 2009داس الهفبت لليؽش الجضاثش ، جشحمت معػىد خاج معػىد، الكشوسخي للجضاثش

ت الػذد  -25 ذة ـىث ألاخشاس الجضاثٍش  مهاُ ظابو ،،  4357حٍش

ت الكشوعُت في خو الؽػب الجضاثشي بالؽشم الجضاثشي  1945ماي 8هي مجاصس  -26 وساح ، التي اسجٌبتها العلىاث الاظخػماٍس

 207الى، 203ؿ،.ؿ، اإلاشحؼ العابو حماُ نىان،، يساجعلخكاـُل ؤيثر ، ؼهُذ وآالف اإلاػخهلحن 45000 ضخُتها ؤيثر مً

بُاس اولىا،قشاوعِغ حاوعىن الكُلعىف اإلاىالل مً مهاومت الاخخالُ الىاصي لكشوعا الى مهاومت الاخخالُ -ماسي  -27

  95ؿ ، مشحؼ ظابو،، الكشوسخي للجضاثش

  95ؿ ، اإلاشحؼ العابو،، بُاس اولىا-ماسي  -28

اسة بر ؤنها الخهذ مؼ غذد مً اإلاىاللحن في ـكىف  96ؿ ، هكعه - 29 .لهذ لػبذ ًىلُذ حاوعىن دوسا هاما في هزه الٍض

و الذيخىس قشاوعِغ ... وغىذ غىدتها الى قشوعا ؤخبرث ، الاجداد الذًمهشاوي للبُان الجضاثشي مً بُنهم غلي بىمىجل

هى زىسة  1954( ؤي ماخذر لُلت اُو هىقمبر  ليلت عيد القديسين ليس مجسد حدث عازضبأن ماحدث في حاوعىن )

ًاهذ جذعي العلىاث الكشوعُت  ، 97اإلاشحؼ هكعه ؿ،،، مىظمت ولِغ غمل مجمىغت مً اإلاخمشدًً يما 

ت الػذد -30 ذة ـىث ألاخشاس الجضاثٍش هزه الػباسة ألاخحرة ؤخزهاها مً مهاُ له ،، 2009حىان  09لُىم العبذ ، 4357 حٍش

 ،  la foi d un incroyant ،Van Riet Georges ،  Revue Philosophique de Louvain   ،Année:بًمان ؾحر اإلاامً 

1964 ،Volume   ،62  ،Numéro   ،73  ،186-pp. 184   ، ، 

 132ؿ ، اإلاشحؼ العابو،، بُاس اولىا-ماسي  ، -31

َ سوجمان، -32  ت في الجضاثش ، هحرفي هامىن و باجٍش ، 1962- 1954خملت الخهاثب اإلاهاومت داخل قشوعا للخشب الاظخػماٍس

  24، ؿ 1983، لبىان، داس الٍلمت لليؽش بحروث، 2ه، جشحمت خعحن الػىداث و هىس الذًً ظٍىحي

ت، غبذ املجُذ غمشاوي، -33   59ؿ ، مشحؼ ظابو، حىن بُى ظاسجش و الثىسة الجضاثٍش

  114، 113ـق ، اإلاشحؼ العابو،، بُاس اولىا-ماسي ، -34

  117ؿ ،، اإلاشحؼ هكعه ، -35

 118،119ـق ، اإلاشحؼ العابو - 36

ت، غبذ املجُذ غمشاوي - 37   62ؿ ، مشحؼ ظابو، حىن بُى ظاسجش و الثىسة الجضاثٍش

 ههال غً : 63، اإلاشحؼ العابو، -38

Francis, jenson: la Révolution Algériennes problèmes et perspectives (millons,feltrinelli,1962)p,19 

   120ؿ ، اإلاشحؼ العابو،، بُاس اولىا-ماسي  -39

َ سوجمان، -40 ت في الجضاثش  خملت الخهاثب اإلاهاومت داخل قشوعا للخشب، هحرفي هامىن و باجٍش ، 1962- 1954الاظخػماٍس

  77ؿ، مشحؼ ظابو

ض التي هذدث به ونذ ظلي غليها وُلت ، -41 ضاث بٌؿُل ؤخٍش مً ؤبشص الؽهاداث خُى الخػزًب ما ـّشخذ به املجاهذة لٍى

ىبِب في مهش نُادة الكشنت الػاؼشة لهىاث اإلاظلُحن الخابػت للججراُ )ماظى( ونذ ؤؼادث بال 1957زالزت ؤؼهش ظىت

ًاد ًٍىن مدهها غلى ؤًذي حالديها ،، بُاس اولىا-لخكاـُل ؤيثر ًىظش، ماسي ، الػعٌشي الكشوسخي الزي ؤههزها مً مىث 

 يىظس كرلك:، 9ؿ ، اإلاشحؼ العابو

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_phlou_159
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/phlou
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/phlou_0035-3841_1964_num_62_73
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/phlou_0035-3841_1964_num_62_73
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Boualem Nedjadi,Les tortionnaires,1830-1962 ,Editions ANEP ,Alger,p,p 229,238  

ت بىولػت في ويزلَ اإلاهاُ الهام للصخكُت معػىدة ،  ذة الخبر الجضاثٍش   2012ماسط 20لُىم الثالزاء حٍش

  117، 116ؿ ، اإلاشحؼ العابو،، بُاس اولىا-ماسي  -42

  158ؿ، اإلاشحؼ العابو،، بُاس اولىا-ماسي ، -43

  161ؿ ، هكعه، -44

َ سوجمان - 45 ت ، هحرفي هامىن و باجٍش ، 1962- 1954في الجضاثش خملت الخهاثب اإلاهاومت داخل قشوعا للخشب الاظخػماٍس

 ، 291مشحؼ ظابو، ؿ 

.ونذ حاء في هق البُان "بهىا ههذس وهثمً مىنل ؤوالثَ الزًً  209، 208ؿ ، اإلاشحؼ العابو،، بُاس اولىا-ماسي  -46

يما ؤهىا ههذس وهثمً مىنل الكشوعُحن الزًً ٌػخهذون ؤن مً خههم جىقحر ، ًشقمىن خمل العالح لّذ الؽػب الجضاثشي 

حن اإلاههىسًٍ " اإلاشحؼ العابو ههال غً : ، و الخماًت الذغم  باظم الؽػب الكشوسخي للجضاثٍش

((déclaration des 121intelectuels)), reproduite in vérités pures ,N18 ,26 septembre,1960  

ًالخالي :جبرثت رمت زماهُت قشوعُحن وحضاثشي واخذ -47 زالزت ؤغماء مً الؽبٌت  الخٌم بالسجً في خو، ًاهذ هزه ألاخٍام 

متهما :مً بُنهم  14قفذسث في خو  اما الػهىباث الهفىي ،، زالر ظىىاث زماهُت ؼهىس ، مذتها غلى الخىالي:خمغ ظىىاث

ىن وحاى قُىحي ودومُيَُ داسبىا وقشاوعِغ حاوعىن  ىا و حىن ًلىد بىبحر و ظِعُل ماٍس مذة ، خذاد خمادة و هُلحن ًٍى

، قشهَ حذًذ بالظاقت الى خظش ؤلانامت إلاذة خمغ ظىىاث 70000وؾشامت مالُت نُمتها :الػهىبت غؽش ظىىاث سجىا 

 وما بػذها  217ؿ ، اإلاشحؼ العابو،، بُاس اولىا-لخكاـُل ؤيثر ًىظش : ماسي ، وخشمانهم مً الخهىم اإلاذهُت

يُت، -48   2009ؤوث  11لُىم الثالزاء  2531غذد ، صخُكت الىظي البدٍش

َ سوجمانهحرفي هامىن  -49 ت في الجضاثش ، و باجٍش ،، 1962- 1954خملت الخهاثب اإلاهاومت داخل قشوعا للخشب الاظخػماٍس

  26ؿ ، مشحؼ ظابو

  110ؿ، اإلاشحؼ العابو،، بُاس اولىا-ماسي  - 50

  111ؿ ، اإلاشحؼ هكعه -، 51

ت، غبذ املجُذ غمشاوي -52   60ؿ ، مشحؼ ظابو، حىن بُى ظاسجش و الثىسة الجضاثٍش

 166ؿ ، اإلاشحؼ العابو،، بُاس اولىا-ماسي 53 -

  27ؿ ، اإلاشحؼ العابو،، بُاس اولىا-ماسي  -54

 131ؿ ، اإلاشحؼ هكعه -55

َ سوجمان - 56 ت في الجضاثش ، هحرفي هامىن و باجٍش ،، 1962- 1954خملت الخهاثب اإلاهاومت داخل قشوعا للخشب الاظخػماٍس

  330ؿ ، مشحؼ ظابو

ت الزي ـذس ًىم ، 133،، 132ـق ، اإلاشحؼ العابو،، بُاس اولىا-ماسي  -57 ظبخمبر ظىت  20حاء في الػذد ألاُو لهزه اليؽٍش

لهم ًىدون الاوالع غليها، ولًٌ ما 1958 حذوي مػشقتها بن يىا ال هكػل بها ؼِئا ؤو ارا  ماًلي:"ًل الىاط ًدبىن الخهُهت ًو

ل ًاهذ ججلُاتها جذهؽىا وجلهُىا في ؼبه ؾُبىبت ؤو جذقػىا ب تي بىس ؤحل بنها الخػٍش ت )...( قحًر لى الدعلُم بالخخمُت والجبًر

بالخهُهت مً ؤحلىا ومً ؤحل معخهبلىا ومً ؤحل الىماُ الزي ًيبغي ؤن هخىله مً آلان لذ حمُؼ الهىي التي ما قخئذ 

  ، هاوما بػذ 133ؿ ، اإلاشحؼ العابو،، بُاس اولىا-ماسي ، ًىظشلخكاـُل ؤيثر  تهذم ًل ما هى بوعاوي "

  143، 142، 141ؿ  .ؿ، اإلاشحؼ العابو،، بُاس اولىا-ماسي  - 58

  ًىظش:إلاػشقت ؤؼُاء دنُهت ومكفلت خُى هزه اإلاىظمت  - 59
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Jean Jacques Susin : Histoire de L’O.A.S ,T1, editions de château,Geneve,1963  

والاغخذاءاث قىم التراب ألاوسبي لّذ  الاؾخُاالث.نامذ هزه اإلاىظمت بدىكُز  293ؿ ، اإلاشحؼ العابو،، بُاس اولىا-ماسي  - 60

في  1956ظبخمبر 28ونذ ونػذ ؤُو غملُت اؾخُاُ مً وشف هزا الخىظُم في ، بػن اإلاىاللحن اإلاىالبحن باظخهالُ الجضاثش

ًا" itto schlutterمذًىت هامبىسؽ )ؤإلااهُا( في مدل جابؼ للعُذ  ش الىوجي باألظلخت" ؤخذ الزًً  وفي ، هىا ًضودون حبهت الخدٍش

ت لىحران معذط في نلب مذًىت بىن ، حػشك دمحم آًذ ؤخعً 1958هىقمبر  5 مىذوب الخٍىمت اإلاانخت للجمهىسٍت الجضاثٍش

bonn )293ؿ ، اإلاشحؼ العابو،، بُاس اولىا-ماسي  ًىظش:لخكاـُل ؤيثر ، )ؤإلااهُا . 
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Abstract : 

The archives of the Islamic Worship of Tlemcen and its environs, 1917-1952, 

showed the extent of the obstacles and problems that some mosques knew from 

the lack of water.  

It also showed the contradictions and differences between the employees of this 

sector, and then in the confrontation  of new intellectual currents, especially the 

ideas of the Association of Muslim Scholars 

Key words9 

Mufti Bin Dahman Abdul Salam - the Great Mosque in Tlemcen - Mosque 

Sabdou - Muezzin – coran reciter- 

 ت:مـقـــدمـــ

ش الكعىب و ألامم، مً اإلاؿاثل اإلاهمت، ومىظفيها، ماؾؿاث العباصة ؤلاؾالمُت ؤعقُفال قً ؤن  ، في جاٍع

بطا ما اعجبُذ بمؿاولُت ، وجخعّلض، و جدكابً هظه العالكت ، ألنها جغجبِ بدُاة هظه الكعىب و بعلاثضها 

و ، بطا ما وان ألامغ مخعللا بهظه الكاون ، و بزاعة، مُتها ؾىف جؼصاص ؤهغحر ؤنّ ، و اإلاؿاولحن عنها، اإلاىظفحن

و زانت في الىهف ألاٌو مً اللغن ، ؤزىاء الاخخالٌ الفغوس ي للجؼاثغ ، في مضًىت هخلمؿان، بمىظفيها

ً و وىاصعها في ، ؤال و هى واكع ماؾؿاث العباصة ؤلاؾالمُت، و مىه جىمً ؤهمُت هظا اإلاىيىع، العكٍغ

 .2995-9997 -ٌ مً اللغن العكٍغًزالٌ الىهف ألاوّ ، اػهامضًىت جلمؿان و ؤخى 

وان مً الىاحب َغح  ، و مىظفيها زالٌ جلً الفترة ، ى واكع ماؾؿاث العباصة ؤلاؾالمُتو لإلحابت عل

 ؤلاقيالُت الخالُت:

 هُف وان واكع اإلااؾؿاث الضًيُت ؤلاؾالمُت بخلمؿان و ؤخىاػها؟ -9

 ؟ هااإلااؾؿاث؟و ما هي اإلاكاول التي وان ًخعّغى لها مىظفى  ما هي العغاكُل التي واهذ حعُم جلً -2

وباإلصاعة ، واهذ جغبِ مىظفي اإلااؾؿاث الضًيُت ببعًهم البعٌ التي ، ما هي هىعُت العالكت -3

ت املخلُت؟  الاؾخعماٍع
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ت ازتراق هظه اإلااؾؿاث الضًيُت؟و -4 هُف  فى خالت ازتراكهاهل اؾخُاعذ ؤلاصاعة الاؾخعماٍع

 ا لخضمت ؤحىضة هظه ألازحرة؟اؾخُاعذ جىظُفه

 ما هى الضوع الظي لعبخه الجمعُاث الثلافُت ؤلاؾالمُت الزتراق اإلااؾؿاث الضًيُت   والؿُُغة عليها؟ -5

بلى ؤعبعت ؤنىاف  ، 9952و  9997ووىاصعها ما بحن  ، ؤمىىىا جهيُف ؤعقُف قاون العباصة ؤلاؾالمُت       

  وهي واآلحي: ، مىيىعاجُت عثِؿت

  ب بتهيئت املصاجد وجرميمها أو باشخعادة املؤشصاث الدًنيتمطال -ؤ

ان "الرمش ي" باشخعادة مسجد باملدًنت  -9
ّ
    1122-1117مطالب أعيان و شك

ان مضًىت "الغمص ي" ، جلّضم ؤعُان
ّ
، ممثلت في والي عمالت وهغان، بعٍغًت بلى ؤلاصاعة الفغوؿُت، و ؾي

لت ، ا بلي مغللابعضم، و الهالة فُه، باؾخعاصة وكاٍ مسجض بلى غحر اليكاٍ ، بل ٌخٌى وكاَه، مضة ٍَى

ذ العٍغًت في حاهب منها " بن هظا الهغح
ّ
الظي جم بىائه كبل ؤهثر مً بزني ، الضًني ؤلاؾالمي. خُث سجل

لت، عكغة ؾىت  ال آزغ، و بعض بلاثه مغللا إلاضة ٍَى الظي جم جدضًضه مىظ ، غحر طلً، وحض جدٍى

وبما ؤن الضًً مغجبِ  (…)ألبىاثىا مً ؤحل حعلُمهم   ، كض فخدذ ؤبىابه، بلضًتالبضاًت.بالفعل فةن ال

بؿبب ، جلبُت الفغاثٌ التي ًإمغها بها اللغآن، فةهىا ال وؿخُُع، و هظا ؤمغ ال هلاف فُه، بدُاجىا الخانت

 .(1)عضم جىفغ اإلاسجض"

الظي بلي ختى ، ىلىحُا هظا اإلاسجضهغوه ، لىالي عمالت وهغان ، ؤوضر عؾالت اإلاخهغف ؤلاصاعي بـ الغمص ي

لت في الىكذ طاجه، قاغغا9999ؾىت  فلض بؾخإحغه الغاهب ،  Presbytèreبلى مبنى للغاهب ، لىً جم جدٍى

ل" ا ؤلاصاعة ؤّم ، بلى ؤصخابه، كبل ؤن ًىص ي بةعاصجه، 9921في ؤوث ، لبعٌ الىكذCarrel "واٍع

ت  .(2)و مؿىً للمعلم، ام لألهاليبلى ؤكؿ، فلض عؤث تهُئت هظا اإلابنى ، الاؾخعماٍع

ت ٌ ، عاغبت في بعاصة اإلاسجض ، لم جىً ؤلاصاعة الاؾخعماٍع فلض واهذ جخذجج ، و بال لفعلذ، بلى وكاَه ألاو

له بلى مبنى الغاهب، بكغىع اإلابنى ، صوما له بلى مضعؾت بمجمىعت ؤكؿام، جم بخدٍى ، وفي ألازحر، فخدٍى

ٌ  ،عبُذ حؿلُم اإلاسجض بلى ؾيان اإلاضًىت عاص بلى حعُِىه ألاو ٌٌ بال بعض ، بكٍغ هى "ال ًمىً للمسجض ؤن 

 (3).ًسًع للضعاؾت"، خُث ؤن مبنى الغاهب خالُا، بىاء مجمىعت مضعؾُت

وبعاكت  ، لؿُاؾت حعلب صوع العباصة ؤلاؾالمُت، صلُل ال غباع علُه، ال قً ؤن مثاٌ مسجض "الغمص ي"

ت، وكاَها ، ؤو تهُئت، عً ؤي جغمُم ، كض جىفي مؿاولُتها، ن هظه ألازحرةعغم ؤ، مً َغف ؤلاصاعة الاؾخعماٍع

 و هم ؤخغاع في بصاعتها.، ؤن اإلاؿاحض للمؿلمحن، جدذ َاثل
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 1130-1121البلدًت املخخلطت لـ شبدو، دوار الشولي، مطلب جرميم مسجد أوالد الحاج -2

ت كامذ على الفىع بدبلُغها ، إلاىُلتممثلت بالخيىمت العامت بغؾالت مً ؾيان ا، جىنلذ ؤلاصاعة الاؾخعماٍع

ش ، بلى والي عمالت وهغان "خالت ، كض وضخىا في عؾالتهم، و وان ؾيان اإلاىُلت، 9929هىفمبر  98بخاٍع

التي ٌؿخفُض منها ألامام اإلالخم ، عفع اإلاىدت، و الخماؽ، و الظًً ًخمىىن عئٍخه مغمما، الخغاب إلاسجضهم

  .(4)بهظا الهغح"

تلىً ؤلاصاعة الاؾخع ، َالبذ بفدو ويعُت هظا اإلاسجض، ؤو بخغاج، لغفع ول لبـ، و ؾعُا منها، ماٍع

ًلغع ؤعماٌ نُاهت ، فةن كاهىن فهل الضًً عً الضولت، Domainesفةن جإهض زًىعه لألمالن العامت 

بي ، و ٌؿدثني ألاعماٌ الجضًضة، فلِ بحن الىخاثج الىاججت عىه، Devisبال بعغى ؤولي جلٍغ وان ؤما بطا .(5)ًٌ

مً الهىضوق ، ًخم اكخُاعها، مً ؤحل ؤقغاٌ بنالح عاصًت، فةهه ؾىف ٌؿخفُض مً صعم، ملىُت للبلضًت

غ   (6).اإلاكترن للضواٍو

، مً والي عمالت وهغان، فلض َلبذ عؾالت الخيىمت العامت، و عً مؿإلت عفع مىدت بمام اإلاسجض اإلاظوىع 

جم جيلُف ، .و ختى ًخم خؿم ألامغ بكيل حضي(7)الكىلياإلاُلب الثاوي لـ صواع ، خٌى مأٌ ، ومكىعجه، عؤًه

خُث ، بخدبع ويعُت اإلاسجض، بكاعع ؾِباؾدبٌى بىهغان، ناخب مىخب للهىضؾت، Pelletاإلاهىضؽ "بىلي" 

غه اللىاَغ و الُغق مً "هما حكحر بلُه مهلخت  9929صٌؿمبر  14اإلااعر في  ، سجل في حاهب مً جلٍغ

التي ، بهه ال ًظهغ يمً هكف البىاءاث العامت، عاجم اإلاحزاهُت الاؾخثىاثُتلِـ على ، )فةن اإلاسجض( ، كبل

مً ، و ًجب اكخُاع اإلابلغ الًغوعي لإلنالخاث، َابعه بلضي ، فاإلابنى بطن، ػوصجىا بها الخيىمت العامت

غ            (8) .الهىضوق اإلاكترن للضواٍو

غ اإلاهىضؽ"بىلي" ؤًًا  مً اإلاحزاهُت الاؾخثىاثُت ، مسجض ؤوالص الخاج بلى ؾبب عضم اؾخفاصة، جىنل جلٍغ

لم ًىً يمً الثدت البىاءاث ، في ؤن اإلاسجض، و اإلاخمثل ؤؾاؾا، Budget spécial de L’Algérieللجؼاثغ

عغم كضم ، و ؤهه لم ٌؿخفض مً ؤي ؤعماٌ نُاهت، هما ؤهضث طلً مهلخت اللىاَغ و الُغكاث، الضًيُت

، في ؤعقُف مهلخت اللىاَغ و الُغكاث، التي كام بها اإلاهىضؽ "بىلي".بُيذ عملُت البدث (9)هظا الهغح

جُالب ، 9911ؤهخىبغ  96ماعزت بـ ، واهذ كض جللذ عٍغًت مً ؾيان صواع "الكىلي"، ؤن هظه ألازحرة

 . (10)مً ؤحل جغمُم اإلاسجض، بضعم مً الضولت

ش ، ىمت العامت آهظانمً الخي، فغهيا 2111لم جىل مً الضعم بال ، و ًظهغ ؤن هظه العٍغًت فبراًغ  22بخاٍع

مً َغف مهالر ؤلاصاعة ، و في خالت بهماٌ، ًهاعع ؤهُاب الُبُعت و الؼمً، و بلي طلً اإلاسجض، 9919

ت اكترح مهىضؽ مهلخت  .(11)زانت جلً الغاعُت لكاون الضًً ؤلاؾالمي، املخىلت بظلً، الاؾخعماٍع

ٌ على الت، بعض مط ي عبع كغن ، اللىاَغ والُغكاث لترمُم ، فغهيا 3111هكفا مالُا ًلضع بـ ، رمُم ألاو
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على ؤن جيىن خهت ؤلاصاعة ، و التي واهذ  حؿخغل ؤًًا همضعؾت كغآهُت ، زانت كاعت الهالة، اإلاسجض

ت منها ضي اإلاسجض، فغهيا 9111ؤي ، ؤما البلُت ، فغهيا 2111، الاؾخعماٍع ههفها ، فؿخيىن على عاجم مٍغ

 .    (12)و ححر  ، و حجاعة نغحرة، مً عمل، لى قيل مىاص بىاءع، و ههفها آلازغ، هلضا

، ؾبب عضم هُل هظا اإلاسجض، بلى جىيُذ، بلى والي عمالت وهغان، في عؾالخه اإلاىحهت ، عاص اإلاهىضؽ "بىلي"

، اإلاباوي)هكىف(التي واهذ حعُض هلل ، مىحها الاتهام اإلاباقغ للضولت الفغوؿُت ، ألي صعم مً ؤحل جغمُمه

ؤن ًخىاحض اؾم مسجض ؤوالص الخاج بضواع ، لهظا وان مً اإلاىُلي، مً ؾىت بلى ؤزغي  ، واهذ مدل صعم التي

 . 9929في اإلاحزاهُت الؿابلت لؿىت ، الكىلي 

ت في ألازحر ماصام هظا ، لترمُم هظا اإلاسجض، ؤو مىدت مالُت، جلضًم ؤي صعم، عفًذ ؤلاصاعة الاؾخعماٍع

ختى جىفٌ ، و مسغحها اإلاكغف، وكض واهذ هظه حجت ؤلاصاعة، ن العامتزاعحا عً جهيُف ألامال، ألازحر

ضي اإلاسجض، ووحهذ اهخمامها، غباع اإلاؿاولُت عً ؤًضيها الًىء ، ماهدت بًاهم، وعماعه، نىب مٍغ

ت ، ألازًغ ت، لخىفُظ ألاقغاٌ اإلاغجلبت، مً ؤحل حمع ألامىاٌ الًغوٍع ممثلت ، و ألن ؤلاصاعة الاؾخعماٍع

على ؤال ، فلض صعذ الؿلُاث املخلُت للؿهغ، ؤهثر مً اإلاًمىن ، وان ٌؿتهىيها الكيل، عامتبالخيىمت ال

ل اإلابالغ التي ج                             .(13)عً مغاصها  ، م حمعهاًخم جدٍى

ت، و التي مثلذ، عفع مىدت بمام اإلاسجض، ؤما فُما ًسو ت لإلصاعة الاؾخعماٍع و ، املخلُت، مؿإلت زاهٍى

ت منهااإلا ، فلض جًمىذ عؾالت الخيىمت العامت، واهذ مغاوغت حضا، فةن عصوص ؤلاصاعة على هظا اإلاُلب، غهٍؼ

 .(14)مىيع فدو" ، ؾخيىن فُما بعض، حملت مفاصها " بن هظه اإلاؿإلت، بلى والي عمالت وهغان

                               1146 مطلب جزويد مبنى مقام شيدي عبد القادر بـ شيدي بومدًن بالكهرباء -3

، 9946حاهفي   94واإلااعزت في ، عبر عؾالخه اإلاىحهت بلى الخيىمت العامت، َالب الؿُض "مؿلي الغىحي"

لتهُئت ملام ؾُضي عبض ، "بضعة بيذ صخى ولض العُض"، التي ؤونذ بها الؿُضة، باإلفغاج عً الهبت اإلاالُت

ؤمام الؿُض : ، 9934حىان  99ًىم ، لعلض خغع "جبعا  ،ؤن الؿُضة اإلاظوىعة، خُث ؤوضخذ عؾالخه، اللاصع

ً العي  مالىت و ناخبت ، فةن الؿُضة بيذ صخى ولض العُض ، مىزم بالجؼاثغ، Devesinne larueصوفحًز

و الظي ؾىف (…)مبلغ ماثت ؤلف فغهً ، كض وهبذ للخيىمت العامت بالجؼاثغ، ؾاهىت بالجؼاثغ، اًغاصاث

عه  .(15)عبض اللاصع" لهُاهت ملام ؾُضي، ًظهب َع

ل فدىي الغؾالت، و بعض ؤهثر بللُل مً الكهغ الظي ، هظا ألازحر، بلى هاثب والي العمالت بـ جلمؿان، جم جدٍى

و ، ؤن الؿُض: الخاهم العام للجؼاثغ، لىىه ؤهض، صخت ما حاء في عؾالت الؿُض:"مؿلي"، وضر لىالي العمالت
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وكض جم بعالم الؿُض: "مؿلي الغىحي" بهظا ، اٌ هظه الهبتكض عفٌ اهخل، 9935هىفمبر  22بلغاع ماعر في 

ش ، زانت آلزغ مغة، عضة مغاث، اللغاع  . (16)9945ماي  28بخاٍع

ل هظا اإلاكغوع التهُئي، و بهظا الكيل لىً هل جم ؤلافغاج عً الهبت فُما بعض؟الخلُلت ؤن ، ٌعفٌ جمٍى

 ألاعقُف ال ًجُبىا عً هظا الؿااٌ.

  1150 الصالحت للوضوء باملياهجزويد مسجد شبدو  -4

وكع عليها ، بغؾالت قيىي بلى هاثب والي عمالت جلمؿان، و ؤخىاػها، جلضم حمع مً ؤعُان مىُلت ؾبضو

ً شخها ً واملحن ألن "ألاهبىب اللضًم، ؤهثر مً عكٍغ الظي وان ، بعض اهلُاع اإلاُاه عً اإلاسجض لكهٍغ

، في اهخظاع ؤعماٌ ججهحز اإلاُاه، البلضًت للمُاهمً َغف مهلخت ، جم كُعه، ًلىم بملء خىى الىيىء

، .وكض اؾخعغيذ الغؾالت الكيىي (17)لم ًخم جىفُظ ؤًت ؤقغاٌ"، لىً مىظ طلً الىكذ، مً مىاعص حضًضة

ت الىيع صازل اإلاسجض ًًُغون بلى الظهاب بلى ، خُث ؤنبذ اإلاهلىن ، بعض هفاط مُاه الخىى، مإؾٍى

    .(18)ي مماعؾت نلىاتهم اإلاخإزغةوبالخال، الخماماث العغبُت للىيىء

م بضو ؤن خلٌى قهغ عمًان الىٍغ هظغا لتزاًض َلىؽ العباصة زالٌ هظا ، كض عجل بهظه الكيىي ، ٍو

ذ، مً نلىاث زمـ، الكهغ عً هظه الغغبت ، و كض عبرث عؾالت الكيىي ، و الخهّجض، بلى نالة التراٍو

هظا اإلااء الًغوعي ، في ؤكغب آلاحاٌ، ججهحزها باإلااء ختى جغغب في، كاثلت :" هدً هغفع هضاءها بلى هغمىم

 .(19)لعباصجىا" 

ت، ؾاهمذ عضة عىامل عؾالت  ، ؤولها، و بؿغعت لخجهحز مسجض ؾبضو باإلاُاه، في جلبل ؤلاصاعة الاؾخعماٍع

 ،عؾالت بمام اإلاسجض، وزاهيهما، 9951ماعؽ  12اإلااعزت بـ ، هاثب اإلافتي بـ جلمؿان  ، "حجاج ؤٌو ؤخمض"

، لضي هاثب اإلافتي، و التي وحضث ؾىضها، 9951ماعؽ  99و اإلااعزت في ، اإلاىحهت بلى هاثب والي العمالت

بًغوعة جىنُل كىاة ، ؤزبر بمام اإلاسجض، هُف ؤن اإلاخهغف ؤلاصاعي لـ ؾبضو، خُث قغخذ هظه ألازحرة

ل قي .(20)و ؤهه لً ٌؿخُُع جدذ مباصعجه الخعهض بهظه ألاقغاٌ، حضًضة مً َغف ، ىي ألامامجم جدٍى

جابع في ، ؤن مسجض ؾبضو، فلض ؤهض، و معللا خىلها، هدى هاثب والي العمالت، اإلاخهغف ؤلاصاعي لـ ؾبضو

 .   (21)ؤنبذ مفغويا، )للماء (و ؤن بوكاء جىنُل حضًض، تهُئخه إلاحزاهُت العمالت

            1146-1131املطالب املهنيت و الصخصيت ملوظفي شؤون العبادة إلاشالميت  -ب
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مً اإلاُالبت بغفع ؤحىعهم ، Le Culte Musulmanجغاوخذ مُالب مىظفي قاون العباصة ؤلاؾالمُت 

ت  ًُت، الكهٍغ ت العالم مً ألاحىع ، و مىدهم الخعٍى صازل هظا ، و حؿهُل الاهضماج الىظُفي، بلى حؿٍى

 بعض اهتهاء فترة الجىضًت.، اللُاع

 9939 ماعؽ 91 ُت بـ جلمؿانعٍغًت مىظفي قاون العباصة ؤلاؾالم-9

 ، بعٍغًت مىكعت، Ministres et Agents du Culte Musulmanو ؤعىان العباصة ؤلاؾالمُت ، جلضم مغقضو 

ت .(22)ابتواإلااطهحن والخؼّ  ، و اإلافخحن، مً ألاثمت ، مً َغف زالزت و زالزحن ، للمُالبت بغفع ؤحىعهم الكهٍغ

ضة "الىجاح" ضة، ًاهض هظا ألامغ، 9931ماي  97ي ف ، جبعا إلالاٌ ناصع بجٍغ عً حؿبُم ، بط جدضزذ الجٍغ

في اهخظاع الخدضًض النهاجي ، ابتو الخؼّ ، فغهيا للماطهحن 211و، وألاثمت ، للمفخحن ، فغهيا 311ًلضع بـ 

 .(23)لغواجبهم

 و وان هظا هى الؿبب، كض نغفذ لهم هظه اإلاىذ، ؤن هظغاءهم مً مضن ؤزغي  ، و ؤنهم عؤوا ، زانت

ت، اإلاباقغ خُث حاء في حاهب مً الغؾالت ، و اإلاُالبت بالخلىق اإلاخإزغة، في مساَبت ؤلاصاعة الاؾخعماٍع

 .(24)"  )مىدهم (واهىا كض جللىا ، مً بلُت اإلاغاهؼ، في خحن ؤن ػمالءها، :"ألهىا لم هغي ؤي ش يء آث

، بٌُى العمغ، بالضعىة لىاثب العمالت ،كض خفلذ، الغؾالتنهاًت  ؤّن ، ؤما اإلاالخظت التي ًمىً ؤلاقاعة بليها

 .! و اهتزاع خلىق هظه الفئت ، في اللضعة على ؤلاكىاع، و الثلت في شخهه، و الاعجفاع عً الخُاًا

البلدًت املخخلطت لـ  شبدو -املطالبت بصب الراجب الشهري إلمام مسجد "الثالثاء" دوار بلدًت عزاًل -2

       1137فبراًر1-1136فبراًر  17

ت ، الؿُض: "عمحري عبض اللاصع ولض ؤخمض"، فلذ عؾالت بمام مسجض "الثالزاء"خ بلى ؤلاصاعة الاؾخعماٍع

، الظي ؤنبذ ٌعِل ظغوفا احخماعُت نعبت، هى نب الغاجب الكهغي لهظا ألازحر، بمُلب واخض، املخلُت

لر فُه على اإلاخهغف ؤلاصاعي لبلضًت ؾبضو، بعضما لم ًلخم عاجبه لعضة ؤقهغ ا "و  ، ًٌ ًه قهٍغ ؤن ًخم حعٍى

مً ؤحل ، و لً ؤوىن مجبرا على اؾخضاهت اإلااٌ مً الغحر، لً ًيىن هىان ؤي جإزحر في الضفع، بهظا الكيل

  .(26)بَعام ؤَفالي

ش ، كض ؤعؾل بغؾالخحن، )خؿب ما جىاحض في ألاعقُف (وان بمام اإلاسجض  و ، 9936فبراًغ 97ألاولى بخاٍع

ش  اقخيى ، ففي الغؾالت ألاولى، عضم اهخظام نب الغاجب الكهغي  ٌكخيي فيها، 9937فبراًغ  19الثاهُت بخاٍع

مىظ  ، اقخيى عضم جللُه عاجبه ، و في الغؾالت الثاهُت، و حاهفي ، صٌؿمبر، عضم جللُه عاجبه لكهغ هىفمبر

ت (27)ؤي ما ًلاعب عاما وامال ، 9936حاهفي  ُالب هظا فلض واهذ اؾخجابتها إلا، .ؤما ؤلاصاعة الاؾخعماٍع
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و ، و ًُالب بهبه بكيل قهغي ، ٌكخيي مً اهلُاع نب الغاجب، فلض وان ول مغة، وؿبُت حضا، ؤلامام

ت ت في ، 9935قهغ ؤوث ، و هظا مىظ حؿمُخه في اإلاىهب، لِـ بدهت حؼافُت ؾىٍى لىً ؤلاصاعة الاؾخعماٍع

ت للىظُفت، فلض فًلذ، و مً حاهبها، ؾبضو ًاث الؿىٍى على قيل ، فغهيا 9111بـ اإلالضعة ، نب الخعٍى

                .(28)وان مبرعا بالىدُجت   )ألازحر (وىن ؤن مُلب هظا، Mandat de secoursخىالت بغازُت 

 1145هوفمبر  15إدماج املوظف "باغلي الحاج" برجبت حزاب في وظيفت بالجامع ألاعظم بـ جلمصان  -3

ت املخلُت ش ، والي العمالت في شخو هاثب، جللذ ؤلاصاعة الاؾخعماٍع عؾالخحن ، 9945هىفمبر  95بخاٍع

و عً الؿُض:"بً صخمان عبض ، الؿُض: "باغلي الخاج ولض الضاوصي" ، اإلاعني باألمغ ، هابعخحن، زُُخحن

في ، كض جمذ حؿمُخه خؼابا، هُف ؤن الؿُض: "باغلي"، و كض قغخذ الغؾالت ألاولى، مفتي جلمؿان، الؿالم"

بؿبب الالخداق بالخضمت ، و هُف ؤهه اهلُع عً وظُفه، 9944قهغ ماعؽ ، نالجامع ألاعظم بـ جلمؿا

ت الفغوؿُت ده النهاجي، 9945هىفمبر  94ختى ًىم ، العؿىٍغ ش حؿٍغ وكض حاء في ، خُث اجهل باإلافتي، جاٍع

ؤعلمىم ، الظي ؤعظعوي بإصاء اإلاهام التي ؾمُذ فيها، هظا ألازحر، حاهب مً عؾالخه:" للض اجهلذ باإلافتي

 . (29)" 9945هىفمبر  95هظا الُىم ، ؤهني ؾأزظ خُاػة اإلاىهب، ؾُضي هاثب الىالي

بلغت ، اإلاىحهت بلى هاثب والي العمالت، بغؾالخه اللهحرة ، فلض ؾاهض هظا اإلاىظف، ؤما اإلافتي "بً صخمان"

، الظي وان حىضًا، بإن باغلي الخاج ولض الضاوصي، حاء في حاهب منها " ؤزبر ؾُاصجىم العالُت، عغبُت عهُىت

ت ههغها هللا، فةهه هّمل ؤًامه، بعضما عبذ في الامخدان بىهغان فةهه صزل وظُفه التي ، مع صولخىا الفغههٍى

 .  (30)حؿمى فُه"

ت ؤوبالخماَل في ، مثال، بخعمض حغُحر ميان عمله ألانلي، بلى عغكلت هظا اإلاىظف، لم حؿع ؤلاصاعة الاؾخعماٍع

بعض  ، بمظهغة جفهُلُت بلى الىالي بىهغان ، جلضم هاثب والي العمالت، طلًبل علي العىـ مً ، حؿمُخه

غ ؤمغ الهغف، بها حمُع ألاصلت اإلااصًت، زالزت ؤًام هىفمبر  95ابخضاء مً ، لهظا اإلاىظف، و ؤوص ى بخدٍغ

يذ و ؤع ، كض ؤفاصث الؿُض :"باغلي" ، ؤن فترة الجىضًت زالٌ الخغب العاإلاُت الثاهُت، .ال قً(31) 9945

ت  .عىه ؤلاصاعة الاؾخعماٍع

 1131-1136مطالب شخصيت ملرشدي العبادة إلاشالميت  -4

لىباع مغقضي  ، ؤو جغزُو غُاب ، في َلب عُلت اؾخثىاثُت ، جمثلذ هظه اإلاُالب الصخهُت عمىما

، "حجاج ؤٌو ؤخمض"، و كض هاٌ خؿب ألاعقُف الفغوس ي، ؤثمت الجىامع، و زانت  ، العباصة ؤلاؾالمُت

ده، خهت ألاؾض مً هظه العُل، ام الجامع ألاعظم بـ جلمؿانبم زالزت ، بُلب شخص ي مىه، فلض جم حؿٍغ

 .ًىما 71بـ ، بدهُلت كّضعث، 9938صٌؿمبر  15و ، 9936حىان  29ما بحن ، مغاث
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ذ له بالعُلت، ؤما بطا ؤخهِىا ل   17والظي وان ًىم ، آزغ حؿٍغ طن له بالغُاب، 9934ؤفٍغ
ٌ
إلاضة  ، خُث ؤ

ل  17ما بحن ، ًىما 75ؾىف ًهحر، فةن املجمىع، ؿت ؤًام زم و وان  ، 9938صٌؿمبر 15و ، 9934ؤفٍغ

اعجه لىجله الضعوي بـ فاؽ باإلاغغب، جمدىعث ؤؾاؾا، ؤمىعا شخهُت، ؾبب هظه العُل صاثما ؤو  ، خٌى ٍػ

ذ، مً جلمؿان بلى اإلاغغب، و ؤَفالها، ابىهبمغافلت ػوحت  ، إلاىافلت اإلافتي ؤوالزايعت ، وواهذ هظه الخهاٍع

بطا وحض مىافلت ، الظي عاصة ما ًىافم، ناخب اللغاع ألاٌو و ألازحر، زم حعغى على هاثب والي العمالت

 .(32)اإلافتي

لإلهابت ، و جيلُف بمام آزغ، عضم حعُُل َلىؽ العباصاث، وان الكٍغ ألاٌو في الخهٌى على العُلت

بمام مسجض "اللت ، فلض ؤهاب عً "حجاج ؤٌو ؤخمض"، راض يوعاصة ما ًيىن هظا بالت، عً ؤلامام الغاثب

بت" ذ ، الؿُض مؿخاعي ؤخمض، الغٍغ ذ ، 9936حىان  29في حؿٍغ ، 9937ؾبخمبر  93و ألامغ هفؿه في حؿٍغ

ذ ألازحر ؤلامام الثاوي بالجامع ، "بىب غالم خؿحن"، فلض وان الىاثب، 9938صٌؿمبر  15، ؤما الدؿٍغ

  .(33)إلاضًىت جلمؿان ، ألاعظم

، مً ههِب الؿُض: "محراوي مهُفى ولض عابذ"، )خؿب ألاعقُف الفغوس ي(وان آزغ جغزُو بالغُاب 

ش ، بمام بمسجض "الغمص ي" ً ًىما، 9939ؤوث  16بخاٍع غحر ؤهه لم ، للظهاب بلى وهغان  ، خُث َلب عكٍغ

ؿُض: "نضًلي ال، خُث ؤهاب عىه، مفًال حسجُل عباعة "ألؾباب شخهُت"، ًدضص ؤؾباب الغُاب بضكت

  .(34)ؤو عاعفا بكاونها، ما بطا وان هظا الصخو بماما، و لم ًدضص الترزُو، دمحم نغحر بً دمحم"

مباقغة بلى والي ، كض جلضم بُلبه، فةن بمام مسجض "الغمص ي"، و على زالف الؿُض:"حجاج ؤٌو ؤخمض"

، مضي اؾخفاصجه مً هظا الترزُو ،وال وعلم خلُلت، و لِـ بلى هاثب الىالي لضاثغة جلمؿان، عمالت وهغان

ت .  ، وال ألي ؾلُت فغوؿُت مدلُت، وال مالخظت للمفتي، ألن الغؾالت ال جدمل زخما      ؤوحهٍى

   1147-1124طعون إداريت و شكاوى رشميت و كيدًت ضد أعوان العبادة إلاشالميت ملدًنت جلمصان  -ج

ت ، وخؿاؾت ألي خىم كض ًلع عليهم، ع العباصة ؤلاؾالمُتفي مخابعت خثِثت ليىاص ، واهذ ؤلاصاعة الاؾخعماٍع

زانت مً َغف مفتي ، قياوي عؾمُت ، جغص ؤلاصاعةهما واهذ ، ًخللضونهاواهىا خؿاؾُت اإلاىانب التي 

، عؾاثل ؤزغي ، و ألامىُت هما واهذ جغص بليها، على جؼوٍضها باإلاعلىماث االضكُلت، الخٍغو صاثما، اإلاضًىت

 و بهما جخدضر باؾم حمهىع اإلاضًىت.، معحن غحر مىكعت باؾم شخو

  1124أوث  26قضيت قالًجي عبد القادر بن أحمد مؤذن بالجامع ألاعظم  -9
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،   Affaires Indigènesمهلخت الكاون ألاهلُت، والي عمالت وهغان، عاؾل الؿُض هاثب والي عمالت جلمؿان

ش  كض نضع ، ماطن بالجامع ألاعظم، صع بً ؤخمض"لُعلمه بإن الؿُض: "كالًجي عبض اللا، 9924ؤوث  26بخاٍع

 ، مع وكف الخىفُظ، ًىما 95إلاضة ، خىما بالسجً ، مً َغف كاض ي مدىمت الجىذ بـ جلمؿان ، في خله

 .(35)و هجله، على شخو ػوحخه، و الجغح العمضي، بؿبب الًغب، صون وكف الخىفُظ، فغهيا 31وغغامت بـ 

ن ، مؿلم عاصيٌس يء بلى شخو ، و بطا وان هظا الخىم
ّ
م بماط

ّ
فةهه ًسضف وظُفت ، فةهه بطا ما حعل

غهاثب والي العمالت، لىً خؿب ما ًظهغ، و حؿامذ مع الىاؽ، و عفم ، ولها بًمان، ؾمدت فةن ، مً جلٍغ

ت بمضًىت جلمؿان طلً ؤن هظا ، لهضوع الخىم اللًاجي وخضه، لم ًىً فلِ، اهؼعاج ؤلاصاعة الاؾخعماٍع

بوان معغوفا ، اإلاىظف ِّ ، اكترح على والي وهغان، لضعحت ؤن هاثب الىالي، و ؤلاهماٌ في وظُفخه، بالدؿ

 .(36)َغصا نهاثُا  ، َغصه مً هظه الىظُفت، صعاؾت بمياهُت

 1126رشالت كيدًت ضد بعض موظفي مسجد شيدي بومدًن أكخوبر  -2

ت ساو ، عؾالت غحر مىكعت، في شخو والي عمالت وهغان، ونلذ ؤلاصاعة الاؾخعماٍع وهخبذ ، ال جدمل جاٍع

لم ًيخظغ هثحرا ، ألن والي العمالت، 9926ؤنها حعىص بلى ؤهخىبغ ، لىىه مً اإلااهض، بلغت عغبُت عهُىت حضا

ً فيها، ؤنها جخدضر باؾم ؾيان اإلاضًىت، جضعى الغؾالت، هاثبه بـ جلمؿانإلًفاصها بلى  و ؤن ؾبب ، و الخحًر

، بط لم ٌعض ًفىػ بهظا الىظُف، واإلااطهحن، والخؼابت، ظُف ألاثمتفي مؿإلت جى ، هى الظلم الؿاثض، هخابتها

 .(37)بال الفؿضة مىه 

و نىب "ؾُضي ٌعلىب ، متهمت بًاه بالجهل، اب "ػعوقي"نىب الخؼّ ، عهؼث هظه الغؾالت اتهاماتها

ًىفغون الظًً ، و الىفىط املخلُحن، الظي اتهمخه بعالكاجه اإلاكبىهت مع بعٌ عحاالث الؿُاؾت، اإلاِؿىم"

ؤو زضمت مل ، كاثلت: " هظا عحل ًخمـ صاًم في الخالٍ  و ؾىء ألازالق، هما اتهمخه بالفؿاص، له الخماًت

 .(38) ًسضم هظن الخضم اللضًم فى الهبُان " ، ملُدت 

بإن ما خضر مً ججاوػاث في  ، و بعُاء الاهُباع، الخالعب بىالي عمالت وهغان، خاولذ الغؾالت ؤًًا

َالبت مً ، بسفاًا ألامىع ، هاجج عً عضم معغفت هاثب الىالي، ؤلاؾالمُت في مضًىت جلمؿان قاون العباصة

في  .(39)على زاَغ حضًض" ، ماعاهل عاعف، الىالي "جفًُ ؾُضها الؿىبٍغ

ت ت عً الصخت ، بط اعخبرتها عؾالت هُضًت، بدىمت مع جلً الغؾالت حعاملذ ؤلاصاعة الاؾخعماٍع ، و هي عاٍع

و ؤن هاثب ، مدلُحن ؾامُحن، مً َغف ؤعبعت مىظفحن، كض جمذ جؼهُخه، "ؾُضي ٌعلىب" وىن ؤن الخؼاب

فلض اعخلض هاثب والي العمالت ، هى الظي ازخاعه بعىاًت لهظا اإلاىهب.ؤما عً مأٌ هظه الغؾالت، والي العمالت

        .  Il convient de classer "(40)ًيبغي بًلاف البدث فيها، " ؤنها مُلب غحر ماؾـ
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 1133مارس  10رشالت هائب مفتي جلمصان "بن عصمان الغوحي" ضد املؤذن "خلوي عبد هللا"  -3

ت ماعزت  ، الؿُض:" بً عهمان الغىحي"، عؾالت قيىي مً هاثب مفتي جلمؿان، جللذ ؤلاصاعة الاؾخعماٍع

و بضٌ ، ـ جلمؿانماطن بالجامع ألاعظم ب، يض الؿُض :"زلىي عبض هللا بً عبض اللاصع"، 9933ماعؽ  91في 

 27لُلت ، " غلم الجامع ألاعظمو التي جمثلذ في ، بلى عغى ألاؾباب اإلاباقغة لها ، ؤن جظهب الكيىي 

و ، بغًخه على غلم الجامع، والجماعت ولها، هما ؤزبرن به ؾابلا الكُش اإلافتي، و عضواها، ظلما، عمًان

 . (41)ًضعىن علُه ولهم بالكغ"

، و سخُه على ؤلاصاعة الفغوؿُت، مع الىاؽ، غ الخهاٌ الؿِئت للمكخيى يضهفي طه، ؤمعىذ هظه ألازحرة

، متهمت بًاه، و زانت البكحر ؤلابغاهُمي، مع بعٌ عحاالث حمعُت العلماء اإلاؿلمحن، و عالكاجه اإلاكبىهت

 و، و هثحر بحخماعاجه مع خؼب ؤهل الؿُاؾت، حاء في حاهب منها "باغٌ لضولت، بالخسابغ مع هظا ألازحر

و ًُلعه على ، )ؾُُف هىظا(مع الكُش ؤلابغاهُمي الظي حاء مً بلضه ؤنضًف، صاًما ٌؿهغ في الىىاصي

غخب في الىاؽ هثحر، و فعله كبُذ(…)و على ؤمىعها، خالت ؤهل البالص            .(42)و ٌؿىء ألاصب مع اإلافتي " ، َو

تلإلصاعة الا  بعُاء ول الدجج، على ما ًبضو، و وان الهضف مً طلً العلاب الظي ، إلاعاكبخه، ؾخعماٍع

هلل  ، ًلترح فيها، مظهغة بهظه الكيىي لىالي العمالت، و ٌكفي غلُل ؤعضاثه.ؤعؾل هاثب الىالي، ٌؿخدله

 ، واؾدبضاٌ "زلىي"، و هى الاكتراح ألاٌو للمفتي "بً عهمان"، اإلااطن بلى مسجض "ؾُضي الخلىي"

.وبن وان اإلافتي كض طهغ مسجض "ؾُضي (43)ولض العغبي" الؿُض: "حكىاع دمحم، بماطن اإلاسجض اإلاظوىع 

و هظا ًدُلىا بلى ، الؿُض: "حكىاع دمحم ولض العغبي"، لىىه لم ًإث على طهغ، باالؾم في عؾالخه ، الخلىي"

ً كض حاء بعض ، ؤو ؤن اكتراح اؾم الؿُض:"حكىاع"، وحىص ماطن واخض في مسجض "ؾُضي الخلىي"، ؤمٍغ

 نُاغت الكيىي.

 1145جويليت  15ى مفتي الجامع ألاعظم بـ جلمصان ضد الصيد: "بن منصور عبد الوهاب" شكو  -4

، و جإؾِؿها لـ "مضعؾت صاعالخضًث"، بلىة في مضًىت جلمؿان، حمعُت العلماء اإلاؿلمحنال قً ؤن جىاحض 

، لؿالم"و مً بُنهم مفتي الجامع ألاعظم "بً صخمان عبض ا، كض ؤػعج الىثحر مً علماء الضًً الغؾمُحن

و هى الؿُض: "بً مىهىع عبض ، ؤن ؤخض علماء "صاع الخضًث"، فلمجغص جىاكل الىاؽ إلقاعت مفاصها

و ، عفع هظا اإلافتي كلمه، بمىاؾبت خلٌى قهغ عمًان، صعوؽ بالجامع ألاعظم، على ؤهبت جلضًم، الىهاب"

 قيىي بلى هاثب والي العمالت
ّ
فإزبر ؾُاصجىم ، اهب منها "وبعضحاء في ح، بلغت عغبُت في غاًت الغواهت، زِ

ؾمعذ هالما ، التي ٌؿمىها صاع الخضًث، الظي هى ًلغت الىهابُحن في مضعؾتهم، بإن عبض الىهاب، العالُت

ول ًىم بلى ، ؤٌو عمًان بعض نالة العهغ، فةهه ًضعؽ في اإلاسجض ألاعظم، زغج مىه، مً بعٌ الىاؽ
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و دمحم ، ألهه هى مً حهخه مع َاثفت الىهابُحن، بحن الىاؽًلىم الخالٍ ، و بطا ؤحى ًلغت (…)جمام عمًان 

 .(44)مع هباكُت الؿيُحن"، بىكلي خؿً مً حهت

بلى ، معخلضا ؤن مجيء "عبض الىهاب بً مىهىع"،  عىاء الخإهض مً هظه ؤلاقاعت، لم ًإزظ هظا اإلافتي

سل بىظام الضعوؽ، الجامع ألاعظم  ًٌ ف بها، ؾىف 
ّ
ل
ٌ
غ"، بىكلي خؿً"ول مً "، التي وان كض و ، و "ببٍغ

 ، و الؿني، ؾُيىن ما بحن الفىغ الىهابي، و بعض نالة العهغ.مدظعا مً ؤن الهغاع صازل اإلاسجض ، كبل

                 . (45)و ألاولى ؤن ًبلى ول َغف في مضعؾخه ، الظي جدبعه الُاثفت الغالبت مً ؾيان جلمؿان

تمً ؤلاصاعة الاؾخعم، َالب اإلافتي بً صخمان ت ، اٍع ؤٌو ؤًام ، بلى الجامع ألاعظم، بعؾاٌ كىة مً الكَغ

كاثال:"فالجىص مً ، صازل خغم الجامع، و العغان ، ججىبا للجزاع، على الؿاعت الخامؿت مؿاءا، عمًان

، ًدًغ فُه، بليـ 3، ) هىظا(عكُت  5على الؿاعت ، ؤٌو عمًان، ؤن جبعث بلُىا، ؾُاصجىم الكامست

 .(46)و علُىم الؿالم" ، و ؤحغهم على هللا ،عبما ًلع هؼاع بُيىا

، اإلاىالُحن لالؾخعماع، ما بحن عحاٌ الضًً الغؾمُحن، الظاهغ، بنها ؤمثلت عً طلً الهغاع الخفي

ً به  هما وان ٌعخلض زهىمهم.    ، و والءا على الخاعج، املخؿىبحن فىغا، والعلماء اإلاؿلمحن، واإلاؿخلٍى

         1152-1130ت وعالقاتها بشؤون العبادة إلاشالميت الجمعياث الدًنيت و الثقافي  -ص

  ً ت في مضًىت جلمؿان ، جؼاًضث مع نهاًت الىهف ألاٌو مً اللغن العكٍغ و في  ، وكاَاث الخغهت الجمعٍى

ض ؤن ًيىن لها يمً  ، ؤعُى بًداءاث مهمت لعل ؤبغػها ، الغمص ي على وحه الخهىم ؤن هظه الخغهت جٍغ

و بمىاكف ؾُاؾُت ؤكل ما ًلاٌ عنها ؤنها  ، بيىاصعها على ؤعى الىاكع مياها ، ؾالمُتماؾؿاث العباصة ؤلا 

ئت  و ال حعترف بالخُاص لغت. ، واهذ حٍغ

 1130الجمعيت الثقافيت إلاشالميت بالرمش ي و محاولت الصيطرة على مسجد املدًنت -1

بإهه جللى  ، ٌعلمه فيها، لعمالتبالؿُض هاثب والي ا ، اجهل اإلاخهغف ؤلاصاعي للبلضًت املخخلُت بالغمص ي

ٌ  ، vœu  ؤمىُت مفاصها حعل مسههاث مىظفي اإلاسجض على عاجم  ، مً اللاًض بىعؼة عبُض حلى

ؾخلضم عؤًا بًجابُا  ، زانت وؤنها ، ال جغي ؤي معاعيت ، وؤن اللجىت البلضًت .(47)اإلاؿخعمغة )الاؾدُُاهُت( 

 . (48)ا بطا ما وان جضزلها يغوٍع ، لضعم هظه ألامىُت

ؤال  ، بإمغ في غاًت ألاهمُت ، عً جظهحر هاثب والي العمالت ، لم ًخىان اإلاخهغف ؤلاصاعي  ، ومً حاهب آزغ

 .(49)بسهىم ويع مسجض الغمص ي بحن ًضي )الجمعُت( الثلافُت ؤلاؾالمُت"  ، وهى" عضم نضوع ؤي كغاع



 أوشليم عبد الوهاب/د. حمدادو بن عمر             واقع مؤشصاث العبادة إلاشالميت وكوادرها                    

230 

 

حن جإًُض الجمعُت الثلافُت ؤلاؾالمُت للاهىن مىع اإلاكغوباث الىدى  -2  4لُت على اإلاؿلمحن الجؼاثٍغ

 9949هىفمبر

 ، هما وان "َالب عبض الؿالم" عثِؿا لها ، واهذ جخسظ هظه الجمعُت مً "صاع الخضًث" بخلمؿان ملغا لها

حن ، وال قً ؤنها جدبع في ؤفياعها وؤهضافها  ، هظه ألازحرة التي لُاإلاا ، حمعُت العلماء اإلاؿلمحن الجؼاثٍغ

حن اإلاؿلمحن عنها ، اعخبرث اإلاؿىغاث آفت  ، كض خُذ بدغاعة ، وواهذ هظه الجمعُت ، ًجب ببعاص الجؼاثٍغ

حن ، 9949كغاع خيىمت "فِص ي" ؾىت         .(50)بخفعُل كاهىن مىع اإلاكغوباث الىدىلُت للمؿلمحن الجؼاثٍغ

هظه ألازحرة التي  ، وزلتها فيها ، بلى بعالن اعجباَها اليامل بفغوؿا "بِخان" ، اهتهذ هظه الجمعُت في ألازحر

 .(51)ؾىف ًدضص معالم العاالم بغمخه ، ويعا نعبا ، ؤنبدذ حعِل

بمسجض اإلاضًىت  مُالبت الجمعُت الثلافُت وؤلاؾالمُت للغمص ي وؾبضو باؾخدضار مىهب "ماطن" -3

9946 _9952 

ما ًسو فُ ، مع مُلب الجمعُت الثلافُت للمضًىت ، وكفذ مضاوالث اللجىت البلضًت للغمص ي باإلحماع

 ، علما بإن عثِـ هظه الجمعُت، وان في الىكذ طاجه ، الىخُض باإلاضًىتللمسجض  اؾخدضار مىهب ماطن،

  .(52)اللجىت البلضًت، ؤهه مً ؤلاههاف وله، بقغاهه بماطن ثؤوع بمام هظا اإلاسجض. 

جبعا للمُلب  ، وكض وان مً ؾاهني الغمص ي ، على شخو "بضي س ي حُاللي" ، وكع ازخُاع اللجىت البلضًت 

َالبذ  ، فةن اللجىت البلضًت ، وفي ألازحر  .service du culte (53)مً َغف مهلخت العباصة  ، اإلاعبر عىه

ختى  ، مً َغف اللجىت البلضًت ، ألامىُت اإلاعبر عنها ، بؿلُخه العالُت ، préfetبةلخاح بضعم الؿُض الىالي 

 .(54)خدلم في ؤكغب آلاحاٌج

مً زالٌ عؾالخه للخاهم  ، مُلب اؾخدضار مىهب "ماطن" ، ثلافُت للغمص يحضص عثِـ الجمعُت ال

ت ؤلانالخاث ، العام الفغوس ي وؤن مُلبا  ، ًدط ى بضعم اللجىت البلضًت ، مظهغا ؤن هظا الاكتراح ، مضًٍغ

 . (55) 9944جم الخلضم به بهظا اإلاعنى ؾىت  ، ؾابلا

 
ّ
عبر الؿُض هاثب  ، 9952في مغاؾلخه نهاًت صٌؿمبر  ، الجمعُت الثلافُت ، غ الؿُض والي عمالت وهغانطه

باملجلـ  ، مً َغف لجىت العباصة ؤلاؾالمُت9959صٌؿمبر93في  ، بإهه جبعا لألمىُت اإلاهاصق عليها ، الىالي

ؤو  ، ألي مغقضال ٌؿخُُع مىذ اعخماص  ، فةن الؿُض الخاهم العام ، Assemblée Algérienneالجؼاثغي 

غ والي العمالت مجضصا .(56)ختى كغاع مىّفظ مً الجمعُت  ، مُتعىن العباصة ؤلاؾال 
ّ
 ، هاثبه في جلمؿان ، هما طه
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ًا عً الىظُفت ، على مؿخىي ؾبضو ، بجمعُت زلافُت ؤزغي  لهالر الؿُض بً َالب دمحم  ، جُلب حعٍى

            . (57)مهىت ماطن في مغهؼ ؾبضو ، الظي قغل مىظ عضة ؾىىاث وبالخُىع ، ولض لخًغ

و بعٌ ، الخام بكاون العباصة ؤلاؾالمُت إلاضًىت جلمؿان، ؤماَذ همُت ألاعقُف الفغوس ي: خـاجــــمت

التي واهذ حعُم ألاصاء ، عً عضص مً اإلاكاول ، و ؾُضي بىمضًً، و الغمص ي، زانت ؾبضو، ؤخىاػها

هما ، هى ؤخؿً للمُالبت بيل ما، الخدغن الضاثم لؿيان جلمؿان، و لهظه اإلااؾؿاث الضًيُت، الخؿً

ت، بُيذ و في الازخُاع الجُض ، في مىاهبت هظه الكعبت الخؿاؾت، حاهبا مً بزفاكاث ؤلاصاعة الاؾخعماٍع

 الظًً ٌؿهغون على قاون العباصة ؤلاؾالمُت.، للغحاٌ اإلاىاؾبحن، صاثما

 و على العمىم جىنلىا بلى الىخاثج الخالُت:

اث الضهُا، لمؿان و ؤخىاػهالخ، بّحن ألاعقُف الخام بالعباصة ؤلاؾالمُت -9 لبعٌ مً ًجضع ، اإلاؿخٍى

ختى في هخابت عؾالت ، بعض ؤن فكلىا، و ألامُت، و مهابُذ جط يء ؾماء الجهل، متؤن ًيىهىا علماء لأل  ، بهم

همىهب مفتي  ، و خؿاؾت، ًخللضون مىانب علُا ، في خحن واهىا في هغم العباصة ؤلاؾالمُت، ؾلُمت اللغت

   اإلاضًىت.   

ت ، مضي الخىاكًاث الاحخماعُت، هغ لىا ألاعقُفؤظ -2 التي ؾُُغث على عحاٌ ، و اإلاظهبُت، و الفىٍغ

طاث ، يض عحاٌ حمعُت العلماء اإلاؿلمحن، و هُتهم الىكىف ، و ؤعىان العباصة ؤلاؾالمُت، الضًً الغؾمُحن

و اإلاكاول ، ؤلاؾالمي عضو الضًً، بلى صعحت الاؾخلىاء باالؾخعماع ألاحىبي ، الخىاحض الثلُل باإلاضًىت

 .و حماعاث يغِ، ومهالر ، مً ؤخلاص، اإلاعلضة صازل هظا اللُاع

كض  ، زم بن يعف بصاعة هظه الكعبت، ما حعل بعًهم ًُالب بغفع هظا ألازحر، يعف مغجباث ألاثمت -3

ت، ًدؿىلىن مغجباتهم حؿىال ، حعل بعٌ ألاثمت و  و طهغوها مغاعا، بعض ؤن وؿُتهم ؤلاصاعة الاؾخعماٍع

و  ، و هى الظي ٌعلم الىاؽ ؤمىع صًنهم، و ما كُمت ؤلامام الظي ًخىؾل اإلاىظف ؤلاصاعي الاؾخعماعي ، جىغاعا

 صهُاهم.

ازتراق ؤلاصاعة ، زانت في بعٌ ؤخىاػها، خاولذ بعٌ الجمعُاث الثلافُت ؤلاؾالمُت في جلمؿان -4

ت  ، هما خاولذ بعٌ الجمعُاث، ميانهاجمهُضا للخلٌى ، املخىلت لخىظُم العباصة ؤلاؾالمُت، الاؾخعماٍع

عبما عغبت ،  Pétainهما خضر ػمً الغثِـ الفغوس ي "بِخان"، الخدضر باؾم ماؾؿاث العباصة ؤلاؾالمُت

     لضي اإلاؿخعمغ.، و اإلاياهت ، في هُل الخًىة
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1

الاهترهذ غلي أدواث للبدث مثل مدشواث البدث و ألادلت وغحرها، وجخؼىس أظالُب  جخىفش:  ملخص

ً والحفظ واإلاػالجت والاظترحاع ،رلً أن ول الىصٌى ئلي ما  جىفشه الؽبىت مً جلىُاث حذًذة للخخٍض

الخدذي اللاةم في البدث غلى الؽبىت ًخمثل في غملُت ظشغت ودكت اظترحاع اإلاػلىماث وبالخالي الىصٌى 

ئلي مصادس اإلاػلىماث الالىتروهُت ،وواهذ البذاًت بخدذًذ هزه اإلاصادس بفظل جؼبُلاث اظخؼاغذ 

ئنها دكت غالُت و جؼىس هبحر  الؽبىت جىفحر اإلاصادس الىثحرة واملخخلفت بفظل أهظمت الخىؽُف واإلاُخاداجا.

 بفظل ظهىس الخلىُاث الالىتروهُت الحذًثت التي جىظم اإلاػشفت  و اإلاػلىماث غلى الؽبىت .

ظاظُاث جذغمذ اإلاىاهج الػلمُت للبدث هي الاخشي بفظل جؼىس الىظاةؽ و اصبدذ جمثل اخذي ا

وأولها هي مػشفت أهىاع مصادس اإلاػلىماث   البدث الىزاةلي وجشجب غنها مىهجُت البدث مً خالٌ الىاب

الالىتروهُت اإلاخاخت غلى الؽبىت وهزهش مً بُنها غلى ظبُل اإلاثاٌ ال الحصش الدعاؤالث اإلاؽترهت اإلاؼشوخت 

الصحافت و الاغالم، مىاكؼ اليؽشاث  غلى الؽبىت ،مىاكؼ اإلاىظماث و الصفداث الصخصُت ، اًظا مىاكؼ 

الشظمُت  او الحيىمُت ، مىاكؼ اإلاإظعاث ، اإلاخاخف ،مىاكؼ اإلاػاًحر و الخلىحن، اطافت الى اإلاىاكؼ 

ذ الالىترووي، ت فىزهش منها ادلت البًر البِبلُىغشافُاث  الاخصاةُت و حعمى باإلاصادس الاولُت اما الثاهٍى

ظىغاث و ادواث البدث و البىاباث و كىاغذ اإلاػؼُاث للىاب غحر اإلاشتي الفهاسط ومىاكؼ اللىامِغ و اإلاى و 

ت . ان  وغحرها ...وهىان اًظا اإلاصادس مً الذسحت الثالثت و هي جمثل ول اإلاىاكؼ الخِخىحه الى اإلاصادس الثاهٍى

مىؼلم البدث هى هُفُت ػشح العإاٌ للىصٌى الى اإلاصادس وهىا غلى الباخث مػشف هُفُت البدث غلى 

الىاب وأدواث الىصٌى ئلى اإلاػلىماث واألدلت اإلاىطىغُت ومدشواث البدث و مدشواث البدث الزهُت  

وجمُحز ول اداة غً اخشي  مً خالٌ ما جلذمه مً مػلىماث .بل وغلى الباخث الخػشف غلى اإلابادب 

الاخحرة  التي الاظاظُت للبدث البِبلُىغشافي مً خاللها و هُفُت وصف هزه الىزاةم الالىتروهُت ،هزه 

جخىفش بؽيل ضخم و في هثحر مً الاخُان غحر مىظم، الن الخدذي اللاةم مؼ الخلىُاث الحذًثت هى غملُت 
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جىظُم اإلاػشفت و جىصَػها غلى اظاط جدلُم اهبر كذس مً الاظترحاع و اهثر دكت في الاحاباث و الىصٌى الى 

اغذ الفهشظت   أزىاء وؽش الىزاةم الالىتروهُت  مصادس اإلاػلىماث ، ولما اججه هزا الخىظُم الى جؼبُم كى 

بىاظؼت اإلاُخاداجا بمشاحػاتها الحذًثت  ولما جىخذث ادواث البدث في جلىُاث البدث و الىصٌى الى 

 اإلاػلىماث . 

الفهشظت  مىاهج البدث، أدواث البدث، اإلاصادس الالىتروهُت، البدث البِبلُىغشافي، :الكلماث املفتاحيت

 الالىتروهُت .

Abstract  The Internet is available on search tools such as search engines, 

directories and others, and develops  Automatic access methods  what provided by 

the network of new technologies for storage, preservation, processing and 

retrieval, so that all the challenge in the search on the network is in the process of 

speed and accuracy of information retrieval and thus access to information 

sources, these sources thanks to the applications of indexing  Mechanism , The 

network has also been able to provide many different sources thanks to the 

systems of indexing and beyond the data.  It is high accuracy and great 

development thanks to the emergence of modern electronic technologies that 

organize knowledge on the network.  

 The scientific methods of research have also been supported by the development 

of the media and have become one of the fundamentals of documentary research 

and resulted in the methodology of research through the web and the first is to 

know the types of sources of electronic information available on the network, 

including, but not limited to the common questions put on the network, 

organizations and personal pages, also press and media sites, official publications 

, websites or governmental institutions sites, museums, sites and rationing 

standards, in addition to statistical sites and called primary sources either 

secondary including evidence of e-mails,and indexes sites and encyclopedias and 

search tools and portals and databases and others. .. There are also sources of the 

third class, representing all sites Altiuge to secondary sources.  The purpose of the 

research is to ask the question to get to the sources and here the researcher to 

identify how to search on the web and access to information tools such as 

objective evidence and search engines and smart search engines and distinguish 

each tool from another through the information provided.  But the researcher must 

identify the basic principles of bibliographic research through which and how to 

describe these electronic documents, the latter which are available in a huge and 

often unorganized, because the challenge with modern technology is the process 

of organizing knowledge and distribution on the basis of achieving the greatest of 

retrieval and more accurate in the answers and access to information sources, as 
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this organization tends to apply the rules of indexing  During deployment  The 

electronic documents by the so - called metadata whenever unified search tools 

and techniques in the search and Access to information.  

Key words: bibliographic research, electronic resources, research tools, research 

methods, electronic cataloging 

 : املقدمت

خ الى الا أ دوسه في وؽش هخمام الاهبر بؼبُػت الىظُؽ  و دي جؼىس الىظاةؽ الحاملت للمػلىمت غبر الخاٍس

ان اي ؼيل مً   ، الىتروهُتهُفُت جدلُم الىصٌى الى اإلاصادس اإلاخىىغت مً جللُذًت الى و  اإلاػلىماث

ً الجذًذة جخظؼ للىصف اإلاادي اإلاىطىعي للىكىف غلى مصادس اإلاػلىماث وجدلُم و  اؼياٌ الخخٍض

 غبر هزا الىىع مً الىظاةؽ.هاجه الاغماٌ اإلايؽىسة  ألصحاباإلاىطىغُت  واإلاادًت و  الغاًت الػلمُت

جيىن ول هزه اإلاصادس خاطػت للىصف اإلالجن مً ػشف  ئنالظشوسي  اإلاػىماث وان مً ئلىوللىصٌى 

جظافش حهىد  ئلى الفظل الىبحر ٌػىدو  ، الخىؽُفو  هشظتغملُاث الفو  اإلاخخصصحن في البِبلُىغشافُت

مؼ ظهىس ول مصذس حذًذ ًخم اصذاس مشاحػاث    ، اث ومىخباث غاإلاُت منها اإلاىظمت الػاإلاُت للمػاًحرىظمإلا

الػىاصش  أهمرلً بخلذًم و  حذًذة جدمل مػاًحر للىصف الذكُم  ًدافظ غلى مصذس اإلاػلىمت

 أهمبػحن الاغخباس  ألاخزخصىصِخه مؼ و  اإلاخػللت بؼبُػت الىظُؽو  البِبلُىغشافُت الجذًذة للىصف

. RDAو MARC21و ISBD(er)ا هى الحاٌ باليعبت مثلم ، ألاظاظُتالتي جؼشا غلى اللىاغذ  الخػذًالث

 ...الخ

لىترووي وطؼ املجخمؼ الػلمي امام جدذ في الخػامل مؼ وزاةم ان الخدٌى مً  الخللُذي الى الا   : الهدف

 ػبُػتها جخخلف جماما مؼ الاهىاع العابلت لزلً وان غلى غاجم هخبت اإلاخخصصحن طبؽ اًؼاس  ، سكمُت

اإلاػلىماث مً خالٌ و  صُت في الخىزُم للمػشفتوهزه الخصى   ، الخىزُم لهاو  الىصٌى للمصادس الشكمُت

جدلُم غشض و  ف بالىزُلتٍالخػش و  ذسًجب ان ًبرص اإلاػاًحر الحلُلُت التي جثبذ وحىد  اإلاصالاهترهذ  

لزلً وان مً الظشوسي فهشظتها الن الباخثحن هم بداحت لخىزُم اغمالهم   ، لهزا الىىع مً الىزاةم البدث

ا لخدذًذ جلىُاجه الىصٌى الى اإلاػلىماث هى الاخشو  اطافت الى ان مىهج البدث جىطُذ و  اصبذ طشوٍس

 . مػاإلاه مما ظُاحي في هزا اإلالاٌ

 ؟ وابالبحث الوثائقي على ال ما هو _ : التساؤالث

 _هُفُت الىصٌى الى اإلاػلىماث غبر الؽبىت ؟             

 غلى الؽبىت ؟ خاختىزاةم اإلا_ماهي مػاًحر الىصف لل            
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 : البحث الوثائقي على الواب إستراججيت_ 1

جدذ  ، جظػىا الاهترهذ امام ججذ هبحر هظشا إلاا جىفشه مً الىم الىبحر للىزاةم : البحثنظسيت _  1-1

ان فىشة البدث الىزاةلي جبذا في اولها في . خلُلُا خٌى امياهُت الىصٌى للمػلىمت مً غذمهًفشض واكػا 

ػشح مىطىع مػحن اهؼالكا مً مجمىغت الافياس التي ًىعبها الباخث الى طشوسة دغمها بمجمىغت مً 

واظؼ مً ش ان الاهترهذ بد ، ىفشة غً اإلاىطىع مً خالٌ الىزاةماإلاػاسف اإلاخو  اإلاصؼلحاث و  إلاػلىماثا

الىصٌى اليها مً خالٌ الؽبىت او غحرها مً الىظاةؽ الالىتروهُت  ًىمً في دكت اإلاػلىماث و و  الافياس

ٌ و  اإلاػلىماث وجدذًذ مصذسها غً اإلاىطىع الاظاس ي الاحابت و  اليها ٍىمً اًظا في كذسة ظشغت  الىصى

الحذًث و  الىزاةم راث اليؽش اللٍشبجدمل مً و  حػخبر الاهترهذ مىخبت ضخمت مخىىغت اهثر زشاءا. للبدث

ً او اهثر : حػخبر ، هي معخىدغاث لألسؼُفو  " في مجاٌ اإلاػلىماث حػشف الؽبىت بانها غباسة غً مشهٍض

م وظاةل ، للمػلىماث وليل مشهض  ، املخخلفتجىىىلىحُا الاجصاالث و  جشبؽ بُنها غالكاث مخذاخلت غً ػٍش

حذًذ  هىاجىفش ول م  ، 1بالؽيل اإلاىاظب "و  الىكذ اإلاىاظبمعخفُذون جلذم لهم خذماث اإلاػلىماث في 

وزاةم مخخصصت في و  وزاةم بلغاث مخػذدة مً اماهً هثحرة مً الػالمو  مػلىماثو  وحاسي مً اخباس

 بمشاهض الخىزُم ال هجذها هثحرةجدىي اًظا وزاةم و   ، مجاالث دكُلت حذا جخذم البدىر اإلاخخصصت

م الؽبىت  بانها وهزهش فىاةذ البدثاإلاػلىماث و  الىصٌى اإلاباؼش الى مجاٌ واظؼ مً مصادس ": غً ػٍش

يىن البدث اهثر فػالُت بعبب الامياهاث اإلاىاظبت  ، اإلاػلىماث اإلاخدذدة للىصٌى الى و  الىاظػتو  ٍو

امياهُت البدث في كىاغذ للمػلىماث غحر اإلاخىافشة بؽيل  ، خذازت اهثر في اإلاػلىماث  ، اإلاػلىماث املخضهت

يىن البدث اظشع ، مؼبىع  .2"مً الىكذ الزي ًدخاحه البدث الُذوي  %5ٍصل الىو  ٍو

 الصىسة الثابخت  ، الىص الفاةمو  ان صفداث الىاب هي صفداث مخػذدة الىظاةؽ جلذم الىص

ادواث خاصت و  الىظاةؽ  ًىعب اإلاعخفُذ مىهجُت للبدث الصىث وغحرهم واظخخذام هزه  ، اإلاخدشهتو 

ما جلذمه و  مثلما جىفشه كىاغذ البُاهاث غلى الىاب  هي طشوسي للىصٌى الى مصادس اإلاػلىماث بزلً 

وجدىافغ غلُه بل اججهذ هدى مداولت جىخُذ هزه الىاحهاث  للبدث واحهاثؼشواث اليؽش في رلً مً 

 ، تروهُت"همى املجمىغاث الالى: لخىفحر اهثر لخلىُاث العإاٌ الزي ٌعمذ بالىصٌى الذكُم لػذة غىامل

 ، الاؼتران في اإلائاث مً الذوسٍاث الالىتروهُت  ، الاؼتران في الػذًذ مً كىاغذ البُاهاث البِبلُىغشافُت

اثكىاةم و  واجاخت الشبؽ بحن الاظدؽهاداث اإلاشحػُت ، اإلاعخفُذًًحعمذ للمىخبُحن بخىحُه   املحخٍى

كاةم غلى مفهىم الخذاخل ًذفؼ باإلاخخصصحن  ما هىخاصت و  .ان جىفحر الخلىُاث3..". الىصىص الياملتو 

بفظل جلىُاث الخىؽُف وفهشظت الىزاةم ازىاء الى اظخخذام وظاةل حذًذة في جىظُم اإلاػشفت غلى الاهترهذ 

اإلاػاسف مؼ و  هزا الىم الهاةل للمػلىماث .ان الخدذي الزي جىاحهه الخىىىلىحُا هى؟اليؽش الالىترووي

حنو  ملحن لزلً وان غلى غاجم الىزاةلُحنصػىبت الىصٌى اليها مً اإلاعخػ  ألالىخبراء الاغالم و  اللغٍى
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 جىظُم اإلاػشفت  غلى الؽبىت للخفىحر في وطؼ هظم حذًذة لخمثُل اإلاػلىمتغملُت وغحرهم ممً جشجبؼبهم 

 هُيلتها لخدلُم ظشغت الىصٌى اليها.و 

 : صياغت الطلبو  كيفيت البحث 2_1

 هُفُت ػشح العإاٌ جفشض غلُىا اخخُاس الادواث اإلاىاظبت للبدث وهىا ًجب جدذًذ ما ًجب مػشفخه الن

اًظا اغخماد جلىُاث صُاغت العإاٌ مهمت حذا للىصٌى الى اهبر كذس مً الاحاباث اإلاىاظبت للمىطىع و 

 . اإلاذسوط او ما ٌعمى الؼلب باليعبت لخلىُاث الاغالم الالي

الافياس التي جخىفش مً خالٌ و  مىطىع مػحن ًخؼلب الىم الىبحر مً اإلاصؼلحاث أليان الخفىحر في الخىزُم 

ش افياس هي و  بالىصٌى اليهالزلً ول باخث ملضم   ، الىتروهُتو  مىاد مخىىغت جللُذًت بفظلها ًخم جدٍش

. وظاةؽ مخػذدة  ، هص فاةم ، خامل اإلاػلىمت  مً هصىص وصىس و  جىىع اإلاصذسمهما و  الاخشي حذًذة

بلى اإلاىؼلم الػام ، الخ.. ولها ًجب ان جخظؼ إلاىهج الىصف البِبلُىغشافي في غملُت الخىزُم لها ٍو

 لجذًذة للخىاصل الػلمي غلى انها الظخخذام هزه اإلاصادس هى فهم صحُذ إلاصؼلح الىزُلت في ظل البِئت ا

 .ًدللىن وحىدها الخىاصل مؼ فاغلحنو  انها جخمحز باللغت اإلاعخػملت

ِعاٌ مً خاللها الىظام الىزاةلي اإلاخىفش لُخم البدث غً الاحابت في ل" requettesلباث " ًخجه الباخث بؼ

وافت البؼاكاث البِبلُىغشافُت باظخخذام الىاصفاث  لُخدصل الباخث غلى احاباث مخىظؽ دكتها مشجبؽ 

ازىاء غملُت البدث ًخم صُاغت الؼلب غلى ؼيل مشهب او و  في هثحر مً الاخُانو بىمؽ العإاٌ اإلاؼشوح 

 . في رلً همارج مخػذدةو ل مىؼليمجمىغت الىاصفاث مؼ مػام ما ٌعمى

الخىصل الُه  ما ًخماإلاػاسف خٌى اإلاىطىع اطافت الى و  هدً امام سصُذ مً اإلافاهُمفي ول بدث وزاةلي 

  ، همادة اظاظُت جذغم مىطىع الذساظت اءاخظاغه لالهخلو  اخصاؤهو  البدث لُخم حمػه بفظل غملُت

يىن كذ   ، الاحابت غً مخخلف حعاؤالث البدثهزه اإلاادة جخظؼ للخدلُل ليي ٌعخؼُؼ الباخث  ٍو

ً مىجز شخص ي للبدث ٌعخػان به في اهخلاء اإلاادة الػلمُت مً اإلاىخباث الػامت   اظخؼاع الباخث جيٍى

 .غحرهاو  مىاكؼ الىاب للذوسٍاث اإلاخخصصت مً اإلاخخصصت  الخىزُم الهخلاء اإلاػلىماث و  مشاهض اإلاػلىماثو 

الىخاج الفىشي البدث الى اخشاج غمله في اي اظلىب مً اظالُب و  و في الاخحر ًصل الباخث بػذ الذساظت

 . جفعحر الىخاةجو  جشحمت اإلاػؼُاثو  بػذ جدلُل البِبلُىغشافُت

جدلُم غشض البدث الزي ًىؼلم مً خالٌ ػشح الاظئلت الخالُت  ألحلان جدذًذ صُاغت الؼلب وحذث 

الا ان  ، "بالشغم مً وحىد مػاًحر هثحرة لخلُُم مصادس اإلاػلىماث، اإلاػشوفت مً؟ هُف؟ اًً؟ متى؟ إلاارا؟

عمذ ػشح مجمىع  4"5 الخمعت باألظئلت اظهلها هي باظخخذام ما ٌعمىو  اهثر هزه اإلاػاًحر جؼبُلا َو
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هزه اليلماث . الىصىص اإلاىحىدةو  اإلاػاوي و  العابلت بخدذًذ اليلماث اإلافخاخُت لحلل اإلافشداثالاظئلت 

 . الذكُلت باظخخذام ادواث البدث اإلافخاخُت هي مىافز للىصٌى الى اإلاػلىماث 

 : دقت املعلوماث على الشبكتو  معاًير صحت 3_1

ً هزلو  مً خُث مدخىاها اإلاػلىماحيجلُُم الىزُلت الالىتروهُت ًخم هىان مػاًحر ًمىً مً خاللها "

ارا وان ٌعمذ اإلاىكؼ  ما و غلُه ًجب مشاغاة5اجاختها" و  مػالجتهاو  كُذهاو  في اوؽائهاالخلىُت اإلاعخخذمت 

ٌ و  الاجاخت وامياهُت  ، الخدذًثاث و  بحن الىزاةم بمجمىغت الشوابؽ  اإلاعخمشو  الخىزُم الجاسي و  الىصى

 و لزلً ًجب: للمىاكؼ

 . خاصت العحرة الزاجُت لهو  ًجب مالخظت ما ارا وان اإلاإلف ٌػبر غً ساًه او ساي الهُئت -

 . هل ٌػخمذ اإلاإلف بِبلُىغشافُت -

 .اي الىكىف غلى هُفُت اليؽش الالىتروويهل الياجب ًفخذ هلاؼاث خٌى اإلاىطىع  -

 . هل ًشهض الياجب غلى مػؼُاث ميؽىسة معبلا -

خاصت و  مػشفت بػع اإلاىاهج الاظاظُت للخىزُم منها مػاًحر الىصف البِبلُىغشافيومً اإلاهم للباخث  -

خ الىزاةم الاصلُتو  اإلاصذس  . الخىزُم لزلًو  ػبػا مػشفت هُفُت الاكخباطو  جاٍس

زهش ول مً سبحي مصؼفى غلُان مػاًحر الخلُُم في بِئت الاهترهذ هي و  خعً اخمذ اإلاىمني ان اظالُبو  ٍو

هزا و  ... اإلاشاحػت" : اهثر دكت رلً ان ا الىىع مً اإلاصادس جخخفي فُه الصفاث الاجُت جخؼلبو  بتاهثر صػى 

مػاًحر جلُُم مصادس  ا غً.ام6"ىالخصمُمالؽيل ، اإلاػلىماثصالخُت  ، الالىتروهُتغالبا في اإلاصادس  ال ًخم

  ، اإلاعإولُت   ،" الهذف: فُجب ان ٌؽملخعب الباخثان  اإلاػلىماث الالىتروهُت )الاهترهذ همىرحا( 

 7اإلاظمىن"و  الؽيلو  ودكت املحخىي زلت   ، الحذازت  ، اإلاعخفُذًًهىغُت   ، الخبػُت

وهىان  ، اإلاصادس اإلاخاخت غلى ؼبىت الاهترهذو  اهثر مىهجُت في جلُُم اإلاىاكؼو  ولىً هىان مػاًحر غلمُت

ال الحصش مػاًحر الخلُُم غلى ظبُل اإلاثاٌ و  هُئاث هثحرة جلذم امياهُت لزلًو  مإظعاث غلمُت غذًذة

ىُت )و  اإلاىخباث البدثُتو  لجمػُت اليلُاث  :8هزهش اإلاػاًحر واالحي و  ( ALAهي جابػت لجمػُت اإلاىخباث الامٍش

مً واجب الىزُلت؟ وهل ًمىً الاجصاٌ به؟ما : َؽخمل هزا اإلاػُاس غلى غذة اظئلتو  دكت وزاةم الىاب -

 زُلت مإهل للىخابت ؟إلاارا هخبذ ؟هل واجب الى و  الغشض مً الىزُلت

ت للىزُلت - هل هى مىفصل غً مذًش اإلاىكؼ ؟مً خالٌ و  مً هى هاؼش الىزُلت : اإلاعإولُت الفىٍش

 الخذكُم في مجاٌ الىزُلت ماهىع اإلاإظعت الىاؼشة ؟هل جذسج مإهالث الىاؼش ؟



 أ.د/ دمحم صاحبي -زوابحي خيرة                                                                                           منهج البحث الوثائقي 

242 
 

التي  ساءصفدت ؟هل اإلاػلىماث مفصلت ؟ما ألا هل ًخطح هذف وغشض ال: مىطىغُت وزاةم الشابؽ -

 ًبذيها اإلاإلف ؟

 متى هخبذ الىزُلت ؟ متى اخش جدذًث لها ؟ما مذي خذازت الشوابؽ ؟: خذازت وزاةم الىاب -

الىزُلت ؟هل اإلاػلىماث جلذم  هل الشوابؽ حغؼي وافت حىاهب مىطىع: حغؼُت وزاةم الىاب -

 ظدؽهاداث صحُدت؟ ا

 : البحث البيبليوغسافي على الشبكت قاعدة 4_1

وحىد هزه ألاخحرة   ، الخىزُمو  مشاهض اإلاػلىماثو  : جىحذ اإلاػلىماث باإلاىخباثاثاإلاػلىمدس اجدذًذ مصأ_ 

لىصٌى للمػلىماث مً خالٌ بىاباث لا ًخجه الباخث الخىزُم.و  معخػمليها في جىفحر اإلاػلىماث هى لخذمت

مىاكؼ  ، بالبدثمشجبؼت مىاكؼ  هُئاث   ، الباخثحن ألاشخاص مىاكؼ إلاصادس ، الذوسٍاث الالىتروهُت 

 اليؽشاث الػلمُت لىً ًجب غلى الباخث الىكىف غلى خذازت اإلاىكؼ  ، ألاسؼُفُتالىصٌى الحش للىزاةم 

 لذيها ألحلاإلاػلىماث  أسؼُفوافت   كؼااإلاى  جدفظ أنًجب   ، دوسي دون اهلؼاع أواليؽش حاسي  ئنو 

 أًظا ؤلاؼاسةًجب  . هجذ اخخفاء بػع الىزاةم الالىتروهُت بػذ مذة مً الضمً  ألهه غالبا ما ئليهاالشحىع 

هذس وكخا يفي بدث الىترووي  وهيىن ال جدخمل الذكت الالىتروهُت زاةم الى بػع  ئن ألاخُاناهه في هثحر مً 

ٌعمذ بخدذًذ  ألاخحرهزا  url لى الؽبىت بدسجُل الػىىان ًجب جدذًذ مصذس اإلاػلىمت غ. ذساظتهبحرا لل

غلُه و  اإلاصادس غلى الؽبىت هي هُاهاث مىحىدة بمعخىدغاث طمً مجمىغاث  أناهؼالكا مً  . اإلايان

هُفُت و  الالىتروهُتاإلاىخباث  ها التي جىفش  غلى الباخث الاهؼالق مً الفهاسط الالىتروهُت أولىهبذاًاث 

اإلاىاكؼ و  بىىن اإلاػؼُاث  الخاصت بزلً ئلىًخجه  ألاصلُتالىصىص  ئلىوللىصٌى   ، البدث مً خاللها

خأحى  ، جىفش اإلاػلىماث اإلاخخصصت أًًالخاصت بالذوسٍاث اإلاخخصصت  مً الػىاصش  ما جىفشرلً بلشاءة  ٍو

الغاًت مً البدث هى جىفحر مخشحاث  هي  ئن. البدث باظخخذام الشوابؽ  اإلاىؼلُتو  البِبلُىغشافُت 

الخدىم في اإلاصؼلحاث طشوسي  ئن"فالىثحر مً الباخثحن ٌػخلذون  ، اإلاعخفُذًًللبدث لذي  أظاظُت

 اظترحاعوان اإلاىجز ٌعخخذم في بِئت  ئراو  للغاًت لظمان الصالخُت في بِئت اظترحاع اإلاػلىماث الالىتروهُت

هزلً مؼ هظم اظترحاع و  باآلالثفعِخم رلً مؼ مضحه في هظم الخىؽُف التي حعخػحن  ، اإلاػلىماث

 9..". غلى جدذًذ مصؼلحاث البدث اإلاعخفُذًًمػاوهت  وفي  ، الىصىص

طُاع و  اإلاعاس غحر الصحُذ للبدثو  لخفادي هثحر مً الاخؼاء: والػمل بها جلىُاث البدث مػشفتب_  

 الىكذ الىثحر

مسح الخدىم في ادواث البدث التي جلىم ب فيٌعمذ  ألههصُاغخه و  ول  رلً ًشجىض غلى هُفُت ػشح العإاٌ 

َعمذ و  اخذ الػىاصش الاظاظُت للبدث  الؼلب هى صُاغتو  ، فُه لىم هبحر مً اإلاػؼُاثمخدىم و  ؼامل
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 باإلسؼاداثالباخث الاظخػاهت  باميانبخدذًذ افظل اإلاصادس البِبلُىغشافُت  وهبذاًاث اولى للبدث 

يلماث الالاهؼالق مً  ، فهاسط للذوسٍاثالاػالع غلى ، اإلاىخبُحنو  لباخثحناجىحيهاث ، غلى اإلاىكؼاإلاىخبُت 

لُت لىً في هثحر مً الاخُان جىزُمادة هي بمثابت  ئحاباثمىاكؼ البدث  جلذم...الخ. للبدث ُتفخاخاإلا

هخاةج حعمى الػىغ اًظا كاةم غلى و  او ما ٌعمى بالصمذ الذكُلت  حاباثالا ذم الباخث بػذم جىفش ؼًص

 . للمىطىع  كُذ الذساظتم في هزه الحالت  اغلبها غحر مهمت الطجُج وجيىن الىزاةو  الفىض ى

فىثحرا ما وعاٌ كاغذة مػؼُاث لىجذ بػذ رلً ان الشصُذ  مجمىغت مً الىخاةج ًلذم البدث الالىترووي

 . لزلً اغخماد جلىُاث البدث مهمت لخدلُم الىخاةج اإلاشحىةو  غحر واف

لخحن  رلً بعإاٌ كاغذة اإلاػؼُاث للملاالث اإلاخخصصت  و  العابلخحنوالافظل ان ًجمؼ الباخث بحن الؼٍش

اإلاىخباث زم الخىحه الى البدث  بِبلُىغشافُتاطافت الى الاهؼالق اوال مً   ، غلى الؽبىتوهزا ًخىفش هثحرا 

الخؼُت  التي جىفش هم اًظا الذوسٍاث   ، مً خالٌ الفهاسط التي جىفش اإلاػاًحر الاظاظُت  لىصف الىزاةم

ان الاهترهذ جذغم البدث الىزاةلي  . مشاهض الخىزُمو  اًظا ما جىفش باإلاىخباثو  مً املجالث اإلاخخصصت هبحر 

انها جىفش اإلاصادس .لإلحابتالخلىُاث التي حعاغذ في ظشغت الىصٌى و  الىىعو  بؽيل هبحر حذا مً هاخُت الىم

اإلاصادس مً الذسحت و  اإلاصادس مً او اولُتجدذًذ اهىاع هاجه و  هىا غلى الباخث فهمو  الالىتروهُت اإلاخىىغت

 . اظلىب الػملو  اإلاصادس مً الذسحت الثالثت لخدذًذ معخىي البدثو  الثاهُت

اث ، الىزاةمبػذ جىفش اإلاادة الػلمُت مؼ مجمىع  خعب اإلاصادس و  اإلاشاحؼو  غلى الباخث خصش املحخٍى

  ، ملاالثاًظا جدذًذ اؼياٌ هزه الىزاةم )   ، ااو مخخصص اغام ان وانيؽش الػبُػت  ت الىزُلت  اوػبُػ

ت  . اػشوخاث   ، مً اإلاإلف الى الػىىان ألصحابها..( ووصفها باإلاػاًحر التي جدفظ خلىق اإلالىُت الفىٍش

 باخظاعبػذ رلً ًلىم الباخث  . الىصف اإلاادي الى التركُم الذولي اإلاػُاسي و  بُاهاث اليؽشو   ، الؼبػت

هزه الاخحرة حػخبر  ، الذساظت بِبلُىغشافُتوطؼ و  الاهخلاء ألحلالبدث و  ت لللشاءةاإلاادة الػلمُت  اإلاخىىغ

مياوي و  بػذ جدلُل اخخُاحاث الذساظت مً حاهب صماوي. له جُتالخؼت الاو  بمثابت بذاًت اظاظُت للبدث

للحصٌى غلى  ث هدى فهاسط اإلاىخباث الشكمُت...الخ ًمىً الخىحه بالبد. فاغلحن في رلًو  ومىطىعي

 . في رلً همارج هثحرةو احاباث

 :عنكبوجيتشبكت الالاملتاحت على و  _مصادز املعلوماث  السقميت2

" جدىىع ، هُفُت جدذًذ اإلاصذسو  الخػشف غلى وافت اهىاع اإلاصادس الالىتروهُت ًجب غلى الباخث        

و الذوسٍاث واغماٌ  ، )الىخب مصادس اإلاػلىماث الشكمُت غلى الاهترهذ لخظم كىاغذ الىصىص الياملت

كىاغذ  البُاهاث و   ، ..الخ (. بشاءاث الاختراع و  اإلاؼبىغاث الحيىمُتو   ، اإلاإجمشاث او احضاء مً ول منهما

   . 10بشامج الىمبُىجش"و  ووؽشاث الاظخخالص (  ، البِبلُىغشافُت )الفهاسط
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منها ما وطػه مهىذس ي اليؽش  ، الؽبىتهىان الػذًذ مً الخلعُماث ألهىاع اإلاصادس اإلاخاخت غلى 

 اخمذ بؽش  جصيُف الالىترووي او مصممي اإلاىاكؼ او الىزاةلُحن او باالؼتران بحن هإالء حمُػا  وهىا هخخاس

 : هياهىاع زالزت َؽمل و 

 : ما ًليهجذ بها : املصادز الاوليت 2-1

مؽترهت بحن حمُؼ و  الاحاباث  ألظئلت هثحرةجىفش الؽبىت  مجمىغت   اإلاؼشوخت:اإلاؽترهت  الدعاؤالث 2-1-1

وجيىن اخذي  جيىن هزه الاحاباث مخىفشة للجمُؼ مً ػشف خبراء مخخصصحن و  اإلاشجبؼحن باألهترهذ

التي ٌؽترن هى و  لزلً ًجذ الباخث هفعه ٌعخخذم هثحر مً هزا الىىع  مً اإلاػلىماثو  مصادس البدث

ً في ػشخها مانجلُُم هزا  وغىذ. بذوسه مؼ الاخٍش  ان اظماغُل مخىلي الاظترحاع للمصؼلحاث جشي هاٍس

م الخػشف غلى مخشحاث الىثحر مً البدىر لىفغ العإاٌ زم ججمُؼ  "جلذًش الاظخذغاء غً ػٍش

. لِغ اظخذغاءا مؼللاو  هدً هدصل في هزه الحالت غلى اظخذغاء وعبي ، مجمىغاث الدسجُالث اإلاخػللت

 .ٌػخمذها الخبراء غلى الؽبىتاخذي مصادس البدث سغم هزه اليعبُت الا اهه جبلى الدعاؤالث 11.." 

ت  ، مىاكؼ اإلاىظماث مهمت جىفش اإلاػلىماث الذكُلت ئن : مىاكؼ اإلاىظماث 2-1-2 اإلاىاظبت ليل مً   ، اإلاػُاٍس

هىان مىظماث دولُت ووػىُت جلذم   ، مػلىماث مً معخىي مخلذم حذا  ، جدذ مىظمت مػُىت ًىظىي 

اإلاادة  ئلى ئطافتمىزىق منها  و  دكُلت اإلاصذسو  اإلاهخمو  اللاسب و  جخىفش غلى مػلىماث هامت للباخثمىاكػا 

هزا الىىع مً اإلاىاكؼ   ، الخىزُم خٌى مدىس الػمل الزي حػمل غلُه هاجه اإلاىظماثو  الىبحرة للمػلىماث

 "org.ًشمض له "

صفداث كاةم غلى اإلاػشفت وهىا ًجب الاؼاسة الى ان هزا الىىع مً ال : مىاكؼ الصفداث الصخصُت 2-1-3

ت هإالءو  لصخصُتالذكُلت  ول اإلاػلىماث اإلاشجبؼت و  دكت الاجصاٌ مػهمو  مجمىغت اليؽاػاثو  هٍى

بػع اإلاىاكؼ هي خاطػت إلداسة   ، ذرلً ان منها ما ًظهش زم ًخخفي فُما بػ  ، بأصحاب هاجه اإلاىاكؼ 

 . اصحابها

حػخبر هزه الصفداث سظمُت لهزا الىىع مً الاجصاٌ الجماهحري  : وظاةل الاغالمو  مىاكؼ الصحف 2-1-4

 خذًثت و  اصبدذ هزه اإلاىاكؼ جىفش اإلاػلىماث الذكُلت ، الؽبىت  غلى الزي بذا ًخجه في جدلُم وحىده

 بفظل اإلاُلخُمُذًا جىفش اإلاػلىماث اإلاخػذدة بالصىسةو  روهُتمىزىكت  بل واهثر انها معاخاث الىتو 

انها  . خذًث مؼ ملخصاث ليل اإلالاالث ما هىاًظا ول   ، الىص وملفاث هثحرة مً الاسؼُفو  الصىثو 

ؼ ودكُلت للمػلىمت لىً  مىحه وغلى الباخث ان ًخلص ى الحلاةم  ان الاغالم  ال هيس ىبدم مصذس ظَش

 . بذكت
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اث البدث ان ًيىن الباخث هفعه ملما بالىزاةم  : مىاكؼ اليؽشاث الشظمُت او الحيىمُت 2-1-5 مً اولٍى

ش التي جصذس غً الجهاث الشظمُت للذولتو  اللىاهحنو  الشظمُت اث وول ما و  مجمىغت  الخلاٍس غلى ول اإلاعخٍى

ول اإلاػلىماث التي غلى اإلاىزىكت بل وجخىفش و  فهزا الىىع مً اإلاىاكؼ ًىفش اإلاػلىمت الذكُلت  ، اسجبؽ بالبدث

هي و  انها مىاكؼ مػشوفت غلى الؽبىت  ، الباخث جدمُل ما ًدخاحه للبدث باميانو  لها غالكت باملجخمؼ

  . حػخمذ الخدذًث غىذ ول معخجذو  الجخخفي

هي  ، هىاعهجذ خالُا ول مإظعت جملً مىكػا الىتروهُا لػشض مىخىحاتها بيل الا  : مىاكؼ اإلاإظعاث 2-1-6

بؼاكاث جلىُت  ....انها مىاكؼ جىفش. ، الاظػاس ، الاهىاع ، ؼبُػتهال دكُلامىاكؼ سظمُت زابخت جىفش غشطا 

ت للبُؼ ٌػخمذ   ، جمثل مظاهش الدعىق الالىتروويو  حلب اإلاعتهلً بالىظاةؽ اإلاخػذدةو  الؽشاءو  ججاٍس

. جؼىس اإلاىخىحاث ، مثل الاسكام الاكخصادًت خػللت ببدثهمػلىماث اإلا غلى  الباخث مً خالٌ هزه اإلاىاكؼ

تو  حػخمذ ول اإلاإظعاث الاكخصادًت ، ... راث الؼابؼ الاحخماعي  غلى اإلاىاكؼ الالىتروهُت لخدلُم و  الخجاٍس

م لذيها انها مػؼُاث احخماغُت   ، الاماهً للباخثو  الاظماءو  انها مىاكؼ جىفش الاسكام  ، وؽاغ الدعٍى

 . ًدخاحها في بدثه للخفعحر

هي الاخشي مىخىحاتها غلى اإلاىاكؼ  حػشض ول اإلاإظعاث الثلافُت: مىاكؼ خاصت باإلاخاخف 2-1-7

تو  هت الثلافُت للمىؼلت  حغشافُاالالىتروهُت  خاصت اإلاخاخف  والتي حػخبر الىاح الترار و  مً الىاخُت الازٍش

خياإلاػماسي غلى اإلاعخىي ا ٍلذم خذماث و  لزلً ٌػخبر هزا الىىع مً اإلاىاكؼ اهثر جىفشا غلى الؽبىت  ، لخاٍس

 جلذم سصُذا مً اإلاػؼُاث. الباخثحن في الػلىم الاوعاهُت خاصتو  هاجه اإلاىاكؼهبحرة إلاعخخذمي 

 . اإلاػلىماث غً اإلاىؼلت في خذمت البدث الػلميو 

اإلاىخذ: ًىفش الاكخصاد الػالمي اإلافخىح الخىافعُت ملخخلف الخلىحن و  مىاكؼ خٌى اإلاػاًحر الػاإلاُت 2-1-8

 اإلاىاصفاث الػاإلاُت و  غملها مً خالٌ اغخماد اإلاػاًحر اإلاإظعاث هاجه الاخحرة حػمل غلى الخخؼُؽ إلاعخلبل

فػلى الباخث  ، خاصت  البدث الػلمي وهزا ما هدً بصذد جدلُله في هزا اإلالاٌ و  هزا ًمغ ول املجاالثو 

اًظا ٌعخؼُؼ ان ًىزم إلاىطىع بدثه مً خالٌ ما جىفشه و  للبدث الىزاةلي اغخماد اإلاػاًحر الػلمُت 

...(.انها جىفش ول . ISO  ، AFNOR ،  IFLA ،ANSI ،UNESCO)هي مػشوفت و  اإلاىظماث الػاإلاُت مً مػاًحر

 . اإلاشاحػاث الجذًذة خاصت للمإظعاث اإلاشجبؼت  وجلذم الاؼتراواث

غامت  ، جلىم بخىفحر اخصاءاث مػُىت ، مدلُتو  هىان مىظماث غاإلاُت : مىاكؼ اإلاػلىماث الاخصاةُت 2-1-9

البدث و  جلذمها للباخثحن ألحل الذساظت .بلذ أيفي زلافُت وغحرها   ، ومخخصصت ظاء واهذ احخماغُت

اظاط غملها كاةم غلى هزا الىم الىبحر مً  تبل ان اإلاىظماث الػاإلاُ ، وللمإظعاث ألحل الخخؼُؽ
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 اًظا حػخبر الاخصاءاث اسكامو   ، الاخصاء الزي ًىضح لها الاظتراجُجُت اللادمت لػملها في اإلاعخلبل

 ...(.  ONU ،OCDE ، OIT ، FMI ، OMCماث التي جىفش الاخصاةُاث ) مً بحن اإلاىظ  ، للثلافت بؽيل غام

 ًلي:هجذ بها ما  :الثانويت املصادز 2-2

ذ الالىترووي 2-2-1 ذ الالىترووي مً اكذم الخذماث غلى الاهترهذ : ادلت البًر هى مً الخؼبُلاث و  " ان البًر

..اهه . ..و اإلاهم في الزهش اهه ًىفش ظهىلت هبحرة في جبادٌ اإلاػلىماث اإلاخػذدة الىظاةؽ. الاهثر اظخخذاما

 ٌ ت في الحصى مذاخالث و  ارا وان الباخث مهخم لىلاؼاث. 12وجبادٌ آلاساء "اسظاٌ اإلاػلىماث  و  وظُلت كٍى

اإلاشجبؼت  اإلاػلىماثو  ٌعخؼُؼ بفظل هزه الادلت اظخػادة الشوابؽ   ، مؽترهت بحن اإلاشجبؼحن بالؽبىت

ذ الالىتروويو  بالخىاصل الالىترووي م البًر  هىان الىثحر مً املحشواث جىفش البدث غً البدث غً ػٍش

مؼ الخبرة اإلاخؼىسة لبػع اإلاشجبؼحن بالؽبىت ًبلى الدعاٌؤ خٌى  لىً  ، في اإلاىاكؽاثذاخالث جىؽف اإلاو 

 .Emailsاظترحاع وافت الاجصاالث في هزه املحشواث  امياهُت

 بفهم الؼبُػت  ؤلاإلاامغلى الباخث و  هزا الػىصش طشوسي  : الفهاسطو  مىاكؼ البِبلُىغشافُاث 2-2-2

لى جىفحر الخىزُم مل غالتي حػ اإلاىاكؼ  أهمحػخبر  ألنهامً وحىد هزا الىىع مً اإلاصادس   ألاهذافو  ألاهىاعو 

هي   ، ًلف الباخث غلى مصادس دكُلت إلاالًحن الىزاةم اإلاىحىدة غلى الؽبىت ، بمػاًحر الىصف الػالمي

ت   ، HTMLفاث في مل  ، ئخصاةُتكىاةم  أوىغشافُت غلى ؼيل كىاغذ مػؼُاث بِبلُ هىان خىادم ججاٍس

  ، Questel ،Datastar ،  Dialog ،ASE ،  Orbitمثل )  هزا الىىع مً البِبلُىغشافُاث ئلىهبري جىفش الىلىج 

STN ،  BRS ، . لُجذ الباخث هفعه امام هم هاةل مً البؼاكاث  باألهترهذ..( جلذم هزه الخىادم الشبؽ

ولمت و  اظم اإلاعخخذمو  الاصلُت لىً ًخظؼ الشبؽ لالؼترانختى الىصىص و  اإلالخصاثو  البِبلبُىغشافُت

  ، غلى ؼبىت الاهترهذالبدثُت اإلاخاخت و  الجامػُتو  "هىان الاالف مً فاسط اإلاىخباث الػاإلاُت الىػىُت. العش

وهزلً جامحن سؤوط   ، اإلاىاد الاخشي و  الىصف اإلاادي اإلاؼلىب للىخب ئلىباالطافت  ط، مثل مىخبت اليىهجش 

ت لها" و  اإلاىطىغاث او الىاصفاث اإلاؼلىبت ًشي اإلاخخصصحن ان هزا الىىع مً اإلاىاكؼ هى مً .  13الظشوٍس

اًظا صػىبت اظخخذام  ، الصػىبت بميان غلى اإلابخذةحن هدُجت الىاحهت الالىتروهُت للبدث لهزا الىىع

لىً حػخبر كىاغذ . خىفشة لخلىُاث البدثواحهت العإاٌ للىاغذ اإلاػؼُاث هدُجت حػذد الىظاةف واإلا

 هدُجت الخدذًث الذوسي، الفهاسط باليعبت للباخثحن اخذي اهم الادواث و  اإلاػؼُاث للبِبلُىغشافُاث

حػخبر افظل و  دوسٍتو  مىزىكتو  هي ادواث بدث دكُلتو  حغؼُتها ليل املجاالث اإلاػشفُت اإلاخؼىسة في الػالمو 

ت  مً مادة مػشفُت مىاظبتما ًذغم خؼىا ث البدث في  ججذس الاؼاسة الى ان هزا الىىع و  . دساظاجه الجاٍس

مً كىاغذ اإلاػؼُاث البِبلُىغشافُت هي صفداث غحر مشةُت ال ًخم جىؽُفها مً ػشف ادواث البدث 

حػخمذ فهاسط خؼُت إلاىخباث او فهاسط   ألنهااللىاةم البِبلُىغشافُت هي الاخشي صػبت الىصٌى و   ، للىاب

ت لزلً هي لِعذ مخاخت للىصٌى الحش مً ػشف اإلاعخخذمحنمى  . خباث ججاٍس
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امياهُت جدمُلها و  حػخبر الاهترهذ اهم مصذس لهزا الىىع مً الىزاةم لىثرتها ووفشتها : اللىامِغ 2-2-3

ا هى مىحىد غلى الؽيل اإلاؼبىع لىً اليسخ الالىتروهُت باليعبت مؽابهت إلافهي جلذم وسخا  ، مجاها

ح لؼصالىصٌى للمو  لللىامِغ هي الاهثر اظخخذاما مً بحن مخخلف الىظاةؽ الاخشي لعهىلت البدث

خاصت ػشق البدث اللغىي و  ذًذة خاصت مؼ ظاهشة اإلاُلخُمُذًا، هدُجت الىظاةف الالىتروهُت الػ

  ، دفاثاإلاشا  ، اإلاترحم ، جخىفش الاهترهذ غلى الىثحر مً اهىاع اللىامِغ الاصؼالحيو   ، اإلاخؼىسة

 .... غحرهاو  اإلاخخصص

اكؼ الىاب في هزا الىىع لخىدؽش مى  dvdزم  cdاهخلاال مً اإلاؼبىع الى هي الاخشي غشفذ   : اإلاىظىغاث 2-2-4

اًً الصالذ اإلاىظىغاث الىبري مدافظت غلى وؽش صفداتها غلى  ، انها اإلاىظىغاث الالىتروهُتمً اليؽش، 

ان وؽش صفداث اإلاىظىغاث غلى الؽبىت ًخؼىس . الىصٌى الحشمؼ جىفحر غحرها و  britanicaمثل الىاب

لُػخبر هى الاخش هىذظت خلُلُت لخمثُل اإلاػلىماث لُخم اظخغالٌ الاًجابُاث الخلىُت مثل الخفاغلُت التي 

كذ غشفذ الاهترهذ هىغا اخش مً وؽش اإلاىظىغاث اإلافخىخت و  ًىفشها الىمبُىجش مؼ الىظاةؽ الالىتروهُت

ً و  ان ًصبذ مإلفا بامياهههزا الاخحر   ، غلى اللاسب  جيؽش مذاخلخه الصخصُت للشاءتها مً ػشف الاخٍش

 . Wikipédiaمثل 

الؽشواث راث الؼابؼ و  الصحفو  كىاةم اليؽش: اغلب اإلاىاكؼ للمإظعاثو  مجمىغاث الىلاػ 2-2-5

 الخىاصل مؼ حمهىس خاصو  هذواث للحىاسو  غحرها  جفخذ الىلاػو  ..... ، الثلافي ، الاحخماعي ، الاكخصادي

  ، خدذًذ الاحاباث اإلاؽترهت للىكىف غلى اججاهاث الشايلحػخمذ صفداث مً هزا الىىع مً الىلاؼاث  و 

 . انها حػخبر اخذي اهم اإلاصادس في رلً  ، و اإلاىاكف ججاه كظاًا مػُىت ، ؤلابذاغاث

. جلىُاث البدث لمػالجتملحىس الثالثجفصُلها في ا لُأحيهىا ًمىً الاؼاسة باخخصاس و  : ادواث البدث 2-2-6

غحرها مً و  FTPالخىادم و  اإلالفاثو  الىذواثو   ، وهلٌى ان ادواث البدث جلىم بخىؽُف ول اإلاىاكؼ

لت الُت بلى غلى الب ، الصفداث بؼٍش اخث ان ًلىم بػملُت البدث مً خالٌ اخخُاسه إلخذي ادواث ٍو

غلى . لغخهو  اإلاػلىماث اإلاؼلىبت و  هم اإلاػؼُاث و  مجالهو  البدث او ختى حمُػها خعب ػبُػت البدث

في   ، مدشواث بدث رهُتو  مدشواث بدثو  الباخث الىكىف غلى مخخلف الادواث مً ادلت مىطىغُت

الصمذ خٌى الاحاباث اإلاؼشوخت  بىاظؼت و  خظم غملُت البدث جىاحه اإلاعخخذم مؽيلت الفىض ى

بدث غلى لالشابؼ مً جلىُاث ا س وػالج رلً في املحى  ولخىحُه البدث بيخاج مىاظبت للعإاٌ . الؼلب معبلا

هىان ادواث بدث اخشي حعمذ بػملُاث بدث دكُلت حعمى" اإلاػامل او اإلاىفز الزوي " اهه  . الؽبىت

ٍمىىه غشض البدث مً خالٌ مدشن بدث و   ، ٌعخخذم الىثحر مً املحشواث الػاإلاُت لللُام بالؼلب

 جىفحر الىزاةم بؽيلها الاصليو   ، مؼ امياهُت جدمُلها  ، ًلذم هخاةج دكُلت  ، مخخصص في مجاٌ مػحن
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لخفػُل غملُت البدث في اظشع  ألادواثبهاجه  ؤلاإلااملزلً غلى الباخث كذسة جدمُلها غلى اللشص الصلب و 

 . وكذ

غلى ؼيل  جأحي(: جلذم لىا ؼبىت الاهترهذ الىثحر مً اإلاػلىماث  Brevetsملفاث اإلاعخخلصاث ) 2-2-7

ت باإلاػلىماثو  هي مىظمتو  معخخلصاث بل وهي مجمىغت غلى ؼيل كىاغذ مػؼُاث حعمذ بالىصٌى   ، زٍش

 . الى هزا الىىع مً الىزاةم

 انها جىفش مػلىماث اهثر مهىُت  ، ىثحر مً الذٌو جىفش إلاعخػملي الؽبىت هزا الىىع مً الىزاةمهىان ال

ختى الذولُت و  الدسجُل جىفش الىصٌى الى اإلاعخخلصاث  الىػىُتبػع البىاباث  غىذ و   ، غلمُتو  ت ُلدكو 

 ( Derwentاإلاخػذدة املجاالث  مثل )

خخلصاث واًظا اإلاع ( European Portentsوالىصٌى الى الىص الاصلي للمعخخلصاث الاوسوبُت )

ىُت )  . ( us Patents Full textالامٍش

جىفحر و  ًخجه هزا الىىع مً اإلاىاكؼ الى فئت مػُىت لخدلُم كذس هبحر مً الخفاغلُت : البىاباث 2-2-7

انها حػمل غلى جىفحر الىثحر   ، الشوابؽ لىصىص فاةلت  وملفا ث حؽمل مىطىغاث مخخصصتو  اإلاػلىماث 

ئاث هُاًظا مػلىماث غً  ، اإلاخىىغت  مً مػلىماث غامت الى مػلىماث اغالمُتو  مً اإلاػلىماث الحذًثت

الخىحُه انها حػمل غلى  ، ....ٌعمى هزا الىىع مً اإلاىاكؼ  البىاباث. غحرهاو  مىخذًاث للىلاػ  ، بػُنها

ًىمً دوسها في حلب  . اإلاؽترهحن بهزا الىىع ًخم جصيُفهم بهزا الىىع مً الاسجباغو  مشجبؽ بالؽبىتلل

إلاؽترهحن جىفحر مصادس اإلاػلىماث لهإالء اخاصت و  جلبُت سغباتهم مً خالٌ البىاباث و  اهخماماث اإلاؽترهحن

 . اإلاىاكؼ لُيىهىا اهثر وفاءا لهزا الىىع مً

ان البدث مً خالٌ   ، ًلذم هزا الىىع مً اإلاىاكؼ  اإلاػشفت باإلاإجمشاث الذولُت : ملفاث املحاطشاث 2-2-8

بؼاكاث وصفُت ليل  اإلاىكؼ ًخم باليلماث اإلافخاخُت او باإلاشوس مً فئت ألخشي  لخظهش الىخاةج غلى ؼيل

" اي جىفش ول الػىاصش البِبلُىغشافُت لىصف  urlغىىان اإلاىكؼ " و  الضمانو  مداطشة او مإجمش باإلايان

 . املحاطشة

ً هزا الىىع مً الىزاةم : ملفاث الاػشوخاث 2-2-9 َػشض غلى و  خفظها غلى الؽبىت و  اصبذ ًخم جخٍض

حػشض غلى ؼيل ملفاث   ، فىثحرا ما هجذها هىص اصلي غلى الؽبىت  ، اؼياٌ هثحرة مً الاجاخت

..( ان جؼىس جلىُاث . PDF  ،  HTML ،  RTFاًظا حػشض غلى الؽبىت مثل ) و  ( tar ،  .Zip. مظغىػت )

ًخم وؽش هزا   ، الىصٌى مً خالٌ ادواث البدث ظاهم في هزه الاخخُاساث اإلاخػذدة للػشضو  الخىؽُف
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جيىن كىاغذ و  مصادس والذواجشة او مؽشوع حامعي او ججاسي  ألشخاصالىىع مً الىزاةم غلى مىاكؼ 

 الذخٌى اليها بفظل الاؼتران.  لُخم  جخخلف مً الىصٌى الحش في هزه الحالت اإلاػؼُاث

 الالظلىُت خالُا جلىم بىطؼو  العلىُت الاجصاالثان مصالح  : ملفاث اسكام الهىاجف غلى الخؽ 2-2-10

هىا ًمىً جىحُه الباخث الى هزا الىىع مً اإلاىاكؼ للحصٌى غلى و  ادلتها الخللُذًت للهاجف غلى الؽبىت

ؼ وجحرة البدث  . الذساظتو  الىصٌى الى مصذس اإلاػلىمتو  اسكام تهمه ولدعَش

  ، جدخىي الخىادم غلى اإلالفاث مؼ امياهُت جدمُلها او وطػها مً ػشف اإلاعخػمل :  FTPخىادم  2-2-11

خم كشاءة م ملغشض اإلاػلىماث التي جم جدو  ٍو   . فاث بيعم مدعلعلمُلها غلى اللشص الصلب غً ػٍش

2-2-12WEB rings الفىشة الاظاظُت  و   ، اإلاػلىماثو  انها جلىُاث حذًذة لخىظُم اإلاػشفت  : غلذ اإلاىاكؼ

م غلذة او معاس  جأحي مً خالٌ حمؼ الىثحر مً اإلاىاكؼ اإلاخىافعت لخيىن مشجبؼت ببػظها البػع غً ػٍش

َعمذ بجمؼ الشوابؽ الػذًذة مؼ و  ان فىشة اإلاؽاسهت مً خالٌ مىكؼ مؽترن ٌعمى الػلذة . للخبدش

ً بػلذة اإلاىكؼو  HTMLًدشس ول مىكؼ صفدت  ، مىاكؼ اخشي  خحر ًمىىه وفي الا   ، ٍيىن مشجبؽ مؼ الاخٍش

انها فشصت هبحرة جىفشها الخلىُت الحذًثت   ، اإلاىاكؼ الاخشي اإلاتربؼتو  صفدت الاظخلباٌو  وطؼ الشوابؽ

ان هزا الىىع مً اإلاىاكؼ الػلذة جدمل اإلاالًحن مً اإلاىاكؼ . للشفؼ مً معخىي اإلاؽاسهت مؼ ول اإلاىاكؼ

 . اإلاؽاسهت

ٌ  : كىاغذ اإلاػؼُاث للىاب غحر اإلاشتي 2-2-13 الىصٌى الى اإلاػلىماث غلى كىاغذ و  ان غذم امياهُت الذخى

الىزاةم هي مً الصػىبت بميان غلى ؼبىت الاهترهذ الن هزه و  التي جدىي الىثحر مً الصفداثو  اإلاػؼُاث

مً خالٌ مدشن بدث رلً اهىا غىذما هلىم بالبدث   ، الىزاةم لم ًخم جىؽُفها مً ػشف ادواث البدث

هزا ٌػخبر مؽيل خلُلي غلى الاهترهذ و   ، نش ؼ الذخٌى هدُجت واحهت البدث للمدالوعخؼُما غلى مىكؼ 

الشوبىجاث ال حعخؼُؼ اظخخشاج مدخىي و  HTMLالابخدلُل مظمىن صفداث  ال جلىمالن ادواث البدث 

بىىن مػؼُاث غىُت باإلاظمىن  ب هزه اإلاىاكؼ املحترفت مىظمت غلى ؼيلان اغل . بىىن اإلاػؼُاث

 . اإلاػلىماحي

اطافت الى كىاغذ اإلاػؼُاث هىان الىثحر مً ادواث البدث ججهل مصادس اإلاػلىماث اإلايؽىسة غلى الىاب 

 : مثل

 ..(. Rar ،  .Zip ،  Tar. ،  PDF ،  Postscript ،  RTF ،  Word ،  Excel. ) : _ؼيل اليؽش

  ، الىصٌى الى بػع الىزاةم الا مً خالٌ معخىي مػحن ال ًمىًهىا و  جاث في الخىؽُف_مدذودًت الشوبى 

 (ججاهل الىزاةم راث الحجم الىبحرو   ، الىصٌى فلؽ الى الشوابؽ الخاسحُتو 
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  ، CGISCRIPTSدم )بػع الخىامً ػشف  généréالذًىامُىُت _اظخدالت الىصٌى لبػع الصفداث 

ASP ،  PAP ) 

م  باالؼاسة  HTMLاإلاإلف جىؽُف وزاةم ًمىؼ _  . HTML Baliseلزلً غً ػٍش

الٌعخؼُؼ اي هص فاةم و   ، البدث ألدواثاًظا ول الىزاةم التي ًخم جدذًذ مصذسها باليعبت هىان _

 . اليهاالىصٌى 

م خذمت   هزه الاخحرة جخؼلب خبرة  ، TELNETان الىصٌى الى بػع كىاغذ اإلاػؼُاث ًيىن غً ػٍش

الباخث اإلاشجبؽ بخخصصاث غحر جلىُت لً ٌعخؼُؼ الاغخماد ججاسب جلىُت في اظخخذام الخػلُماث الن و 

 . غليها رلً انها حػخمذ الاظخخذام الىدىي اإلاػلذ

غحرها هي و  ول الاحخماغُاثو  الادبو  الثلافتو  الاكخصادو  ول الاخذار  العُاظت : ملفاث الصحف 2-2-14

جيىن و  انها ملفاث جىفشها الصحافت همصذس إلالاالتها  ، انها ملفاث الصحف  ، مخىفشة غلى مىاكؼ الؽبىت

ملاالث البىاباث هي الاخشي جىفش ملفاث صحف جيىن كذ حمػتها مً  . مذغمت بشوابؽ مً مىاكؼ اخشي 

 . ٍمىنها ان جخخفي او ًخدٌى مظمىنهاو  مؼ مشوس الضمًملفاث  الصحف  جخغحر  . مخخاسة لجشاةذ مخخلفت

 وحىده معخلبال. خث داةما جدمُل ما ًخىفش لذًه الخخماٌ غذملبالزلً غلى ا . انها غحر كاسة

ت  : املصادز من الدزحت الثالثت 2-3 للمػلىماث وجخمثل في مجمىغت الشوابؽ هدى فئت مً اإلاصادس الثاهٍى

لخجمؼ  ،  HTMLصباةنها صفدت و  جلذم إلاعخػمليها  ، ومىفزي الؽبياث  ، الهُئاث مثل الجامػاث بػع

ت للمػلىماث مثلخعب الفئاث   ، _ادواث البدث )ادلت : مجمىغت مً الشوابؽ هدى اإلاصادس الثاهٍى

 مدشواث بدث رهُت ( ، مدشواث بدث

 اإلاػاًحر._مصادس خٌى 

 . _ الىزاةم للىاب غحر اإلاشتي

 ..الخ. _ الفهاسط الخؼُت للمىخباث

جدُذ الؽبىت الىصٌى الى و  الاهترهذالاهترهذ ي اإلاصذس الشةِس ي للحصٌى غلى اإلاػلىماث اإلاخاخت غبر "

جخمحز ؼبىت الاهترهذ غً ول مً اإلاصادس و  اؼياالو  مجمىغت مخىىغت مً مصادس اإلاػلىماث بيافت صىسا

ظهىلت و  اإلاصادس الالىتروهُت اإلاخاخت غلى اظؼىاهاث اللحزس مً خُث مذي الحذزتو  اإلاؼبىغت وسكُا

 14اظتراجُجُت البدث اإلاخاخت " و  هزا اإلاصذس همؽ مصؼلحاث البدث غً اإلاػلىماث فيو  الاظخخذام
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 : زت اهىاعجىلعم ادواث ابدث الى زال: ادواث البحث عن املعلوماث الالكترونيت -3

ظمها ىخت مىاكؼ اخشي مىحىدة غلى الؽبىت لوهي مىاكؼ مخخصصت ججمؼ مجمىغ : دلت املوضوعيتلا  3-1

ًخم اظترحاع اإلاػلىماث مً خالٌ البدث طمً الذلُل اإلاىطىعي  باظخخذام اليلماث  . هاجه الادلت

 حػمل الادلت في اظترحاع اإلاػلىماث غلى كاةمت سؤوط  مىطىغاث  جصف مخخلف املجاالث  ، اإلافخاخُت

"ٌغؼي الذلُل اإلاىطىعي الىاخذ حضءا صغحرا مما ًخىافش مً مىاكؼ . الىزاةم الالىتروهُت اإلاىحىدةو 

 %1ؼػبُت ٌغؼي اكل مً  ألاهثرو  فػلى ظبُل اإلاثاٌ فان "ًاهى" الزي ٌػذ اهبر دلُل مىطىعي باإلهترهذ

ب الزًً ًيؽإون الذلُل اإلاىطىعي هم الزًً ًدذدون الفئاث اإلاىطىغُت التي ًجب  ألاشخاصو  مً الٍى

اإلاػلىماث بؽيل واف مً خالٌ  ئلىوهزا ًإهذ فشطُت وعبت الىصٌى  15اللاةمت "  سأطجيىن غلى  أن

وهدُجت الؼابؼ الخىافس ي الخجاسي في هزا املجاٌ لم ًصل اإلاخخصصىن في جىظُم اإلاػشفت . ؼبىت الاهترهذ

مىطىغُت  أدلتهدً هجذ   ، الىاصفاث أوجشجِب مػُاسي ليل اإلاصؼلحاث  أولغت مىخذة  ئلىغلى الؽبىت 

اإلاػلىماث الؼبُت ًمىً اظخخذام الذلُل "  ئلىللىصٌى و  "  INFOMINEمثل " ألاوادًمُتججمؼ اإلاػلىماث 

medmatrix  "َػؼي مجاالث مخػذدةو  " فهى ًلذم مجمىع اإلاػلىماث الػامتًاهودلُل " أما . 

اخش بل هفغ الذلُل هىان مً و  اإلاىطىغُت هزا الخفاوث بحن دلُل اظخخذامهلألدلتًجذ الباخث في 

 _اهه اخذ اهبر ادلت اإلاىطىع غلى الؽبىت 16الػىاةم للبدث مثل ًاهى: و  الاًجابُاث

 _ٌغؼي اإلاىطىع بؽيل واظؼ

 _جىظُم هشمي للمىطىع ٌعاغذ في غملُت الخصفذ بؽيل حُذ

 : غىاةم الذلُلاهم _

ظاف الى كىاغذه بذون غمل اي هىع مً الخلُُم للُمت اث اإلاادةو  _ًلبل اي مىكؼ ًلذم له  ٍو  . دكت مدخٍى

 ال ًلىم بػمل اي جىاصن بحن اإلاىاطُؼ _

 ًاهى بعشغتاإلاىاكؼ الجُذة مياها لها في  دلُل  ال ججذ_كذ 

 _ًىؽف فلؽ الصفداث الاظاظُت

 غادة_الخصيُف اإلاىطىعي غحر مفُذ 

ً فلؽ مؼ وصف بعُؽ للمىكؼ _البدث في ًاهى ًيىن في ا بِىما كذ ججذ في مدشواث اخشي الىص لػىاٍو

 . اإلاؼلىبتاليامل للىزُلت 
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البدث غً ولماث مدذدة طمً مصادس الاهترهذ  للمعخفُذًًهى بشهامج ًدُذ  : محسكاث البحث 3-2

  : مدشن البدث مً زالزت احضاء سةِعُت هي ٍخألفو  (Telnetىذ جل ، FTPمىاكؼ  ، املخخلفت )مىاكؼ الىاب

البرهامج اإلافهشط او اإلاىؽف الزي و   ، اطافت صفداث حذًذة ملحشن البدث ألحلبشهامج الػىىبىث 

لها بشهامج الػىىبىث اما  ما ًلذمهصف صفداث الىاب مػخمذة في رلً غلى جٌػخبر كاغذة مػؼُاث 

اليلماث اإلافخاخُتللبدث في كاغذة اإلاػؼُاث  بأخزفهى بشهامج مدشن البدث الزي ًلىم  الثالثالبرهامج 

هىا ًشجبؽ و   لألهترهذحػخبر مدشواث البدث هؽافاث ؼاملت و  لُلذم في الاخحر هخاةج البدث للمعخفُذ

" حػذ مدشواث البدث اهم ادواث . بيُت كىاغذ البُاهاثو  الامش بالحىظبت  اإلاىحىدة واًظا جصمُم اإلاىاكؼ

هي خذمت اظترحاع جخيىن مً كاغذة  ، لتي حػخمذ في البدث غلى اليلماثااظترحاع اإلاػلىماث  غلى الىاب و 

فخدخىي مػلىماث مخػذدة الاوغُت  البىاباما صفداث  ، إلاصادس اإلاىحىدة غلى الىاببُاهاث جصف ا

ٍمىً ان ًىطؼ لها غىىان مً خالٌ مدذد و  ( HTMLمصممت باظخخذام لغت غالماث الهُبرجىعذ )

 .   17( "URLاإلاصادس اإلاىخظم )

مدشواث البدث و  وظُؼت بحن اإلاعخفُذ حػمل مدشواث البدث الزهُت وادة: محسكاث البحث الركيت 3-3

له الى وافت مدشواث  رلً اهه غىذ ػشح العإاٌ مً ػشف اإلاعخخذم  جلىم مدشواث البدث الزهُت بخدٍى

الاصل في غملُت البدث هى هُفُت بىاء و  البدث الخللُذًت لخلذم كاةمت واخذة بيخاةج البدث للمعخفُذ.

غالب الاخُان ججُب مدشواث البدث الزهُت غلى و  العإاٌُترجب غلُه صُاغت ل هزا الىىع مً املحشواث

 وهىان هىغان مدشواث بدث هي بمثابت ادواث بدث غادًت  ، الاظئلت  هدُجت همىرج البدث اإلاػخمذ

الادلت و  العإاٌ الى مدشواث البدث باسظاًٌلىم الىىع الاٌو . بدث رهُت وأدواثمدشواث بدث حػخبر و 

 لُصبذ اهثر فهمافم مؼ همىرج البدث ُلىم باغادة صُاغت الؼلب بما ًخىاي فاما الىىع الثاو  ، اإلاىطىغُت

جداٌو بػع مدشواث البدث الخخلص مً بػع اإلاػامالث  . ملبىال مؼ اي اداة للبدث ًخم اظخخذامهاو 

ش العإاٌ في صُغخه الاصلُت لىً مً ظلبُاجه ان الىخاةج ٌعىدها الىثحر مً جو  اإلاىؼلُت لىم بخمٍش

الزي و  لزلً ًجب الػىدة الى مدشن البدث الزوي وفهم همىرج البدث اإلاػخمذو  فىض ىالو  الطجُج

الاحاباث خعب هىع مدشن  البدث الزوي و  الىخاةج جأحي ، ظِعمذ  للباخث بالىصٌى الى الاحاباث الذكُلت

الىخاةج هىان اخشي جلىم بدىظُم و  عخخذم فمنها ما ًلذم الاحاباث مىفصلت اي هخاةج ول اداة غلى خذةاإلا

غىاةم في و  مؼ اًجابُاث مدشواث البدث الزهُت الا انها جىاحه مؽىالث". جدذ ولماث مفخاخُت او غباساث

اث الخىؽُف اهظمت و  ػشح  العإاٌ رلً ان ازىاء وطؼ الؼلب وفي غملُت الخىؽُف هجذ ان معخٍى

.لزلً وحب الخػشف غلى 18لزا ًجب جؼبُم مػادالث للبدث خعب هىع ادة البدث "و   ، البدث جخخلفان

ت و  اهىاع مدشواث البدث الزهُت الىصٌى الى هخاةج دكُلت خٌى مىطىع  ألحلهُفُت البدث طشوٍس

 . البدث



 أ.د/ دمحم صاحبي -زوابحي خيرة                                                                                           منهج البحث الوثائقي 

253 
 

مشاهض و  بفظل الاهظمت الىزاةلُت اإلاىحىدة غلى معخىي اإلاىخباث : نماذج البحث عن املعلوماث -4

 العإاٌ مً خالٌ الفهاسطو  رلً بالبدثو  الخىزُم ًخمىً الباخث مً جىفحر مادجه الػلمي و  اإلاػلىماث

 حعمذ الاهظمت الىزاةلُت الخللُذًت. غحرها مً الادواثو  كىاةم سؤوط اإلاىطىغاث و  كىاغذ البُاهاثو 

الاهخلاء و  خاصت الالىتروهُت خالُا للباخث بخدلُم بدثه بفظل غملُاث الاػالع غلى الشصُذ الىزاةليو 

ًخم رلً بصُاغت الؼلب اي بؼشح العإاٌ باظخخذام مفشداث حػبر غً لغت   ، البدثو  للذساظت

 ... الػىىان  ، مجمىغت الػىاصش البِبلُىغشافُت اإلاػشوفت للىزاةم مثل اإلاإلفو  الخىؽُف

خم و  جخىفش وافت الفهاسط الالىتروهُت غلى البؼاكاث البِبلُىغشافُت التي جدىي هزا الىىع مً الػىاصش ٍو

..ان . اليلماث اإلافخاخُت  او اإلالخصاث  ، داث في صُاغت الؼلب لعإاٌ الػىىان او اإلاإلفاظخخذام اإلافش 

ًجب ان ًخىافم هزا الاخخُاس مؼ او الىاصفاث  اإلاىطىعاليلماث اإلافخاخُت مً خالٌ ولماث اخخُاس 

ان البدث مً خالٌ الفهاسط باليلماث . انها بمثابت اخذي اإلاشاخل الاظاظُت للبدث ، مىطىع البدث

اث وافياسو  اإلافخاخُت ٌعمذ بخدذًذ ول ادبُاث اإلاىطىع  و الفظل في . مشاحؼو  اساءو  ما ًخػلم به مً هظٍش

هثحرا ما جلذم في و  الاحاباث الذكُلت ٌػىد الى حهذ الىزاةلُحن في غملُت جىؽُف ول الىزاةم بالىاصفاث

اإلاعخخذم الاهؼالق مً خاللها صُاغت العإاٌ لىً في هثحر ىا ٌعخؼُؼ ؼيل كىاةم مخىفشة غلى اإلاىاكؼ وه

مً الاخُان ًبذا بيلماث مفخاخُت هي غباسة غً مداوالث او حػبحراث جدمل مً الخؼاء الىثحر لزلً غلى 

 : الباخث مشاغاة الاحي

 ً  . اإلاىجزجمثل مفشداث مخخصصت في هي و  الاكشب للبدث ألنها_الاهؼالق مً ولماث الػىاٍو

بػع الىزاةم اإلاشجبؼت باإلاىطىع لدعاغذ الباخث و  _البدث في البؼاكاث البِبلُىغشافُت لبػع الاحاباث

 . غلى الخػشف اهثر غلى مجمىع اليلماث اإلافخاخُت

هزه الىمارج هي غلى ؼيل  . غحرهاو  _الخػشف غلى همارج البدث الظخخذامها مثل اإلاػامل البىلُني

ٌ و  فت سغم انها جخظؼ لىفغ اإلاػاًحر الىخذة غبر الػالمبىاحهاث مخخل بشمجُاث مً   ، التي حعمى الحلى

 : خالٌ هزه الىاحهاث ًمىً وطؼ الؼلب غلى الىمارج الخالُت

مثلما ٌؽحر الُه هزا الىىع ًخم ػشح العإاٌ مً خالٌ خلل واخذ مً وافت  : النموذج الاحادي 4-1

 ٌ "في   ، مدذود الىخاةجو  هى وظُؽو  الحلٌى اإلالترخت لخخم غملُت البدث بفظل هؽاف ٌؽمل وافت الحلى

ٌ الاخذي   ، اي هظام وزاةلي ٌعمذ بدعُحر مػؼُاث بِبلُىغشافُت   ، ىمارج البعُؼت هي البدث بالحلى

 .19.الخ". ، العلعلت ، اإلاإلف ، الػىىان : ي اإلاحزاثغلى اخذ
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اخث ًلذم للب  ، اإلافشداث اي اللغت اظاظُت في ػشح الؼلبو  اهه ٌعخخذم الىدى : النموذج الخبير 4-2

ًؼشح همىرج الخبحر ادواث مخػذدة للبدث ًمىً اظخخذامها لخفػُل هخاةج  ، فشصت البدث الذكُم

..هي جلىُاث بدث وزاةلُت حعاغذ في . الاخفاءو  الحزف  ، اإلاػامل الجاهبي  ، مل البىلُنياهي اإلاػو  البدث

 . الىصٌى الى اإلاػلىماث الذكُلت بمصادسها مؼ هم هبحر ٌؽمل اإلاىطىع اإلابدىر

تو  " et " ، "ou " ، "sauf"الا" بالفشوعُت " ، "او" ، ٌعخخذم هزا الىمىرج "و" 4-2-1 ، "and" باإلهجلحًز

"or" ،"not " ،  اما اإلاىفز "و" فِعمذ بخللُص الاحاباث بمػنى ًلذم الخلاػؼ بحن اإلافشدجحن او الصُغخحن او

جيىن الاحاباث مخمثلت في ول البؼاكاث و  غلى كاغذة اإلاػؼُاثاهثر ملجمىع البؼاكاث اإلاىحىدة 

  . التي ججمؼ اإلاىطىغحنو  اإلاؽترهتالبِبلُىغشافُت 

ر مً الاحاباث للؼلب اإلاؼشوح مً ػشف الباخث اي اهه ًجمؼ بحن اما اإلاىفز "او" فِعمذ بخلذًم غذد هبح

 . الاحاباث اإلافشدة الاولى مؼ الثاهُت لُخدصل الباخث غلى مجمىع البؼاكاث البِبلُىغشافُت للؼلب

هىا ًلىم الىظام بدزف وافت البؼاكاث و   ، بػع الاحاباث إلكصاءفي خحن اإلاىفز "الا" ٌعخخذم 

  . اإلاؼلىبت باإلحاباثالبِبلُىغشافُت غحر اإلاشجبؼت 

لخان  و  ٌعمذ رلً بىطؼ مجمىغت اليلماث الىاخذة جلىي الاخشي  : اإلاػامل الجىاسي  4-2-2 هىان ػٍش

يىن هي حعخخذم في البدث مً خالٌ كىاغذ مػؼُاث وزاةلُت ضخمت ٍوو  للبدث بىاظؼت هاجه املجمىغت

ت  حعمذ بخدذًذ جىاحذ ولمخحن وغالكت . اإلالخصاثو  البدث مً خالٌ الىصىص "ان اإلاػامالث الجىاٍس

خىفش هزا اإلاػامل في مجمىغت مً ادواث البدث ، الاولى بالثاهُت اهه ٌعاغذ هثحرا باليعبت إلافشداث  ، ٍو

لخان هما واالحيو 20لىنها جخىاحذ في اماهً مخفشكت مً الىص "و  مشجبؼت ببػظها البػع  : الؼٍش

َعمذ بخلذًم الاحاباث ملجمىع ولمخحن او اهثر مؼ الغاء الاحاباث التي جدىي فلؽ اخذي و  ADJاإلاىفز  -ا

 ؟اليلمخحن 

م ػشح العإاٌ  دون الاخز بػحن الاغخباس بترجِب ولماث الؼلب : NEARاإلاىفز -ب  ٌعمذ بالبدث غً ػٍش

 . جيىن الاحاباث بداالث مخػذدةو 

الابلاء غلى حزس و  في خالت الحزف ًخم ػشح العإاٌ بدزف غذد مً الحشوف : الاخفاءو  الحزف 4-2-3

ٍخم ػشح العإاٌ و  الذساظتو  جىظُؼ داةشة البدثو  ىطىعاإلاشجبؼت باإلااليلمت للىصٌى الى ازشاء اإلاصؼلحاث 

 . اصالاشخو  هي مهمت حذا للىصٌى الى اظماء الهُئاثو  " $" او الشمض " *بىطؼ الجزس مؼ "
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اخذ خشوفها اظدبذالها بػالمت اظخفهام لُخمىً الباخث مً  باخفاءاما الاخفاء فهى جلىُت هخابت اليلماث 

 فشدة اإلاىاظبت إلاىطىع بدثه بػذ جلذًم مجمىع اخخماالث اليلماث بالحشوف العابلت.اخخُاس اإلا

والتي حعاغذ الباخثحن في وطؼ الؼلب او ظإاٌ كاغذة فىُاث صُاغت العإاٌ و  حػخبر هزه مجمل الخلىُاث

  ، الذساظتؼاملت إلاىطىع و  ٍترجب غً رلً احاباث دكُلتو  البُاهاث البِبلُىغشافُتاو الفهاسط الخؼُت

ٌعخؼُؼ اًظا الاغخماد غلى البدث في الىصىص الفاةلت اًً ًىفش للمعخفُذ البدث بيلمت واخذة لخلذم 

و الاهم ان الباخث بػذ فترة بدث مخؼىسة ٌعخىؽف اهمُت  ، الهخلائها له الىصىص الاصلُت مباؼشة

ان   ، جخىفش الؽبىت غلى رلًهثحرا ما و   ، الىؽافاثو  البدث مً خالٌ اظخخذام سؤوط اإلاىطىغاث

 الاهؼالق مً مجمىغت واصفاث فُيىن كذ خلم لبدثه مىجزا شخصُا مىهجُا للبدثالباخث اظخؼاع 

 . الذساظتو 

خ لػملُاث البدث التي ًلىم بها وافت الباخثحنحعاغذ  بزلً حسجل جىشاس و  الاهظمت الىزاةلُت بخىفحر جاٍس

هىزا فهي حػمل بمػذٌ الخىشاساث لخدذًذ و  ول مفشدة او واصفت  لِعخخذمها الىظام معخلبال وادة بدث 

 جلىُاث البدث. 

ت العإاٌ هخاةج ًمىً جصيُفها جترجب غً هُفُت البدث  باظخخذام جلىُاث صُاغ : نتائج البحث -5

ان الفىض ى التي جصاخب احاباث البدث هي هدُجت اغخماد  . بالصمذ او جىصف بالفىض ى او الطجُج

 اخذي ادواث  البدث غً غحرها بمػنى ًجب اظخخذام اإلاػامل "و" لخدلُم احاباث هي اطافُت للبدث

  ، و الاهم هخؼىة مىهجُت هى اظخخذام اإلاىجز. الاحاباث غحر اإلاشجبؼت بمىطىع البدث إللغاءاإلاػامل "الا" و 

اًظا اظخخذام . ارا جىفش للباخث مىجز شخص ي  غلى غالكت ببدثت فُيىن كذ خلم اهم اداة للبدث

 . الذكتو  احضائها ليي ًخصف البدث بالؽمىلُتو  حزوس اليلماث

 ، جدمل مادة مػشفُت كلُلت حذا وجلذم اإلاادة الاظاظُت للذساظت صف بالصمذ فهيى اما الاحاباث التي ج

لخفادي الصمذ في الاحاباث  ًجب و  الىثحرةو  ول رلً ٌػىد لػذم اظخخذام لغاث الخىزُم اإلاخػذدة

اًظا اظخخذام هص   ، اظخخذام اإلاصؼلحاث اإلاؽترهت  في اإلاىجزو  اظخخذام اإلاشادفاث  في صُاغت العإاٌ

اظخخذام اإلاػامل "او" حعاهم هزه الصُاغت في جفادي ما ٌعمى مىهجُا و  خلفت اإلاصؼلح بلغاث مخ

 . بالصمذ

املحشواث و  الادلتو  مً فشصت حعمذ ملحشواث البدث بأهثرًجب غلى الباخث صُاغت العإاٌ او الؼلب 

غلى الباخث  . الؽمىلُتو  مشجبؼت بمىطىع الذساظت اي جخصف بالذكتو  الزهُت بخلذًم احاباث مىاظبت

اظخخذام اخذي و  وطؼ الػباساث بحن غالمتي الخىصُصو  الاخز بىثحر مً اليلماث لخىحُه البدث 

اًظا ًجب اظخخذام اخذي الشمىص ، ... الاخفاء وغحرهو  الجىاسي  والحزفو  اإلاػامالث مثل البىلُاوي
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 ، لىاليلماث اإلافلىدةداخل الجمل للىصٌى ا*و اإلاشجبؼت بأوامش البدث مثل ~ للحصٌى غلى اإلاشادفاث

اإلاىاكؼ التي لها غالكت و  الى الشوابؽلُصل الباخث url" مؼ غىىان اإلاىكؼ  link اًظا اظخخذام اليلمت "

" بفظلها ًخىفش لذًً ول الصفداث اإلاشجبؼت باإلاىطىع   relatedاظخخذام اليلمت "  . بمىطىع البدث

خصش وافت اإلاادة و  جذفؼ بالذساظت هدى الذكتو  انها هثحرة وهىزا باليعبت الظخػماٌ اوامش البدث 

 التي جلىمو  " define" تالتي حػخبر اوامش بدث اليلم مً بحن اإلافشدة   ، البِبلُىغشافُت اإلاشجبؼت باإلاىطىع

التي جظؼ و  " cacheهىان اًظا الخػلُمت "   ، بجمؼ وافت اإلافاهُم مً مىاكؼ مخػذدة لليلمت اإلاؼلىبت

 . مخخلف غً ولماث الىصىص في الاحاباثاليلمت اإلاؼلىبت بلىن 

التي جبدث غً ولمت  بػُنها و  " intileحػلُمت "و   ، " وججُب غً اظماء اإلاإلفحن authorهىان اًظا حػلُمت "

 urlداخل غىىان الصفدت غً غذة ولماث  ثالتي جدبو  " allintitleالخػلُمت "و   urlداخل غىىان الصفدت  

غحرها مً الخػلُماث او اوامش البدث و  " التي جبدث غً اليلمت داخل هص اإلاىكؼ allintextالخػلُمت "و   ، 

 . مصادسهاو  اإلافُذة لذكت الىصٌى للمػلىماث

جىفش اإلاىظماث املخخصت بالىصف البِبلُىغشافي  :بيبليوغسافي للوثائق الالكترونيتقواعد الوصف ال -5

 : هي واالحيو  مشاحػاث لفهشظت الىزاةم الالىتروهُت

 . ISBD(ER) 1997_ الخلىحن الذولي للىصف البِبلُىغشافي للمصادس الالىتروهُت  

ىُت للفهشظت الؼبػت الثاهُت الفصل الخاظؼ -_اللىاغذ الاهجلى  AACR2-Chap9 2002امٍش

ش كىاغذ الىصف البِب تهذف و   ، اهممحزاتو  لُىغشافي الخخىاء ول اهىاع الىزاةمللذ اخزث بػحن الاغخباس جؼٍى

فهشظت اإلاصادس الالىتروهُت جدذًذ اللىاغذ اإلاعخخذمت في غملُت و  مشاحػاث حذًذة لخىخُذلىطؼ 

 ألنها وأًظااإلاشاحؼ الالىتروهُت مً خالٌ الاهترهذ و  دساطبؽ اإلاصو  لمُتحت الباخث في جىزُم مادجه الػلحا

اإلاصادس و  البرامجو  وهىا ًمىً جدذًذ هىغان وهما البُاهاث . اليؽش الالىترووي أظاظُاث أصبدذ

رلً بخػذًل مجاٌ و  ISBD(ER)الى اإلاشاحػت  ISBD(CF)حاء حػذًل اإلاشاحػت   ، الالىتروهُت اإلاخاخت غً بػذ

( وهىا ًجب جىطُذ مفهىم اإلاصادس  ER( الى اإلاصادس الالىتروهُت ) CFالحاظب الالي )اللىاغذ مً ملفاث 

جىلعم و  هزه اللىاغذ "انها اإلاىاد التي حػخمذ غلى الحاظب الالي في اظخخذمها ما جىفشهالالىتروهُت خعب 

 .مً خالٌ هزا الخػٍشف هىان اإلاصادس الالىتروهُت اإلاخاخت مدلُا21"البرامج و  الى هىغحن البُاهاث

 . الؽبياث باخذي الاجصاٌخاخت غً بػذ هزه الاخحرة ًخم اجاختها مً خالٌ اإلاصادس اإلاو 

غلى الشغم مً و  مؼ بػع الاطافاث الؼفُفت ISBD(ER)للذ جم جبني الخػذًالث التي حاءث في اإلاشاحػت 

الا انها كذ   ، بىطػها الحالي لفهشظت اإلاىاد اإلاخاخت غلى ؼبىت الاهترهذ AACR2صػىبت الاغخماد غلى 
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بي الزي كامذ غلُه اظخخذمذ  اإلاصادس اإلاخاخت  لفهشظتINTERCATاإلاعمى بو  OCLCفي اإلاؽشوع الخجٍش

 الاظخخذامدلُل : كذ هخج هزا اإلاؽشوع صذوس "فهشظت مصادس مػلىماث الاهترهذو  غلى ؼبىت الاهترهذ

ىُت مؼ جىظُؼ مجاٌ بػع  واإلاشؼذ الخؼبُلي ". اغخمذ اإلاؽشوع بؽيل سةِس ي غلى اللىاغذ الاهجلىامٍش

 . ISBD(ER)الخػلُماث باالغخماد غلى 

لُت اليؽش غىاصشا جؼبُلها في اليؽش الالىترووي للىزاةم اًً جم جظمحن غمظاغذ وطؼ هزه اللىاغذ في 

هزا ٌعاغذ في غملُت اظترحاع الىزاةم الالىتروهُت و  ISBD(ER)بِبلُىغشافُت للفهشظت الالىتروهُت 

اكترح ئطافت و  جم جذغم هظام ماسن الزي اغخمذ الخػذًل الخاص بمصادس اإلاػلىماث الالىتروهُت . بعهىلت

اًظا اغخمذث  الخػذًل الخاص بػىاصش الىصف البِبلُىغشافي مً خالٌ  . في ول اإلاىكؼ الالىتروهُت ماسن

خم بىطؼ جُجان اغخماد هزه البُاهاث داخل ول ملف الظترحاغها فُما بػذ  اطافُت الى ملفاث  tagsٍو

HTML  دوبلً وىس  : او ما ٌعمى بما وساء البُاهاث مثلDublin Core   جبادٌ و  إلغذاداإلاؽشوع الذولي و

 . الاسؼفت الالىتروهُتو  الىصىص الالىتروهُت

ي هو  2009ظىت RDAاإلاخمثلت في و  2AACRوISBDحذًذة التي ظهشث بػذهىان كىاغذ أن الجذًش بالزهش و 

 أهىاعػاب ول ُمخؼىسة في غملُاث الىصف للىزاةم الالىتروهُت إلاا ال مً كذسة في اظدو  حػخبر زىسة حذًذة

 مشوهت أهثرا مً اللىاغذ العابلت مؼ هاغلب كىاغذ RDAحعخمذ  ، خاصت الىاب الذالليالىظاةؽ 

ً والخؼبُم في اإلاإظعاث الخي ئلىلم جصل  أنهالىً ًبلى  ، بأهىاغهااخخىاء ليل ممحزاث الىزاةم و  ٍى

  . الجامػاث الػشبُتو  الىزاةلُت

 اإلاىاد الالىتروهُت له مً الاهمُت البالغت والخىزُمان غملُت جؼبُم اللىاغذ الاظاظُت لفهشظت خاجمت: 

ؼو  الخثبُذو  الىكىف غلى  ال ًجبو  اإلاباؼش للىزاةم مً هزا الىىعو  جدذًذ اإلاصذس وخاصت الاظترحاع العَش

 اةلُحن هى امياهُت جؼبُلها مً خالٌ البرامجزبل الخدذي الحلُلي للى فلؽ فهشظتها بػذ اظترحاغها 

 ت البدث بخلىُاجه العالفت الزهش.  الالىترووي لىصل الى جدلُم هجاغ ط اليؽشالبُاهاث التي هي اظاو 

 الهوامش:

 ؛غالم الىخب اسبذ:. البدث الاوادًميو  اإلاػلىماث و  اظاظُاث اإلاىخباث خعً اخمذ اإلاىمني.، سبحي غلُان مصؼفى -1

 . 217ص. ، 2009  ، اسا للىخاب الػالميحذ: نغما

ا اخمذ الذباط -2 ، ؼشون ومىصغىن داس البذاًت ها: غمان. الالىتروهُتو  اإلاػلىماث في اإلاىخباث الخللُذًتخذماث . ٍس

  . 297ص. ، 2012

ت : اللاهشة .غلى خذماث اإلاػلىماث أزشهاو  كىاغذ بُاهاث الىصىص الياملت. مصؼفى اخمذ خعىحن -3 الذاس اإلاصٍش

 . 218ص. ، 2008 ، اللبىاهُت

 . 294ص. ، خعً اخمذ اإلاىمني ، سبحي مصؼفى غلُان. اإلاشحؼ العابم -4
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 . 377ص. ، 2015 ، الخىصَؼو  داس الجىهشة لليؽش ، اداسة الىزاةم الالىتروهُت. اؼشف دمحم غبذه -5

 234ص ، خعً اخمذ اإلاىمني  ، سبحي مصؼفى غلُان. اإلاشحؼ العابم -6

 . 235ص ، هفغ اإلاشحؼ -7

ض خافظ هىاء غلي الطحىي _8 مػاًحر ملترخت  : اإلاػلىماث اإلاخاخت غلى ؼبىت الاهترهذ مصادس. غبذ الشؼُذ بً غبذ الػٍض

م   4ص ، ( 02/11/2016) 2006 ، ] غلى الخؽ [ ، 10ع . cybrarians journal_1للخلٍى

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id

=430:-2-&catid=128:2009-05-20-09-47-41&Itemid=54 

مان اظماغُل مخىلي9 الاظترحاع في الاهخاج الفىشي الحذًث و  الخدلُل اإلاىطىعيو  بدىر الىصفو  " الاهترهذ. _ هاٍس

 . 111ص ، 17ع  ، 19مج ، ( 2002)ًىاًش . اإلاػلىماثو  الاججاهاث الحذًثت في اإلاىخباث. اإلاػلىماث "و  للمىخباث

ت اللبىاهُت. البدىر في البِئت الشكمُتاغذاد و  مهاساث البدث غً اإلاػلىماث. مخىلي الىلُب_10   186.ص.2008 ، الذاس اإلاصٍش

مان اظماغُل مخىلي. العابم _ اإلاشحؼ11  .  104ص. ، هاٍس

12_ Ahmed A.Bachir. Stratégie d’informaton sur internet ,p45 

 _31http://kenanoline.com/users/ahmedkordy/posts/203980( (20AOUT 2017 

[enligne] 

 _31http://kenanaoline.com/users/ahmedabdellah/posts/192825( 09 OCTOBRE 

2017) [enligne] 

مان اظماغُل مخىلي. _اإلاشحؼ العابم15  . 105ص ، هاٍس

 . 266ص، مخىلي الىلُب. _اإلاشحؼ العابم16

 . 230ص، خعً اخمذ اإلاىمني ، سبحي مصؼفى غلُان. _اإلاشحؼ العابم17

31_ Ibid.AhmedA.Bachir.  p41 

19_Claude Morzio.la recherche d’information.Paris: Armand Colin ,ADBS,p27. 

20_Ibid. Ahmed A.Bachir.  p79 
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  : امللخص

ت بحىم  م اجطالهئن نلم الخفؼحر مً الهلىم ؤلاػالمُت ألاػاػُت والػطوٍض ،  الىزُم باللطآن الىٍط

،  وكس جمحز هغحٍر مً الهلىم بمطاحل نسة حتى أضبح نلما مؼخلال بصاجه،  ًفهم هالم هللا حهالى فبىاػؿخه

لصا ،  وال ًعاٌ ئلى كُام الؼانت،  وألفذ فُه اإلائاث مً الخفاػحر،  جأضل َصا الهلم نلى مسي كطون نسًسة

و ئلى مطحلت الخجسًس ؾىض الخفَطمطحلت الخأضُل ئلى  : ػلـ الػىء نلى حاهب مً مطاحل وشأجه منها

 دخاما ئلى الخفؼحر في الهطط الخسًث.و 

Summary:  

Exegesis is one of the Islamic sciences, the most ineffective because of its close 

relationship with the Koran, this science of establishing the correct interpretation 

of the sacred text is marked by evolution until it became a discipline As a whole, 

and expected to flow from the anchor by several specialists until today, we will 

highlight the major phases experienced by exegesis in its evolution including:  the 

phase of rooting, branching, of renewal and exegesis in the modern era. 

 :املقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

الىحىز الىاكعي  لتحللس مط نلم الخفؼحر هغحٍر مً الهلىم ؤلاػالمُت بمطاحل مذخلفت جمثلذ في مط 

ً زم الخأضُل وما يوالخأػِؽ ئل ضُل وما بهس حتى ئلى الهطط مطحلت الخأهمىا في َصٍ اإلالالت ى مطحلت الخسٍو

 ،  الخسًث
 
ــــ  مطوضا و ئلى مطحلت ؾىض الخجسًس  : بــ  وضىال ئلى الخفؼحر الخسًث مطحلت ؾىض الخفَط

 أم طّىر أدواته ومقارباته ؟على منهجيت القدماء من السلف  حافظ التفسيرهل 

 في ؾى  بلي الخفؼحرَل  -1
 
 .؟إلاىهجُت الؼابلحن ض الخأضُل وفُا

وما هي ا -2  .؟إلاساضغ التي قهطث في ؾىض الخفَط

 .؟ الخجسًسأهىام الخفؼحر التي بطظث في ؾىض  -3

 .الخفؼحر؟ما الصي أغافه املخسزىن واإلاهاضطون في نلم  -4
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  :التفسير في طىر التأصيل

بهس أن أضبح  ، بسأث اإلاطحلت في الخأضُل اإلاىغىعي اإلانهجي لهلم الخفؼحر، في نهاًت اللطن الثاوي للهجطي 

ً ، نلما مؼخلال بحس شاجه  ط الؿبري مً دالٌ جفؼحٍر ابً :  وأمامهم الهالمت، ممثلت في شُر اإلافؼٍط حٍط

ل آي اللطآن و في َصا الؼُاق   الهكُم حامو البُان في جأٍو

طة الثروة مً الخفؼحر  : ًلٌى اإلاؼدشطق ئحىدؽ حىلس حؼيهط  "ولسًىا في َصا الىخاب زائطة مهاضف غٍع

 1" باإلاأزىض ًلسمها لىا الؿبري هفؼه

لىم جفؼحٍر الهكُم نلى زالزت أػؽ مىهجُت مىغىنُت هي  : ٍو

 جفؼحر اللطآن باإلاأزىض  -1

 و   وآلاًاث، والجمل، وبُان مهاوي اليلماث ، جفؼط اللطآن نلى أػاغ فله اللغت -2

 ؤلاػدشهاز بالشهط

الجه وآضائه  -3  2.جلسًم اػخيباؾاجه وجأٍو

ً ئلى ؾىض  فالخفؼحر في َصٍ اإلاطحلت أي مطحلت الخأضُل ئهخلل مً مطحلت الخأػِؽ والىحىز مطوضا بالخسٍو

 جه له مىهجُخه الخاضت به .بحُث اضبح نلما مؼخلال وكائما بصاالخأضُل 

 :التفسير في طىر التفزيع

وكس ،  ٌ( 1286ت )السولُت ػىوجمخس َصٍ اإلاطحلت مً بساًت اللطن الطابو هجطي ئلى غاًت قهىض مجلت الهسٌ 

واهخلل مً اإلافؼٍط و والخىَى ط الؿبري ئلى الخفَط فلس وان ول مفؼط ًفؼط اللطآن ،  ً بهس ؤلامام بً حٍط

 حؼب الهلم الصي مهط فُه.

منهم مً مؤل ،  " وضىف بهس شلً كىم بطنىا في ش يء مً الهلىم : وفي َصا الطسز  ًلٌى مىام اللؿان 

وان اللطآن أهٌع ألحل َصا الهلم ،  واكخطط فُه نلى ما جمهط َى فُه ، مً الفًبهه هخابه بما غلب نلى ؾ

 . 3مو أن فُه جبُان ول ش يء"،  ال غحر

واهذ بهُسة...وأبي  وئن ، فُهو جىثحر أوحهه املخخملت  ، ؤلانطاب" فالىحىي جطاٍ لِؽ له َم ئال  : أًػاوكاٌ 

 ، الثهلبي ومنهم ، باؾلت ػلف ػىاء واهذ صخُحت أو دباضي َمه اللطظ واػدُفاٍؤ نمًؤلا  و ، حُان

و ما ضاحب الهلىم الهللُت دطىضا الفذط الطاظي كس مؤل ، الفلُه ٌؼطز فُه الفله حمُها... واللطؾبيو 

تها نلى مصَبه  ئال و اإلابخسم لِؽ له كطسجفؼحٍر بأكىاٌ الخىماء و الفالػفت... جحٍطف آلاًاث و حؼٍى

 4أو وحس مىغها له فُه ازوى مجاٌ ػاضم ئلُه "، له شاضزة مً بهُس اكخىطهاالفاػس بحُث أن لى الح 

ً في َصٍ اإلاطحلت هحىئن  دخطاص ول واحس منهم والىحى و اللغت االخفؼحر مىاحي نسًسة حؼب ب اإلافؼٍط

ر و اللطظ و الهلىم الهللُت و الفلؼفُت و غح  َا ر و الفله و الخاٍض

 :أشهز مدارص التفسير في هذه املزحلت

 ، أكىاٌ الصخابت أو الخابهحن، شلً بصهط و ئػطاز ألاكىاٌ اإلاأزىضة )أحازًثو ، مسضػت الخفؼحر باإلاأزىض  -1

 أو نلماء ػابلحن(
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و شلً بصهط اإلاصاَب الفلهُت املخخلفت في فهم آلاًاث و اػخيباؽ ألاحيام : مسضػت الخفؼحر الفلهي -2

 الشطنُت.

ت، و التي ٌغلب نليها الخحلُالث البُاهُت : مسضػت الخفؼحر البُاوي -3  ، و البالغُت، و اللغٍى

 و اإلاؼائل الىالمُت. و ٌغلب نلى َصٍ اإلاسضػت اإلاباحث الهللُت : مسضػت الخفؼحر الهللي-4

 :التفسير في طىر التجدًد

و شلً بؿالوة  ، و الجسٍ والخحؼحن، في َصٍ اإلاطحلت اهخلل الخفؼحر الى مطحلت الخجسًس اللائمت نلى ؤلابسام

 و جبسأ ، و اإلاصاَب الخسًثت، و ألافياض اإلاهاضطة، ي الاحخمانُتبالىىاح وؤلاَخمام، وحؼً الهباضة، ألاػلىب

،  و ػُس كؿب،  اإلاطاغي مطؿفى و دمحم ، وجلمُصٍ دمحم ضشُس ضغا ، َصٍ اإلاطحلت بكهىض ؤلامام دمحم نبسٍ

دمحم  ودمحم ألامحن الشىلُؿي ونبس الخمُس بً بازٌؽ و الشُر ، ودمحم نبس هللا زضاظ ، حماٌ السًً اللاػميو 

م. ، الشهطاوي  مخىلي  ودمحم الؿاَط بً ناشىض و غحَر

 :أقسام التفسير

 وئهما جىىم ئلى أكؼام هثحرة أحملها ، لم ًبم الخفؼحر حؼب الطواًت و ؤلاػىاز و الىللو 

 : في زالزت أكؼام هي هما ًلي

 باإلاأزىض. أو الخفؼحر ، َصا الصي ٌؼمى الخفؼحر بالىللو : (أوال)الخفؼحر بالطواًت

صا الصي ٌؼمى الخفؼحر بالطأي. : )الخفؼحر بالسضاًت( زاهُا  َو

ى الصي ٌؼمى: )الخفؼحر باإلشاضة( زالثا  5الاشاضي(" )الخفؼحر الهلماء ُهَو

أو بىالم الصخابت  ، أو بالؼىت،أن ًفؼط اإلافؼط اللطآن باللطآنَى : بالطواًت)اإلاأزىض( رفأما الخفؼح

ْم ﴿: مثاله كىله حهالى ، الخابهحنو 
ُ
ْيك
َ
ى َعل

َ
ل
ْ
ت ًُ  َما 

َّ
َعاِم ِإَّل

ْ
ن
َ ْ
 ْلا

ُ
ْم َبِهيَمت

ُ
ك
َ
 ل
ْ
ت
َّ
ِحل

ُ
ا  فلس حاء( 1): اإلاائسة ﴾أ جفؼحَر

ِزًِز َوَما ﴿: في ػىضة أدطي شلً فُلىله حهالى
ْ
ِخن

ْ
ْحُم ال

َ
ُم َول دَّ

ْ
 َوال

ُ
ت
َ
ْيت
َ ْ
ُم امل

ُ
ْيك
َ
 َعل

ْ
ِ ِبِه ُحّزَِمت

ّ
ْيِر اّلل

َ
ِهلَّ ِلغ

ُ
 ﴾أ

 (.3): اإلاائسة

ىا﴿ : كىله حهالى ومثاٌ ًفؼط اللطآن بالؼىت
ُ
ْحَسن

َ
ِذًَن أ

َّ
ى   ِلل

َ
ُحْسن

ْ
  ال

 
ا فلس (26): ًىوؽ﴾ َوِسَياَدة  ، فؼَط

م. : الطػٌى ضلى هللا نلُه و ػلم بأنها  الىكط الى وحه هللا الىٍط

ى  أما بذطىص جفؼحر الصخابي  "ئنالىِؼابىضي باإلاأزىض فلس كاٌ فُهمً الخفؼحر جفؼحر الصخابت َو

ل له حىم اإلاطفىم."  6الصي شهس الىحي و الخجًز

 7""أهه حجت ئشا اجفلىا"جُمُتضجخه شُر ؤلاػالم ابً  والصي دخلف فُه الهلماءافلس ، أما جفؼحر الخابهحن

 :حكم التفسير باملأثىر 
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ضلى هللا نلُه و ػلم و الصخابت نً الطػٌى  الؼمام وألادصان الخفؼحر باإلاأزىض ٌهخمس نلى الطواًت و 

م اإلاهطفت ، الخفؼحر اإلاأزىض َى الصي ًجب ئجبانه: ونلُه كاٌ مىام اللؿان الخابهحن و  وألادص به ألهه ؾٍط

ى، الصخُحت  8"العبغ في هخاب هللا و، آمً ػبُل مً العلل  َو

ً مً ؤلانخمازفال م    .نلى الخفؼحر باإلاأزىض و ألادص به حُس للمفؼٍط

 :أشهز كتب التفسير باملأثىر 

ط الؿبري ): حامو البُان في جفؼحر اللطآن  -1  ٌ( 310ث البً حٍط

 ٌ( 375 ُث بً دمحم الؼمطكىسي )ثلالبً ال: بحط الهلىم  -2

 ٌ( 427 ألبي ئسخاق أحمس بً ئبطاَُم الثهلبي )ث: الىشف والبُان نً جفؼحر اللطآن -3

ل -4  ٌ( 510 ألبي دمحم الخؼحن بً مؼهىز اإلاهطوف )بالفطاء( اللغىي )ث: مهالم الخجًز

ع  -5  ٌ( 546 ألبي دمحم نبس الخم بً غالب بً نؿُت ألاهسلس ي )ث: املخطض الىححز في جفؼحر الىخاب الهٍع

م اللطآن جفؼحر -6  (                                                             ٌ 774 بً هثحر )ث ئػمانُل الفساء ألبي: الىٍط

س نبس الطحمان بً دمحم بً مذلىف الثهالبي)ث: الجىاَط الخؼان في جفؼحر اللطآن -7  ٌ( 876ألبي ٍظ

 ٌ( 911ث)الؼُىؾي  بىط أبيألبي الفػل نبس الطحمان بً : باإلاأزىض في الخفؼحر  الّسض اإلايشىض  -8

ً  :  ومً اإلاهاضٍط

ل -1  م(.1914ٌ/1332)لهالمت الشام حماٌ السًً اللاػمي: محاػً الخأٍو

م  جفؼحر -2  .م(1935ٌ/1354) ملخمس ضشُس ضغا: اللطآن الىٍط

 . ٌ(1307) للهالمت ضسًم حؼً دان اللىىجي: فخح البُان في جفؼحر اللطآن -3

م ٌ(1397)ملخمس ألامحن الشىلُؿي: أغىاء البُان في جفؼحر اللطآن باللطآن  -4  وغحَر

  :التفسير بالزأي

ٌ الطأي نباضة نً جفؼحر اللطآن باإل الخفؼحر ب ، حتهاز بهس مهطفت اإلافؼط للىالم الهطب و مىاحيهم في  اللى

ووكىفه نلى أػباب ، واػخهاهخه في شلً بالشهط الجاَلي، ووحٍى زالالتها، ومهطفخه لؤللفاف الهطبُت

 وغحر شلً مً ألازواث التي ًحخاج ئليها اإلافؼط.، ي اللطآنآ بالىاسخ واإلايؼىخ مً ومهطفخه، الجزوٌ

 :حكم التفسير بالزأي

دمحم  : ولصلً كاٌ الخفؼحر بالطأي؟ ًىؿبم َصا نلى فهل وألادص به  شا وان الخفؼحر باإلاأزىض ًجب اجبانهئ

ئظاء َصا حر اللطآن بالطأي ووكف اإلافؼطون "ادخلف الهلماء مً كسًم العمان في حىاظ جفؼالصَبي حؼحن 
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ولم ًبُحٍى ، ا نلى جفؼحر ش يء مً اللطآنؤو فلىم شسزوا في شلً فلم ًجط ،  اإلاىغىم مىكفحن مخهاضغحن

م  و ، مدؼها في مهطفت ألازلت، أزًبا، وئن وان ناإلاا، ال ًجىظ ألحس جفؼحر ش يء مً اللطآنوكالىا ، لغحَر

ل مً ، له أن ًيخهي ئلى ما ضوي الىبي ملسو هيلع هللا ىلص وئهما، وآلازاض ، و ألادباض، و الىحى، الفله ونً الصًً شهسوا  الخجًز

 9"او نً الصًً أدصوا ننهم مً الخابهحن، الصخابت ضض ي هللا ننهم 

 : ًلؼم دمحم نلي الطابىوي الخفؼحر بالطأي الى كؼمحن:  القىل الزاجح

 جفؼحر محمىز وجفؼحر مصمىم

مخماشُا مو كىانس ،  والػاللت،  بهُسا نً الجهالت،  ما وان مىافلا لغطع الشاضم : خمىزالخفؼحر امل

مت،  اللغت الهطبُت فمً فؼط اللطآن بطأًه ) أي ،  مهخمسا نلى أػالُبها في فهم الىطىص اللطآهُت الىٍط

عاب مهخمسا نليها فُما ًطي مً مهاوي الىخ،  ملتزما الىكىف نىس َصٍ الشطوؽ،  باحتهازٍ ( وان ،  الهٍع

 10أو الخفؼحر اإلاشطوم . ، ى ) الخفؼحر املخمىز (حسًطا بأن ٌؼم ، جفؼحٍر حائعا ػائغا

مو الجهالت بلىاهحن  ، أو ًفؼٍط حؼب الهىي ،  فهى أن ًفؼط اللطآن بسون نلم : أما الخفؼحر اإلاصمىم 

هت،  اللغت أو ًذىع فُما أػخأزط ،  وغاللخهوبسنخه ،  او ًحمل هالم هللا نلى مصَبه الفاػس،  أو الشَط

أو ،  (الخفؼحر َى )الخفؼحر اإلاصمىمفهصا الىىم مً ،  هللا بهلمه و ًجعم بأن اإلاطاز مً هالم هللا َى هصا وهصا

 11الخفؼحر بالباؾل.

 وغىابـوئهما ًذػو لشطوؽ وكىانس  ، محمىزاوهدُجت لصلً فان الخفؼحر بالطأي لِؽ مصمىما وله وال 

 ضاحبه.وئال ضّز نلى  ، بهئن جىفطث فُه أدص 

 :أهم كتب التفسير بالزأي الجائش 

 ٌ(606نمط الطاظي اإلاللب ) بفذط السًً()ثألبي نبس هللا محّمس بً  : مفاجُح الغُب  -1

ل -2 ل وأػطاض الخاٍو  ٌ( 69و685بس هللا بً نمط البُػاوي ) ث ألبي الخحر ن : أهىاض الخجًز

ل -3 ل مساضن الخجًز  ٌ(  701حمس اليؼفي ) ث أبي البرواث نبس هللا بً أل : وحلائم الخأٍو

ل -4 ل في مهاوي الخجًز  ٌ( 741ث ي بً دمحم اإلاهطوف) بالخاظن ()ألبي الخؼً نل : لباب الخأٍو

 ٌ(745ىػف بً حُان ألاهسلس ي الغطهاؾي)ثألبي نبس هللا دمحم بً ً : البحط املخُـ  -5
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بً الخؼً بً دمحم بً الخؼً الىِؼابىضي ) مً نلماء اام السًً لىك : لفطكان طائب اللطآن وضغائب اغ -6

 ضأغ اإلاائت الخاػهت (.

ٌ( وحالٌ السًً بً ابي بىط الؼُىؾي ) ث  864حالٌ السًً دمحم بً أحمس املخلي ) ث  : جفؼحر الجاللحن  -7

911  )ٌ 

م ئضشاز الهلل الؼلُم ئلى معاًا الى -8  ٌ(. 982هىز دمحم بً دمحم الهمازي )ث ألبي الؼ : خاب الىٍط

ألبي الثىاء شهاب السًً محمىز أفىسي ألالىس ي ) ث : في جفؼحر اللطآن والؼبو اإلاثاوي  : ضوح اإلاهاوي  -9

1270 ) ٌ12. 

 : التفسير إلاشاري 

ى و  دشطةمً أكؼام الخفؼحر اإلاى ل اللطآن نلى دالف قاٍَط  : اإلاشهىضة الخفؼحر ؤلاشاضي َو إلشاضاث جأٍو

فمً هىض ،  واملجاَسة للىفؽ،  و جكهط للهاضفحن باهلل مً أضباب الؼلىنأ،  فُت جكهط لبهؼ أولي الهلمد

م بىاػؿت ،  أو أهلسحذ في أشَانهم بهؼ اإلاهاوي السكُلت،  فأزضوىا أػطاض اللطآن الهكُم،  هللا أبطاَض

مت ،  أو الفخح الطباوي ، ؤلالهام ؤلالهي  .13مو ئميان الجمو بُنهما وبحن الكاَط اإلاطاز مً آلاًاث الىٍط

 :مىقف العلماء من التفسير إلاشاري  

مالهلماء في الخفؼحر ؤلاشاضي وجباًيذ آضا ادخلف ومنهم مً نّسٍ ،  ومنهم مً مىهه،  فمنهم مً أحاٍظ،  َؤ

غا وغالالمً هماٌ ؤلاًمان وم  .واهحطافا نً زًً هللا جباضن وحهالى،  حؼ الهطفان ومنهم مً انخبٍر َظ

ٌ  ابًكاٌ  ى الصي ًىحى ئلُه ،  جفؼحر نلى اللفل،  اللُم الجىظٍت " وجفؼحر الىاغ ًسوض نلى زالزت أضى َو

ى الصي ًصهٍط الؼلف،  اإلاخأدطون صا الصي ًىحى ئلُه ، وجفؼحر نلى ؤلاشاضة ،  والخفؼحر نلى اإلاهنى َو َو

صا  هثحر   م َو  :  ه بأضبهت شطوؽال بأغ بمً الطىفُت وغحَر

 أال ًىاكؼ مهنى آلاًت  -1

 وأن ًيىن اإلاهنى صخُحا في هفؼه . -2

 أن ًيىن في اللفل ئشهاض  -3
 
 به. ا

 14وان اػخيباؽ حؼً،  فاشا احخمهذ َصٍ ألامىض ألاضبهت،  وجالظم اضجباؽوأن ًيىن بِىه وبحن مهنى آلاًت  -4

      . 
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  :أشهز كتب التفسير إلاشاري 

 ٌ(383 ألبي دمحم ػهل بً نبس هللا الدؼتري)ث: جفؼحر الدؼتري  -1

 ( 330ٌالطحمان دمحم بً الخؼحن بً مىس ى الؼلمي ألاظزي )ث  بي نبسأل : حلائم الخفؼحر -2

لىكام السًً بً الخؼً بً دمحم الخؼً الىِؼابىضي )مً نلماء ضاغ  : ضغائب الفطكان غطائب اللطآن و -3

 اإلاائت الخاػهت(

بابً اإلاشهىض  ألبي بىط نبس هللا دمحم بً نلي بً دمحم بً الخؼً الخاجمي الطىفي الفلُه : جفؼحر ابً نطبي -4

 ٌ( 638نطبي )

 ٌ(666 الطىفي )ث، البللي الشحراظي ، نطائؽ البُان في حلائم اللطآن ألبي دمحم ضوظبهان بً ابي الّىطط -5

 ٌ(465ألبي الفخح اللشحري )ث: لؿائف ؤلاشاضاث -6

 15"ٌ(1270ىسي ألالىس ي )ثفا لشهاب السًً محمىز: ضوح اإلاهاوي -7

 :التفسير في العصز الحدًث

ً الى ًىمىا بساًت  أو، الهطط الخسًث مً نهاًت اللطن الخاػو نشط اإلاُالزي ًبسأ اللطن الهشٍط

واهدشطث ، و مازًا وجىىىلىحُا ، وكس شهس َصا الهطط جحىم اإلاازًت الغطبُت في الهالم لخلسمها نلمُا ، َصا

، ابل  فلس أضاب اإلاؼلمحن الاهحؿاؽو باإلال، في َصا الهطط ألافياض و الفلؼفاث اإلاازًت وؤلالخازًت

الطقي و الاظزَاض  الخذلي نً ألادص بأػبابو ، فيهم وجفص ي الجهل، نهم والخذلف بؼبب ابخهازَم نً زً

ً الغطبُحنوئَمالهم ألادص بأػباب الخػاضة والهلم مّما ػهل نلى ، والخىاول  غعو البالز الهطبُت  اإلاؼخهمٍط

م ػىء الهصاب،  واػخهبسوا أَلها، فنهبىا دحراتها ،  احخاللهاوؤلاػالمُت و  وحاػىا دالٌ الّسًاض ،  وػاػَى

خُاة مً حسًس في حؼس فسّبذ ال، نلى ًس مطؿفى أجاجىضن  1924 ألغُذ الخالفت ؤلاػالمُت ػىتو ، 

ً مً أبىاء َصٍ ألامت  ، والهىزة باألمت ئلى ػالف نهسَا ، والخبهُت ، جسنى الى الخحطض مً الهُمىت ، الخّحًر

هخه ، وشلً بالطحىم ئلى ؤلاػالم  زناة مطلخحن ًسنىن الى فكهط في َصا الهطط الخسًث ، وجؿبُم شَط

هخهوجؿبُم ، الخمؼً باإلػالم  وواهذ ، وجفؼحرا، وحفكا ، زضاػت وجسبطا ، نلى اللطآن  وؤلاكباٌ،  شَط

فكهطث اججاَاث نسًسة في ، أحىاٌ املجخمو نلى أػاغ اللطآن حهىز اإلاطلخحن مىطبت نلى ئضالح 

م هصهط منها  : جفؼحر اللطآن الىٍط
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ى : ثزي إلاتجاه ْلا -1 صا الاججاٍ ًطهع نلى جفؼحر اللطآن باإلاأزىض )الخفؼحر بالطواًت ( َو اللطآن  جفؼحرَو

 16وجفؼحٍر بأكىاٌ الصخابت الخابهحن "، وجفؼحر اللطآن بالؼىت ، باللطآن

 : ومن أمثلته

 .ملخمس ضشُس ضغا: اإلاىاضبخفؼحر  واإلاشهىض  ، الخىُمجفؼحر اللطآن  -

ل  -  .لجماٌ السًً اللاػمي : محاػً الخأٍو

 .الشىلُؿيملخمس ألامحن : ئًػاح اللطآن باللطآن أغىاء البُان في  -

 .الخفؼحر الخسًث ملخمس نعة زضوظة  -

 .ألبي بىط الجعائطي : أٌؼط الخفاػحر  -

ى جفؼحر آلاًاث جفؼحرا نلمُا : إلاتجاه العلمي -2  وفم كىانس الهلم الخسًث.، َو

بِىىن اإلاػامحن الهلمُت لآلًاث وفم ملطضاث و جحلُالث الهلم الخسًث  وشلً ػبب الخلسم الهلمي ، ٍو

اث و، والخىىىلىجي الهائل   الىجىم-هشىفاث نلمُت نسًسة في مذخلف الهلىم )الفػاء مو حسور هكٍط

 17الىباث...(، الخُىان، ؤلاوؼان ، واليىاهب

م-: ومً أمثلخه وغطائب آلاًاث ، اإلاشخمل نلى عجائب بسائو اإلايىهاث، جفؼحر الجىاَط في اللطآن الىٍط

طي.: الباَطاث  للشُر ؾىؿاوي حَى

س لللطآن املجُس  -  .دمحم نبس اإلاىهم الجماٌ : الخفؼحر الفٍط

 .لخىفي أحمس: آلًاث اليىهُت لالخفؼحر الهلمي  -

ان -  ملخمىز شىطي ألالىس ي )حفُس ؤلامام ألالىس ي(: البَر

ع ئػمانُل : ؿب الخسًثؤلاػالم وال -  نبس الهٍع

 هىفل نبس الطظاق : اللطآن والهلم الخسًث -

 مىضَؽ بىواي : الىخب اإلالسػت نلى غىء الهلم الخسًث  -
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حطص  ، نلى مجخمهاث اإلاؼلمحنشي الاججاٍ الاحخماعي  ًطهع ضاحب الخفؼحر: الاتجاه الاجتماعي -3 ٍو

هالج أمطاع املجخمو املخخلفت.   : ومً أمثلخه  نلى ئضالح جلً املجخمهاث نلى أػاغ اللطآن َو

 .ملخمس ضشُس ضغاجفؼحر اللطآن الخىُم  -

 .ألحمس مطؿفى اإلاطاغي: جفؼحر اإلاطاغي  -

  .بازٌؽ بً لهبس الخمُس: ىالم هللا الخبحر لمجالؽ الخصهحر  -

هت و اإلاىهج  - بت العحُلي، ز: الخفؼحر اإلاىحر في الهلُسة والشَط  .َو

 : الاتجاه البياني -4

م و هحٍى وضط  قهطث جفاػحر حسًثت تهخم ببُان  : ومً أمثلخه ، ًفه وغحر شلبالغت اللطآن الىٍط

 .)بيذ الشاؾئ( اإلاهطوفت نائشت نبس الطحمان للسهخىضة: الخفؼحر البُاوي -

 ملخمىز ضافي : الجسٌو في ئنطاب اللطآن -

 إلاخي السًً السضوَش : ئنطاب اللطآن وبُاهه -

طهع : الاتجاه الدعىي والحزكي -5 والجهاز  ، التربُت والتزهُتونلى ، ة والخطهت ى الاججاٍ نلى السن َصاٍو

 .18وزنىة اإلاؼلمحن للخطهت باللطآن"، واملجاَسة

 .ؼُس كؿبفي قالٌ اللطآن ل: ومً أمثلخه

 لؼهُس حىي : ألاػاغ في الخفؼحر -

ت ونلى، الهللججاٍ نلى ئنماٌ ًطهع َصا ؤلا: تجاه العقليإلا -6 نلى جلسًم  و، الخحلُالث الهللُت الىكٍط

 .الطأي املخمىز

 : ومً أمثلخه

 ضغا.س ضشُس ملخّم  : الخىُمجفؼحر اللطآن  -

 .أحمس مطؿفى اإلاطاغي: جفؼحر اإلاطاغي  -

 .س نبسٍملخّم : جفؼحر حعء نّم  -
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ا والخالي وفي ألادحر دلظ: اتمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ  : َصا البحث ئلى حملت مً الىلاؽ هصهَط

 الطواًت. مطحلت ؤلاػىاز في نلىؤلابلاء  -1

 هثرة الخالفاث في الخفؼحر بهس نطط الصخابت. – 2

ً.الؿجأزحر جفؼحر  -3  بري نلى باقي اإلافؼٍط

 مىخطف اللطن الخامؽ هجطي. حتى الطواًت وؤلاػىاز  نلىؤلابلاء  -4

شلً بساًت مً اللطن الطابو هجطي في الاغلب و ،  الخذلي نً هلس اإلاطوٍاث وجمحُطها في اإلاطحلت الثالثت -5

 الانم.

ً.ت جفؼحر َُمأ -6  الؿبري نلى باقي اإلافؼٍط

ت مذخلفت منها الخفؼحر باإلاأزىض وبالطأي -7  و ؤلاشاضي.،  بطوظ مساضغ جفؼحًر

املخمىز ومىه الصي ًإدص به فمىه  ، ؤلاشاضي  الخفؼحربالطأي و مىكف الهلماء اإلاؼلمحن مً الخفؼحر  -8

 .واإلاصمىم الصي ًؿطح وال ًلخفذ ئلُه

 جفؼحر ول نالم اللطآن حؼب الهلم الصي مهط فُه. -9

ت حسًثت مخأزطة بالخطهت ؤلاضالحُت التي كازَا حماٌ السًً ألافغاوي و دمحم ىح  قهىض ج -10 هاث جفؼحًر

 نبسٍ.

 جفاػحر مهاضطة مخأزطة بالثىضة الهلمُت و الخلىُت الغطبُت.مُالز  -11

 الهىامش:

ب ،  مصاَب الخفؼحر ؤلاػالمي : حىلس حؼيهط  - 1  : م ص1985 ، 3ؽ ،  لبىان،  بحروث -زاض ئكطأ –نبس الخلُم الىجاض  : حهٍط

517. 

ً : ًىكط وافي مىطىض  -2 ت والخؿبُم  مىاهج اإلافؼٍط ،  نىابت –زاض الهلىم لليشط والخىظَو  -في الهطط الخسًث بحن الىكٍط

 . 80: ص  ، ث ، ب ، ؽ ، ب،  الجعائط

 315 : ص ،  م2005ٌ/1426، 35ؽلبىان ،  بحروث –هاشطون مإػؼت الطػالت  –مباحث في نلىم اللطآن  : مىام اللؿان -3

. 
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 . 316 : ص،  اإلاطحو هفؼه : مىام اللؿان -4

 : ص م 1986ٌ/1407،  ؽ ، ز،  الجعائط،  كؼىؿُىت -مؿابو البهث –البُان في نلىم اللطآن  : الطابىوي ، دمحم نلي ًىكط -5

ج ،  م 2004ٌ /1424 1ؽ ، لبىان،  بحروث -زاض الفىط -في نلىم اللطآن مىاَل الهطفان : العضكاوي، دمحم نبس الهكُم  و،  63

  .11: ص،  2

 – دمحم نبس هللا اإلاهطي  ئنخنى به،  تالبً جُمُ ملسمت الخفؼحر وشطح،  أضٌى الخفؼحر شطح : الهثُمحن، ضالح ًىكط دمحمبً -6

 .347 : ص ،  م2006ٌ/ 1426 ، 1ؽ ، مطط،  اللاَطة  -اإلاىخبت ؤلاػالمُت

 .311 : ص ، مطحو ػابم ، مباحث في نلىم اللطآن: اللؿان ًىكط مىام  -7

 .320 : ص ،  اإلاطحو هفؼه -8

 .183 : ص ، 1م ج 2004ٌ/1424، ؽ  ، ز ، مطط -مىخبت مطهب بً نمحر -اإلافؼطون الخفؼحر و  : الصَبي ، دمحم حؼحن -10

ىكط  فما بهسَا. 36: ص ، 2مطحو ػابلً ج،  الهطفان مىاَل: العضكاوي ،  ٍو

ً : و الطابىوي  .فما بهسَا183 : ص ، 1ج، مطحو ػابم : الصَبي ،  ًىكط -10  .155 : ص،  البُان في نلىم اللًط

 .155 : ص،  اإلاطحو هفؼه : الطابىوي ،  ًىكط -11

 .205 : ص ، 1ج  مطحو ػابم ، الخفؼحر واإلافؼطون ، الصَبي -12

 .54 : ص،  2ج ، مطحو ػابم،  مىاَل الهطفان،  العضكاوي،  ًىكط -13

 .327: ص،  ن مطحو ػابم مباحث في نلىم اللطآن : مىام اللؿان  -14

15-  

 ، مطحو ػابم، مىاَل الهطفان : العضكاويفما بهسَا و 112 : ص،  2ج،  مطحو ػابم ، الخفؼحر واإلافؼطون : الصَبي ،  ًىكط

 .327 : ص،  مطحو ػابم،  مباحث في نلىم اللطآن: و اللؿان  .58 : ص، 2ج

  .112: ص ، مطحو ػابم،  في الهطط الخسًث ًٍطمىاهج اإلافؼ،  وافي مىطىض ،  ًىكط -16

 .113 : ص ، اإلاطحو هفؼه : وافي مىطىض  -17

 .114 : ص،  اإلاطحو هفؼه : وافي مىطىض  -18
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 :ملخص

ؼيل حجدىاٌو هره الدزاطت كىابى وملاؿد الظلىن الاطدثمازي في الاكخـاد الاطالمي  خُث 

 مً خالٌ اللىابى 
ً
 خالال

ً
 هُبا

ً
م مً بُده اإلااٌ وجىحهه الى اطدثمازا كىابى اإلاىهج الاطالمي هٍس

ُت الثابخت،  اللىابى الاكخـادًت، والتي جىٌم اليؼان الاكخـادي، و الظلىهُت الراجُت، واللىابى الؼُس

ِت في الاطدثماز جىى  حذ هره وللد خس ، اٍسا وفهما طلُما للىـىؾ وجوبُلهبِىما حؼيل ملاؿد الؼَس

ت، وهى الدزاطت بِدة هخاةج مجها أن التزام اإلا  في الِملُت الاطدثماٍز
ً
 وفالخا

ً
ظدثمس ههره اللىابى ٌِد هااخا

 جىٌُم اإلاِامالث بحن الافساد في املجخمّ.والسخمت و مً باب الخىطِت 
Abstract :This study considers the Islamic controls   for   seats of    power   

investment in economy, where it turns out that Islamic economy   constitutes 

forms and principle for the capital owner investor. The way for the investor is 

directed in a way that goes in accordance with sharia fixed principles, which 

organize the economic activity. It actually conducts the self-behavior control, as it 

represent a reasonable way for the comprehension of the text in investment. 

The study concluded that stick to these investmental principle achieves great 

success in the process for both the individual and the society.    

 الطدثماز اإلااٌ،  :ملدمت    
ً
 مخيامال

ً
 واضخا

ً
لمً مما ًالاطدثماز وهٌم برلً ُملُت وكّ ؤلاطالم مىهجا

لت واضخت وطلظت. ها طحر  لالطدثماز لِظذ  يالاطالمفلىابى اإلاىهج ُلى اإلاظخىي الىلي والجصتي بوٍس

م اإلاإدي ئلي السبذ بالوسق اإلاؼسوُت وخىافص وكماهاث  ت بل هي جىكُذ إلاِالم الوٍس مً باب جلُُد الخٍس

 ألوامس الخمواإلالاؿد في اليؼان الاكخـادي، والفسد خحن ًلتزم ههره اللىابى  . له
ً
 فهى ًلتزم هها امخثاال

للفسد، أي أن ؤلاطالم ًىٌس ئلي ُص وحل، أي هاصء مً الِلُدة ؤلاطالمُت فهي حِىع الظلىن الِلاةدي 

اليؼان اإلاخِلم باطخخدام اإلالىُت والخـسف فحها "الاطدثماز" ُلى أهه ممازطت للِلُدة، أي أن الامس في 

 .الاطدثماز لِع فلى ملداز الِاةد اإلاادي وخده، وئهما ألامس مسجبى بالِلُدة وبالظلىن

 جىكُذ:  فيمؼيلت البدث: جىمً مؼيلت البدث 

 .الظلىن الاطدثمازي كىابى  -

ِت مً ألاوامس والىىاهي -  .ملـد الؼَس
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 أهمُت البدث :

ً وىهه  فيجيبّ أهمُت البدث  ِت مً كىابى الاطدثماز والتي ٌِخبرها الىثحًر ٌؼسح ملـد الؼَس

 لليؼان الاكخـادي
ً
  .جلُُدا

 أهداف الدزاطت :

 :الاحيتهدف الدزاطت الى 

 اطدثماز اإلااٌ. فيبُان مىهج ؤلاطالم 

ت.  ؿُاغت اللىابى التي جىٌم الِملُت الاطدثماٍز

  جىكُذ الخىمت مً هره اللىابى.  

 فسكُاث البدث: 

 مىٌم مخِدد الفسؾ والاخخُازاث.اطدثماز اإلااٌ مىهج مخيامل  فيطالمي لمىهج الا لان 

 مىهجُت البدث:

للمان اهااش ومخابِت البدث وئًااد الخلٌى للمؼىالث اللاةمت ُلى كىء الفسوق ٌظخخدم 

 واإلاىهج الاطخلساتي.الباخث اإلاىهج الىؿفي 

 جىٌُم الىزكت:

    .. كىابى الاطدثماز1

ِت في الاطدثماز2   .. ملاؿد الؼَس

 .. الىخاةج والخىؿُاث3

 ضوابط الاستثمار  . 1

في الاطالم هابِت مً داخل زالر، مدخل ذاحي ًاب ان ًفهمه كىابى الظلىن الاطدثمازي 

ىٌم الخـسفاث  عي زابذ ًددد ٍو ً الفسد اإلاظلم، ودخل حؼَس ها ول مظلم فهى حصء مً جيٍى ُى ٍو

ت للمظلم، ومدخل ًخِلم بالخُاة الاكخـادًت.   الاطدثماٍز

 الضوابط السلوهيت الاوليت . 1. 1

 يتالاوساه الليم .1. 1. 1

ظخدعي ذلً مِاملخه بملام الخالفت  ،كد هسم بجي ادم وحِله خلُفت له في هره الازقان هللا  َو

مما ٌِجي أن الىسامت ُسكها هللا ُلى الظمىاث والازق والجباٌ فأبحن ان ًدملجها وخملها الاوظان،  التي

ال جيىن ئال بدفٍ هره  الخالفتؤلاوظاهُت كُمت ًاب أن ًدظب لها خظاب، وأن ٌِلً ؿساخت أن 

كُمت و  بلُمت ئطالمُت أخسي وهي الِدٌ وخاؿت الاكخـادي والاحخماعي،ًيىن ذلً و  الىسامت ؤلاوظاهُت،

إدي وفي حمُّ أوحه ػسف الِمل والىظب الخالٌزالثت هي  ، وكُمت زابِت هي ؤلاخظان، فُما ٌِمل ٍو

ي التزهُت والخوهحر وؤلاهفاق والخىحه بيل فُِامل بلُمت أخسي ه ،الىظب"، وهاجج هره اللُم "املجاالث

 .(33: د.ث، ؾ1)ذلً ئلي هللا طبداهه وحِالى
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الِدالت واإلاظاواة  وجدلُميهدف ئلي جدلُم اهبر كدز مً الخىمُت لـالح الؼِىب الاطالم و 

هاده  ،، وؤلاطالم بمىهجه اإلاخيامل الخاؾ بالخِامل بحن أفساد املجخمّهلُم ُامت والخِاون بحن بجي البؼس 

 في ُدة ؿىز مجها كىله حِالي
ً
)طىزة اإلااةدة: : "وحِاهىا ُلى البر والخلىي وال حِاهىا ُلى ؤلازم والِدوان"مازال

لى ألا (2آلاًت مس املخمىد الري ًأمس به ، وال ػً ُلى أن الخِاون إلاـلخت الخىمُت هى حِاون ُلى البر ُو

 . (77، ؾ1985: 14)ؤلاطالم

  الشاملت. التىميت .2. 1. 1

ؤلاطالم ٌِمل ُلى أن جيىن الخىمُت ػاملت ليل الجىاهب السوخُت والخللُت واإلاادًت للفسد 

واملجخمّ مما ًإدي ئلي جدلُم أكص ى زفاهُت اكخـادًت واحخماُُت ممىىت، ئذن فالخىمُت الاكخـادًت في 

 ئلي حىب مّ ا
ً
لخىمُت الاحخماُُت، وهي حؼمل ؤلاطالم حصء مً مؼيلت جىمُت وبىاء ؤلاوظان، فهي حظحر حىبا

 (.255، ؾ1992: 26الجىاهب اإلاادًت والسوخُت والخللُت)

اإلاادي  حٌُِم السبذت، مىفِت حؼمل ممىى مىفِتالهدف ألاطاس ي ألي مظدثمس هى جدلُم اهبر و 

ماسد مياطب مادًت  ذملجخمّ اإلاظلم لِظا مىافّخدلُم للفسد واملجخمّ واي مىافّ اخسي للماخمّ، ف

ت جخـدي لللُت الخىمُت بابِادها املخخلفت، ، فلى ألاحل للمظدثمس كـحرة ومً واهما هي مىافّ جىمٍى

 هره الىٌسة ال ًيىن هدف جىمُت املجخمّ مخِازك
ً
مّ السبذ اإلاادي للمظدثمس، فىماء اإلااٌ مولىب في  ا

اإلاىهج ؤلاطالمي لالطدثماز ألهه ٌِىع مدي طالمت الخخوُى والخىفُر وهى ما ٌِبر ُىه باإلجلان، فُمىً 

للمظدثمس أن ًىاةم بحن جدلُم ُاةد ماصي مً اطدثمازاجه وجلدًم خدماث للماخمّ، بل وفي ًل اإلاىهج 

 .(59، ؾ1986: 5)اصء بظُى مً الِاةد ختى ًمىً جلدًم هره الخدماثؤلاطالمي ًاب الخطخُت ب

ِت ؤلاطالمُت، يؤلاطالماإلاىهج الاطدثماز في اذن  وؿفت  له ؿفت ُلدًت مظخمدة مً أخيام الؼَس

ت وهي جدلُم الخىمُت الاكخـادًت والاحخماُُت للماخمّ  .اطدثماٍز

  العائد الاجتماعي .3. 1. 1

ؼهد الي  الاطدثمازيهدف ؤلاطالم مً وزاء  كسوزة جدسي مـلخت ومىفِت اإلاظلمحن الِامت َو

 بالبـسة ًلاٌ له هافّ أبى ُبد هللا ووان أٌو مً افخلى الفال 
ً
لرلً ما زواه أبى ُبُدة وغحره مً أن زحال

 لِظذ بأزق الخساج وال جلس بأدبالبـسة، أحى طُ
ً
خد مً ها ُمس بً الخواب هنع هللا يضر، فلاٌ: ئن بالبـسة أزكا

اإلاظلمحن، وهخب أبى مىس ى ألاػِسي هنع هللا يضر ئن هىذ ال جلس بأخد مً اإلاظلمحن، ولِظذ مً أزق الخساج 

ئذن فاإلطالم يهدف مً وزاء الاطدثماز ئلي الِاةد الاحخماعي بـىزة  (،211، ؾ1999: 16)فأكوِها ئًاه

 ببِم اإلاخغحراث ُامت ئي ال ًيىن الاطدثماز هدفه ألاٌو وألاخحر هى السبذ والفاة
ً
دة أي ال ًيىن مديىما

 .(117، ؾ1997: 22)دف ئلي الفاةدة الجماُُت للماخمّاللُلت وال باإلاياطب الخاؿت، بل ًاب أن يه

 جحدًد الحلوق والواجباث  .4. 1. 1

ت  ،ؤلاطالم ًلُم هٌامه ُلى أطاض جددًد الىاحباث والخلىق  فدحن ٌِوي ألافساد الخٍس

 
ً
 واطدثمازا

ً
اًت الفلحرإ ًدملهم مظ ،الاكخـادًت مليا واحخىاب الخسام والاطخلالٌ، وئذا واهذ  ،ولُت ُز
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 لإلوظان ًخمخّ هها ئن 
ً
ت واإلاظاواة والِصة والؼسف خلىكا الخلازة اإلاِاؿسة حِخبر بِم اإلابادب والخٍس

 واحبتفان ؤلاطالم  ،ػاء
ً
 وان أو أهثى  ي ما ٌظمي،  وهحِلها فسوكا

ً
"اإلايلف" فليل ئوظان ُاكل بالغ ذهسا

 أهه إ " أي مظميلف"
ً
 أو مديىما

ً
وٌ دون اُخباز ألي فازق مً الغجى أو اللىن أو الجيع طىاء وان خاهما

، هما أن الؼاَز أوضح أن اإلاباخاث لإلوظان (116، ؾ1992: 12)ميلف مً هللا حِالى ٌِمس هرا اليىن 

 وواضخت و التي  ًساملخاذو هثحرة، 
ً
: 17)جمثل كىابى للبى جـسف ؤلاوظانهي ُلُه احخاهها هثحرة أًلا

 .(113د.ث، ؾ

  الحميد. السلون الاستثماري  .5. 1. 1

دم الغؽ خاؿت في الظلىن الاطدثمازي في الاطالم خمُد ، فاإلطالم ًلىم ُلى الـدق ُو

الن للظلِت، فاإلطالم  ، فال ع الخلُلت في وافت ألامىز ًىهي ًُ جدلِالخاازة ومثاٌ لرلً الدُاًت وؤلُا

 ختي وان ًً اهه م، بغسق خثهم ُلى الؼساء، الباتّ في مصاًا طلِخه ُلى غحره ًبالغ
ً
ظبب وال ًدلف هربا

 في كُاَ ألاحس مً هللا ُلى الِمل في مـالح اإلاظلمحن وفي مدم السبذ
ً
 :21)لسواج الظلِت ئال أهه ًيىن طببا

سق الظلِت ًاب أن جيىن مً الظهىلت بميان للخِسف  ، هما أن(215، ؾ1981 ُملُت حغلُف وحِبئت ُو

 : "، فلد كاٌ ملسو هيلع هللا ىلصبحن الباتِان ُلى الظلِت وخلُلت مىاؿفاتها، ختى ًيىن الخِامل ماوّ لللسز 
ً
مً باَ ُُبا

ت مً الظلِت مِسوفت لم ًٌص في ملذ هللا ولم جٌص اإلاالةىت جلِىه"، أي ًاب أن جيىن الىخداث اإلاخبادل

ي ِامل هما ههى ؤلاطالم ًُ البَُى التالىشن أو اإلالداز دون غؽ في ذلً ختى حظىد املجخمّ الثلت في الخ

 .(215، ؾ1999: 19)فحها جدلِع أو حهالت أو غؽ

ت الخـسف في اإلالىُت، خحن  فاإلطالم دم الِدوان ُلحها أخاهها باالخترام أُوى ؤلاوظان خٍس ُو

لٌى ُلُه (28)طىزة اليظاء: آلاًت"ال جأولىا أمىالىم بِىىم بالباهل"ًأيها الرًً امىىا  :ًلٌى حِالى ، ٍو

 "ال ًأخر أ :الـالة والظالم
ً
با  وال اُل

ً
، وئذا اخر أخدهم ُـا أخُه فلحردها له"، خدهم مخاَ أخُه حادا

ًخلىق آلا  فـالح الظلىن الاطدثماز ًيىن بااللتزام باللىابى اإلااوِت للخِدي ُلى  اكّ لهو بل و  ،خٍس

 .(157، ؾ1995: 11)للمان الالتزام ههاُلىباث 

 العدالت .6. 1. 1

تالِدالت في الاطالم  لوسفي الخِامل، وحجم اإلاىخااث،  ،ػاملت ليافت مساخل الِملُت الخااٍز

 والخلدًس الِادٌ للسطىم. 

أػُاءهم، كاٌ حِالى: "وال جبخظىا الىاض أػُاءهم وال حِثىا في  الىاضفمً الِدالت أن ال هبخع 

ختى ولى ماث فماله ماله، خماًت اإلاظدثمس و ، والِدالت حؼمل (87)طىزة هىد: آلاًتألازق مفظدًً"

 هفالت خلىق اإلاظلمحن أهفظهم فُاب ُدم مـىن 
ً
ًاب زده ألصخابه ألهه أماهت، وحؼمل الِدالت أًلا

ظدة فحهم باليظبت للظلّ واإلاىخااث اإلاـدزة أو اإلاظخىزدة فال جـدز الظلّ التي ئلخاق اللسز أو اإلاف

 ًدخاج ئلحها اإلاظلمحن وال ٌظخىزد الظلّ التي جفظد  الِلل أو البدن مما ًدسمه ؤلاطالم. 

 الضوابط الثابتت:  . 2. 1
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  .مىع الحصول على الثرواث بالطرق غير املشروعت. 1. 2. 1

مثل السبا والاخخياز والغؽ  ،الخـٌى ُلى الثرواث بالوسق غحر اإلاؼسوُتفاإلطالم ًمىّ مً 

جخل بدالت اإلاظلم و  ،ألنها أمساق تهدد الىُان الاحخماعي للِالكاث بحن ألافساد واملجخمِاث ،والاطخغالٌ

د ، وللد ػاُذ هثحر مً هره اإلاٌاهس في الخِامل الدولي الخالي فمٌِم الـفلاث التي حِلوالاطخلساز فُه

 لِدم الخيافإ في 
ً
بحن الدٌو ٌؼىهها وطُلت مجها ئن لم ًىً أهثر مً جلً الىطاةل غحر اإلاؼسوُت هٌسا

 .(289، 1985: 14)الِالكاث بحن الدٌو اإلاخِاكدة ولِدم وحىد اللىاُد اللاهىهُت

  .. مىع افساد املوارد2. 2. 1

 تلادِأن حظدثمس ئال بسكا وب أي أنها ال ًمىً ،مً اإلاِلىم أن اإلاىازد الوبُُِت ملً للجمُّ

 ًاب أن ال ًيىن هىالً جدمحر لألزق ،للفسؾ
ً
  ها، أي اطخِمالفمثال

ً
 طِئ اطخِماال

ً
خجَز ف هالدزحت جدهىز  ا

ِاكب،  مت هبري واؿالخها مًمىه َو ألن اإلاىازد ملً للجمُّ، فُاب  ،أهبر الخظىاث فافظاد اإلاىازد حٍس

، لرا فالؼاَز الخىُم ُجى بالخفاي ُلى اإلااٌ (2775: 15)اطخغاللها بما ٌِىد بالىفّ ُلى الفسد واملجخمّ 

ت مً الخدابحر الىفُلت  دم اهخىاشه وخفٌه ًيىن باطدثمازه، فلد زطم الؼاَز الخىُم مامُى الخفاي بُو

 ًُلى هرا اإلالـد، ومجها اُخباز الاطدثم
ً
ُا  ػُس

ً
ِاكب ُلى جسهه بال ثاز واحبا اب اإلايلف ُلى فِله َو

 .(65، ؾ2777: 28)ُرز

 .. مىع التصرفاث غير الرشيدة3. 2. 1

خسم الؼاَز حملت مً الخـسفاث التي جدٌى دون جدلُم هرا اإلالـد في أزق الىاكّ هما في  

م الاهخىاش فهى ٌِول اإلاؼازهت في اليؼان  ،فاالهخىاش ًدٌى دون الخفاي ُلى جىمُت اإلااٌ وشٍادجه ،جدٍس

 مً الخدابحر  ،الاكخـادي
ً
م الاهخىاش ٌِد جدبحرا ادة وظبت الِوالت في املجخمّ، فخدٍس مما كد ًإدي ئلي ٍش

م للخفاي ُلى ملـد اطخدامت جىمُت اإلااٌ وشٍادجه، وهىالً وطاةل  السػُدة التي اجخرها الؼاَز الىٍس

سمثل السبا والغؽ  خسمها الؼاَز أخسي للخفاي ُلى اإلااٌ وجىمُخه  .وؤلاطساف والخبًز

 .. مىع الاحتكار4. 2. 1

 هبحرئػسان ُدد ، بل جىمً في املجخمّ مًفي أًدي فئت كلُلت جىمُت اإلااٌ واطدثمازه ال جىدـس 

ال ًيىن دولت بحن ألاغىُاء  للىله حِالى: "وي مً ألاًدي الِاملت في الِمل الاطدثمازي مً أفساد املجخمّ

مً مىولم أهه ًإدي ئلي ُدم جداٌو اإلااٌ وجللبه  ،الؼاَز الاخخياز خسم لرا، (7)طىزة الخؼس: آلاًت"مىىم

، اخلب ما ًاخلبه أو ًـىّ ما ًـىِهال ٌظمذ لظىاه أن ًًخدىم في الظىق و في أًدي مخِددة، فاملخخىس 

  ألاطِازٍددد و 
ً
"الجالب مسشوق  :كاٌ ملسو هيلع هللا ىلص ،فِؼم ُلى املجخمّ، ولهرا لًِ ؤلاطالم املخخىس، فسكا

مىً اللٌى أن ُدم اطخمساز جداٌو اإلااٌ بظبب الاخخياز ًلىد املجخمّ ئلي الوبلُت  واملخخىس ملِىن"، ٍو

فض ي ئلي ػَُى الجساةم والاطخلساء في املجخمِاث  . (74، ؾ2777: 28)ٍو

 .العمليت الاستثماريت سالمت. 5. 2. 1
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 ،خـسفه مديىم بواُت هللا واحخىاب هىاهُه في الظس والِلًفظدثمس هدفه مسكاة هللا، اإلا

 أطالُب وهسق الاطدثمازف
ً
ُت الاطدثماز فلى، وئهما ٌؼمل أًلا أن أي  ،الخالٌ والخسام ال ًىوبم ُلى هُى

ت  ُت، حاء في جفظحر آلاًت جيىن ول الِملُت الاطدثماٍز "ًأيها الرًً امىىا ال جأولىا طلُمت مً الىاخُت الؼُس

: ال (، 29أمىالىم بِىىم بالباهل ئال أن جيىن جاازة ًُ جساٍق مىىم")طىزة اليظاء: آلاًت وأهه ًلٌى

تّ يىن ًُ جساق بحن البالىً الخاازة اإلاؼسوُت التي ج ،جخِاهىا ألاطباب املخسمت في اهدظاب ألامىاٌ

 .(247، ؾ1997: 37)واإلاؼتري 

 الضوابط الاكتصادًت:  . 3. 1

ئن كىابى ؤلاطالم اإلاخِللت باىاهب الخُاة الاكخـادًت طىاء في مااٌ ؤلاهخاج والِمل أو 

الكاتهم باملجخمّ في داةسة  ت أو باليظبت لِالكاث ألافساد مّ بِلهم البِم ُو اإلاِامالث اإلاالُت والخااٍز

ت ولخىٌُماليؼان الاكخـادي  خُاة  فددودها واضخت وػاملت فهي لم جىكّ لراتها وئهما وكِذ للبؼٍس

 . (25، ؾ1993: 8)البؼس في املجاٌ الاكخـادي

 .املال وسيلت وليس غاًت .1. 3. 1

هما في للخِالي والبغي والوغُان، ن اإلااٌ لِع وطُلت اًىولم اإلاظدثمس في الاطالم مً مفهىم 

، فهلً، فالوغُان باإلااٌ وطُلت للدماز آجاه هللا مً ماله فخِالى ُلى الىاض كازون في اللسان الريكـت 

ت أمسها مترفحها ففظلىا فحها فدم ُلُه اللٌى فدمسهاها والخساب، كاٌ حِالي:  "وئذا أزدها أن نهلً كٍس

لخاؿت جىلد للماٌ أهه هلل وأهه وطُلت ولِع غاًت، فالىٌسة االفسد ة ، فىٌس (16)طىزة الاطساء: آلاًتجدمحرا"

 .(84: د.ث، ؾ29)زم الهالن الاهاهُت والوغُان 

 .أولويت املسلم في التجارة الدوليت . 2. 3. 1

ت وألافللُت في لخاازة الدولُت في مااٌ ا ٌ الخاازي خبادالالبد أن جيىن للدٌو ؤلاطالمُت ألاولٍى

 إلاا ًلخلُه الـالح الِام  ،، بدُث جيىن الِالكت مّ الدٌو غحر ؤلاطالمُت ئال لللسوزةوالاكخـادي
ً
ووفلا

وفي كـت ، لى بالخبادٌ والخِاون في اإلاىافّوطد خاحاتهم، فالدٌو ؤلاطالمُت أو  همونإ للمظلمحن في ئدازة ػ

هم وأشجازهم ولم ًبم لهم ئال ما ٌظد حصء فلد  ،أهل طبأ دلُل واهىا في وُِم فلما جخدوا أؿِبذ شزُو

في بالد  ءً خحراد مً الخازج وحههم هللا حِالى أن ًيؼدوا ذلً ابخداٌظحر مً خاحتهم مما اكوسوا ئلي الاط

 مإمىت ومىخدة باهلل طبداهه وحِالى وهي مً اللسي التي "بازهىا فحها" فهره داللت ُلى وحىب الخِاون 

 .بحن الجماُاث ؤلاطالمُتالخاازي والاكخـادي 

 .جحليم مصلحت املسلمين. 3. 3. 1

ما ًدلم مىافّ ومـالح أطاطُت لإلطالم مّ غحرهم ًيىن في اهاز اإلاظلمحن ان اباخت حِامل  

دفّ اإلالسة ًُ الدولت  الب اإلاىفِت أوبمىىهت  همواإلاظلمحن، أي أن ئباخت الخِامل الاكخـادي مِ

دم جمىُجهم مً الظلّ الاطؤلاطالمُت ت، ُو ، أي ُدم (84، ؾ1996: 23)تراجُاُت أي ال جىكّ في ألاولٍى

ي وزفم أ، في خدود اإلاىفِت الِامتيؼان الأن ًيىن و فُه كىة ُلى أهل ؤلاطالم،  ُلى ول ماهم جمىُج
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نها وؼان ال ٌظهم في خفٍ اللسوزاث الخمظت "الدًً والىفع والِلل واليظل واإلااٌ"، أو ًخل بخىاش 

 .(312: د.ث، ؾ31)وجماطىها أو ًإدي ئلي الفظاد

 ملاصد الشريعت في الاستثمار . 2

 . أولوياث الاستثمار 1. 2

ِت أن مً  ت في الاطدثماز لخدلُم اإلالاؿد  ،لالطدثمازملاؿد الؼَس ئجباَ الاطدثماز إلاىهج ألاولٍى

ت والثاوي أن جيىن  ُت، وهره اإلالاؿد ال حِدو زالزت أكظام أخدها أن جيىن كسوٍز والثالث  خاحُهالؼُس

ت فهي ما ال (7، ؾ2771: 3)أن جيىن جدظُيُت بد مجها في كُام مـالح الدًً والدهُا بدُث ، أما اللسوٍز

ئذا فلدث لم جاد مـالح الدهُا ُلى اطخلامت، وأما الخاحُاث فمِىاها أنها مفخلس ئلحها مً خُث 

الخىطِت وزفّ اللُم اإلاإدي في الغالب ئلي الخسج واإلاؼلت الالخلت بفىث اإلاولىب، وأما الخدظِىاث فهي 

، 2773: 6)اث وجاىب ألاخىاٌ اإلادوظت التي جأهفها الِلٌى الساجخاثألاخر بما ال ًلُم مً مداطً الِاد

 . (286ؾ

فخىحُه الاطدثماز ًاب ان ًيىن هدى الاوؼوت التي جدلم وجدافٍ ُلى اإلاظخىي اللسوزي مً 

 لألزوان الخمظت 
ً
، فدفٍ الدًً ًخولب جخـُف دًً والىفع واليظل والِلل واإلااٌوهي الالخُاة وؿىها

خفٍ الىفع ًخولب و ، إلاِاهد الخاؿت بالِلىم ؤلاطالمُتطدثماز وإلوؼاء اإلاظاحد واكدز وافي مً الا 

ِد الاطدثمازاث مً املجاالث املخسمت ، وخفٍ الِلل ًخولب بُ واإلالبع واإلاؼسب واإلاظىً .. الخ جىفحر اإلاأول

اإلاظخلبلُت مىحهت للخىمُت في أن جيىن اإلاؼسوُاث التي جلُّ الِلل واإلاظىساث وغحرها، وخفٍ اليظل 

لليظل، أما خفٍ اإلااٌ فاإلااٌ هى هلل وخده وؤلاوظان خلُفت في اطخخدامه فهى أماهت في ًد البؼس، 

البدث ًُ أفلل ب واملخافٌت ُلُه جيىن في جسػُده وجىححهه في ما ػَس هللا حِالى فدفٍ اإلااٌ ًيىن بىمىه

اث ًأحي ئػباَ الخاح ت، وبِد ئػباَ اللسوٍز ُاث وهي حؼمل ألاػُاء وألافِاٌ التي املجاالث الاطدثماٍز

اث، زم ئػباَ  جولبها الخاحت ألحل الخىطِت وزفّ اإلاؼلت والخمخّ بالوُباث، والخاحُاث مىملت لللسوٍز

ولىً  ،الاهخمام بالخدظِىاث والىمالُاث، وهي جلً ألامىز التي ال جـِب الخُاة بترهها أيالىمالُاث 

دظجها أي ُاث اإلاىخااث  مساُاتها مما ٌظهل الخُاة ٍو في هره اإلاسخلت جىحه الاطدثمازاث ئلي جدظحن هُى

وجدظحن الساخت والسفاهُت لإلوظان مثاٌ ذلً الاطدثماز في ئهخاج طلّ وخدماث زاكُت ال جخِدي هواق 

 .(118، ؾ1997: 9)الوُباث مً السشق التي أخلها هللا لِباده

  .ملصد التحريم .2. 2

م السبا ًخطح مً آلاًاث الدالت ُلى جد  م الجىوىي ُلى أخيام كوُِت الدأنها ٍس لت في الخدٍس

م، هما هى   ًُ أنها لم حؼفّ بلُام خالت اللسوزة واطخثىاء ًسد ُلى هرا ألاؿل الِام في الخدٍس
ً
فلال

س، أو باليظبت لخالت ؤلاهساه الري  م أول أهِمت مُِىت واإلاُخت والدم ولخم الخجًز الؼأن باليظبت لخدٍس

في كوُِخه  –ظلم في دولت غحر ئطالمُت، فالخىم في آلاًاث وألاخادًث اإلاخِللت بالسبا ممازل ًخِسق له اإلا

مىمه وئهالكه  م دخٌى اإلاؼسهحن مىولت اإلاسجد الخسام  –ُو مّ اإلاظلمحن  لإلجاازللخىم الخاؾ بخدٍس
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ًُ الخسام في ول ، فالىاحب الابخِاد ختى مّ جُلً اللسز اإلاادي للمظلمحن مً حساء الالتزام ههرا الخوس

 . اوحه املجاٌ الاطدثمازي 

 . ملصد الضرورة 3. 2

هي الخىف ُلى اللسوزة هي مؼخلت مً اللسز وهى الىاٌش بما ال مىكّ له، كاٌ اإلاالىُت و 

 أو هي خىف اإلاىث، وال ٌؼترن أن ًـبر ختى ٌؼسف ُلى اإلاىث، وئهما 
ً
 أو ًىا

ً
الىفع مً الهالن كوِا

 أو ًىفي خـٌى الخىف مً الهال
ً
، كاٌ الؼافُِت مً  خاف مً ُدم ألاول ُلى هفظه مىجا

ً
ن ولى ًىا

ادجه أو هٌى مدجه أو اهلواُه ًُ زفِخه أو خىف كِف ًُ مص ي أو زوىب ولم ًاد   أو ٍش
ً
 مخُفا

ً
مسكا

 لصمه أولهخال
ً
 ًأوله ووحد مدسما

ً
، واللسوزة جيىن أو ًصح ألاخر هها أو بدىمها وجخوي اللىاُد الِامت ال

م وؤلاًااب بظببها ُىدما جيىن فِلُت كاةمت، أي أن ًيىن خىف الهالن أو الخلف ُلى الىفع أو في ال خدٍس

اث  اإلااٌ ٌغلبه الًٌ خظب الخاازب، أو أن ًخدلم اإلاسء مً وحىد خوس خلُلي ُلى ئخدي اللسوٍز

 . (286، ؾ2773: 6)الخمظت

ظخوُّ أن ٌِِؽ وملـد الؼَس ُىدما حِل للملوس ئباخت بلدز ما جدفٌه مً الهال ن َو

بدونها أو بدون أول املخسم ئال بلدز ما ٌؼفي زمله ال أهثر، طىاء وان ُلى اإلاظخىي الفسدي أو الجماعي، 

تهى خفٍ الىفع  التي هسمها هللا طبداهه وحِالي وختي جلىي ُلي اداء الفساةم واللُام بِمازة  البؼٍس

ز في الاطدثماز بما ًىفل الخُاة باللدز الازق وواحب الخالفت َمّحِ
ًُ ، فىاحب الىالي اذا اكوس املجخمّ، بأن 

 . والىُفُت اإلاِلىمت 

 .. ملصد التكليف4. 2

د هللا  ،، وفي ذلً آًاث دالت ُلى ذلًلتؼالخيلُف اإلامً ئن الؼاَز لم ًلـد  كىله حِالى: "ًٍس

د بىم الِظس")طىزة البلسة: آلا   ئال  :كىله حِالىو  (،185ًتبىم الِظس وال ًٍس
ً
"ال ًيلف هللا هفظا

 للِظس وال للخخفُف، وما (286)طىزة البلسة: آلاًت وطِها"
ً
دا ، ولى وان كـد الؼاَز اإلاؼلت إلاا وان مٍس

زبذ مً مؼسوُُت السخف، وهى أمس ملوَى به، ومما ُلم مً دًً ألامت كسوزة هسخف اللـس والفوس 

 ُلى مولم زفّ الخسج واإلاؼلت وما حاء 
ً
والجمّ وجىاٌو املخسماث في الاكوساز، فان هرا همى ًدٌ كوِا

 .(93، ؾ1991: 2)الخيلُف إلاا وان زم جسخُف وال جخفُم فيالخِمم  مً الىهي ًُ

  .. ال ضرر وال ضرار5. 2

ّ ماٌ أو احخماَ أو ُلم، ًلٌى  للد وكّ السطٌى ملسو هيلع هللا ىلص اللاُدة الخالدة التي ال جخوي في حؼَس

ِت ُلى أ، ملسو هيلع هللا ىلص "ال كسز وال كساز" ، وول مـلخت وهي أطاض ئحماَ فلهاء الؼَس ن ول كسز مإهد مسفَى

مإهدة مالىبت وأن أخيام الىـىؾ مؼخملت ُلى مـالح الِباد ودافِت ألكسازهم، وما جىثر مىفِخه 

 ُلى 
ً
، وما ًيىن اللسز فُه مإهد فهى خسام وما ٌغلب اللسز فُه ًيىن مىسوها

ً
وجلل ملسجه ًيىن مىدوبا

  اللسز ًيىن ملداز كسزه، وما ًدظاوي فُه الىفّ و 
ً
ىد الخِازق بحن الىاحباث ًلدم أكىاها مباخا ، ُو

 فمً جسدد 
ً
ىد الخِازق بحن املخسماث وألاكساز أي واخدة ًلدم أكلها كسزا  وما ال ًلبل الخأحُل، ُو

ً
هفِا
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 وأول ماٌ الغحر أول مً ماٌ الغحر ولى باإلهساه
ً
ا ختى أن اللسز وهما  (.15، ؾ1994: 24)بحن اإلاىث حُى

 لللسز مً الخاالث التي ًابر فحها الىالي بدىم والًخه اإلاا ًسي ابً اللُم أهه
ً
، لً ُلى بُّ ما ًملىه مىِا

أزم الخاهم ئن لم ًلم به.  ًلٌى ابً اللُم "أن ُملُت هَص اإلالىُت مً ألافساد لـالح الؼِب أمس واحب، ٍو

 اكوسوا ئلي الظىً في بِذ ئوظان ال ًادون طىاه أو الجزوٌ 
ً
ان مملىن أو غحرها خ فيكاٌ ئذا كدز كىما

 . (184، ؾ1986: 4)وحب ُلى ؿاخبه برله ال هصاَ"

 .. الضرورة جلدر بلدرها6. 2

ُت الاطخثىاةُت ال جلخـس ُلى خاالث الاطخثىاء مً كىاُدها   ومِجى اللاُدة أن الدظهُالث الؼُس

ما لِع ُىد ؤلاوظان وزخف في الظلم،  الِامت لالخخُاج ئلحها، فلد وزد في الظىت أن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ههى ًُ بُّ

 لخاحت هثحر مً 
ً
ِت في الظلم مّ أهه بُّ اإلاِدوم الري مىِه الىف الِام، ئهما هى هٌسا فترخُف الؼَس

الىاض ئلي بُّ مىخااتهم واطخالف أزمانها كبل ئهخاحها لالطخِاهت ُلى ؤلاهخاج، وحمُّ ألاخيام التي كدز 

  للخاحت الفلهاء جبدلها لخغُحر الصمان أو
ً
واُخباز الِسف  ،لفظاده، ئهما جلسز أخيامها الجدًدة وجدبدٌ جبِا

 وجدىُمه في ألاخيام ئهما هى اطخاابت لسأي الخاحت، ومً هىا ًلدز الفلهاء أن اللسوزة 
ً
 وان أو خاؿا

ً
ُاما

 للفسد أو للجماُت، والخىم الاطخثىاتي الري ًخىكف ُلى  
ً
جبُذ املخٌىز طىاء وان الاكوساز خاؿال

ِت وجيخ هي هره ؤلاباخت بصواٌ الاكوساز وجخلُد اللسوزة هى ئباخت مإكخت ملخٌىز ممىَى بىف الؼَس

وكد كسز فلهاء الخىفُت والؼافُِت أن  (،456، ؾ1988: 17)،(168: د.ث، ؾ18)بالصخف اإلالوس

جي "أن الخسام ئذا هبم  الخاحت في خم الىاض وافت ججٌز مجزلت اللسوزة في خم الىاخد اإلالوس، ًلٌى الجٍى

ال فلهم أن ًأخروا مىه كدز الخاحت، وال حؼترن اللسوزة الصمان أهله، ولم ًادوا ئلي هلب الخالٌ طبُ

اها في ئخالٌ اإلاُخت في خلىق آخاد الىاض، بل الخاحت في خم الىاض وافت ججٌز مجزلت اللسوزة في  التي هُس

خم الىاخد اإلالوس فان الىاخد اإلالوس لى ؿان كسوزجه ولم ًخِان اإلاُخت لهلً، ولى ؿابس الىاض 

اللسوزة، لهلً الىاض كاهبت، ففي حِدي اليافت الخاحت مً خىف الهالن ما في خاحتهم، وحِدوها ئلي 

 .(171، ؾ1997: 13)حِدي اللسوزة في خم آلاخاد"

 . اولوياث اللوازم الخمس7. 2

 إلادي أهمُت الظلّ والخدماث في جدلُم اللىاشم الخمع، ئلي أهه 
ً
أن ئػباَ الخاحاث ًيىن جبِا

 لترجِب اللىاشم الخمع، فاالطدثماز والِمل ًخِحن اإلاصج بحن ألاوشان اإلاِ
ً
برة ًُ ألاهمُت للماخمّ وفلا

 لترجِب اللىاشم الخمظت ًاِل الدًً زم الىفع زم الِلل زم اليظل، ًلٌى هللا حِالى
ً
 :وؤلاهخاج ًيىن وفلا

كبل  ، فالدًً(111)طىزة الخىبت: آلاًت"ئن هللا اػتري مً اإلاإمىحن أهفظهم وأمىالهم بأن لهم الجىت "

لٌى حِالى "اُلمىا ئهما أمىالىم وأوالدهم فخىت وأن هللا ُىده أحس  :الىفع والىفع كبل اإلااٌ ، ٍو

 كبل اإلااٌ والىلد،  ،، فمدبت هللا كبل مدبت اإلااٌ والىلد(28)طىزة ألاهفاٌ: آلاًت ٌُُم"
ً
أي أن الدًً أًلا

ُت أو املخخـت بمساحِت الاطدثمازاث املخخلفت جلّ هره اللىاشم الخمظت هـب  أي أن الهُئاث الؼُس

 (.75، ؾ1991: 27)أُُجها، فاإلاؼسوَ ًلُم مً هاخُت خفٍ الدًً زم الىفع زم الِلل زم اليظل زم اإلااٌ
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  .. التعامل مع الاجىبي8. 2

، م الخِامل مّ الاحىبي بلـد الاطخفادة مً الخبراث الىادزة في الِالم الاطالمياباح الاطال 

 ُلد 
ً
 مّ يهىد خُبر واإلاخىفسة ُىد الاحىبي، فمثال

ً
لالطخفادة مً خبراتهم الفىُت واإلاالُت السطٌى ملسو هيلع هللا ىلص اجفاكا

وواهذ في اػد الخاحت ئلي جىفحر  جمخلً ألازق الخـبت همىزد مً مىازدها،فلد واهذ الدولت الاطالمُت 

الوِام إلاىاهىحها وحِؼها ئال أنها واهذ ُاحصة ًُ الاطخغالٌ ألامثل لهره ألازق بظبب كـىز الامياهاث 

، فالىاحب (135، ؾ1999: 16)اإلاالُت والفىُت، وفي اإلالابل وان الحهىد ًمليىن الامياهاث الفىُت والخبرة

 ُامت، واذا اه الخِامل مّ الاحىبي فُما هدز وحىده
ً
 ومـلخت

ً
دم في الِالم الاطالمي كسوزة

ُ
خفذ الىدزة ك

والدلُل ُلى ذلً أن طُدها ُمس بً الخواب هنع هللا يضر أحالهم ُىدما أؿبدذ الدولت اإلاظلم ُلى غحره، 

 ي كدزة ُلى الاطخغالٌ والاطدثماز.ؤلاطالمُت ف

أن ًلحي  لِظذ مِىاها ،اإلاظلم وغحرههما أن الخِاون وخظً اإلاِاملت ُلى الخحر واملخبت بحن 

اًت اإلاـالح الِامت اإلاظلم بِلُدجه وئًماهه ، وئهما اللـد جمهُد الظبُل لخُاة ُملُت كاةمت ُلى ُز

ها مً خحر ًإزس ُلى الجمُّ وجـُبهم مىافِت وما جـُبها مً ػس  ،ُّللجم ألن ما ًـِب ألامت بمامُى

 
ً
 .(29، ؾ1989: 7)ومأزم ووىازر جإزس ُلى الجمُّ أًلا

 . جلب املصالح ودرء املفاسد9. 2

اًت اإلاـالح وحلبها والىهي ًُ اإلافاطد واإلالاز،  ّ ؤلاطالمي ُلى مبدأ ٌُُم وهى ُز ًلىم الدؼَس

  ،، واإلافظدة جفظس باإلالسةواإلاـلخت جفظس باإلاىفِت
ً
 أو آحال

ً
 ُاحال

ً
 أو ُاما

ً
فالِلم  ،طىاء وان خاؿا

م خـلذوالسبذ والساخت واإلاخِت والصخت وهدىها ولها مـالح في ذات ، أما ها هافِت ألصخاهها بأي هٍس

، 1987: 25)(58، ؾ1997: 37)الجهل والخظازة والخِب واإلاسق ولها مفاطد في ذاتها مفظدة بأصخاهها

وملـىد الؼَس مً الخلم املخافٌت ُلى ملـىد الؼَس  هيًلٌى ؤلامام الغصالي "واإلاـلخت هما ، (58ؾ

للهم ووظلهم ومالهمخمظت هى أن ًدفٍ ُلحهم دًى "، وأػاز ؤلامام الؼاهبي ئلي اخخماٌ تهم وهفظهم ُو

ت، بخغُحر الٌسوف املخُوت باملجخمّ فلاٌ: ئها وحدها الؼاَز إ حغُحر وحه اإلاـلخت في الؼ ون الدهٍُى

 إلاـالح الِباد، وألاخيام الِادًت جدوز مِه خُث
ً
الىاخد ًمىّ في خاٌ ال جيىن  الص يءما داز، فتري كاؿسا

، فاألولي للدٌو الاطالمُت جلدًم (158: د.ث، ؾ18)فُه مـلخت، فاذا واهذ فُه مـلخت حاش

 .الاطدثمازاث التي مً ػأنها حلب اإلاـالح للِباد ًُ جلً التي كد جيىن أكل مـلخت او جاس مفظدة

  .جحليم ملاصد الخلم .10. 2

ت وخاحُهد وهره اإلالاؿ  وجدظُيُت. ال حِدو زالر أكظام : كسوٍز

 ئلي مـلخت ؤلاوظان مّ غحره واهخلاٌ ألامالن ف
ً
ت هي ما وان زاحِا مـلخت ؤلاوظان اللسوٍز

اإلاخِللت باإلاِامالث  هبِىق أو بغحر ُىق بالِلد ُلى السكاب أو اإلاىافّ أو الامخاَ، ومـلخخه الخاحُ

اث مثل اللساق واإلاظاكاة والظلم وول اإلا ِامالث التي ال ًخىكف ُلحها خفٍ الىفع وغحرها مً اللسوٍز

 . بُّ الىااطاث وفلل اإلااء والىأل اإلامىىت، أما اإلاـلخت الخدظُيُت في اإلاِامالث مثل اإلاىّ مً
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 للاُدة اإلاـلخت وزفّ 
ً
اىش ؤلاطالم الخمُحز في اإلاِامالث مّ الدٌو غحر ؤلاطالمُت هبلا ٍو

 ئلي ؿيُّ  اإلافظدة، فاإلمام ًاىش له
ً
فللد زوي ابً ػهاب ًُ طالم  –طُدها ُمس  –ألاخر برلً اطدىادا

د برلً أن ًىثر  ذ هـف الِؼس ًٍس ًُ أبُه أن ُمس بً الخواب، وان ًأخر مً الىبى مً الخىوت والٍص

ذ، فلس  ز للىبى الخمل ئلي اإلادًىت وطبب ذلً ما إلاظه طُدها ُمس هنع هللا يضر مً خاحت اإلاظلمحن ئلي الخىوت والٍص

 مً ػأهه أن ٌصجِهم ُلى ج
ً
، ىفحر اخخُاحاث اإلاظلحن مً الوِاممِاملت ممحزة بأن أحسي لهم جخفُلا

وهثرة دخىلهم ئلي دًاز ؤلاطالم، وهى ًلىدها ئلي اإلاِاملت الخفلُلُت بحن الدٌو ؤلاطالمُت وغحرها مً الدٌو 

 
ً
 .(287، ؾ1985: 14)ُلى مـلخت مخبادلت خاؿت للمظلمحنبىاءا

  .جحليم املصلحت للمفاهيم الاكتصادًت .11. 2

 فهي مً الخىمت وهي فىس ئوظاوي 
ً
ا ئن اإلافاهُم الاكخـادًت ئذا واهذ جدلم مـالح مِخبرة ػُس

 مً هرا الىَى مً اإلافاهُم وهى أن الخىمت كالت اإلاإمً 
ً
 اًاابُا

ً
ِت ؤلاطالمُت جأخر مىكفا مؼترن، والؼَس

 . فهى أخم ههاا الخلوها وفي زواًت أًىما وحده

ِت مفظدة، طىاء وان مفظدة مدلت أو مما فُه هَى  وأما ئذا واهذ تهدف ئلي ما اُخبرجه الؼَس

، فهىالً مفاهُم اكخـادًت ِت جأمس بخاىب ذلً وتهدد اُخبازهمـلخت مّ مفظدة غالبت، فان الؼَس

ُت جلٌى بأن ألاؿل في ألاػُاء ؤلاباخت وفي اإلاِامالث الصخت ما لم جخِازق مّ  ملبىلت فاللاُدة الؼُس

هف ػسعي أو كاُدة مظخمدة مً هف ػسعي فهي جيىن مفاهُم غحر ملبىلت ومثاٌ ذلً مفهىم الىدزة 

اليظبُت وهى ًلىم ُلى اُخلاد هدزة اإلاىازد أو هدزة الظلّ بمِجى أن الىدزة هي ألاؿل في اليىن وال غسابت في 

 (.47، ؾ2777: 27)هرا اللٌى ُىدما ًىىسون وحىد هللا حِالى

 .  الىتائج والتوصياث 3

 . الىتائج 1. 3

ِت الاطالمُت في الاطدثماز ان ًيىن في حمُّ الاوؼوت التي جدلم وجدافٍ . 1. 1. 3 ملاؿد الؼَس

 ُلى اإلاظخىي اللسوزي مً الخُاة، بـُاهت ازوانها الخمظت )الدًً، الىفع، اليظل، الِلل، اإلااٌ(.

ت للماخمّ فسق هفاًت، ؤلاطالم ٌِخبر ػمٌى . 2. 1. 3 الاطدثماز لألوؼوت الاكخـادًت اللسوٍز

ت في خى الاطدثماز  ًاب اللُام هها لخاحت املجخمّ ئلحها، وكسوزتها في ُملُت الخىمُت، ولرا حِوى ألاولٍى

ت التي ًخدلم مً حساءها أزباح هبحرة.  لهره ألاوؼوت دون اإلاؼسوُاث الثاهٍى

الاطالمي ًلىم  ُلى أطاض اإلاؼازهت في السبذ والخظازة ولِع ُلى الاطدثماز في الاكخـاد . 3. 1. 3

ت الثابخت   وفم كاُدة الغىم باإلاغسم. املخسمتأطاض الفىاةد السبٍى

الاطدثماز في الاكخـاد ؤلاطالمي له ابِاد مخِددة، فحها البِد الاكخـادي الري ًخمثل في . 4. 1. 3

ي والاحخماعي الري ًخمثل في طُادة اللُم السوخُت، جدلُم زغد الِِؽ، وفحها البِد السوحي والىفس 

 وجدلُم الاطخلساز والخىاشن الىفس ي.

 وزكىاها هلل ُص وحل.اإلاظلم اإلاظدثمس . 5. 1. 3
ً
 وخؼُت

ً
 ًساكب هفظه خىفا
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 جوصياث البحث : . 2. 3

جىحُه الاطدثماز الى املجاالث التي جخدم املجخمّ وال جخسج مً داةسة الخالٌ، وزفم ول  . 1. 2. 3

 اإلاؼسوُاث ولى ذاث زبدُت ُالُت جخاحس في ش ئ خسام.

زفّ مظخىي الخِامل بالـُغ ؤلاطالمُت وذلً باًهاز اللُم الخلُلُت لإلطالم ومدي . 2. 2. 3

 خُذ لخلً الـُغ.اإلاسوهت التي ًخمخّ هها، واػاُت الخوبُم الص

جوبُم مدلُت الاطدثماز خُث ًيىن الاطدثماز لىفع اإلاىولت وما شاد للمىاهم التي . 3. 2. 3

 جدخاج الى اوِاغ اليؼان الاكخـادي فحها.

ُمل مساهص مخخــت في ول دولت همسخلت أولي جلىم بِمل بدىر في الاكخـاد ؤلاطالمي . 4. 2. 3

الؿت جيىن لبىاث أطاطُت وبداًت ألطاض في جامُّ واطخخالؾ وجلىم بامّ هره البدىر الطخخساج خ

ت الاكخـاد ؤلاطالمي.  هٌٍس

 املصادر واملراجع:

 ئبساهُم أخمد ُمس: فلظفت الخىمُت زؤٍت ئطالمُت، الداز الِاإلاُت للىخاب ؤلاطالمي واإلاِهد الِالمي للفىس ؤلاطالمي، د. ث.

، داز الىخب الِلمُت، بحروث، ن ئبساهُم ِت، املجلد ألاٌو ، 1بً مىس ي "أبى اسخم الؼاهبي": اإلاىافلاث في أؿٌى الؼَس

 م.1991

،) داز الىخب الِلمُت، بحروث، لبىان،  ِت، املجلد ألاٌو ئبساهُم بً مىس ى "أبى اسخاق الؼاهبي": اإلاىافلاث في أؿٌى الؼَس

 م.2771

 م.1986، 1الاكخـادًت والىٌم اإلاالُت في الفله ؤلاطالمي، داز الىخاب الِسبي، نأخمد الخلحري: الظُاطت 

ً، 1أخمد محي الدًً أخمد خظً: ُمل ػسواث الاطدثماز ؤلاطالمُت في ألاطىاق الِاإلاُت، بىً البرهت ؤلاطالمي، ن ، البدٍس

 م.1986

ِت ؤلاطالمُت مىه في ئهاز ، )مىخبت 1الِالكاث الاكخـادًت اإلاِاؿسة، ن أخمد مـوفى ُفُفي: الاخخياز ومىكف الؼَس

 م(.2773وهبه، اللاهسة، 

،) مإطظت آٌ البِذ، املجمّ اإلااليي لبدىر الخلازة ؤلاطالمُت، 1املجمّ اإلااليي "ماب": مِاملت غحر اإلاظلمحن في ؤلاطالم، ج

 م(.1989ُمان، 

ت، الظُد ُلى ػخا: الىٌام الاكخـادي في املجخمّ ؤلاطالمي، )مإطظت   م(.1993ػباب الجامِت، ؤلاطىىدٍز

ت،  ت، ؤلاطىىدٍز ً زأض اإلااٌ والخىمُت الاكخـادًت، داز الجامِاث اإلاـٍس حلُلت خظً خظحن: ألاطلىب ؤلاطالمي لخيٍى

 م.1997

ُت خدودها وكىابوها، ن ت اللسوزة الؼُس  ، )داز الىفاء للوباُت واليؼس والخىشَّ، اإلاىـىزة،1حمُل دمحم اإلابازن: هٌٍس

 م(.1988

 م(.1995، )داز الىفاء، اإلاىـىزة، 1ًىطف هماٌ دمحم: ؤلاطالم واإلاراهب الاكخـادًت اإلاِاؿسة، ن

 م(.1992، )داز الهداًت، 1ًىطف هماٌ دمحم: ؤلاؿالح الاكخـادي زؤٍت ئطالمُت، ن

 م (.1997، )طخاًسض للوباُت واليؼس، 1ًىطف هماٌ دمحم: فله الاكخـاد الِام، ن

 م.1985الصخاث الجىدي: كىاُد الخىمُت الاكخـادًت في اللاهىن الدولي والفله ؤلاطالمي، داز الجهلت الِسبُت، اللاهسة، دمحم 

 م.2775دمحم هاػم ُىق: حامِت الخسهىم، ولُت الدزاطاث الاكخـادًت والاحخماُُت، كظم الاكخـاد، مازض 
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ل الدولي اإلاِاؿس في الِالم ؤلاطالمي، ًافس للوباُت، ندمحم دمحم طُد أخمد ُامس: البدًل الؼسعي إلاـادز الخ ، اللاهسة، 1مٍى

 م.1999

اث الفلهُت"، داز الجهلت الِسبُت، اللاهسة، د. ث. ُت "الىٌٍس  دمحم هاُب ُىكحن اإلاغسبي، الىححز في اإلاِامالث الؼُس

 ، د.ث.1م، موبِت الؼسق الِسبي، جدمحم ُبد هللا الِسبي: مداكساث في الاكخـاد ؤلاطالمي وطُاطت الخىم في ؤلاطال 

د مـوفي: الخدلُل الاكخـادي الجصتي بحن الاكخـاد الىكعي والاكخـاد ؤلاطالمي، مإطظت  دمحم ُبد اإلاىِم ُفس واخمد فٍس

ت،   م.1999ػباب الجامِت، ؤلاطىىدٍز

ِت في اكخـاد ئطالمي ، مإطظت مىت للوباُت، مىت دمحم ُبد اإلاىِم ُفس: اإلاخولباث الاكخـادًت لخدلُم ملاؿد الؼَس

 م.1991، 1اإلاىسمت، ن

ت الاكخـادًت في ؤلاطالم الدخل والاطخلساز، اإلاوبِت الِسبُت الخدًثت، اللاهسة،   م.1981دمحم ُبد اإلاىِم ُفس: هدى الىٌٍس

جسحمت طُد دمحم طىس، دمحم ُمس ػابسا، هدى هٌام هلدي ُادٌ، دزاطت للىلىد واإلاـازف والظُاطت الىلدًت في كىء ؤلاطالم، 

 م(.1997مساحِت زفُم اإلاـسي، )داز الخبؼحر لليؼس والخىشَّ، 

، 1هادًت مدمىد مـوفي: ألاؿٌى الِامت للِالكاث الدولُت في ؤلاطالم "وكذ الظلم"، اإلاِهد الِالمي للفىس ؤلاطالمي، ن

 م.1996

 م.1994اللاهسة، ، 4ُبد الظمُّ اإلاـسي: ملىماث الاكخـاد ؤلاطالمي، مىخبت وهبت، ن

ذ، 2ُلى أخمد الظالىض: اإلاِامالث اإلاالُت اإلاِاؿسة في محزان الفله ؤلاطالمي، ن  م(.1987، )مىخبت الفالح، اليٍى

 م.1992ُلى خافٍ مىـىز: مبادب الاكخـاد الىؿفي ومً مىٌىز ئطالمي، 

 م(.2777) البىً ؤلاطالمي للخىمُت،  حدة، ، 1ُثمان بابىس: وكاتّ هدزة الخوبُلاث الاكخـادًت ؤلاطالمُت اإلاِاؿسة، ن

 م.2777، ألازدن، 1كوب مـوفي طاهى: الاطدثماز أخيامه وكىابوه في الفله ؤلاطالمي، داز الىفاتع، ن

ُت والؼئىن  زفِذ الظُد الِىق: في الاكخـاد ؤلاطالمي اإلاسجىصاث الخىشَّ الاطدثمازاث الىٌام اإلاالي زةاطت املخاهم الؼُس

 ، كوس، د.ث.1نالدًيُت، 

خالد بً ُبد السخمً اإلاؼِل: الجاهب الىٌسي لدالت الاطدثماز في الاكخـاد ؤلاطالمي، حامِت ؤلامام دمحم بً طِىد 

 م.1997ؤلاطالمُت، 

م السبا ومىاحهت جددًاث الِـس، جلدًم ُلى حمِت، )الجهاز للوبّ واليؼس والخىشَّ(.  خدًات الىبراوي:  جدٍس
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ًفشق دمحم ؤسوىن في معخىي فهم اللشآن بين "الخؿاب اللشآوي" و "الىظ اللشآوي"، ًمشل  ملخص املقال: 

مشل "الىظ اللشآوي" اإلاذوهت  "الخؿاب اللشآوي" الىالم الشفاهي اإلاىحى به، ؤو لخكت جللى الىحي، ٍو

ٍخ ؤلاظالمي الىطُت اإلاىخىبت لللشآن في شيل اإلاصخف، ٌععى اإلاششوم الفىشي نىذ ؤسوىن بلى كشاءة الخاس 

خُت التي ؾالذ الخؿاب و الىظ اللشآوي،  م مدعائال نً الخًيراث الخاٍس هيل بهؿالكا مً هزا الخفٍش

الاخخالف والفشق بين "الخذر اللشآوي" و"الخذر ؤلاظالمي"، حُض يير الخذر  بهؿالكا مً جحذًذه 

الث الخاؾ ً ؤلاظالمي" مػمىن "الخذر اللشآوي" مً خالٌ الخفعيراث والخإٍو ئت له مً ؾشف اإلافعٍش

ولهزا ٌهمل ؤسوىن نلى جحلُل بيُت الخؿاب والىظ اللشآوي مً خالٌ بُان وظه   والفلهاء وسظاٌ الذًً.

 ؤلاخخالف بين ؤلازىين.

بن هذف هزا اإلالاٌ ًىمً في معاءلت الفىش ألاسوىوي حٌى حٌى مذي مهلىلُت ومششونُت ؤلاهخلاٌ مً       

م بين "الخؿاب اللش  م بين "الخذر اللشآوي"الخفٍش  والخذر ؤلاظالمي".  آوي" والىظ اللشآوي" بلى الخفٍش

ل، ؤلاظالم، الهلل ؤلاظالمي،   الكلمات املفتاحية :  الخؿاب اللشآوي ، الىظ اللشآوي، سظاٌ الذًً، الخإٍو

 الهلل الهلمي، ؤلاظالمُاث الخؿبُلُت.
 Abstract :   Muhammad Arkoun distinguishes between the Quranic  speech 

and the Quranic text. The Qur'anic speech discourse represents the inspired oral 

speech or the moment of revelation. The Quranic text represents the written text 

of the Qur'an in the form of the Mus-haf, The intellectual project at Arkoun seeks 

to read Islamic history as a whole, based on this differentiation, asking about the 

historical changes that have taken place in the Quranic speech  and text. From the 

definition of difference and the difference between the "Quranic event" and the 

"Islamic event",  where the Islamic event changed the "content of the Qur'anic 

event" through misinterpretations and interpretations by the interpreters, scholars 

and clergy, Statement of the difference between the two. 

         The aim of this article lies in the accountability of the Arconist thought 

about the reasonableness and legitimacy of the transition from the distinction 

between the "Quranic speech " and the Quranic text "to differentiate between the" 

Quranic event "and the Islamic event. 

 key words:Quranic speech, Quranic  text, clergy, interpretation, Islam, Islamic 

mind, scientific mind, applied Islam. 

في كشاءجه للخؿاب/ الىظ اللشآوي جىمً في الخىظه  بن املخاججت التي ًخبىاها فىش دمحم ؤسوىن  : مقدمة 

لي الزي ًمشل فاسكت الدجاظُت جؿش  في كػُت فهم مً مىاكفه وآساءه الىلذًت الفلعفُت، واإلاالىشير   الخإٍو
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متى حعإلىا نً اللخكت ألاولى للخؿاب اللشآوي، ووظه وشىء هزه  في نالكخه بالىاكو ؤلاوعاوي، ؤي اللشآن

ت والفلهُت وان في البذاً ت نباسة اإلافاسكت الدجاظُت هى وىن ؤن اللشآن وفم ما حذدجه ألافاهُم الخفعيًر

خ، ألن اللشآن وان في [1]نً ؤلفاف شفاهُت مخاؾب بها ، ؤي لم ًدشيل في البذاًت هىظ خالظ داخل الخاٍس

       البذاًت نباسة نً قاهشة خؿابُت مىظهت ولِغ هطا مىخىبا.

لىظ ًبذو ؤن دمحم ؤسوىن ال ًلطذ مً فهم اللشآن الخىظه بلى الىظ اللشآوي بةنخباسه هالم هللا ؤو ا       

حُض    اإلاىحى به بلذس ما ؤهه ًشهض نلى البهذ اللًىي، ؤي نلى الخؿاب اللشآوي في نالكخه بالىظ اإلاىخىب

ًفشق بين معخىي الخلفل ألاٌو "الشفاهي" ومعخىي الىخابت "الىظ اإلاىخىب"، ووظه اإلافاسكت التي ًشهض 

ؤضبح هطا مخؿىؾا، ٌهبر ؤسوىن  نليها هى ؤن الىالم الشفاهي قل ًفشع هفعه نلى الشيم مً ؤن اللشآن

م بين "الكاهشة اللشآهُت" و"الكاهشة ؤلاظالمُت"، ؤو ما ٌعمُه ؤسوىن بالىغو  نً هزه اإلافاسكت بالخفٍش

لىً هل اإلالاسبت   اإلاهشفي لللشآن، ؤي قاهشة "الخذر اللشآوي" التي جخهاسع في هكشه مو "حذر ؤلاظالم"

خُت الدجاظُت التي ًشجىض نليها فىش دمحم ؤس  وىن جخىظه بلى هلذ العُاكاث ؤلاظخمانُت والعُاظُت والخاٍس

 التي ظاءث مخػمىت في بيُت الخؿاب/ الىظ اللشآوي؟ ؤم ؤنها جؿاٌ خطىضُت الخؿاب/ الىظ اللشآوي؟

    القرآن، الخطاب، النص، الحجاج "املفهوم والعالقة": -1

رلً  دمحم ؤسوىن ًلخط ي ؤوال الخحذًذ اإلافاهُمي لهىاضش البحض،بن فهم خلفُاث وؤبهاد الدجاط في فىش   

ؤن هىان جذاخال وافتراكا بين مفاهُم اللشآن والخؿاب والدجاط، ولػشوسة مىهجُت فةهىا ظىلاسب اإلافهىم 

خُا وؾبُهت الاخخالف بُنها.  ت الىكش ألاسوىوي دون الذخٌى في ظُيُالىظُا اإلافهىم العائذة جاٍس      مً صاٍو

بن لفل اللشاءة في اللشآن ظاء ًذٌ نلى فهل الخالوة، ألن اللشآن راجه ظاء شفاهُا وجللُه مً ؾشف الىبي     

بين  ؤسوىن باظدىاده نلى الهلىم واإلاهاسف دمحم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وان شفاهُا ولم ًىً جللُا هخابُا في ضىسة الىظ، ٍو

ت والعُمُ ائُاث ؤن اللشآن كذ حذد همذوهت هطُت في شيل اإلاصخف الخذًشت في مجاٌ ألالعيُاث اللًٍى

نلى ؤنها الىخاب الشظمي الزي ًمشل الذًً ؤلاظالمي، وإلاا وان اللشآن ًمشل الخهالُم ؤلالهُت التي ظاءث مً 

ؤظل البشش فةن ؤظلىبه ولًخه ظاءث حجاظُت، ؤي حهخمذ نلى الدجاط والجذٌ وؤلاكىام والبرهىت وييرها، 

لت له في اللٌى مخطىضت فػال نً وشىئه "بن اللشآن رو  ؤظلىب حجاجي وؤن الدجاط فُه هاش ئ نً ؾٍش

اللُم والعُىؾي، جحذ نىىان  مً مػامين هزا اللٌى هما وان ًذسظه اللذماء ؤمشاٌ الضسهص ي وابً 

دبين مً خالٌ ، [2]الجذٌ ؤو الدجاط ؤو الجذٌ والدجاط ومً زم ؤضبح ًمشل خاضِخه ألاظلىبُت" ٍو

ذا مً هىنه، ألن معخىي الباليت اإلالاسب خُت لللشآن نلى ؤن ألاظلىب الدجاجي فُه ظاء فٍش ت الخاٍس

وألاظلىبُت والدجاط الزي جػمىه كذ ؤبهش الهشب اللذماء نلى الشيم مً ما وان فيهم مً باليت وفطاحت، 

ائش الخؿاباث، بر ولهزا فــــــ "الدجاط في اللشآن ال ًمىً بال ؤن ًيىن حجاظا خاضا به دون ييره مً ظ

 [3]الدجاط فُه خطائظ ؤظلىبُت حعمه بمِعم خاص وجؿبهه بؿابو مميز ال ًياد ٌشاسهه فُه ييره"
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وجبذو خاضُت اللشآن الدجاظُت في وىهه ًخميز في هطه وخؿابه نلى بلُت الخؿاباث والىطىص    

خُا ًػاهُه ؤو ٌشابهه في الباليت وؤلا اجعجاص اللًىي، ومً زم واهذ هخه ؤلاوعاهُت، بر ال هياد هجذ هطا جاٍس

الث  الخاضُت اإلايزة التي اهفشد بها اللشآن والتي فخحذ املجاٌ ؤمام بلىسة الىشير مً الخفاظير والخإٍو

ؤلاوعاهُت التي ظهذ نلى اخخالفاها بلى محاولت فهم اللشآن مً خالٌ بغفاء اإلاىاهج ؤلاوعاهُت نلُه، ألن 

حىم وؤضل ول كػُت ومشظهها بمىؿىق هطه وقاهش حىمه بال ما  "اللشآن ظاء حجت الدجج ومهخمذا ول

ل فإكش الدجت مً خاسط الىظ ال مً الىظ وؤكام هطا حجت نلى هظ  ظبُل رلً  ؤشيل وؤحىط بلى الخإٍو

 [4]الىلل والشواًت"

الث ؤلاوعاهُت        خُت بن الىكش بلى اللشآن بهزا الشيل كذ ؤدي بلى وظىد الىشير مً الخفاظير والخإٍو الخاٍس

التي ظهذ نلى اخخالفها بلى محاولت الشبـ بين ما هى الهي وما هى بششي مً خالٌ بًجاد الخفعير ؤو 

ل ألاوعب له ؤو الزي ًلترب مً معخىي ؤحيامه وحهالُمه التي لم حعدىفز مً حُض الذساظت  الخإٍو

ل بالشيل الىلي والنهائي الخام، وهزا إلاا في ال وكذ  عخىي بالغي وحجاجي،لشآن مً موالفهم، وبالخالي الخإٍو

م مهنى الدجت في كىله حهالى ّ"   وسد في اللشآن الىٍش
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وللذ ؤلر اللشآن بلخاحا شذًذا بِىا نلى ضفاث زالر له هً نلى ضلت مخِىت بالدجاط، فإما الطفت       

ؤما  ألاولى فهي وىهه "كشآها نشبُا"، ؤي ؤهه بلًت الهشب الزًً هٌض فيهم، وبن واهذ الشظالت بلى الىاط وافت 

ظاظا في ضفت الخًُير بةخشاط الىاط الطفت الشاهُت التي وضف بها اللشآن وظهلخىا وهخبره هخاب حجاط ؤ

مً الكلماث بلى الىىس ومً الػالٌ بلى الهذي ومً الخىؿو بلى الخهلل ومً الًىاًت بلى الخلىي فهى هخاب 

بضال  وهل الدجاط بال بضال  ًيىن نلى وظه ما، وؤما الطفت الشالشت التي جلشب اللشآن مً كؿب الدجاط 

           .[7]نً كىله مً جإزير في الىفىط ظامهُه"فهي رهشه في مىاغو هشيرة إلاا ًيشإ 
بن معإلت الدجاط في اللشآن جإخز ؤبهادها ودالالتها الهمُلت مً لًت اللشآن راتها، وكذ بين دمحم ؤسوىن         

بالىشير مً الخفطُل ؤهمُت ودوس اللًت الهشبُت في جىغُح وجبُين مهان ودالالث اللشآن التي ظاءث فائلت 

ألاظلىبُت والبالى واملخاججت، واللًت الهشبُت حمالت للىشير مً اإلاهان والذالالث الهمُلت التي  مً حُض

ح  ًمىنها ؤن جىغُح اإلالاضذ وألاهذاف والًاًاث مً وساء الخؿاب ؤلالهي للبشش مً خالٌ الىظ الطٍش

اإلاعاس الفىشي إلابذؤ  واإلاشبذ هخابُا في شيل اإلاصخف، "ومً اإلاىؿللاث ألاولى في الخؿاب اللشآوي جصخُح

الخىاس ؤو الجذٌ وجىظيهه بما ًحلم لإلوعان بوعاهِخه وللمجخمو دًمىمخه في الخهاٌش والخهاسف اللائم 

ُف كىاناجه  نلى الخعنى بهُذا نً الدجاط العلبي وكطذ بلًاء آلاخش وحعلُؿه مً خالٌ جٍض

لِغ ظلبُا وهذاما، مً رلً ؤن اللشآن ال ، ومً زم فةن الدجاط اللشآوي ظاء اًجابُا وهادفا و [8]وحشىيهها"

ًلص ي ؤلاوعان ؤو ًحـ مً كُمخه ؤلاوعاهُت ال مً حُض ظىهشه وال مً حُض مكهشه، بل ؤنؿى لإلوعان 
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ل بما ال ًخهاسع  كُمت نلُا وهشمه نلى ظائش املخلىكاث، وؤنؿى له الخم في الفهم والخىاس والجذاٌ والخإٍو

حُذًت والخهالُم ؤلالهُت، وفي "شإن اليلمت اللشآهُت وهي ؤنها ولمت مو ملخػُاث الهلُذة ؤلالهُت الخى 

حللها خؿاب، وهى هيل خؿاب ياًخه الخإزير وهذفه ؤلاكىام، فلضم نً رلً الىكش في مذي  ًحىيها ٍو

فا حجاظُا"   [9]وكىم اليلمت الدجاظُت في اللشآن بالفحظ نما ؤظمُىاه نىذ حهٍشف اليلمت حهٍش

ولىً معخىي الدجاط نىذ دمحم ؤسوىن ال ًخىكف نىذ الخحلُل اللًىي والبالغي لللشآن هما جىكفذ نىذه    

لُا مً خالٌ الانخماد نلى اإلاىاهج الهلمُت  الخفاظير الىالظُىُت، وبهما هى ًحاٌو ؤن ًجذد جحلُال جإٍو

وؤلاوعاوي اللذًم، بر جخضر الخذازُت التي قهشث في الًشب والتي ؾبلها الًشب في فهم جشازه الالهىحي 

لُت الجذًذة لللشآن مً خالٌ محاولت فهم الخؿاب والىظ بذاللت اإلاىهج، ومً  مالمح اللشاءة الخإٍو

اإلاهشوف بإن اإلاىاهج الًشبُت الخذًشت ال ظُما في مجاٌ ألالعيُت والباليت والعُمُائُاث وألاهتروبىلىظُا 

توالخ ومً زم  هفخا  في اإلاهنى والذاللت في ما ًخظ ؤي خؿاب ؤو هظ الا  حلُلي الىفس ي وييرها، جإخز بإولٍى

شيل هزا ألامش هاظعا باليعبت ملخمذ ؤسوىن الزي ظعى بلى محاولت ملاسبت الىظ اللشآن بمعخىي جلً 

اإلاىاهج، ورلً مً خالٌ الخهشع للخؿاب زم الىظ اللشآوي مً حُض اللًت واليلمت واإلافهىم والهالكت 

اإلاالبعاث التي جؿش  هفعها في هزا اإلاعخىي مً الخحلُل الدجاجي مشال ؤن "اليلمت  والدجت وييرها، ومً

ًمىً ؤن جىدعب ظماث داللُت بغافُت مً خالٌ اإلالاٌ واإلالام، ال ًخطىس ؤن هذسط ولمت جشد في خؿاب 

 مهين وهزا الخؿاب مىجض في ملام مهين دون ؤن هإخز في الانخباس ما اهدعبخه جلً اليلمت مً مهان

ت الخذًشت ًمىنها ؤن جػهىا في [10]ظُاكُت وملامُت بغافُت" فهم هىا بإن اإلاىاهج الهلمُت واللًٍى ، ٍو

رلً ؤن اإلاىاهج الهلمُت جشاعي اهفخا  اإلاهنى والذاللت مً خالٌ بًمانها  اإلاعخىي الهلمي الالئم باللشآن،

ت الفهم اإلاخجذد واإلاىفخح للىظ، ٍل اللشآن فةن اللشآن ال ًىًلم نىذ وفي معخىي فهم وجإو  بإحلُت وؤولٍى

ل خاص، وبهما ظاء حماال ألوظه، ومً هىا جكهش ؤهمُخه الدجاظُت، وفي ما ًلي مً  فهم بششي واحذ ؤو جإٍو

  البحض هخؿشق بلى الخحلُل الدجاجي للىظ اللشآوي مً خالٌ اإلالاسباث اإلاىهجُت التي كذمها دمحم ؤسوىن.

  القرآني وفق املقاربة املنهجية ألاركونية:  التحليل الحجاجي للخطاب/ النص -2

بن "الخذر اللشآوي" هى املجاٌ اإلاهشفي والعُاكاث املخخلفت الىاشئت نىه التي جخهاسع مو "حذر       

خُا، ال ًمشل "الخذر ؤلاظالمي" بالػشوسة  الث العائذة جاٍس ؤلاظالم" الزي ٌشمل الخفعيراث والخإٍو

ت غُلت ظذا ال "الخذر اللشآن"، ألن هىان حً خا ظهل ؤمش فهم اللشآن محطىس في صاٍو يرا ؾاٌ ؤلاظالم جاٍس

جخهذي البهذ الفلهي الخُىلىجي له، ولىً الىظ اللشآوي ًحمل الىشير مً اإلاهاوي والذالالث وألاظشاس التي ال 

ًمىً ؤن جخىكف نىذ حذود الفهم الخُىلىجي له، "للذ ظشق الخذر ؤلاظالمي مهنى الخذر اللشآوي 

هت بذال نً   ومػمىهه، بهذ ؤن كام بيشش انخباؾي ؤو باألحشي بًذًىلىجي للمحاًض بذال نً اإلافاسق  وللشَش

ٍفهم هىا ؤن الخذر ؤلاظالمي شىه مػمىن الخذر و  ،[11]الفىش وللىكام اإلاًلم بذٌ الشظالت اإلافخىحت"
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خ وجحٌى الىظ بلى ظُاق بظخماعي  اللشآوي، ألن هىان بخخالفا ؾاٌ الىظ بين لخكت دخٌى الىظ الخاٍس

خي في ؤلاظالم، "فلم ٌهذ بىفغ الشيل الزي ظاء به، لِغ مً حُض الشيل واليلماث وألالفاف  وجاٍس

الكاهشة، بل مً حُض اإلاهاوي واإلالاضذ التي جخظ مجاٌ فهم ونمل الفانلين الاظخمانُين، )...( ومً زم 

ت فةن ؤًت ن الكت ًمىً ؤن ٌهلذها الفهم ؤلاوعاوي في الىضٌى بلى مهنى الىظ بال وهي محاؾت بإؾش جفعيًر

خي" لُت مخهذدة جخحذد مً خالٌ ؾبُهت الفػاء الىفس ي والاظخماعي الخاٍس نلى نىغ اللشاءاث ،  [12]وجإٍو

فم ظذلُت الخؿاب/ الخُىلىظُت التي جبلى حبعت الىكشة الىطُت الػُلت، فةن اللشاءة الجذلُت لللشآن و 

ل الجذًذ واإلاعخمش  ولزا ٌهمل ؤسوىن نلى "جذشين  الىظ هي التي ًمىنها ؤن حًزي نملُت الفهم والخإٍو

خي جتراو  بين الشلافت الشفاهُت والشلافت  اللشاءة الجذلُت والذًالُىخُىُت للفػاء الاظخماعي الخاٍس

    [13]الىخابُت، ؤي قاهشة الىخابت"

خُت التي ًخحذر ننها، بل ؤن  ًفهم هىا ؤن       الىظ اللشآوي لِغ هطا مفاسكا للبيُت ؤلاظخمانُت والخاٍس

الىظ اللشآوي ظاء محمال بالىشير مً الىكائو واللطظ التي حهبر نً العُاق ؤلاظخماعي العُاس ي 

خي "لفل  ولىً هىان مفاسكت ضهبت جؿش  متى حعإلىا نً اللخكت ألاولى للخؿاب اللشآوي، ؤي هما  والخاٍس

ألٌو مشة بهباساث شفهُت في مجخمو بذون هخابت ؤو ال ًىخب بال كلُال، ؤو في مجخمو ٌهخمذ ؤظاظا نلى الىلل 

ت  [14]الشفهي" ، ووظه وشىء هزه اإلافاسكت هى وىن ؤن الىظ اللشآوي وفم ما حذدجه ألافاهُم الخفعيًر

لم جدشيل هىظ خالظ داخل  والفلهُت وان في البذاًت نباسة نً ؤلفاف شفاهُت مخاؾب بها، ؤي

خ ، وهىا ًؿش  العااٌ [15]ولزلً واهذ بذاًت الىظ هكاهشة خؿابُت مىظهت ولِغ هىظ مىخىب  الخاٍس

الخؿاب الشفهي و الىظ اإلاىخىب والفاسق بين اللخكخين، ؤي هل ًمشل الىظ اللشآوي اإلاشبذ في  حٌى 

ل مهين له؟ ؤم ؤهه اوهياط مباشش له شيل اإلاصخف الخؿاب الشفاهي اإلاىحى به ألٌو مشة؟ هل هى جإ ٍو

ل ؤو حًير في الفهم والخفعير؟     بذون جإٍو

ال شً ؤن الذساظاث ؤلاظدششاكُت حهخبر العباكت في ؾش  مشل هزه ألاظئلت، ألنها شىىذ في ؤن ًيىن      

، ومً زم ؤزشث الىظ اإلاشبذ في هُئت اإلاصخف هى الخؿاب الشفهي راجه الزي ؤوحي به بلى الىبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

هزه الذساظاث نلى الجُل الجذًذ مً مفىشي الفىش ؤلاظالمي اإلاهاضش،"بن ؤلاظالمُاث الىالظُىُت هي 

ؤي الخؿاب (l’islamologie)  يشبي حٌى ؤلاظالم. رلً ؤن ولمت )ومطؿلر( ؤلاظالمُاث discours خؿاب

ولهل دمحم ؤسوىن اظخفاد مً  ،[16]هي في الىاكو مً بخترام يشبي" -الزي يهذف بلى الهلالهُت في دساظت ؤلاظالم

الذساظاث ؤلاظدششاكُت في هزا املجاٌ، فهى كذ جخلمز نىذ اإلاعدششكين الىباس هما اؾلو نلى الىشير مً 

سوىن للفىش ؤلاظالمي حعدىذ نلى الخلفُاث مىاكفهم وؤسائهم حٌى ؤلاظالم، لىً ولئن واهذ دساظت ؤ

مً خالٌ الانخماد نلى اإلاىاهج الًشبُت ًيخلذ  ؤلاظدششاكُت بال ؤن مىحى الخىظه الفىشي الزي ًخبىاه

خجاوص ؤلاظالمُاث الىالظُىُت والفىش ؤلاظالمي لُاظغ لإلظالمُاث الخؿبُلُت.       ٍو
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وهزا  هت مىخىبت ؤضؿلر نليها بالىخاب ؤو اإلاصخف للذ زبذ الخؿاب اللشآوي هىظ نهائي في مذو       

ت  ًلخط ى مً ول دساظت جخظ الىظ اللشآوي ؤن جيىن نلى نلم ودساًت هبيرة باإلاىاهج ألالعيُت واللًٍى

ل، "للذ بسجبؿذ قاهشة ؤلاظالم  مىز  الخذًشت التي ًيبػي مشاناتها في ول دساظت تهذف بلى فهم وجفعير وجإٍو

طا، وهزا ٌهني ؤهه ًيبػي نلى نلم ؤلاظالمُاث ؤن ًيىن مخخطا باأللعيُاث بشيل وشإتها، بىالم ؤضبح ه

نام، ولِغ فلـ مخؿفال نلى ؤحذ ؤهىانها، فاإلظالم وإي دًً آخش، هى ظعذ مالف مً نذة نىامل ال 

خي(( ليل مجخمو،  جىفطل: الهامل الىفعاوي والبعُيىلىجي )ؤي محل ؤلاظالم غمً ))هكام الهمل الخاٍس

حشترؽ ول ، [17]فىش("-ؤدب-ياط مطير هزه املجخمهاث نلى ؤلاظالم هذًً( والهامل الشلافي )فًوبوه

نملُت فهم وجفعير للىظ اللشآوي ؤلاهخمام ؤوال بالبهذ اللًىي ألالعني له ومهشفت نالكخه بمخخلف 

خُت التي جبلىس فيها في شيل اإلاذوهت الىطُت الت     ي هى نليها الُىم.العُاكاث الىفعُت وؤلاظخمانُت والخاٍس

ت التي ظمهذ       ًلطذ ؤسوىن باإلاذوهت الىطُت في نلم ألالعيُاث "مجمىنت مً الهباساث الشفهُت اللًٍى

ليي حشيل وحذة ما، وهزا ألامش هى ما فهله الخلُفت الشالض نشمان بً نفان الزي جحٌى اللشآن في نهذه 

شآن لم ًبلى مىحطشا في الشلافت الشفاهُت ألاولى التي ، بن الل[18]بلى مذوهت هطُت سظمُت مًللت ومعُجت"

ادة ؤو  ظاء بها الىحي، بل ؤهه دون بشيل سظمي ونهائي مو الخلُفت نشمان بً نفان، ومىو نلى اإلاعلمين الٍض

 الىلطان في مػمىهه.

ال ٌهترع ؤسوىن نً الىظ اللشآوي اإلاشبذ في نهذ نشمان في شيل اإلاذوهت الىطُت التي ظمُذ     

خُت التي جبلىس فيها في ما بهذ، وهى  باإلاصخف، بلذس ما ًخىظه بالىلذ وؤلانتراع نً العُاكاث الخاٍس

ل الصخُح ًلطذ الخُاساث واإلازاهب والفشق التي بدنذ ول منها ؤن لها الخم دون ييرها في الف هم والخإٍو

بل ؤن "هىان جُاساث نذًذة في املجخمهاث الهشبُت وؤلاظالمُت جحاٌو ول مً ظهتها ؤن  للىظ اللشآوي،

حسخب اللشآن بلى ضفها بحعب مطالخها وحاظُاتها ؤلاًذًىلىظُت جماما هما حطل في اإلااض ي، وبالخالي 

ى الخالي: هُف ًمىً ؤن هلشؤ اللشآن مً ظذًذ فةن ؤهم واظب مؿشو  نلى اإلافىش اإلاعلم ؤو الهشبي الُىم ه

خُت لإلظالم ؾىاٌ ؤسبهت نشش كشها مً الضمً؟"   [19]الُىم؟ هُف ًمىً ؤن وهُذ الخفىير بالخجشبت الخاٍس

الث، ألن الخػاسب في اإلاطالر والخاظُاث       خ ؤلاظالمي نً وظىد ضشام بين ألافهام والخإٍو ًىشف الخاٍس

ل للىظ، وبالخالي لم ًىً الًشع هى ؤلاًذًىلىظُت هى الزي و ان ًحشن نمل الهلل في ول نملُت فهم وجإٍو

ؤلاكتراب مً بيُت الىظ ومحاولت الىشف نً ممىىاجه اإلاهشفُت والهملُت بلذس ما وان حًلُبا للمطالر 

ئت مً النزوم ؤلاًذًىلى  خُا في ؤلاظالم لم جىً بٍش ألنها  جي ؤلاًذًىلىظُت، بل بن "ول الخفاظير العائذة جاٍس

اسجبؿذ بشخطُاث محذدة وهزه الشخطُاث جمشل فئاث اظخمانُت مخىافعت نلى ألامالن وألاسصاق 

لي ؤو الهىحي مشجبـ حخما بمطالر بًذًىلىظُت، والفئت التي جيخطش جفشع ، [20]والعلؿت" وول اججاه جإٍو

لي واإلازهبي نلى فئاث املجخمو وافت دون اظخصىاء، الفىش الخش جىبل ؤلابذام بن "مطادسة  خؿها الخإٍو
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حُض ؤهه ال ًمىً جإظِغ كانذة للفىش والشلافت ؤًا وان   الشلافي والخػاسي، بل وحتى الخؿاب الذًني

دًيُا ؤو ظُاظُا ؤو اكخطادًا بال مً خالٌ مىاكشت آلاساء وألافياس الىاظمت ننها داخل جطىساث ألافشاد 

خ ؤلاظالم هى نباسة نً مهخلذاث دًيُت الزًً ٌهخلذون بها، ودمحم ؤسوىن راجه ًشي ؤن و ل ما ظاد في جاٍس

 .[21]ؤسزىرهعُت ظامذة، ألنها خػهذ لخىقُف بًذًىلىجي مهين"

ت الهلل وؤلاكشاس بدبهُخه للىظ، فُيىن الهلل        ًىخشؽ الخؿاب ؤلاظالمي اإلاهاضش في جلُُذ حٍش

خه في  ل، وهىزا هشط والخالت هزه خاغو إلاهخلذاث زابخت جمىهه مً مماسظت حٍش الفهم والخفعير والخإٍو

الخؿاب ؤلاظالمي اإلاهاضش اإلاخمشل في ظلؿت سظاٌ الذًً والفلهاء وحتى مً هحى هحىهما مً العاظت 

واإلاشلفين للجمىد الفىشي في ؤلاظالم، فلم ًطبح الهلل ؤلاظالمي كادسا نلى مىاهبت الخػاسة الًشبُت 

بضال  شاوهه ؤلاظخمانُت والاكخطادًت والعُاظُت  فةن ؤمش   اإلاهاضشة في مجاٌ الهلم واإلاهشفت ومً زم

      ًؿٌى في ظبُل هزا الهذف. 

ت       ت هىا هي ؤهه "ًيبػي نذم فشع ؤي حذود نلى حٍش بن اإلاعإلت ألاظاظُت التي ٌهؿيها ؤسوىن ألاولٍى

ت الفىش في هكشه ؤمش مششوم ومىفٌى   ،[22]الخفحظ الفىشي والىكش الهللي" للفىش ألن حٍش

ت الفىش مً ؤظل ؤيشاع ججهل مً الىظ اللشآوي ؤداة ؾُهت في ًذ اإلاطلخت  ؤلاوعاوي  ولىً جىقُف حٍش

ت ؤمش ًخل بفهمىا للكاهشة اللشآهُت راتها وللكاهشة ؤلاظالمُت مها ، وهزا ما [23]وؤلاًذًىلىظُا البشٍش

الث ظذًذة ًمىنها ؤن جلذم كشاءاث مىغىنُت نً ا لىظ اللشآوي جخلى مً الخحيز ٌعخذعي البحض نً جإٍو

ل معخمش حتى ؤًامىا  والزاجُت وحًلُب اإلاطالر وؤلاًذًىلىظُا. ًحخاط الىظ اللشآوي بحعب ؤسوىن بلى "جإٍو

خ واإلاهؿُاث الىطُت التي  هزه، ورلً هدُجت اإلافاسكت التي جيشإ بين الىظ هحلُلت شاملت مخجاوصة للخاٍس

خي. وهزا ما ًلخط ي فخح با ب الاظتهاد وبخػام الجهذ التراسي لششوؽ هلذًت مىهجُت نلمُت لها ظُاق جاٍس

، بن بنادة كشاءة وفهم الخؿاب/ الىظ اللشآوي ال ًمىنها ؤن جيىن بهزا اإلاىكىس بال نملُت هلذًت [24]ظذًذة"

ل الىالظُىُت، ورلً ٌهني جصخُح  خي الزي حشيلذ فُه نملُت الفهم والخفعير والخإٍو للمىسور الخاٍس

خالٌ الىشف نً جىاكػاتها والهمل نلى بغفاء اإلاىغىنُت في كشاءة ألاحذار والىكائو  معاسها مً

 ؤلاظالمُت التي ظاء الىظ اللشآوي مبِىا لها.

وهىزا فةن بنادة فهم ملخػُاث الىظ اللشآوي جخؿلب مً الهلل ؤلاظالمي بنادة مشاظهت راجه مً     

خي له وهزا مً خالٌ اهفخاحه نلى معخجذاث الهلم واإلاهشفت  خالٌ الهىدة بلى جصخُح اإلاعاس الخاٍس

ت  وهىزا فةن ول نملُت فهم للىظ اللشآوي جحخاط بلى جحشس الهلل مً بلاًا الخُىلىظُت  البشٍش

خُت له التي زبتها سظاٌ الذًً والفلهاء في الخؿاب ؤلاظالمي اإلاهاضش.    ألاسزىروهعُت اإلاترظبت في البنى الخاٍس
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وىن اإلاىكف الزي ًإخز بةهجاصاث الهلل الهلمي الخذًض الزي ًشجػُه بذًال نً الهلل مً هىا ًدبنى ؤس       

الفلهي والذًني، "للذ بنخهلذوا ؤوي ؤكطذ مً بلىسة الهلل ؤلاظالمي بلى الخإهُذ نلى وظىد نلل خطىمي 

ظالم بالخشف الىبير في ؤلاظالم ؤو ما ًذنىهه هم باإلظالم باإلاهنى ألاكىىمي واإلاشالي اإلاهُمً: ؤي بالفشوعُت ب

. للذ بنخلذوا ؤوي بلىسث مفهىم ))الهلل ؤلاظالمي(( ليي ؤجخزه همػاد Islam / islam ال بالخشف الطًير

 .[25]للهلل الًشبي. وهزا خؿإ فاحش وزمين ظذا في آن مها"

خ ؤلاظالمي، ومً زم فةن الهذف      خُت العائذة لهزا الهلل في الخاٍس بن هلذ الهلل هى هلذ اإلاماسظاث الخاٍس

مً الخإظِغ إلاششوم هلذ الهلل ؤلاظالمي لِغ هى مىاظهت الهلل الًشبي بمفهىم ؤخش مػاد له في 

مي راجه لِغ هى العُاق ؤلاظالمي هما بنخلذ اإلاعدششكىن، هما ؤن هلذ الهلل داخل العُاق ؤلاظال 

خُت مً خالٌ مىاظهت  الخإظِغ لهلل بذًل، وبهما ياًت ؤسوىن هلذ مماسظاث الهلل ؤلاظخمانُت والخاٍس

هزا الهلل لىفعه وبنادة جصخُح معاسه مً خالٌ الدعاٌئ نً اللؿائو الخاسخُت التي مىهخه مً ؤداء 

خُت، ومً زم الععي بلى بنادة بهشه مً ظذ ًذ مً خالٌ ؤلاظخفادة مً ما وضل بلُه مهامه الهلمُت والخاٍس

خ.     الهلل الًشبي في نلىم ؤلاوعان واملجخمو والخاٍس

بن اإلالاسبت الدجاظُت التي ًدبهها ؤسوىن في كشاءة الخؿاب والىظ اللشآوي ؤدث بلى وكىم الخباط  خاثمة :   

و ما ٌعمُه "الكاهشة خؿير في فهم ؤنماله فهى ًخيلم في بهؼ ألاحُان نً الىظ الذًني ؤلاظالمي ؤ

ؤلاظالمُت" وفي بهؼ ألاحُان نً الىظ اللشآوي ؤو ما ٌعمُه "الخذر اللشآوي"، وبهؼ ما ًطذق نلى 

خي  خي، ولىً هىان ما ًطذق نلى الىظ الخاٍس الىظ اللشآوي ًمىً ؤن ًطذق نلى الىظ ؤلاظالمي الخاٍس

لخباظاث ؤمش واكو وهاش ئ ال ًمىً بهياسه، ؤلاظالمي وال ًطذق بالػشوسة نلى الىظ اللشآوي، ومشل هزه الا

ولىً حعبىا ؤن هبين بإهه ولئن وان الفىش ألاسوىوي مشبها باإلاىاهج الهلمُت الخذًشت، بال ؤهه لم ًلخطش 

جىُُفها مو ملخػُاث اإلاىغىم اإلابحىر فُه، ؤي الترار   نليها هما ظاءث في الفىش الًشبي، وبهما ظعى بلى

خي الفلهي وألاضىليؤلاظالمي بشلُه الىظ الخ  .[26]إظِس ي اللشآن والعىت والفىش الخاٍس

ل بيُت الخؿاب والىظ اللشآوي و    ٍمىً اللٌى ؤن الخحلُالث الدجاظُت التي وقفها دمحم ؤسوىن في فهم وجإٍو

خي والاظخماعي الخامل له. واهذ جخىظه في ؤيلبها بلى جحذًذ نالكت الىظ اللشآوي بالعُاق الخا      ٍس

خُت التي جبلىس فيها الفهم ؤلاظالمي نً الىظ اللشآوي ظخجش مهها حخما       لىً هلذ العُاكاث الخاٍس

خُت الىظ مً خالٌ  الىضٌى بلى خطىضُت الىظ، ًكهش هزا ألامش في محاولت ؤسوىن البحض نً جاٍس

لً في ملاسهخه بين البحض في ما كبل الىظ، ؤي لخكت الخؿاب الشفاهي التي قهش فيها الىحي ألٌو مشة، وهز

الخؿاب والىظ، بالدشىًُ في ؤن ًيىن الىظ مخػمىا ليل ممىىاث الخؿاب. بذنىي ؤن البشش كذ 

الث التي ؾالذ الخؿاب حتى زبذ في  جذخلىا في نملُت جشبُذ الىظ مً خالٌ مجمىم الخفعيراث والخإٍو

ت املخخلفت  بن ملاسبت الىظ اللشآوي شيل اإلاذوهت الىطُت النهائُت في شيل اإلاصخف. وفم العُاكاث البشٍش
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ًبين ؤن الىلذ ألاسوىوي ال ًخىكف نىذ حذود الىظ بل ؤهه ًؿاٌ الىظ مً خالٌ بحشه نً الالمفىش فُه 

  ؤو اإلاعخحُل الخفىير فُه ؤو الزي لم ًفىش فُه بهذ في الىظ اللشآوي. 

   :هوامشال

لىحل فُطل، "الىظ اللشآوي في فىش دمحم ؤسوىن"، ملاٌ غمً مجلت التربُت وؤلابِعدُمىلىظُا، جطذس نً مخبر  - [1]

،   التربُت وؤلابِعدُمىلىظُا هت، الهذد الشامً، العذاس ي ألاٌو     . 158، ص2015اإلاذسظت الهلُا لألظاجزة الجضائش، بىصَس

، 2007، داس الفاسابي بيروث، لبىان، 2الٌ ؤهم خطائطه ألاظلىبُت"، ؽنبذ هللا ضىله، "الدجاط في اللشآن مً خ - [2]

   . 53ص

: اللطذ، وول كطذ حج  ًحطش ابً فاسط مادة الدجاط في ؤسبهت مهان هبري كاٌ "الخاء والجُم ؤضٌى ؤسب - [3] هت: فاألٌو

م  زم اخخظ بهزا الاظم اللطذ بلى البِذ الخشام لليعً، كاٌ مً باب اإلاذجت، وهي ظادة وممىً ؤن جيىن الدجت الؿٍش

ؤو بها ًلطذ الخم اإلاؿلىب. ًلاٌ حاججذ فالها فذجخه ؤي يلبخه بالدجت ورلً الكفش ًيىن  مشخلت مً هزا، ألنها جلطذ 

وألاضل الشالض الدجاط وهى الهكم  ألاضل ألاخش الدجت وهي العىت،نىذ الخطىمت والجمو حجج واإلاطذس الدجاط، و 

إلاهابت محفىف مُاسة،  -ؤهكش هىا:   الىيىص ًلاٌ حملىا نلُىا زم حججى ألاضل الشابو الدجدجت ، و يناإلاعخذًش حٌى اله

  . 2، ص3. الجضء 7املجلذ  دساظت مطؿلخُت"، مجلت مجمو اللًت الهشبُت بذمشم -"مفهىم الدجاط في اللشآن

  . 5مشظو ظابم، صنبذ هللا ضىله، "الدجاط في اللشآن مً خالٌ ؤهم خطائطه ألاظلىبُت"،  -وهزلً :

اث الدجاط في الخلالُذ الًشبُت مً ؤسظؿى بلى الُىم"، د - [4] جىوغ(،   ؽ. )ولُت آلاداب، مىىبت-حمادي ضمىد، "ؤهم هكٍش

 .26ص

م، البلشة، آًت  - [5]   257كشآن هٍش
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  ملخص:

 ٖلى ٌؿدىض همفهىم الٗمل خُاة ةحىصجىيُذ  مداولت في ٌغضو مٗغفي َغح بلى جهب الخالُت الىعكت بن

ٌ  فىغي  همىطج وبىاء مسخلفت، فلؿفاث  مً وطلً اإلاهمت في جدلُم حىصة خُاة الٗمل، اإلاخغحراث ًدىاو

ولخدلُم طلً، ْهغث ألاعغىهىمُا املجاالث التي ًجب ؤن ٌٗجى بها في ألاوؾاٍ اإلاهىُت.  في الخىى زالٌ

خىاء بغفاهُت ؤلاوؿان ٖامت والٗامل ٖلى وحه الخهىم مً زالٌ  هٗلم وان له بؾهاماث ٖضًضة في الٖا

غ مهاعاجه  وهجاٖالخضزل في مسخلف املجاالث التي ج ت دلم له بِئت ٖمل آمىت وصخُت حؿمذ له مً جٍُى

م آلاصاء الفٗاٌ هظه جداٌو  الظي جىفغه له هظه ألازحرة.والكٗىع بالغاخت مً زالٌ الجى  اإلاىٓمت ًٖ ٍَغ

الىعكت جدلُم هضفحن، ًخمشل ألاٌو في بصزاٌ مفهىم ألاعغىهىمُا في جدؿحن حىصة الخُاة في الٗمل بلى 

ث املخلُت والٗغبُت، والشاوي صٖىة اإلااؾؿاث بلى الاهخمام بالجاهب الهحي والىفسخي للٗامل، وتهُئت ألاصبُا

 الٗمل. مت للٗمل، لىهل بلى مفهىم حىصة خُاةالٓغوف اإلاالث

 حىصة خُاة الٗمل.-عغىهىمُاألا الكلمات املفتاحية: 
The present paper is based on a conceptual approach that attempts to clarify the 

quality of life of work as a concept based on different philosophies, and to 

construct an intellectual model that addresses the important variables in achieving 

the quality of working life by exploring the areas that must be addressed in 

professional circles. To achieve this, ergonomic has emerged as a science that has 

made many contributions to the welfare of the human being in general and the 

worker in particular by intervening in various fields that achieve a safe and 

healthy working environment that allows him to develop his skills and the 

effectiveness of the organization Through effective performance and a sense of 

comfort through the atmosphere it provides his last. This paper attempts to 

achieve two objectives. The first is to introduce the concept of ergonomic in 

improving the quality of work life into local and Arabic literature, and secondly to 

call upon institutions to pay attention to the health and psychological aspects of 

the worker and to create conditions for work. 

Key words: ergonomic- quality of work life 
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 ختى الىكذ وماػاٌ اإلااضخي، اللغن  زمؿِىاث بضاًت مىظ الٗمل خُاة حىصة بمىيٕى الاهخمام بضؤ :مقدمة

إل زالٌ مً وحض وكض مجاالجه مسخلف في ملخّى جُىع  في الخايغ  ول بن ؤصبُاث اإلاىيٕى ٖلى الَا

ٌ  باخث  الٗمل خُاة حىصة بن ؤوضح (Suttle,  1977)فالباخث  آلازغ، ًٖ ًسخلف بمىٓىع  مفهىمه جىاو

 فلض(Flippo)  ؤما .فيها  اإلاهمت خاحاتهم وعغباتهم حمُ٘ بقبإ الٗاملىن  ٌؿخُُ٘ ٖىضها التي الضعحت حٗجي

في بلى ،7977 ٖام في جدضًضا ؤقاع يي اإلاغهؼ بن مْى ُت ألامٍغ فا َىعوا كض الٗمل خُاة لىٖى  جمشل له حٍٗغ

اصة هدى ألاوكُت الؿاُٖت جملم بإنها بلىلهم لى اإلاىٓمت فاٖلُت ٍػ اتها ٖو ؼ زالٌ مً وافت، مؿخٍى  حٍٗؼ

غها، حهىص ُت خللاث وجبجي الٗاملحن وجٍُى لى ،[1] مىكٗه في الخانلت الخغحراث وجدضًض الٗمل، هٖى  هظا ٖو

اث بشالزت جخدضص الٗمل خُاة حىصة ؤن  ،[2] (Kast and Rosenzwieg)الىهج ؤوضح    جخمشل باألفغاص، مؿخٍى

ً، وحماٖاث  ؤلاصاعة، الٗمل بضًملغاَُت خُاة حىصة مفهىم بلى ٌكاع ألافغاص مؿخىي  فٗلى .الٗمل اإلاضًٍغ

ً، ٖلى وؤما .اللغاعاث اجساط في للمكاعهت الٗاملحن فاٖلُت وجؼاًض  بالجهىص ٖىه فُٗبر مؿخىي اإلاضًٍغ

اصة لغغى الغامُت  وؤزحرا .ألازغي  ألاهٓمت مً ؤهثر كاث ؤلاوؿاهُتالٗال حى جدؿحن زالٌ مً ؤلاهخاحُت ٍػ

 واإلايافأث الضزل في الٗاصلت باإلاكاعهت الٗمل حىصة خُاة جمشل ؤن فُمىً الٗمل حماٖاث مؿخىي  ٖلى

غوف  ألازظ ٖىض اهه ًالخٔ مما ولٗل الٗمل في للٗاملحن الؿالمت اإلاهىُت ًٖ فًال الجُضة، الٗمل ْو

اث  لخدلُم يغوعي  ٖامل ٌٗض الٗمل خُاة حىصة جدؿحن بن هاهض وىعة آهفاواإلاظ مجخمٗت الشالر باإلاؿخٍى

ب والفاٖلُت اإلاضي في الىفاءة  .البُٗض ألامض في اللٍغ

 .جودة حياة العمل:1

ُت  ُت إلاا فُه مً ؤبٗاص هاصفت هدى حٗل الىٖى ً بإهه كغن الىٖى للض ؤَلم ٖلى اللغن الخاصي والٗكٍغ

 في 
ً
جدلُم ؤهضاف اإلااؾؿاث ؤلاوؿاهُت املخخلفت ؾىاء ؤلاهخاحُت ؤو )الجىصة( اإلاُضان ألاهثر خؿما

وباليؿبت إلاىيٕى حىصة خُاة الٗمل فاالهخمام به جًاٖف ؤزىاء الؿىىاث   ،[3]الخضمُت ٖلى خض ؾىاء

بُٗتها الازخهانُىن الىفؿُىن في مجاٌ  ألازحرة. ومً بحن الظًً ػاص اهخمامهم بجىصة خُاة الٗاملحن، َو

خٗلم حىصة خُاة الٗمل بدىُٓم الٗالكت ما بحن ؤلاصاعة والٗاملحن وجغقُضها مً زالٌ فغق وج  ،[4]الٗمل

ت الؿلىهُت التي حٗخمض ٖلى الٗالكاث ؤلاوؿاهُت [5]الٗمل  مً اإلاضعؾت ؤلاصاٍع
ً
ب حضا . بن هظا اإلاضزل كٍغ

ٗخبر همىطج فغق الٗمل ؤخض ا إلافاهُم ألاؾاؾُت باإليافت بلى خلل الؿلىن الخىُٓمي وجهمُم اإلاىٓمت. َو

جُى( فةن خغهت حىصة [5]لهظا الىهج باإليافت بلى الكفافُت والخمىحن في بصاعة اللىي الٗاملت  . وخؿب )ٍع

الٗمل التي كاصها ازخهانُىن هفؿُىن في املجاٌ الهىاعي ؾاٖضث ٖلى ببغاػ هضفحن لٗلم الىفـ 

: جدؿحن الٓغوف الاحخماُٖت وا
ً
اصة عيا الهىاعي والخىُٓمي، هما، ؤوال لُبُُٗت في بِئت الٗمل مً ؤحل ٍػ

اصة ؤلاهخاحُت، وحىصة الٗمل،  : ؾاٖضث خغهت ٍػ
ً
ُت خُاة الٗمل لضيهم. وزاهُا الٗاملحن، وعفاهُتهم، وهٖى

اصة مكاعهت الٗاملحن في ٖملُاث اإلااؾؿت، ووكاَاتها  وجسفٌُ مٗضالث الخغُب والاؾخلالت مً زالٌ ٍػ

  [4]وبزالنهم لها.
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ُت ؤهمُت ٖلى الترهحز ؤن  [6]) واإلاال  ي الٗجز  ؤقاع)  ٌ  ْهغ الٗمل خُاة هٖى ٌ  اوٗلاص زالٌ مً مغة، وألو  ؤو

 وجاله ألاواصًمُحن، مً ؤغلبهم مخسهها ( 55 ) مً ؤهثر بدًىع  وطلً ،( 1972 ) ٖام  ٖىه صولي ماجمغ

با خًغه والظي ، 1982  ٖام اإلاىٗلض الشاوي اإلااجمغ بظلً  فيان مخسهها، ( 150 ) مً ؤهثر ًلاعب ما جلٍغ

ؼ هى اإلااجمغاث هظه هدُجت  بغامج بلى وؤلاصاعاث والىلاباث الخيىمُت ألاحهؼة مً الؾُما اإلاتزاًض الضٖم حٍٗؼ

ُت غ بغامج مً ؤهثر ألنها الٗمل، خُاة هٖى  بخدؿحن تهخم وهظلً ؤلاهخاحُت، وجدؿحن حؿخسضم لخٍُى

 :ًإحي بما الاهخمام زالٌ مً وطلً، الٗمل مجاالث

 .بوؿاهُت ؤهثر الٗمل ْغوف حٗل 1-

 .لضيهم الاكخهاصي الجاهب بقبإ ًٖ فًال الٗاملحن لضي الصخهُت اللىاٖت جىفغ ٖمل بِئت زلم 2-

 في  لالفخلاع الىدُجت الخخمُت هى اإلاخدضة، الىالًاث في الغاهىت ؤلاهخاحُت جباَا ؤن  ،[7] (Schuler)ؤقاع 

 طاث الٗاملىن  ٌٗضها والتي واللُم لؤلفغاص، الخاحاث في الىبحرة الخغحراث وبلى الٗمل، خُاة حىصة بغامج

ت، خاحاتهم ال ٌؿخُُٗىن بقبإ فٗىضما خُاتهم، في والخىانل للؿحر هبحرة ؤهمُت  فؿُفلضوا الًغوٍع

ُفُت، بإٖمالهم الاهخمام بظلً  وللؿعي .ؤلاهخاحُت في واؾ٘ واهسفاى بلى جضوي بالىدُجت ؾُاصي مما الْى

 مً هال لظلً وهما ؤقاع اإلاىٓمت، في وهاجخت صخُدت بهىعة الٗمل خُاة بغامج حىصة جُبُم بلى

(Feldman and Arnold) مُبم هى ما ًٖ مسخلف ؤؾلىب جلىم بخُبُم ؤن ؤلاصاعة ٖلى ًيبغي بإهه 

 إلصزاٌ ألامىاٌ مً الىشحر جخُلب بل ؤخاصي، فغيها بكيل ًمىً ال الٗمل خُاة بغامج حىصة ألن باإلااضخي،

 ًمىً بلى ؤن جدلُم حىصة الخُاة في الٗمل   ،Kast [2])وجىنل ).[8].ٖليها الخىُٓمُت الخغحراث ٌٗب

 ٌ   :بلُه مً زالٌ الىنى

 ؤلاصاعة صًملغاَُت 

 واإلايافإة الٗضالت 

 في ؤماهً الٗمل وألامان الؿالمت 

 اللغاع اجساط في الٗاملحن بقغان 

 بوؿاهُت ٖمل ْغوف 

  ًٍآلازغ  م٘ الفغص وؤلفت الخٗاون 

 اصة  اإلاىٓمت بهخاحُت ٍػ

 یت  الٗمل خیاة هٖى

تهخم حىصة الخُاة في الٗمل ؤوال بالٗمل، ْغوف الٗمل، وبمياهُت مؿاٖضتها للٗامل لللُام بٗمل حُض في 

 ْغوف حُضة في بَاع ماؾؿخه.

 الخُاة حىصة ًٖ فىغجه لُىضح ، (Press Environmental)البِئت َبُٗت مفهىم [9] (Lawton) الوجً  َغح

ٌ  جضوع  والتي ،  : آلاحي خى
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ُت الفغص بصعان بن  : هما بٓغفان ًخإزغ خُاجه لىٖى

  هىان ؤن بط اإلاياوي، الٓغف-
ً
بٗت ، خُاجه بصعاهه لجىصة ٖلى بالفغص املخُُت للبِئت جإزحرا  في البِئت َو

  الصخت ٖلى والخإزحر الفغص خُاة ٖلى ؤخضهما مباقغ جإزحران لها اإلاياوي الٓغف
ً
غحر  جإزحره غوآلاز ، مشال

 ٌِٗل فيها. التي البِئت ٖلى الفغص مشل عضخى  بًجابُت ماقغاث ًدمل ؤهه بال مباقغ

  ؤهثر ًيىن  خُاجه حىصة ٖلى البِئت َبٗت لخإزحر الفغص بصعان بن الؼمجي، الٓغف-
ً
 في جلضم ولما بًجابُا

 ؤهثر الخإزحر ًيىن  لخاليوبا بُئخه، ْغوف ٖلى ؾُُغة ؤهثر ولما وان ٖمغه في الفغص جلضم فيلما الٗمغ،

 [10] الخُاة. بجىصة قٗىعه ٖلى بًجابُت

  حؿخلؼم الخُاة حىصة فىغة ؤن ؤلاوؿاوي اإلاىٓىع  ًغي 
ً
ً بحن الًغوعي  الاعجباٍ صاثما  : ٖنهما ال غجى ٖىهٍغ

 .مالثم حي واثً وحىص -

 الخإزحر زالٌ مً الىحىص بلى جبرػ الخُاة ْاهغة ألن طلً ، الياثً هظا فيها ٌِٗل حُضة بِئت وحىص -

ً، هظًً بحن اإلاخباصٌ  ملىماث حكيل التي الُبُُٗت باإلاىاعص جخمشل والتي البِئت الُبُُٗت فهىان الٗىهٍغ

 للمٗاًحر والجماٖاث ألافغاص ؾلىن جًبِ التي وهي الاحخماُٖت البِئت الفغص، وهىان خُاة
ً
 الؿاثضة َبلا

ضم اإلاٗاًحر لهظه ألافغاص امخشاٌ بملضاع جخدلم الاحخماُٖت البِئت فجىصة ، املجخم٘ في .   ٖنها زغوحهم ٖو

ت بِئت نى٘ ٖلى الفغص بلضعة حىصتها جلاؽ التي البِئت الشلافُت، هىان ؤن هما   خًاٍع
ً
ا.  ماصًا ؤو مٗىٍى

ًُف عاًف ٌ   (Ryff, 1999)ٍو في  ًىٗىـ الخُاة بجىصة الفغص قٗىع  ؤن الىفؿُت، الؿٗاصة مفهىم خى

 ؾذ بٗض ول ًًم ؤبٗاص عاًف( بؿخت (خضصها التي Psychological happiness بالؿٗاصة  بخؿاؾه صعحت

ُفت الفغص في ًخمشل الظي الىفؿُت الؿٗاصة مٗجى لخدضًض الخلاء هلاٍ الهفاث هظه نفاث جمشل  ْو

 [77] خُاجه. مغاخل جدؿحن في الاًجابُت

 .ألارغوهوميا:2

ٗمل، حاءث ألاعغىهىمُا مً ؤحل جدؿحن ْغوف ووإخض الٗلىم التي اهخمذ بالجاهب ؤلاوؿاوي في بَاع ال

وبِئت الٗمل مً ؤحل الخفاّ ٖلى صخت وؾالمت وعاخت الّٗماٌ وجدؿحن مغصوص ًتهم وبالخالي هجاٖت 

مشل و اإلااؾؿاث واملجخم٘.  حٗغف بإنها الضعاؾت الٗلمُت للٗالكت الهىضؾُت بحن ؤلاوؿان ومدُِ ٖمله، ٍو

ص وما ٌؿخسضمه مً مٗضاث ومىاص في مىاك٘ الٗمل. ؤما الٗالكت مدُِ الٗمل الٓغوف التي ٌِٗكها الفغ 

الهىضؾُت فخٗجي جىافم واوسجام بحن ملاًِـ الجؿم البكغي وكضعاجه الًٗلُت والخؿُت وما ٌؿخسضمه 

مً اإلاٗضاث واإلاىاص بهضف جىُُف ول ما ًدُِ باإلوؿان بملاًِـ حؿمه وكضعاجه وىخضة بهخاحُت 

  [72] مخياملت.

كحر البٗ ت َو ت ؤو ما ٌؿمى ؤخُاها بهىضؾت الٗىامل البكٍغ  human factorsٌ بلى صوع الهىضؾت البكٍغ

engineering   ت التي في جدؿحن ماقغاث ؤلاهخاحُت وألاصاء مً زالٌ جهمُم مىاك٘ الٗمل واإلاٗضاث الُضٍو

خباع كضعاث ؤلاوؿان. اإلاخسههت في مجاٌ بن الؿبب الغثِسخي في اخخُاحىا بلى اإلاٗغفت  [73] جإزظ بىٓغ الٖا
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ألاعغىهىمُا ًىمً في جدلُم ألامان والغاخت في ول ما ًدىاوله ؤو ًخٗامل مٗه ؤلاوؿان وطلً بطا ما واهذ 

غ لهالح ؤلاوؿان.   هىان عغبت خلُلُت في الخٍُى

 اليكاٍ ًخم حسجُل خُث اللُب همِ زالسي كبل مً في ألاعغىهىمُا خالت الٗمل ًمىً جمشُل 

خٗلم بخٗضص  ومىاعصألهضاف  " الىٓاماللُب " ٌكحرخُث  هظا الىي٘، م٘ للخٗامل الخىفُظي اإلااؾؿت ٍو

وؤلاحغاءاث  اللىاٖض والخٗلُماث، وؤًًا واإلاىاص واإلاٗضاث، وجىُٓم الٗمل، وألاصواث الهُيل الهغمي :ألابٗاص

تامل جىُٓم وؾاثل ول وبازخهاع، للٗمل،اإلاباصت الخىحيهُت و   ؤهضافها ماإلااؾؿت لخدلُ مً كبل جمٖى

اإلاكاعهحن  بلى  "آلازغكُب " َكحرو  اإلاىب٘. ٖىامل جدذ جإزحر هفؿها هي ؤن اإلااؾؿت، م٘ الٗلم ؤلاهخاحُت

ً َغق  التي جازغ في (الدؿلؿل الهغمي وؤًٖاء م٘ الؼمالءالٗالكاث ) ٗملالجماُٖت لل والجىاهب آلازٍغ

ىه ومٗاعفه، الخانت ؤهضافه م٘ فِكحر للٗامل  "كُب الظاث" ؤما .جىػَ٘ وؤصاء الٗملفٗالُت و   جيٍى

والاخخُاحاث الىفؿُت والصخُت الفؿُىلىحُت و  بمياهُاجه، الخانت باملجاٌ الظي ٌٗمل فُه ؤو غحره

ٌُٗض  وهُف التي ؤصلى بهاٗمله، والخُاعاث الظي ٌُُٗه ل اإلاٗجى ًىحهاللُم والضواف٘، واإلاكاعهت، وول ما  و 

ف ججم٘  " ألاعغىهىمُا ؤن (Chapanis) ًغي  [74] ويُٗاث الٗمل. بخٗضًل ووكاَه الخام  مهامه حٍٗغ

ٌ  اإلاٗلىماث  ألاقُاء في جهمُم حؿخسضم التي ألازغي  وزهاثهه وخضوصه وكضعاجه ؤلاوؿان ؾلىن خى

ماٌ واإلاهام وألاهٓمت وآلاالث ٌ  واملخُِ وألٖا ذ ومىخج جهمُم آمً ٖلى للخهى مظاهر .3 [75]. ''وفٗاٌ ومٍغ

 ألارغوهوميا:

ت مً        خباع مجمٖى لخدلُم اإلاالثمت بحن الفغص والٗمل فةن ألاعغىهىمُا ًجب ؤن جإزظ بٗحن الٖا

 وهي:ٖخباعاث الا 

 : .الاعتبارات العامة1.3

 ماٌ املخخلفت بما ًدىاؾب والُلباث للٗاملحن  ًجب بهجاػ ألٖا

 )اؾخسضام اإلاٗضاث )ؤحجامها، ؤقيالها، وهُف جدىاؾب م٘ اإلاهام 

 اث )هُف جلضم، وحغحر وجىجح(، وازخُاع وؾاثل الٗغى الظي ًجب ؤن ًخىفغ اؾخسضام اإلاٗلىم

ت في هلل اإلاٗلىماث والضكت اإلاخىاهُت.  ي الؿٖغ    [4]ٖلى قَغ

 )ىبت، ؤلاياءة، الاهتزاػاث  البِئت اإلااصًت ) الخغاعة، الَغ

 )حن  البِئت الاحخماُٖت ) مشل فغق الٗمل واإلاكغفحن ؤلاصاٍع

 لألفراد: .الاعتبارات املادية2.3

 .حجم الجؿم وقيله 

 .اإلاالءمت واللىة 

 .خغهت ؤًٖاء الجؿم 
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  ؤلاخؿاؾاث وزانت الاهُباٖاث، الؿم٘، اللمـ، والًغِ، وؤلاحهاص واللىة الٗللُت

هاب.   وألٖا

 .الاعتبارات الفسيولوجية :3.3

 اللابلُت الظهىُت 

 الفغصًت 

 اإلاٗغفت 

 الخبرة 

خباعاث الشالزت لؤلفغا    ماٌ واإلاٗضاث وبِئت الٗمل والخضازل بُنهم فةن وبخىفحر هظه الٖا ص وألٖا

ت حؿخُُ٘ جهمُم ؤهٓمت ألامان والصخت وفاٖلُت وهفاءة الٗمل.  الهىضؾت البكٍغ

خباع وهي:   ولخدلُم اإلاُابلت بحن ألافغاص وؤٖمالهم فةن هىان حملت مً الىلاٍ ًيبغي ؤزظها بٗحن الٖا

 ُت مالءمتها للفٗالُت(.اؾخسضام اإلاٗضاث ) ؤحجامها، ؤقيالها وهُف  

 .ماٌ والُلب ٖلى الٗاملحن  اللُام باأٖل

 .)اؾخسضام اإلاٗلىماث )هُفُت جلضًم اإلاٗلىماث والخغحراث 

 .)ىبت، ؤلاياءة، الاهتزاػاث  البِئت اإلااصًت )الخغاعة، الَغ

 .)م الٗمل وؤلاقغاف ؤلاصاعي ؤو الضٖم ؤلاصاعي  البِئت الاحخماُٖت )مشل فٍغ

 مجاالت ثدخل ألارغوهوميا في ثحقيق جودة الحياة في العمل:.4

 وجخضزل ألاعغىهىمُا لخدلُم حىصة الخُاة في الٗمل مً زالٌ املجاالث الخالُت: 

 .جودة الالتزام على كافة مستويات املؤسسة:1.4

فحن مً َغف مؿاولي اإلااؾؿاث ٖلى وافت- خباع جدضًاث الخُاة الفغصًت للمْى  ألازظ بٗحن الٖا

اث، وؤًًا مً َغف الكغواء الاحخماُٖحن وهظا ول ما يهم مدُِ اإلااؾؿت، مً َغف الؿلُت  اإلاؿخٍى

 والجماٖاث املخلُت.

لت بصماج الٗماٌ بما في طلً الخإَحر.-  ٍَغ

 .جودة املعلومات املوزعة على مستوى املؤسسة:2.4

 املخُِ الاكخهاصي-

 هلاف منهي خٌى ٖهغهت الخُاب الاحخماعي( ألاهضاف والخىحهاث ؤلاؾتراجُجُت ) البض مً فخذ-

 اللُم اإلاغحُٗت للماؾؿت-

فحن-  زهاثو اإلاْى

 .جودة العالقات الاجتماعية وعالقات العمل:3.4

 : [76]ًهضع هظا الؿلىن مً ٖالكت الصخو باآلزغ بدُث هىان ٖضة ٖىامل جازغ في  جغؾُش هظه الٗالكت
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. هدى ألاهثى الغحل اهجظاب ىبل ًاصي الخاحاث بقبإ في فالخيامل الخيامل، . ؤ
ً
  مشال

 والفكل ،حالىجا ، الللم، الهضاكت الصجاٖت، الخىف، مشل فهفاث الظاث، جلضًغ بلى الخاحت  . ب

ً في وحىص بال ٖليها الظاث جلضًغ ًمىً ال وغحرها   .آلازٍغ

خمشل ، الدكابه . ث ً بلى الىاؽ مُل في ٍو  اليؿاء ؤن هجض ؤي ججم٘ ففي ٌكبهىنهم، الظًً آلازٍغ

  بُنهً فُما ًخلغبً
ً
ا فاٌ ؾٍى  . بُنهم فُما والىباع ًخجاطبىن  ، هظلً والَا

عجب ًمخضخه مً هىان ؤن ٌٗغف خُىما فالصخو الًمجي، الخلضًغ . ر  بلى ًاصي هظا به فةن َو

 . هدىه ؤلاهجظاب

ض ؤهه بط اإلاياوي، الخلاعب . ج  مما ؤلاجهاٌ فغم جؼصاص بُنهم فالجحران الىاؽ، بحن الخجاطب مً ًٍؼ

 .وهىاحي الخيامل الدكابه بإوحه للكٗىع  فغنت ًدُذ

  ٌٗىـ الخؿً فاإلآهغ الجؿمي، اإلآهغ . ح
ً
يىن  واإلاكاٖغ الخؿىت، الخفىحر في جغجِبا  ناخبه ٍو

  هظلً. ًبضو ال شخو مً حاطبُت ؤهثر

خلاص  . ر خمشل الٗالم، ٖضالت في الٖا  ما ًمىدهم ٖالم في الِٗل بلى الٗمىمي ألافغاص مُل في ٍو

  [76] الخُاة. في ٌؿخدلىهه

مىً بصعاج الىلاٍ الخالُت التي حؿهم في جدلُم حىصة ٖالكاث الٗمل :  ٍو

 مٗغفت مًمىن الٗمل -

 اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغحاٌ في الٗمل -

فحن -  اخترام وؾمإ اإلاْى

 زلم فًاء للىلاف والخٗبحر للٗماٌ -

الكاث ال -  ٗملجىُُف اإلاٗلىماث خؿب جدضًاث الٗالكاث ؤلاحخماُٖت ٖو

اث( - اث ) بصاعة، ماؾؿت، مجمٖى  فخذ هلاف ٖلى مؿخىي مسخلف اإلاؿخٍى

 الضوع ؤلاًجابي للهُئاث اإلامشلت للٗماٌ -

 َغق اإلاكاعهت في اجساط اللغاعاث -

 .جودة مضمون العمل:4.4

اثُت التي -  جدضًض اإلاهام خُث ٌٗخبر ٖبء الٗمل اإلافغوى ؾىاء وان همي ؤم هىعي ٌٗخبر مً الٗىامل الفٍؼ

( ٖلى َبُٗت اإلاهمت همهضع عثِسخي 7989 جاصي بلى ؤلاحهاص البضوي والفىغي، وفي هظا الؿُاق ًاهض ) ؤوبحر،

 للًغِ الظي ًخٗغى له الٗامل. 

ف  - بزغاء اإلاهام والىفاءاث، خُث ؤن جيلُف الٗامل بمهام بؿُُت ؤكل مً كضعاجه وهفاءجه، ًجٗله ال ًْى

بالٗالكت ما بحن الٗمل  Graen,and Scandura))ٗمل وهى ما ٖبر ٖىه ول َاكاجه مما ٌكٗغه بالغجابت في ال

 [77] واإلاىاعص الفغصًت إلهجاػ هظا الٗمل.
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كضعة وحغؤة الٗماٌ ٖلى الخٗبحر وطلً بغُت جدضًض اإلاكىالث، ألامغ الظي ًخُلب الخدضر بلى الٗاملحن  -

وان الفغص مغجاح مً ٖمله ؤم ال. وهل  والبدث ًٖ جىحهاتهم ومٗغفتهم الجُضة ًٖ الٗمل وجدضًض فُما بطا

ذ، وهل هىان بحهاص ٖهبي ؤو يغِ ؤو ؤلم ؤو نضإ ؤو حٗب ؟ وهل ؤن  ؤن الىاك٘ الٗملي للفغص غحر مٍغ

الفغص عاضخي ًٖ الٗمل؟ هظلً يغوعة ازخُاع الٓغوف املخُُت وازخباع الٓغوف املخُُت لخىغاع ألازُاء 

غ الخىاصر وألاؾباب املخخملت وحس  جُل والبدث ًٖ الخاالث اإلاغيُت ومؿخىي صوعان الٗمل.وجلاٍع

الاؾخلاللُت وجغن عوح اإلاباصعة للٗماٌ في اكتراح َغق ٖمل وخلٌى للمكاول اإلاخٗللت بالٗمل زانت طوي  -

 الخبرة الٗالُت في اإلااؾؿت. 

 صعحت اإلاؿاولُت -

 اإلاٗجى اإلاُٗى للٗمل -

 جودة املحيط الفيزيقي للعمل:.5.4

 مً والؿالمت اإلاهىُحنجدلُم ألا  -

لي زاٌ مً املخاَغ اإلاهىُت التي جاصي بلى ؤلانابت بدىاصر الٗمل وألامغاى اإلاهىُت -  زلم حى فحًز

 .جودة ثنظيم العمل:4.4

حٗخبر الٗالكت بحن الغثِـ و اإلاغئوؽ مً الٗالكاث اإلاهمت في بِئت الٗمل والتي ًىحض فيها حىصة اللُاصة بط 

شلت، الاخترام اإلاخباصٌ، الٗضالت، الخ...(. والٗضًض مً املخغحاث ؾىاء ٖلى مؿخىي الٗضًض مً اإلاضزالث )ال

ا والتي بدشذ مىيٕى الٗالكت بحن اإلاكغف  اث قُٖى الفغص ؤو ٖلى مؿخىي اإلاىٓمت. مً ؤهثر الىٍٓغ

ت الخباصٌ بحن اللاثض وألاجبإ   ف هٍٓغ والتي جم وي٘  (Leader-Member Exchange Theory LMX)واإلاْى

ت ًيّىن اإلاكغفحن ٖالكاث مخباصلت   [77] (.Graen, and Scandura)  ؤؾؿها مً كبل ول مً وفلا لهظه الىٍٓغ

ف مً ؤجباٖه خُث ًلُم ٖالكاث وزُلت م٘  ُت الٗالكت بحن اللاثض و ول مْى فيهم، وجسخلف هٖى م٘ مْى

ف جخم حز بىحىص زلت ٖالُت مخباصلت، بٌٗ ألافغاص و يهمل البٌٗ آلازغ. الٗالكت الىزُلت بحن اللاثض واإلاْى

ف ؤهه ٌؿخُُ٘  اٖت ٖالُت. وفي هظا الىٕى مً الٗالكاث ٌٗلم ول مً اللاثض و اإلاْى اخترام ٖالي، التزام َو

غ الكٗىع  خماص ٖلى آلازغ زهىنا مً هاخُت الضٖم والدصجُ٘ واإلاااػعة. هىدُجت لهظا، ًخم جٍُى الٖا

ت مً الترهحز ٖلى الاهخماماث الظاجُت لخهبذ ؤهثر جغهحزا بالكغاهت ما بحن الصخهحن بدُث جخُىع الٗالك

ُت الغصًئت   [78] ٖلى الاهخماماث اإلاكترهت بحن الُغفحن. ٖلى الىلٌُ مما ؾبم، فةن الٗالكاث طاث الىٖى

ضم  بحن اللاثض و ألاجبإ جىنف ٖلى ؤنها ٖالكاث ال جدخىي ٖلى الىشحر مً الاجهاٌ، فيها ٖضم الشلت، ٖو

ف. مما ًاصي بلى وكىء ٖالكت يُٗفت ال جدخىي ٖلى ؤهضاف ؤو اهخماماث الكٗىع باأل  همُت مً كبل اإلاْى

مكترهت. هىدُجت لظلً، جهبذ الٗالكت بحن الُغفحن ٖالكت تهضف بلى اؾخغالٌ ول شخو لآلزغ، وجغهؼ 

لىكه ٖلى الاهخماماث الفغصًت وال جإبه باخخُاحاث الُغف آلازغ، فُداٌو ول َغف ؤزظ ؤهبر كضع مً خ

ت الخباصٌ بحن اللاثض  [78] .مً آلازغ م٘ جلضًم ؤكل كضع مً الىاحباث بلى (LMX) ألاجبإ  –وحكحر هٍٓغ
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ت مً املخغحاث الفغصًت و الخىُٓمُت  اإلاغجبُت م٘ الٗالكاث طاث اإلاؿخىي الىىعي الٗالي. ٖلى  مجمٖى

ُفيؾبُل اإلاشاٌ، الٗالكاث طاث الجىصة الٗالُت بحن اللاثض وألاجبإ جغج  ، [79]بِ بكيل ٖالي م٘ الغيا الْى

جخمحز الٗالكت طاث الجىصة الٗالُت اإلاخباصلت بحن   [27] ووؿبت مىسفًت مً جغن الٗمل.  [22]الالتزام باإلاىٓمت

اللاثض و ألاجبإ بىحىص زلت ٖالُت و اهفخاح هبحر ٖلى آلازغ. وهمدهلت لظلً، ًخمخ٘ اإلاكغفىن و ؤجباٖهم 

ا وطلً ملاعهت باجهاٌ ؤهثر اهفخاخا  ُت، و مىاككت مىايُ٘ ؤهثر جىٖى ٖلى آلازغ مً خُث الىمُت، الىٖى

اع، ؤوضخذ   [27] م٘ ألافغاص الظًً ٌِٗكىن يمً ٖالكت طاث مؿخىي هىعي مىسفٌ. و في هفـ هظا ؤلَا

( هُف ؤن بٌٗ مماعؾاث اإلاضعاء حؿبب ؤلاحهاص الٗاَفي 2227صعاؾت كامذ بها )صًمىعحي وآزغون، 

فحن مما  (disengagement)وحؿبب الكٗىع بٗضم الاعجباٍ بالٗمل  (emotional exhaustion) للمْى

فحن و قٗىعهم باالختراق الىفسخي   .(Burnout)ًاصي بلى بعهاق اإلاْى

-  ٌ  كضعة جإزحر الخىُٓم في بًجاص الخلى

 صوع وكضعة جإزحر الدؿُحر -

الم والا -  جهاٌ.ٖىاكب جإزحر حٗمُم الخىىىلىحُا الخضًشت في ؤلٖا

ل وبٖاصة هُيلت اإلااؾؿت خٌى حىصة الخُاة في الٗمل مً زال ألاعغىهىمُا  - جىك٘ آزاع وهخاثج الخدٍى

 الخصخُدُت إلاىانب وويُٗاث الٗمل، والخفىحر في َغق خضًشت للخإكلم والخىُف م٘ الٗمل ومدُُه.

 .جودة إمكاهات ثحقيق وثطوير الكفاءات:4.4

ً وطلً مً زالٌ اكتراح  - يُت حؿاٖض الٗماٌ ٖلى الخىُف م٘ ؤخضر الىؾاثل الخيٍى صوعاث جيٍى

ً مً حامٗاث  غق الٗمل ٖليها، باإليافت بلى الخٗاكض م٘ الهُئاث املخخهت في الخيٍى الخىىىلىحُت َو

 ومٗاهض مسخهت في ألامً والؿالمت اإلاهىُت.

 اهدؿاب الخبرة  -

غ الىفاءاث -  جٍُى

 وطلً مً زالٌ :ملهنية والحياة الشخصية: .جودة إمكاهية التوفيق بين الحياة ا4.4

وجحرة وؾاٖاث الٗمل وجسهُو فتراث للغاخت مً ؤحل اؾترحإ الٗامل للىاه البضهُت زانت اإلاىٓىمت  -

 ًٖلُت لُخمىً مً مخابٗت ٖمله في ؤخؿً خاٌ صون بحهاص ؤو حٗب. -الٗٓم

ٖخباع) وؾاثل الىلل، ؤوكاث الخىلالث مً الاهدباه بلى ألاوكاث الاحخماُٖت للٗماٌ مً زالٌ ألازظ بٗحن الا  -

اث اإلااؾؿت(.  وبلى ؤماهً الٗمل، الخىلالث بحن مسخلف مهالح ومضًٍغ

 خاثمة:

بن فهم زهىنُاث الٗامل ؾلفا ومٗغفت كضعاجه، وبمياهاجه، وقٗىعه هدى الٗمل مً زالٌ ما ٌٗغف  

جىب اإلااؾؿاث الىشحر مً باإلالاعبت ألاعغىهىمُت ٌؿاٖض ٖلى الخيبا والخضزل في ألاوكاث ال صخُدت، ٍو

دلم لها الفٗالُت التي جيكضها صاثما، غ  اإلاكاول التي ْلذ وما جؼاٌ جخسبِ فيها ٍو جٗلها حؿعى بلى جٍُى ٍو
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حىصة الخُاة في الٗمل وجدلُم الغفاهُت. فٗلى مؿاولي اإلااؾؿاث، واملخخهحن في مجاٌ صخت وؾالمت 

ُٗت جدلم الغفاهُت في الٗمل. الٗماٌ، باإليافت بلى ؤصخاب اللغاع بنض  اع كىاهحن وههىم حكَغ
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ئن صعاؾت ْاَغة الىقم ٖلى الجؿض ألاهثىي في املجخم٘ املحلي جأحي يمً صعاؾت الث٣اٞت :  امللخص

ت ٖلى مغ ألاػمىت اهُال٢ا مً  ت التي أهخجتها الث٣اٞت الجؼائٍغ املحلُت الٛىُت باإلاٗاوي والضالالث الغمٍؼ

م خى٫ الجؿض ألاهثىي ومً َىا جبرػ أَمُت صعاؾت  مىيٕى الىقم الخ٣لُضي ٖلى جهىعاث ألاٞغاص وأ٩ٞاَع

الجؿض ألاهثىي في املجخم٘ املحلي ٖلى اٖخباع اهه   مً اإلاىعور الث٣افي اإلااصي للمى٣ُت  آلاًل للؼوا٫ والظي 

لى  َظا ألاؾاؽ  ت الث٣اُٞت للمجخم٘ املحلي ٖو ت التي ح٨ٗـ الهٍى ًدمل في َُاجه حملت مً الضالالث الغمٍؼ

ًٖ الضالالث الث٣اُٞت التي ًدملها الىقم الخ٣لُضي واؾخجالء ٧ان الهضٝ مً َظٍ الضعاؾت ال٨ك٠ 

م. م ًٖ ٚحَر  مٗاهيها للى٢ٝى ٖلى اإلاىٓىمت الث٣اُٞت التي جخد٨م في ؾلى٥ ألاٞغاص وجمحَز

 الغمؼ . –الجؿض ألاهثىي  -الىقم الكلمات املفتاخية :
        Abstract :   The study of the phenomenon of tattoo on the female body in the 

local community comes within the study of the local culture rich in symbolic 

meanings produced by the Algerian culture over the years based on the 

perceptions of individuals and their ideas about the female body .Hence the 

importance of the study of traditional tattoo on the female body in the local 

community as it is the cultural heritage of the area near the demise ; which carries 

with it a set of symbolic signs that reflect the cultural identity of the community 

and on this basis was the purpose of this study to reveal the cultural connotations 

carried by the traditional tattoo and the clarification of its meanings to identify the 

system that controls the behavior of individuals and distinguish them from others. 

Tags : tattoo - female body - symbol 

أن زل٤ هللا ال٩ىن ٧ان ل٩ل حؼء ُٞه لٛخه الخانت التي ٌٗبر بها ، ٩ٞان للحُىاهاث  مىظ: امللدمة

ً ٩ٞان للىدل  لٛت جخجؿض في أنىاتها املخخلٟت التي حٗبر بها ًٖ خالت الٟغح والؿغوع أو الحؼن والَى

م٩ان جىاحض الغخ٤ُ وبظل٪ ٧ان  ع٢هاجه وخغ٧اجه الجؿضًت التي مً زاللها جىنل عؾالت ببٗض أو ٢غب

 للٛت اإلاىُى٢ت ٧األنىاث واللٛت الحغ٦ُت ٧الغ٢هاث مهمت جىُٓم الغؾائل اإلاىبٗثت .

و٦غمه هللا بالى٤ُ لُخم٨ً مً ئًها٫ بالعلل ل٣ض جمحز ؤلاوؿان ًٖ باقي م٩ىهاث اإلامل٨ت الحُىاهُت 

ٗضجه ئلى الحغ٧اث وؤلاًماءاث والغمىػ  التي أ٩ٞاٍع ئال أن اللٛت لضي البكغ لم جىدهغ في ال٨الم ٣ِٞ ئهما ح

ت م٩اهت مغمى٢ت لضي  حؿضَا ٖل الصخىع والخد٠ والؼعابي  بل ٖلى حؿضٍ، ٞاخخلذ اللٛت الغمٍؼ
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بر بها  ت التي أونل بها الٟغص أ٩ٞاٍع ٖو ؤلاوؿان في ئًها٫ ما ًسخلجه مً أ٩ٞاع ٩ٞان الغمؼ الىؾُلت الخٗبحًر

٧اهذ اإلاغج٨ؼ الابؿدُمىلىجي للضعاؾاث الاهثروبىلىحُت والتي ًىٟغص بهىاٖتها ًٖ ز٣اٞخه ، َظٍ ألازحرة التي 

 الٟغص واهُال٢ا مً ٧ىهه ناوٗا للث٣اٞت وحب مؿاءلخه لٟ٪ قٟغاجه ومً زمت الىنى٫ ئلى جمثالجه .

ل٣ض ٧ان الجؿض ؤلاوؿاوي أو٫ ما ٨ٞغ ُٞه ؤلاوؿان أن ٩ًىن خامال لهظٍ الغمىػ ٞجؿضَا ٖلُه 

ت م٘  لبؿه زىبا مً الغمىػ ٞالخ٣ذ َىا الغمٍؼ مخدمال ألالم لضواٞ٘ طاجُت حٗلخه ٌؿم َظا الجؿض  ٍو

ت لخسل٤ لىا حؿضا مكٟغا ًدمل الٗضًض مً اإلاٗاوي الث٣اُٞت .ٞىجض ألاهثى في امل جخمٗاث اإلاٛاعبُت الخٗبحًر

ٖمىما واملجخم٘ الجؼائغي زهىنا  جبضٕ وجخأل٤ في ال٨خابت ٖلى حؿضَا بالىقم مىظ ال٣ضم لخجٗل مً 

ل ألهه مليء باإلاٗاوي اإلاؿخترة التي ح٨ٗـ لىا الخلُٟت الث٣اُٞت  َظا ألازحر هها ٢ابال لل٣غاءة والخأٍو

اجُت للمجخم٘ املحلي .  والهٍى

َل ًصح لىا أن هٟهم الىقم في خضوصٍ اإلااصًت الجؿضًت أم اهه ًخجاوػ طل٪ ئلى ومً َظا اإلاىُل٤ هدؿاء٫ 

 ما َى ز٣افي  ؟ 

ل٣ض ْل البدث في مىيٕى الجؿض ألاهثىي خبِـ ألا٩ٞاع الضًيُت وألازال٢ُت ما حٗل الخىى  إلاشكالية:

اث ئال اهه م٘ ْهىع الاهتروبىلىحُا ٦د٣ل مٗغفي مؿخ٣ل بظاجه نهاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ  ُٞه مً الُابَى

٘ الؿخاع ًٖ بٌٗ  ً أؾهم بك٩ل ٦بحر في ٞهم ز٣اٞاث املجخمٗاث مً زال٫ ٞع وبضاًت ال٣غن الٗكٍغ

اإلاىايُ٘ التي ٧ان البدث ٞيها مدغما و٢ض أؾهم في طل٪ بؼوٙ الٗضًض مً الٟغوٕ التي اهًىث جدذ َظا 

ت .الخسهو ومً بُنها الاهتروبىلىحُا الث٣اُٞت والاهتروبىلىحُا الغ   مٍؼ

ومً َظا اإلاىُل٤ هدىاو٫ مىيٕى الجؿض ٦متن مٟخىح ٖلى ال٣غاءة ٞهى مىيٕى ٢ضًم ٢ضم ؤلاوؿان 

ت الاحخماُٖت مً  طاجه ومغجبِ بىحىصٍ ٞىحىص ؤلاوؿان َى وحىص حؿضي والجؿض خايغ ب٣ىة في الغمٍؼ

لت لظل٪ هدىاوله زال٫ حملت اإلاماعؾاث اإلاغجبُت به وال٣ُىؽ الاخخٟائُت التي اخخًيذ الجؿض لٟترة َ ٍى

ا هاججا ًٖ هٓام ٢ُمي وز٣افي مٗحن ووٖاء ًدمل الٗضًض مً الخمثالث الث٣اُٞت .ئن  باٖخباٍع بىاءا عمٍؼ

املجخم٘ الجؼائغي مثله مثل باقي املجخمٗاث ًمخاػ بسهىنِخه الث٣اُٞت طاث البٗض الغمؼي والتي جخجلى في 

وحب ال٨ك٠ ًٖ الضالالث واإلاٗاوي التي ًب٣يها  مسخل٠ اإلاماعؾاث والؿلى٧اث ، ولٟهم َظٍ الخهىنُت

ت .  أٞغاص َظا املجخم٘ ٖلى َظٍ اإلاماعؾاث مً زال٫ جدلُل َبُٗتها الغمٍؼ

ئن مً أبغػ َظٍ اإلاماعؾاث ال٨خابت ٖلى الجؿض وما ٌٗٝغ بالىقم ، ٞاإلاغأة ال ج٨خب ٖلى الىع١ 

ا مً الغمىػ ًدىي صالالث مً هٕى زام الن ٣ِٞ ألنها جبضٕ في ال٨خابت ٖلى حؿضَا لخجٗل َظا ألازحر ٖاإلا

ت ًخمحز بها ؤلاوؿان .  اللٛت الغمٍؼ
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تها املجخمٗاث ؤلاوؿاهُت ٖلى ازخالٞها مىظ ال٣ضم بما  ٌٗخبر الىقم مً بحن اإلاماعؾاث التي ٖٞغ

مه لها  م جدٍغ ذ َظٍ اإلاماعؾت ٢بل ْهىع ؤلاؾالم اؾخمغث بٗضٍ ٚع ل٣ى٫ ٞيها املجخمٗاث اإلاٛاعبُت التي ٖٞغ

ٖلُه أًٞل الهالة والؿالم "لًٗ هللا الىاقمت واإلاؿخىقمت ....." والحجت ُٞظل٪ ما ًتر٦ه الىقم مً 

حُٛحر في زل٣ت هللا ؾبداهه وحٗالى ل٨ً ٢ىة الٗٝغ حٗلذ َظٍ اإلاماعؾت مً الغواؾب الث٣اُٞت مما ؾاَم 

م الخدىالث الث٣اُٞت التي َغأث ٖلى املجخ تها  ٚع م٘ الجؼائغي َظا ألازحر الظي ماعؽ في ب٣ائها واؾخمغاٍع

 الىقم مىظ خ٣ب ػماهُت بُٗضة بدُث ال جؼا٫ نىعٍ املخخلٟت خايغة ٖلى أحؿاص اليؿاء ئلى ًىمىا َظا .

وهٓغا لهظا الحًىع اإلالٟذ لالهدباٍ للىقم ٖلى الجؿض ألاهثىي في املجخم٘ الجؼائغي ٖمىما  

ألاسباب ذاثية للضعاؾت اهُال٢ا مً حملت مً واملجخم٘ املحلي زهىنا و٢٘ ازخُاعها له ٦مىيٕى 

منها في   مداولت ٞهم صالالث الغمىػ اإلاىقىمت و٠ُ٦ جىٓغ لها اإلاغأة صازل  الراثيةجمثلذ  ومىضىعية

ٗت والًت جبؿت ( الن اإلاغأة في َظٍ اإلاضًىت جلٗب صوعا أؾاؾُا في ئٖاصة ئهخاج  املجخم٘ املحلي ) مضًىت الكَغ

 الىقم .بٌٗ اإلاماعؾاث ومنها 

ت وأبغػَم ٞغ٢ت " الٟغاخىت "  - خًىع الٓاَغة بهىعتها الخ٣لُضًت ٖىض بٌٗ ال٣بائل البضٍو

ً ببلضًت زلُجان "باصًت الٓهغ " الظًً ماػالىا ًماعؾىهه ئلى ًىمىا َظا وزانت لؤلَٟا٫ .  اإلاخمغ٦ٍؼ

٤ الؼوا٫ . - بت في حم٘ اإلاىعور الث٣افي للمى٣ُت الظي َى في ٍَغ  الٚغ

ل٪ ٧ىوي مً أٞغاص َظا املجخم٘ مما ٌؿهل الخٛلٛل ُٞه وال٨ك٠ ًٖ زباًاٍ ملحاولت أي٠ ئلى ط -

 ؤلاخاَت بخهىعاتهم ججاٍ الٓاَغة اإلاضعوؾت 

 ججلذ في : ألاسباب املىضىعيةأما ًٖ 

ً اإلاىعور الث٣افي للمى٣ُت واؾخجالء اإلاؿ٩ىث ٖىه والالم٨ٟغ - ا أعيُت َامت في  جضٍو ُٞه باٖخباَع

 البدث الاهثروبىلىجي اإلاهخم باإلاىعور الكٗبي 

جدٟٔ ال٨خاباث الٗغبُت ُٞما ًسو مىيٕى الجؿض ألاهثىي ألهه ٖاصة ما ًهى٠ يمً اإلاضوـ  -

 واملحٓىع 

ال٨ك٠ ًٖ ألاؾباب ال٩امىت وعاء اللجىء للىقم ٖل الجؿض ألاهثىي والضالالث التي جدملها َظٍ  -

 ت في املجخم٘ املحلي .اإلاماعؾ

، ألاو٫ ًخمثل في ئل٣اء الًىء ٖلى اإلاىعور الث٣افي  هدفينوؿعى مً زال٫ َظٍ الضعاؾت ئلى جد٤ُ٣ 

للمى٣ُت الظي َى بضوعٍ حؼء مً اإلاىعور الث٣افي الجؼائغي الظي ٌؿخضعي الضعاؾت والٗىاًت الخانت ألهه 

ت الث٣اُٞت لهظا املجخم٘ .  ًدمل في َُاجه الهٍى
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ت التي أهخجتها الث٣اٞت املحلُت مً أما  الهضٝ الثاوي جمثل في الى٢ٝى ٖلى اإلاىٓىمت الث٣اُٞت الغمٍؼ

 زال٫ اؾخجالء الضالالث واإلاٗاوي التي ًدملها الىقم الخ٣لُضي ٖلى الجؿض ألاهثىي في املجخم٘ املحلي .

جخم٘ املحلي اهُل٤ ئن ازخُاعها إلاىيٕى الىقم ٖلى الجؿض ألاهثىي مً مىٓىع اهثر وبىلىجي في امل

 الخالي : التساؤل املسكصي مً حملت مً الدؿاؤالث التي ئزاعتها ئق٩الُت َظٍ الضعاؾت التي جمدىعث في 

ة التي ًدملها الىشم التلليدي على الجسد ألاهثىي في املجتمع  ما هي الدالالت الثلافية  والسمٍص

 ؟املحلي

ُت بمثابت ٞغيُاث لهظٍ الض  عاؾت جمثلذ في :جٟٕغ ٖىه حؿاؤالث ٖٞغ

 للىشم على الجسد ألاهثىي في املجتمع املحلي وظيفة وكائية عالحية . -1

ييية . -2  للىشم على الجسد ألاهثىي في املجتمع املحلي وظيفة ثٍص

 الىشم على الجسد ألاهثىي في املجتمع املحلي  هى ثملك للجسد الثلافي بعد هدم شكله العبيعي . -3

إل ٖلى حملت مً اإلاغاح٘ التي جىاولذ َظٍ الٓاَغة بالضعاؾت والتي والزخباع َظٍ الٟغيُاث مُضاهُا  جم الَا

ذ بحن ٦خب وم٣االث ٖلمُت ميكىعة .منها :  جىٖى

ذ"-٦خاب  " لٗبض ال٨بحر الخُُبي  جغحمت دمحم بىِـ والظي جىاو٫ مىيٕى  الاسم العسبي الجٍس

الجؿض ألاهثىي في الث٣اٞت اإلاٛغبُت وع٦ؼ ٖلى مٟهىم الىقم  باٖخباٍع مً أَم اإلاماعؾاث الؿائضة في 

 اإلاٛغب واَم أق٩اله وعمىػٍ ومٗاهُه لضي اإلاغأة اإلاٛغبي .

.الظي  لليبي دزاسة اهثروبىلىحية واحتماعيةاملجتمع اوصعاؾت ٖبض الجلُل الُاَغ اإلاٗىىهت بـــ: -

جدضر ًٖ الىقم مً خُث اإلاٟهىم واليكأة وبٌٗ الٗاصاث لضي املجخم٘ اللُبي باإلياٞت ئلى صعاؾت 

التي جدضزذ ٞيها باؾخٟايت  la femme chaouia des Auresاإلاىؾىمت بـــ:  M.GAUDRYال٩اجبت الٟغوؿُت 

ت   بمى٣ُت الاوعاؽ وأما٦ً وقمها صون الٛىم في مٗاوي َظٍ الغمىػ .ًٖ أق٩ا٫ الىقم لضي اإلاغأة الكاٍو

غة ئبغاَُم  اإلاٗىىهت بـ: - "  وحىه الجسد" الاهتروبىلىحيا و الاهتروبىلىحيا الثلافيةوصعاؾت الَؼ

التي زهو ٞيها ٞهال ٧امال ًخدضر ُٞه ًٖ الجؿض ألاهثىي باٖخباٍع خامال ز٣اُٞا مً زال٫ الحضًث ًٖ 

 مغ٦ؼا ٖلى الخمثالث والخهىعاث ئػاء َظٍ الٓاَغة  مماعؾت الىقم

ُت السححري بً خخحرة اإلاىؾىمت بــ: - دزاسة " الجسد واملجتمع٦ما ال هيسخى صعاؾت الباخثت نٞى

" بدُث جدضزذ ًٖ مجمل اإلاماعؾاث اإلاخٗل٣ت  لبعض املعتلدات املتعللة بالجسد اهثروبىلىحية

بُنها الىقم   وبٌٗ أق٩اله وجمثل ألاٞغاص له  َظٍ الضعاؾت التي بالجؿض ألاهثىي في املجخم٘ الخىوسخي ومً 

 جخُاب٤ في ٦ثحر مً ألاخُان م٘ املجخم٘ اإلابدىر ختى في حؿمُت بٌٗ ألاق٩ا٫ .٦ما لجاها ئلى بٌٗ اإلا٣االث 

" لل٩اجبت ؾىؾً ٖامغ  "الىشم في الفً الشعبي" لل٩اجب لُث الخٟاٝ .وم٣ا٫ "وشىم الحىك

لُىؾ٠ جُبـ الظي وضح لىا اإلا٣ابلت د مً التامل الفلسفي الى التصىز العلمي "ثعىز مفهىم الجس"
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بحن الجؿض والغوح في ال٨ٟغ الٟلؿٟي و٠ُ٦ اهخ٣ل َظا اإلاٟهىم ل٩ُىن مدل صعاؾاث احخماُٖت.باإلياٞت 

ـ اإلاٗىىهت بـــــــــ:  .الىقم  ناملمازسات املغيرة لجسم الاوسائلى عؾالت ماحؿخحر لؤلؾخاط بً ؾلُمان ئصَع

 اهمىطحا 

سُت لهظٍ  ئال أن َظٍ الضعاؾاث ع٦ؼث ٖلى ٦ُُٟت الىقم وازخالٞها بحن الكٗىب واإلاغاخل الخاٍع

اإلاماعؾت صون أن حٛىم في الضالالث التي جدملها الغمىػ اإلاىقىمت لظل٪ اعجأًىا ئلى ئ٦ما٫ الضعاؾت 

 بالخىم في مٗاهيها وجمثالتها في املجخم٘ املحلي .

 : ىهجيةامللازبة امل

سُا وهي  بأنهاحرجؼ الث٣اٞت ٌٚٗٝغ ٧لُٟىعص  : " همِ مً اإلاٗاوي اإلاخًمىت في الغمىػ واإلاخضاولت جاٍع

تهم  ىمي الىاؽ مٗٞغ ت مً زاللها ًىنل ٍو وؿ٤ مً الخهىعاث اإلاخىاعزت التي ٌٗبر ٖنها في أق٩ا٫ عمٍؼ

ا ".  بالحُاة واججاَاتهم هدَى

، واهُال٢ا مً  1َى مٟهىم واؾ٘ ٌكمل أي شخيء ًمثل مٗىا مُٗىا لضي ألاٞغاص  حرجؼٚٞالغمؼ لضي 

اإلاٟهىم الظي ٌُُٗه ٢حرجؼ للث٣اٞت وللغمؼ  وهٓغا لُبُٗت الضعاؾت الاهثروبىلىحُت ٣ٞض جم جبجي اإلا٣اعبت 

غة للبدث ٧ىنها جغي أن الث٣اٞت هي وؿ٤ مً الغمىػ ال٣ا ت ٦م٣اعبت أؾاؾُت مَإ لُت الغمٍؼ ل الخأٍو بلت للخأٍو

لى َظا ألاؾاؽ ٞهي جبدث في الضالالث الاحخماُٖت والث٣اُٞت للغمؼ ومً َىا ٧اهذ اإلاماعؾاث اإلاغجبُت  ٖو

ت هبدث ًٖ اإلاٗاوي التي ًًٟيها ألاٞغاص  بالجؿض ألاهثىي ٖمىما والىقم جدضًضا جىُىي ٖلى صالالث عمٍؼ

 :حن اإلا٣اعبت ٞاهىا ؾىٗمل ٖلى مؿخٍى ٖليها وبىاءا ٖلى َظٍ

غ( مً املجخم٘ املحلي ًٖ ْاَغة الىقم ٖلى الجؿض  اإلاؿخىي ألاو٫ : حم٘ اإلاٗلىماث  )الخ٣اٍع

ظا ما ٌؿمى بــ: الخجغبت ًٖ ٢غب . ٤ عؤي أٞغاص املجخم٘ اإلابدىر َو نها ٞو  ألاهثىي وجضٍو

ت إلال جم حمٗه في اإلاؿخ ُت وال٨ٍٟغ ىي اإلاؿخىي الثاوي : الخ٨ٟحر والخأمل بامٗان في ألاؾـ اإلاٗٞغ

 ألاو٫ بٛغى الى٢ٝى ٖلى اإلاٗاوي التي جدملها جل٪ الغمىػ والبدث ًٖ ألاؾباب ال٩امىت وعاء َظٍ اإلاٗاوي .

 واهُال٢ا مً َظٍ الىٓغة ٞان أٞٗا٫ ألاٞغاص جهبذ ٖباعة ًٖ ههىم ٢ابلت لل٣غاءة .

ة  : املفاهيم الىظٍس

 ٢ض أَغ َظٍ الضعاؾت مٟهىمحن أؾاؾُحن َما الىقم والجؿض 

 : لجسدمفهىم ا -1

ُت التي جىاولخه بالضعاؾت وبىاءا ٖلى  ل٣ض أزظ مٟهىم الجؿض أق٩اال مسخلٟت الزخالٝ الح٣ى٫ اإلاٗٞغ

طل٪ أيحى جدضًض مٟهىم الجؿض مً وحهت هٓغ واخضة أو صازل خ٣ل مٗغفي مٗحن أمغ نٗب ٧ىن َظا 

 . 2اإلاٟهىم ًخجاوػ ما َى مدؿىؽ ئلى ماَى مجغص أن ًجم٘ بُنهما 

أي الجؼء اإلااصي لل٩ائىاث الحُت ، الجؿم  corpusآث مً ال٩لمت الالجُيُت   le corpsلٛت : الجؿض 

 .espritالبكغي بم٣ابل م٘ ال٣ٗل والغوح 
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والجؿض َى  3أما في لؿان الٗغب وعص أن الجؿض َى حؿم ؤلاوؿان وال ٣ًا٫ لٛحر ؤلاوؿان حؿض 

 . 4بضن ؤلاوؿان 

ً اَخم ً أن َظا ل٣ض أزظ مىيٕى الجؿض في ال٣غن الٗكٍغ ام ٖلماء الاحخمإ الاهثربىلىحُا مٗخبًر

اء للٗاصاث الث٣اُٞت ما  ألازحر َى مغآة للحُاة الاحخماُٖت والث٣اٞاث والؿلى٧اث وبظل٪ أنبذ الجؿض ٖو

ظا ما أ٦ضٍ ماعؾا٫ مىؽ ٞأنبذ بظل٪ أحمل  خباٍع بىاء احخماُٖا وز٣اُٞا َو ٞخذ الباب لضعاؾخه اٖل

اع مىايُ٘ اؾتهال٦ىا ٖلى خض ح  . 5ٗبحر حىن بىص ٍع

البا ما ا٢ترن الحضًث ًٖ الجؿض بالجؿض ألاهثىي الظي ْل مدل حؿاؤالث الٗلماء ٖبر خ٣ب  ٚو

لت .  ػمىُت ٍَى

 مفهىم الىشم : -2

ى صزان الصحم  ب٣ى  6وعصفي لؿان الٗغب وقم ٌكم ، وقم الُض أي ٚغػَا باإلبغة زم بالىإوع َو ٍو

 ؾىاصٍ ْاَغا .

والصة ،  أما مً الجاهب الانُالحي : ٌٗخبر الىقم ٣َؿا اخخٟائُا بالجؿض  ًض٫ حٛحر خالت ٞغص ما )

خه الاحخماُٖت ما ًجٗل جل٪ الغمىػ اإلاىقىمت الخ بلٙى ، ػواج .... ٍى ( ما ٨ٌٗـ زهىنُت َظا الٟغص َو

ُٟت ( طاث مٗجى للمجخم٘ اإلاٗجي  ما ًجٗل َظا الجؿض خامال لغمىػ و٦خاباث مخباًىت ا إلاٗجى ) الضاللت والْى

ت واإلاىهجُت   ُٞهبذ َظا الجؿض ًٞاء زالها لل٨خابت اإلاخدغعة مً ال٣ُىص الىٍٓغ

في الُىهاهُت أي الىزؼ بىاؾُت أصاة خاصة ؾازىت خؿب عواًاث  stigmaوحٗجي أًًا ٧لمت وقم : 

 marqueو )ازغ ( traceلمت َحروصوث الا أن َظٍ ال٩لمت آًلت للؼوا٫ في اللٛت الٟغوؿُت لخٟسح املجا٫ ل٩

 7)ؾمت ( .

مٗىاَا عؾم وجدىلذ في اللٛت   taو  tatahooأو   tatouاؾم بىلىهحي أنله  tatouageوالىقم : 

ت ئلى الٟٗل  والىقم َى : ان ًجغح  8وهي ٢لُلت الاؾخٗما٫ في الٟغوؿُت زاعج مٗىاٍ ال٤ًُ  tatooالاهجلحًز

ال٨دل ٞحزع١ أزاٍع أو ًسًغ والىقام هي الٗالماث التي مىي٘ مً البضن ختى ٌؿُل الضم زم ًدصخى ب

 .9ًسلٟها الىقم

 :  الدزاسة امليداهية

 : ألادوات والتلىيات-1

ت اعجأًىا ئلى جدضًض ألاصواث البدثُت للضعاؾت اإلاخمثلت في : لُت الغمٍؼ  واهُال٢ا مً َظٍ اإلا٣اعبت الخأٍو

 املالخظة باملعاٌشة  : 

ئن َبُٗت اإلاىيٕى اإلاخٗل٣ت بالىقم ٖلى الجؿض ألاهثىي في املجخم٘ املحلي ٢غاءة اهثروبىلىحُت 

ا أَم ألاصواث اإلاؿخسضمت في البدث الاهثروبىلىجي  ٞغيذ ٖلُىا اؾخسضام مالخٓت باإلاكاع٦ت باٖخباَع

ؾخثىائُت وفي َظا ٧ىنها حؿمذ للباخث باإلاكاع٦ت الح٣ُ٣ُت في الحُاة الُىمُت وفي ألاو٢اث الخانت الا 
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ت لٛت ألاَالي  ظا ال ًخد٤٣  10الهضص ٣ًى٫ ٞغاهؼ بىاؽ "لٟهم ز٣اٞت املجخم٘ ال بض مً الِٗل ُٞه ومٗٞغ َو

٤ اؾخسضام اإلاالخٓت باإلاٗاٌكت ٧ىنها الىؾُلت ألاؾاؾُت في الٗمل الح٣لي أي٠ ئلى طل٪ أن  ئال ًٖ ٍَغ

ت الخهىعاث واإلاٗاوي ال٩امىت وعاء اإلاماعؾاث ال  جخد٤٣ ئال بالخٛلٛل والاهضماج م٘ املجخم٘ اإلابدىر مٗٞغ

لظل٪ اٖخبرث َظٍ ألاصاة مً أؾاؾُاث البدث الاهثروبىلىجي التي اؾخسضمها الاهثربىلىحُىن في صعاؾت 

إل ٖلى أص١ الخٟانُل وال٨ك٠ ًٖ خ٣ائ٤ الٓىاَغ ٦ما ًغاَا  ألنهااملجخمٗاث  جم٨ً الباخث مً الَا

ا ٞلِـ َىا٥ وؾُِ بح  11اخث ومجخم٘ البدث أزىاء اإلاٗاٌكتن البمماعؾَى

 : امللابلة 

إلاا ٧ان َضٝ الاهثروبىلىجي َى ال٨ك٠ ًٖ اإلاٗاوي ال٩امىت وعاء الٓىاَغ  وجهىعاث ألاٞغاص ججاٍ 

بٌٗ اإلاماعؾاث ٧ان ٖلُىا مً الًغوعي اؾخسضام اإلا٣ابلت ٧ىؾُلت أؾاؾُت في جد٤ُ٣ َظا الهضٝ وهٓغا 

قم ٖلى الجؿض ألاهثىي في املجخم٘ املحلي جم ازخُاع اإلا٣ابلت الٛحر اإلاىحهت لُبُٗت اإلاىيٕى اإلاخٗل٤ بالى 

٧ىنها جٟسح املجا٫ للحضًث ًٖ َظٍ اإلاماعؾت وجغاعي زهىنُت اإلابدىزحن "٧ىنهم مؿىاث اٚلبهً ٚحر 

مخٗلماث " بدُث جم جىحُه أؾئلت مٟخىخت جدُذ للمبدىر الخدضر ًٖ بٌٗ زباًا اإلاماعؾت والىنى٫ 

ظا ما أ٦ضٍ مالُىى ٞؿ٩ي ب٣ىله أن اإلا٣ابلت ٚحر اإلاىحهت هي في ئلى جمثال تهم الح٣ُ٣ت ججاٍ الٓاَغة َو

خ٣ُ٣ت ألامغ مىحهت بأؾئلت جٟغى طاتها ٖلى الباخث مً زال٫ الحىاع اإلاغن الظي ًضوع بِىه وبحن اإلابدىر 

اع الظي ًًٗه له  .هالح الضعاؾتا الباخث بما ًد٤٣ مالن مغوهت َظٍ ألاصاة جٓل صائما يمً ؤلَا

 

 : ىن  إلاخباٍز

ىن مً أَم الخ٣ىُاث ألاؾاؾُت لجم٘ البُاهاث في البدىر الاهثروبىلىحُت ألنهم      ٌٗخبر ؤلازباٍع

خل٣ت الاجها٫ بحن الباخث ومجخم٘ البدث َى٫ ٞترة الضعاؾت ، وهٓغا لُبُٗت البدث اإلاخٗل٣ت بالىقم 

َظٍ ألاصاة ٧ىؾُلت حم٘ بُاهاث أؾاؾُت بدُث ٧ان  ٖلى الجؿض ألاهثىي للمجخم٘ املحلي جم اللجىء ئلى

ىن َم العجائؼ الالحي ًدملً وقىما ٖلى أحؿاصًَ )الىحه الُض  الغحل (  -الؿاٖض -الغ٢بت–ؤلازباٍع

ٞخم٨ىا مً زاللهً مً الحهى٫ ٖلى أَم الغمىػ التي ٧اهذ جىقم وؾً الىقم ومٗاوي بٌٗ عمىػ الىقم 

 زانت الىقم الٟالي والى٢ائي .

ىن في البدث خل٣ت ونل أؾاؾُت ومهضعا للمٗلىماث الخانت بث٣اتهم لظ ل٪ ٧ان ؤلازباٍع

باإلياٞت ئلى طل٪ ٣ٞض جم الاؾخٗاهت ببٌٗ ال٣ائماث ٖلى اإلاماعؾت )الىاقماث ( ٖلى اٖخباع أنهً ًخمخًٗ 

م اإلاماعؾت مً الجاهب  م نٗىبت الحىاع مٗهً ٖلى اٖخباع جدٍغ  الضًجي .بثروة مٗلىماث خى٫ اإلاماعؾت ٚع

  الفضاء البشسي : -2

ئن الٗال٢ت بحن اإلاىيٕى واإلاىهج ٖال٢ت مخباصلت ٧ىن َبُٗت اإلاىيٕى جٟغى وجدضص اإلاىهج اإلاالئم 

لضعاؾخه   مً حهت ومً حهت أزغي ٞان اإلاىهج ختى ًٟٗل ال بض مً ازخُاع ألاصواث والىؾائل البدثُت التي 
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ًدؿجى ئال بازخُاع وجدضًض ألاشخام الظًً لهم ٖال٢ت  جم٨ً مً الىنى٫ ئلى ألاَضاٝ اإلاؿُغة وطل٪ ال

ب او بُٗض بمىيٕى الضعاؾت .  مً ٢ٍغ

وختى هخجىب الى٢ٕى في مجزل٣اث الُٗىت املحضوصة بٗضص والتي مً قانها أن حٟٛل بٌٗ الجؼئُاث 

ٞان الًٟاء البكغي في َظٍ الضعاؾت ب٣ي  التي ًم٨ً ان ج٩ىن بالٛت ألاَمُت في الضعاؾت الاهثروبىلىحُت

مٟخىخا )واإلا٣هىص لِـ مسحا قامال ( لِكمل الىاقماث "ال٣ائماث ٖلى وي٘ الىقم " واإلاؿخىقماث 

 86واقماث و 10"الالحي ًسًًٗ أحؿاصًَ للىقم " والى ٚاًت الُىم ٢ض جم الاجها٫ والاخخ٩ا٥ بـــ 

 امغأة . ٨96لي الظي جمذ مٗه َظٍ الضعاؾت مؿخىقمت صازل املجخم٘ املحلي ل٩ُىن الٗضص ال

اإلاالخٔ في الخهائو اإلامحزة في َظا الًٟاء البكغي َى الؿً ٞالىاقماث مؿىاث جتراوح 

م بحن  ً بحن  32ؾىت أما اإلاؿخىقماث ٣ٞض ناصٞىا في َظٍ الضعاؾت  70و65أٖماَع  30امغأة جتراوح أٖماَع

ً بحن ٞهً عجائؼ جتراوح أٖم 54ؾىت أما الب٣ُت  45 - ؾىت ٞغ٦ؼها ٖلى مخٛحر الؿً في َظٍ  75-55اَع

ذ جىنلىا ئلى أن ألام هي التي  الضعاؾت وأَملىا مخٛحر الخٗلُم ألهه مً زال٫ الضعاؾت الاؾخُالُٖت التي أحٍغ

حكم ابىتها وبالخالي ٞان اإلاؿخىقمت جهبذ مٟٗىال به بىاء ٖلى َلب ألام ٦ما أن الخٗلُم في الضاعؽ لم ٨ًً 

اَغة الىقم مىدكغا ف ٠ ئلى اإلاضًىت ْو ي البىاصي وفي الىؾِ اليؿىي جدضًضا ألهه ًخُلب الخى٣ل مً الٍغ

ٟي هدى اإلاضن . ٠ واهخ٣لذ ئلى اإلاضًىت بٟٗل الجزوح الٍغ  ٦ما ؾُدبحن الخ٣ا أنها ولضث في الٍغ

 : الفضاء املكاوي-3

ٗت الىا٢ٗت بالجىىب الٛغبي لىال   ذ الضعاؾت الح٣لُت ببلضًت الكَغ ى مجخم٘ مدلي أحٍغ ًت جبؿت َو

مهٛغ زهب للضعاؾاث الاهثروبىلىحُت هٓغا لخمؿ٪ أٞغاصٍ ئلى صعحت مُٗىت باإلاىعور الكٗبي ٣ًضع ٖضص 

 ٦2.12م 267وؿمت /٦م  وجترب٘ ٖلى مؿاخت ج٣ضع بــ   291وؿمت ًخىػٖىن بمٗض٫  75784ؾ٩انها بــ 

ٞٔ ٖلى الٗضًض مً اإلاماعؾاث ل٣ض جم ازخُاع َظا الًٟاء اإلا٩اوي جدضًضا ٧ىهه ماػا٫ ًدا

الخ٣لُضًت باإلياٞت ئلى اهه ٚجي مً الىاخُت الاهثروبىلىحُت بالٓىاَغ واإلاماعؾاث التي حؿخضعي الضعاؾت 

٣ت ج٨ٟحر أٞغاصَا ما ٌؿهم ٖلى مضي بُٗض في هجاح الخىمُت املحلُت اهُال٢ا  والخمًٗ لغؾم نىعة ًٖ ٍَغ

 مً الخهىنُت الث٣اُٞت للمى٣ُت .

خية  الىشم : )الىشم عبر العصىز ( ثاٍز

سُت َظٍ الٓاَغة ٞمتى ْهغث  ئن الحضًث ًٖ الىقم ٖلى الجؿض ألاهثىي ٣ًىصها ئلى الدؿاؤ٫ جاٍع

ل ب٣ُذ ٖلى ق٩لها ألاو٫ أم حٛحرث ؟ وما هي صواعي الخٛحر ئن خضر ؟  ؟و٠ُ٦ ْهغث ؟ و٠ُ٦ مىعؾذ ؟ َو

الىقم" َظا ألازحر  -اللباؽ " هجض " الجؿض -الجلض" و" الجؿض -في خ٣ُ٣ت ألامغ اهه بحن "الجؿض

ش ال٣ضًم ٖىضما ٧ان  خىاء بالجؿض ٌٗىص ئلى الخاٍع الظي ْهغ بٗض بلٙى ؤلاوؿان صعحت مً الغقي في آلُاث الٖا

سكىن بٌٗ مٓاَ غ الُبُٗت ٞهاع الىاؽ ٌِٗكىن خُاة "بضائُت " ٣ًضؾىن ٞيها بٌٗ الحُىاهاث ٍو

مه الحُىاوي أو الىباحي إلاىاحهت أو لهض مساَغ الُبُٗت  . 13بظل٪ الجؿض ًٞاء ٌك٩ل ٖلُه ؤلاوؿان ََى
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ىهُت خُث ٧اهىا ٣ًضؾىن اإلاىحى مً  ل٣ض خُٓذ ْاَغة الىقم باَخمام زام في الحًاعة الٟٖغ

بىن ُٞه ٖىض ٖىصتهم مغة ز هم ٧ل ما ًٚغ ىُاء والح٩ام ًُٞٗىن جدذ جهٞغ ظا ما جملُه الٚا اهُت للحُاة َو

 . 14ٖليهم ٣ُٖضتهم آهظا٥ ٩ٞاهىا ًًٗىن ٖلى ْهغ اإلاُذ عمؼا ٌكمىهه به لىن أخمغ

اث ٦كٟذ ٖضة مىمُاث حٗىص ئلى  جداٞٔ –ؾىت ٢بل اإلاُالص جدمل وقىما  2000ـ ٦ما أن الحٍٟغ

ت . –ٖلى حمالُتها  ت في أق٩ا٫ مخىاٍػ  ٖباعة ًٖ ه٣اٍ مىيٖى

أ٢غ َحروصوحـ اإلاإعر الُىهاوي الكهحر أن الىقم مً عمىػ الكغ١ التي ًدباهى  أما ٖىض الُىهان ٣ٞض

 . 15بها الىبالء 

ظا ما أ٦ضٍ  ىا الىقم في الٗهىع ال٣ضًمت و٧ان الٛغى مىه ججمُلُا َو ٦ما أن الهِىُىن ٖٞغ

ٟت م خُث أ٦ض أن ا 12( ١ لين -ثيان -مامً زال٫ ما أحى به اإلاإعر الهُجي ) مازكى بىلىالغخالت  إلاغأة الكٍغ

ً بأخؿً الغؾىماث ٩ٞاهىا بظل٪  اٞها وقىما زانت لختًز التي جيخمي ئلى ٖائلت ٚىُت جً٘ لُلت ٞػ

احُحن  ىت والجما٫ وزاهيهما َى الجغاخت ول٣ض وحض الىقم أًًا أًام ال٣َغ ٌؿخسضمىن لٛغيحن أولهما الٍؼ

ًًٗىن ٖلى أحؿاصَم وقىما في ٖهض خىبٗل خُث ٖثر ٖلى أ٢ىٗت َُيُت جدمل عؾىماث لغحا٫ ووؿاء 

هم  . 16مسخلٟت ألاق٩ا٫ ٧الهال٫ والخٍُى الٗمىصًت والضوائغ جتر٦ؼ في وحَى

ل٣ض ٖٝغ الٗغب في الجاَلُت الىقم و٧اهىا ًُل٣ىن ٖلُه اؾم ال٨خابت بالى٣ِ خُث ٧ان اليؿاء 

بالىقم ٣٦ى٫  ٌكمً ٖلى الىحه والُضًً والؼهض أما الغحا٫ ٌكمىن ٖلى الهضع و٢ض حٛجى الكٗغاء آهظا٥

حر ابً ابي ؾلمى :  َػ

 دًاز لها بالسكمتين كأنها      مساحع وشم في هىاشس معصم

ت بً الٗبض :  و٢ى٫ َٞغ

 لخىلة أظالل ببركة تهمد        ثلىح كباقي الىشم في ظاهس اليد

ىن  أما في الٗهىع الىؾُى ٣ٞض ل٣ي الىقم ٖىاًت زانت في أوعوبا واؾُا ٞٓهغ وقامىن مدتٞر

 في اهجلترا وحىعج ًىعقذ في عوؾُا . ماك دوهالد:أمثا٫ 

خُث اػصَغ الىقم الُاهباوي ٞىحضث جد٠  19وال٣غن  17وبلٜ الىقم طعوجه في الٟترة بحن ال٣غن 

ا اإلاىقىمت ٖلى لصجاٖت )٧الخحن ، ألاؾض ، اله٣غٞىُت جدمل أق٩اال خُىاهُت جخمحز بال٣ىة وا حَر ( ٚو

 اإلاُافئ جمجُضا لغحالها .أحؿاص الؿ٩ان الظًً ًدخٟلىن بُىم 

٣ُا ٣ٞض ٧ان الىقم وال ًؼا٫ ٢ائما ٖىض بٌٗ املجخمٗاث ٦مهغ ، جىوـ ، اإلاٛغب  أما في قما٫ ئٍٞغ

 ، لُبُا والجؼائغ .

ل٣ض ٖٝغ املجخم٘ الجؼائغي ٦باقي مجخمٗاث اإلاٛغب الٗغبي ْاَغة الىقم التي لٟخذ اَخمام 

ا الباخثت وزانت الٛغبُحن منهم الظًً ٦غؾىا و٢ إل ٖلى أؾغاَع ال لضعاؾت َظٍ اإلاماعؾت والَا خا ٍَى

حن منهم أمثا٫ :  ـ  bijot املالشم بيجىوزانت الٗؿ٨ٍغ  1920الظي ٢ام بضعاؾت خى٫ الىقم وكغث في باَع

لم الاحخمإ . والباخثت  التي أل٣ذ الًىء ٖلى َظٍ اإلاماعؾت في  ماثيا كىدزي في مجلت الاهثربىلىحُا ٖو
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ت باألوعاؽ . و٧ل َظٍ الضعاؾاث ج٨ك٠ ًٖ ججظع اإلاماعؾت و٢ضمها والظي ؾى٨ك٠ مإلٟها اإلاغأة الكا ٍو

 .ًٖ أَم أق٩اله والٛاًت مىه في املجخم٘ املحلي الخ٣ا

 اهىاع الىشم في املجتمع املحلي : -*

ٟي ئلى اإلاضن أًً أيُٟذ ٖلُه  مما ال ق٪ ُٞه أن الىقم وكأ في الباصًت واهخ٣ل بٟٗل الجزوح الٍغ

ت هٓغا لىحىص الىقم ٖلى حؿضَا وزانت الىحه ومً ج٣ىُاث  الهت بضٍو ت ٞو حضًضة ٣ُٞا٫ أن ٞالهت ٖهٍغ

ٗت  زلهىا ئلى وحىص أهىإ ٖضًضة  -مجخم٘ البدث–زال٫ الضعاؾت اإلاُضاهُت التي ٢مذ بها في مضًىت الكَغ

ُٟت م ا واؾدىاصا ئلى مً ألاق٩ا٫ التي حكمها اإلاغأة ول٩ل ق٩ل مً َظٍ ألاق٩ا٫ صاللت مُٗىت جهب في ْو

ُٟت التي ًإصيها ٧ل عمؼ مىقىم ٞىجض :  طل٪ جم ج٣ؿُم أهىإ الىقم اؾدىاصا ئلى الْى

 :الىشم الاعتلادي  "الفالي "-01

ى ٦ثحر الخىاحض في اإلاىا٤َ   ٣هض بها املجخم٘ املحلي " الخٟاؤ٫ والبر٦ت " َو وؿبت ئلى ٧لمت )ٞا٫( ٍو

ٍ اإلاىا٤َ أن الىقم ًجىب اإلاغأة الترمل لضي )الهىىص ( املحاٞٓت ٖلى ج٣الُضَا خُث ٌٗخ٣ض ؾ٩ان َظ

ل ( أما أٞغاص املجخم٘ املحلي ٞانهم ًٟؿغون الٗضًض  ُٗي الغحل ال٣ىة والُى٫ لُغص الكإم لضي ) البراٍػ َو

خب  مً الٓىاَغ أو ألاخضار ؾىاء ٧اهذ مٟغخت أو مدؼهت اؾدىاصا ئلى اإلاثل الكٗبي ال٣ائل " هىاصخي ٖو

ت ت َم  وبٌٗ مً الظٍع خب أي ٖخبت اإلاجز٫ والظٍع " ٞالىىاصخي هي حم٘ مٟغص هانُت أي الجبهت أو الجبحن ٖو

ألابىاء . ٞهظٍ الٗىانغ الثالر ٌٗؼي ئليها الىجاح أو الٟكل واهُال٢ا مً َظا اإلاثل جلجأ ألامهاث أو اليؿاء 

ؿغاث وئبٗاص ألاخؼان ٖمىما ئلى وي٘ الىقم الٟالي اٖخ٣اصا منهً بمٟٗىله السحغي ال٣اصع ٖلى حلب اإلا

 ومً أَم أهىإ التي ٧اهذ جىقم للٟا٫ 

  17:  وشم العياشة *

البا ٖلى الجبحن ، وهي مكخ٣ت مً الِٗل أي الحُاة  ٧اهذ حكمه ألامهاث ٖلى الظ٢ً أو الخض ٚو

أًام ًٓهغ اللىن  03بىاؾُت ؤلابغة أو مكلُت زم هً٘ ٚىجا بىاؾُت ئنبٗها ٖلى اإلاى٣ُت الضامُت ٞبٗض 

ظا الىٕى مً الىقم ال ًؼا٫ ًماعؽ ئلى ٚاًت  ؿمى الُٗاقت اٖخ٣اصا بأهه ًدٟٔ الحُاة َو ألازًغ للىقم َو

 ًىمىا َظا .

ً حهت أزغي ًىي٘ َظا الىٕى مً الىقم ٖلى حبحن الُٟل الظي جىفي اإلاىلىص الظي بٗضٍ ٦ما وم

أو الحغقت "بمٗجى الىدـ" ٞدكم ألام الابً الاخغف ئما في حبِىه  18ٌؿمُه أٞغاص املجخم٘ املحلي الاخغف

الًغب بالغحل ( أو في ؾا٢ه اؾدىاصا ئلى ئحابخه ًٖ الؿإا٫ جىُذ ) بمٗجى الًغب بالجبحن( وئال جه٪ ) 

ىا  اٖخ٣اصا منها بان َظا الىقم َى الظي ؾُدمي ألابىاء الظًً ًأجىن بٗض َظا الُٟل الاخغف مً اإلاىث َو

غاٝ التي جُغى ٖلى الجاهب الضًجي املجخم٘ املحلي بدث حٗمض ألام  خ٣اص في الٗاصاث وألٖا جٓهغ لىا ٢ُمت الٖا

 هللا مإمىت أن َظا الىقم َى الظي ٌُٗي الحُاة لؤلبىاء . ئلى وي٘ الىقم مبخضئت باؾم هللا ٖلُ٪ جى٧لىا ًا
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ل٨ً خؿب آعاء    19أما ًٖ ق٩ل َظا الىقم ٩ُٞىن ٖلى ق٩ل ٖالم )+( أو ما ٌؿمى الهلُب اللُبي 

اإلابدىزحن ) الىاقماث ( ٞان َظا الغمؼ ال ٖال٢ت له باإلاؿُذ الن َظا الخ٣اَ٘ ًمثل حٛلب ٢ىي الخحر ٖلى 

 جمىذ الحُاة لهظا الٟغص.٢ىي الكغ وبالخالي 

حن ألهه مىي٘ الىٓغ خؿب اإلاثل ٩ٞل شخيء ًىحض أو ٨ًخب ٖلى بئطن مً اإلاؿخدؿً أن ًىقم الج

َظٍ الىانُت ٞلما جىقم ؾُٗمل َظا ألازحر ٖلى ئبٗاص الكغ وألاخؼان وحلب ألاٞغاح .لظل٪ ٣ًا٫ )هىاصخي 

خب ( ٞاألمهاث ًخبر٦ً )مدِ زحر وبغ٦ت ( بالىقم ٖلى الجبح ن ألهه ًدمل مؿاع خُاة الٟغص مً مُالصٍ ٖو

ى الٗحن ( بمٗجى أن ما ؾُدضر  ئلى ظا ما ًهض٢ه اإلاثل الكٗبي ال٣ائل  )اإلا٨خىب ٖلى الجبحن حكٞى اجه َو ٞو

للٟغص زال٫ مؿاع خُاجه مضون ٖلى حبِىه لظل٪ ًىقم َظا الجبحن اٖخ٣اصا مً ألامهاث ئن َظا اإلاؿاع ئن 

َظا الىقم الن ئبٗاص ألاطي والكإم ال ٨ًمً في الىقم ٦غؾم أو ق٩ل ئهما  ٧ان ًدمل أخؼاها ؾخبخٗض بٟٗل

في ٖملُت ئؾالت الضم َظا ألازحر الظي ٧ان مىظ ألاػ٫ وؾُلت ال٢تران والخدام اإلا٣ضؽ باإلاضوـ و٣ُ٦ـ مً 

 .الهم"  ػا٣َ٫ىؽ الٗبىع ٦ما ٣ًا٫ في اإلاثل الكٗبي "حغي الضم 

ٖباعة ٖلى ه٣ُت بحن الحاحبحن . ٦ما أ٦ضث الضعاؾت ئن وقم الُٗاقت ًم٨ً أن ٩ًىن أًًا 

خ٣اصي أو الٟالي طا  لى َظا ألاؾاؽ ٧ان الىقم الٖا ت َىلُا ٖو اإلاُضاهُت أهه ًم٨ً أن ٩ًىن زٍُى مخىاٍػ

داث بٌٗ وؿاء املجخم٘ املحلي   –مٟٗى٫ سحغي اهُال٢ا مً ألاق٩ا٫ التي جًمنها واإلاخمثلت خؿب جهٍغ

 :ُٞما ًلي  –ضعاؾت المدىع 

ظة يض ال٣ٗم ٞاإلاغأة جً٘ الؿيبلت السيبلة السبىلة أي  : جض٫ ٖلى الخهىبت ووٞغة ؤلاهخاج حٍٗى

صلُل ٖلى زهىبتها و٢ضعتها ٖلى ؤلاهجاب ) وبظل٪ ججلب الغحا٫ مً زال٫ َظا الىقم الظي ًى٣ل زُابا 

ا بامخُاػ ئلى آلازغ الغحل .  أهثٍى

والا٦خٟاء الظاحي مً الىاخُت الا٢خهاصًت لظل٪ ٧اهذ مىظ ال َاإلاا ٧اهذ الؿيبلت عمؼا للُٗاء والخحر 

لُبُٗت املجخم٘ املحلي الظي ٌٗخمض ٖلى الٟالخت بالضعحت ألاولى زلضث َظٍ الؿيبلت  اال٣ضم ٞا٫ زحر وهٓغ 

٤ وقمها  ئال أن صاللتها ازخلٟذ ًٖ اإلاٗجى الا٢خهاصي في اما٦ً مسخلٟت مً الجؿض ألاهثىي ًٖ ٍَغ

ٟا٫ ا٢خضاء بٗضص خباث ٍ ئلى الخهى خٗضالخ ت والتي حٗجي ال٣ضعة ٖلى ئهجاب أ٦بر ٖضص مً ألَا بت ألاهثٍى

ت ٖمىما ووؿاء املجخم٘ املحلي زهىنا َظا الغمؼ  ال٣مذ اإلاىحىصة في الؿيبلت وبالخالي جً٘ اإلاغأة الجؼائٍغ

ى زُابها ألاهثىي بامخُاػ   .لخمغع لآلزغ الغحل ال٣ضعة ٖلى ؤلاهجاب َو
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 " وشم السبىلة "السيبلة                                           

 ": الىشم العالجي الىكائي "الجسد املٍسض-2

ُٟت ٖالحُت وو٢ائُت مً ألامغاى في املجخم٘ املحلي ، ل٣ض  ى مً بحن أَم أهىإ الىقم الن له ْو َو

ٟا٫ الظًً ٌٗاهىن مً ألالم أو  ما ٌٗٝغ بمغى "الخُا٫ " ْل وؾُلت ٖالحُت وجماعؽ جدضًضا ٖلى ألَا

البا ما ٩ًىن َظا الىقم ٖلى الجبحن ٖلى ق٩ل زِ : أو ٖلى ْهغ الُض  خؿب اإلاىُى١ الكٗبي الجؼائغي ٚو

ى ٖلى الٗمىم لِـ الٛغى مىه الىقم ئهما َى وؾُلت  ت ( َو ت )قلُاث مخىاٍػ ٖلى ق٩ل زٍُى مخىاٍػ

٣ت مً أَم َغ١ الخضاوي ٖالحُت بمٗجى الهضٝ َى ٖالج اإلاغى بىاؾُت َظا الىقم وحٗ خبر َظٍ الٍُغ

 لكٗبُت ا

٤ الُٗىحن والٟغاع مغى  :الخيال -* ٟا٫ ألا٢ل مً ٖامحن مً أبغػ أٖغايه بٍغ ًهِب ألَا

 مً م٩ان الىىم لُال .

ٓهغ ٖلى حباٍ بٌٗ الغحا٫ واليؿاء مً  ئن َظ ا الىٕى مً الىقم ال ًؼا٫ ًماعؽ ئلى ًىمىا َظا ٍو

ظة مبحن ٦ما َى زال٫ الخِ املجؿض ٖلى الج ٣ت . ُٞخجلى أن الىقم َىا َى حٍٗى جؿض ٖلى الهىعة اإلاٞغ

مسخلٟت مثل  أق٩ا٫ًًًٗ وقىما طاث  ألاحيوناصٞىا في بدثىا َظا الٗضًض مً اإلابدىزاث يض اإلاغى 

المت +والخٍُى اإلاؿيىت في  وعاءَا َى الٗالج مثل  الؿببو٧لً  أحؿاصًَمسخلٟت مً  أما٦ًالضائغة ٖو

 في الهىع الخالُت : َى مىضح ما

      
           لعالج أالم الصهدة"املعصم"            لعالج أالم السكبة لعالج ما ٌعسف بالصفسا              
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 لعالج أالم املعدة   لعالج آالم الصهدة"املعصم               

 الراكسة  ( -الىشم التركازي : )الجسد *3

بت مىه ، ٩ٞلما ًىٓغ ئلُه ًخظ٦غ الٓغوٝ التي ويٗه ٞيها  ى الىقم الظي ًًٗه ناخبه ٚع َو

ً للحىاصر اإلاهمت لحُاة الٟغص  الجماٖت ٖلى أحؿاصَم  أوومًمىهه لظل٪ َظا الىٕى مً الىقم َى جضٍو
البا ما هجض َظٍ الاوقمت 20 كم دلضي الٗكا١ ٞ وج٩ىن َظٍ الاوقمت في بٌٗ اإلاىاؾباث ٧الؼواج مثال ٚو

٩ىن في الؿاٖض أو الهضع  خه أو٫ مغة أو الحٝغ أو٫ مً اؾمهوأخب أجهع  ظيال غحلاؾم ال تالكاب ظا ٍو َو

ذ بها  صازل َظا املجخم٘  اإلاغأةالىٕى ٢لُل الخىاحض في املجخم٘ املحلي هٓغا ل٣ُم الحُاء والحكمت التي ٖٞغ

ا الٗٝغ الاحخماعي ٖلى الخدلي اإلاهٛغ  اويٗى  أٞغاصاالا اهه وحضها في ًٞائىا البكغي .بها   والتي ًجبَر

ت والتي جض٫ ٖلى الٓغوٝ التي ٧اهىا ٌِٗكىنها مثل وقم الغومي "الٗؿ٨غي  أزىاءوقىما  الح٣بت الاؾخٗماٍع

 : أصهاٍ" ووقم الُُاعة "الُائغة "٦ما َى مىضح في الهىع  ألاحىبي

 
ة "وشم الغا                                         وشم السومي     زة "العائسات العسكٍس

يني : )الجسد -04  (  الجمال -الىشم الجمالي التًز

خم في أما٦ً  مسخلٟت مً الجؿض بدُث  ىت ٍو ٚالبا ما هجض الىقم ٖلى الجؿض ألاهثىي ٌؿخسضم للٍؼ

الظعإ ووقم الٗى٤ ووقم الجبهت ...الخ واَم ًيؿب الىقم ئلى اإلا٩ان اإلاىحىص به ٞى٣ى٫ وقم الخض ووقم 

ظا  ًاء التي جىقم هجض : الُض ، الظ٢ً ، الهضع ، ال٨خ٠ ، الظعإ ، البًُ ) الٗاهت ( ، الٟسظ ...الخ َو ألٖا

 . 21ما هجضٍ ٖلى ال٨بحراث ؾىا
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ا في املجخم٘ املحلي لظا حٛجى به  و٢ض ٦كٟذ الضعاؾت اإلاُضاهُت أن َظا الىٕى مً الىقم ألا٦ثر قُٖى

اوي الكٗبُت مثل أٚىُت لِٗسخى  مىظ ال٣ضًم الكٗغاء ٖمىما وؾ٩ان اإلاى٣ُت زهىنا في بٌٗ ألٚا

 الجغمىوي ج٣ى٫ :

جيك الىشام  خدة ًاخدة ٍو

دغ الربان  ًىشم الصهدا ٍو

 لغصال ًىلغ بالىلعة خعىة

تىن و ًىعع في هفعة   22واد الٍص

جُ٪ الىقام " ئن الىقم ٧ان ًماعؽ ٦مهىت  ىا ًبحن لىا اإلاٛجي ِٖسخى الجغمىوي في "خضة ًاخضة ٍو َو

اٝ خاملحن ألاصواث ألاؾاؾُت للىقم ) ؾ٨حن أو مكلُت  ٣ًخاث منها الىقامىن  ٩ٞان ًجىبىن ال٣غي وألاٍع

خاصة أو ابغ وماصة الىإوع أو ٦ما ٌؿميها أٞغاص املجخم٘ املحلي الٛىج الظي ًمال به مىي٘ الىقم لُُٗي له 

د٪ ٖلى اإلاىُ كب ٌؿمه أَل اإلاى٣ُت "الغمغام " ًُدً ٍو ٣ت اللىن ألاػع١ أو ألازًغ بٗض طل٪ ٖو

ى مً أَم  دِ الظبان " بمٗجى ٌكم مٗهم الُض َو اإلاىقىمت ( ٦ما ًىضح في البِذ الثاوي "ًىقم بالؼهضا ٍو

ألاما٦ً التي جدباهى بها اإلاغأة في املجخم٘ املحلي باٖخباٍع ٢اصعا ٖلى ال٣ُام بمجمل اإلاهام التي حؿىض ئلُه ومً 

اهى اإلاغأة في َظا املجخم٘ ب٨بر مٗهمها ومً زم زم ًض٫ ٖلى ٢ضعة اإلاغأة ٖلى ال٣ُام بأقٛا٫ البِذ ٞخدب

ىه بالىقم ومً ابغػ ما ًغؾم ٖلُه الظبان بمٗجى خكغة الظبابت التي جمثل بك٩ل َىضسخي جخسلله  طَبذ جٍؼ

ه٣اٍ أما في البِذ الثالث "ًى٣ِ بالى٣ُت زُىة لٛؼا٫" ًً٘ ه٣ُت ه٣ُت بىاؾُت ؤلابغ  مكبها اإلاؿاٞت 

٣ت مً َغ١ الىقم وهي الىزؼ باإلبغ بدُث ج٩ىن الى٣اٍ حض بسُىة نٛحر الٛؼا٫  ٞهى ً ىضح لىا ٍَغ

ى ٦ىاًت ًٖ بغوػ  خىن " َو مخ٣اعبت مثل ج٣اعب زُىاث نٛحر الٛؼا٫ أما في ٢ىله "ًىُ٘ في هُٟت واص الٍؼ

) مى٣ُت َظا الغؾم الظي ويٗه الىقام والظي ًٓهغ مً أما٦ً بُٗضة مثل هُٟت املجاوعة خضوصًا 

    :وفي مىي٘ آزغ ٣ًى٫  .جخم٘ املحليجىوؿُت ( للم

 (ال ثدلفي ًميىا الهه ًىعكس عليك الثدلفي الًدكىك   )                                 

 والثمسض ي ظىل عامك   )ال ثمسض ي على مداز السىة (                                         

 ال سبد مً املىت ثدًك     )ال بد ان ثاخرك املىت(                                          

 والدود ًىكل وشامك         )وثاكل الدًدان وشمك (                                         

وؿخيخج مً البِذ ألازحر أن الىقم َى ٦خابت جغجبِ بالجؿض وجخدضي الؼوا٫ وجؼو٫ ٣ِٞ بٟىاء 

 َظا الجؿض .

ىت وحماال ٖلى اإلاغأة ٣٦ى٫  ٦ما حٛؼ٫ قٗغاء اإلاٛغب الٗغبي في مىاي٘ ٖضًضة بالىقم الظي ًًٟي ٍػ

 أخضَم :

 )وشم على الثدي شدًد الصزكة ( وشمة على البزول ًامصزكها

 خسكت كلبي كبل ما هلحلها )خسق كلبي كبل أن أصل إليه (
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لة ظىل الهىاء( لة والهىاء في ظىلك )أهت ظٍى  اهت ظٍى

 )ًا ليتني أصبذ وشما على ثدًك ( 23يتني وشام على بصولكًا ل

ى الهضع وجدضًض الثضي مبِىا ال٣ُمت  حٛجى الكاٖغ َىا بمىي٘ آزغ مً مىاي٘ الىقم َو

الجمالُت التي ًًٟيها َظا ألازحر ٖلى الجؿض ألاهثىي مخمىُا أن ٩ًىن مىي٘ طل٪ الىقم ومً َىا جخجلى 

غائُت التي ًإصيها الىقم ٖلى حؿض ألاهثى .  ُٟت الٚا  لىا الْى

 أشكال الىشم :

ت ٦ما أنها في طاث الى٢ذ جسخل٠ مً ال حٗض وال جد صخى ألاق٩ا٫ اإلاىقىمت ٖلى ألاحؿاص ألاهثٍى

م٨ً ج٣ؿُمها ئلى ماًلي :  مجخم٘ ئلى آزغ وصازل املجخم٘ الىاخض مً ٢بُلت ئلى أزغي ٍو

 جإ٦ض لىا َظٍ ألاق٩ا٫ ًٖ الٗال٢ت ال٣ائمت بحن ؤلاوؿان والحُىان مىظ ال٣ضم  أشكال خيىاهية :

مه الخام ومً ابغػ أق٩ا٫ الحُىاهاث التي الخٓىاَا ٖلى أحؿاص مً زال٫ اجساطٍ لحُ ىان مٗحن ََى

ت والؿالم أما  فالحمامةُٖىت الضعاؾت الحمامت وألاٞعى  ٞغمؼ للكغ والٛضع  ألافعى( 02)الك٩ل عمؼ للحٍغ

غة   .(01)الك٩ل أو باألخغي اإلاغأة الكٍغ

               
    

 بين السبابة والابهام و  وشم االحمامة على الساعد         وشم ألافعى على ظاهس االيد

 املجخم٘ في : مً ابغػ واَم ألاق٩ا٫ الىباجُت التي ٧اهذ جىقم ٖلى الجؿض ألاهثىي  أشكال هباثية

 املحلي هجض : 

ًأحي بك٩ل زِ ، : مً أ٦ثر الغمىػ اإلاخضاولت مىظ ال٣ضم ًىقم ٖلى الجبحن  . سعف الىخيل

ىت والاهخهاع في اإلاٛغب الٗغبي ئال  ى مً ابغػ عمىػ الٍؼ مؿخ٣ُم جخٟٕغ مىه زٍُى نٛحرة مً الجهخحن َو

اجُا ًٟغ١ بحن ألاَالي وألاحاهب ومً َىا جٓهغ الضاللت ألازغي للىقم باهخ٣اله  اهه في الجؼائغ ٧ان صلُال ٍَى

ت الاحخماُٖت ٞأنبذ الجؿض هها ٢ابال لل٣غاءة مً ؾمت حمالُت ئلى ما َى ابٗض مً طل٪ اهه خامل لل هٍى

مً َٝغ آلازغ اإلاٛاًغ واملخخل٠ الظي ًخم٨ً مً الخٗٝغ ٖلى الصخو اإلاىقىم مً زال٫ ما ًدمله 

ت خُث ٧اهذ اليؿىة جًٗ ٍغ ظا ما ٧ان ؾائضا أًام الثىعة الخدٍغ الىقم لهضٞحن  ًحؿضٍ مً وقىم َو

٤ بحن ألا  احي  ًخجلى في الخٍٟغ َالي وألاحاهب والثاوي جدهُجي صٞاعي إلبٗاص اإلاؿخٗمغ الظي ٧ان ألاو٫ ٍَى

اث وبالخالي لجأ ت بٛغى خماًت الٗغى ن ًىته٪ ٖغى الجؼائٍغ اليؿىة ئلى الىقم في الح٣بت الاؾخٗماٍع

ظا ما أ٦ضجه الضعاؾت اإلاُضاهُت   .والكٝغ مً اإلاٛخهب َو
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 "سعف الىخيل "وشم الىخلة 

 ل٣ض أيحى الجؿض ألاهثىي لضي مجخمٗاث اإلاٛغب الٗغبي خ٣ال للؼزاٝع  ألاشكال الهىدسية :

ت ، ل٣ض بضا الىقامىن بىي٘ الى٣ُت وهي ق٩ل َىضسخي وجدىلذ الى زِ  والغؾىماث الهىضؾُت الٍٟٗى

 24مؿخ٣ُم زم ئلى مٗحن وصائغة ....الخ 

مجمل   La femme chaouia des Auresفي ٦خابها   M.GAUDRYول٣ض ٖضصث لىا ال٩اجبت الٟغوؿُت 

ت باألوعاؽ ومً بُنها ألاق٩ا٫ الهىضؾُت ٦ما َى مىضح في الهىعة  اق٩ا٫ الىقم التي جًٗها اإلاغأة الكاٍو

 25أصهاٍ .

ىا جلٟذ الاهدباٍ ئلى أن َظٍ الىقىم ؾىاء ٧اهذ زٍُى مؿخ٣ُمت او مى٨ؿغة ٞانها جىي٘  َو

ىب ُٞه مً َٝغ الغحل . اليٟاء حاهب حمالي  ٖلى الجؿض ألاهثىي اإلاٚغ

ت ٚحر مىتهُت  ىا ججضع ؤلاقاعة ئلى الضاللت الؿُمُائُت للخِ ، ٞمً اإلاىٓىع الهىضسخي َى مجمٖى َو

ئال أن الخِ اإلاىقىم ؾىاء ٖلى ط٢ً أو حبهت اإلاغأة ٞاهه  26مً الى٣ِ بمٗجى آزغ اهه لِـ له خضوص 

 مدضوص له ه٣ُت بضاًت وه٣ُت نهاًت ما ًىحي بان َإالء اليؿىة لهً خضوص ج٣ُضًَ وال ًجب الخغوج ٖنها.

ؿمى الىقم الظي ٩ًىن ٖلى ق٩ل زٍُى    ، ول٣ض لىخٔ مً زال٫ الضعاؾت اإلاُضاهُت  بالسيالةَو

حن ومً زالله جمغع عؾالت لآلزغ أن َظا ألازحر حكمه ألامه اث ٖلى حباٍ بىاتهً بٗض ٞترة البلٙى بٛغى التًز

بانها بيذ هاضجت وبلٛذ ؾً الؼواج ، باإلياٞت ئلى ألاق٩ا٫ الهىضؾُت جل٪ ٞان اإلاغأة في املجخم٘ املحلي 

 جً٘ وقىما مؿخىخاة مً الُبُٗت ٧الهال٫ والىجمت والكمـ .

                  
 وشم السيالة                                                   
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ىت بدُث ٧اهذ جىقم لضي أٞغاص  فالىجمة : مً أ٢ضم ألاق٩ا٫ التي اؾخٗملها الٗغب في وقم الٍؼ

ظا ما ًخىضح في الك٩ل  املجخم٘ املحلي ٖلى ْهغ الُض بحن الؿبابت وؤلابهام وج٩ىن َظٍ الىجمت زماؾُت َو

وضحخه ال٩اجبت ماجُا ٧ىصعي ان َظٍ الىجمت في اٖخ٣اص أٞغاص املجخم٘ املحلي جبٗض الٗحن الظي  15ع٢م 

ت  غة الخخىائها ٖلى زمؿت عؤوؽ ٞلُاإلاا اٖخبر الٗضص زمؿت م٣ضؾا ل٣ضعجه السحٍغ الحاؾضة والكٍغ

 إلبٗاص الٗحن الحاؾضة .

الٗضص( ٞلُاإلاا  –اإلاغأة  ًىضح لىا الض٦خىع ٖبض ال٨بحر الخُُبي في جهيُٟه لبٌٗ أق٩ا٫ الىقم )

٧اهذ ألاق٩ا٫ الهىضؾُت اإلاىقىمت طاث زمـ مغ٦باث ئط ًدٓى الٗضص زمؿت بخ٣ضٌـ َائل مىظ ػمً 

بُٗض لضي قٗىب اإلاٛغب الٗغبي ُٞظَب الخُُبي ئلى ئُٖائه جٟؿحرا صًيُا مؿخىحى مً لٟٔ الجاللت هللا 

الٗضص زمؿت ئلى ًض ٞاَمت اإلاىبؿُت التي مً أ.٫.٫.٫.ٌ ل٨ً َظا الٗضص ْهغ ٢بل ْهىع ؤلاؾالم ٞحرحٗىن 

 قأنها نض الٗحن وألاطي.

ىت   مىما ٞان حمُ٘ ألاق٩ا٫ التي جىقم وج٩ىن زماؾُت أو جدخىي زمؿت أحؼاء ٞانها جىقم للٍؼ ٖو

ىت مٗجى مؿختر ج٣ضًٍغ نض الٗحن وألاطي وئبٗاصَما ًٖ اإلاغأة .  ووعاء جل٪ الٍؼ

ى الٛالب لض ى نض و٢ض جأزظ مىيٗا آزغا َو ى الخض إلاٗىُحن ألاو٫ َو ي وؿىة املجخم٘ املحلي َو

حن الخض الظي ًًٟي ٖلُه الىقم بلىهه ألاػع١ أو ألازًغ حماال  ٦ما َى أزاطا الٗحن والثاوي لٛغى جٍؼ

 اإلابدىزاث : ئخضيمً  واإلاأزىطة أصهاٍمبحن في الهىعة 

     
 ألاًمًعلى الخد  الىجمةوشم 

وحكمه أو الخض  : جأزظ هٟـ اإلاىي٘ الظي جأزظٍ الىجمت أي بحن الؿبابت وؤلابهام  أما الشمس

ت والؿالم   ٞلُاإلاا ٧اهذ الكمـ  ت جىُىي ٖلى مٗجى الحٍغ ىت ٦ما أن صاللتها الغمٍؼ وؿاء املجخم٘ املحلي للٍؼ

جخم٘ املحلي ٣ًىمىن ئلها لضي الٗضًض مً الكٗىب التي ٖبضتها ول٣ض أزبدذ الضعاؾت اإلاُضاهُت  أن أٞغاص امل

ٟا٫  باإلاماعؾت ح٨ٗـ لىا َظٍ ال٣ُمت التي جأزظَا الكمـ في خُاتهم ٞأزىاء ؾ٣ٍى ؾً أو يغؽ اخض ألَا

ساَبها ٢ائال  ٞان ألام أو الجضة ج٣ى٫ له أن ٣ًابل مىي٘ الكمـ زم ًغمي ججاَها طل٪ الؿً أو الًغؽ ٍو

 و٧أن الكمـ هي التي تهب .مٗها  في ٖال٢ت َلب "َا٧ي ؾً الضاب وأُُٖجي ؾً الٛؼا٫ " بمٗجى أهه ًضزل 
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 وشم الشمس على الخد الاٌسس

 هتائج الدزاسة : 

 مً زال٫ الضعاؾت اإلاُضاهُت لٓاَغة الىقم ٖلى الجؿض ألاهثىي للمجخم٘ املحلي هسلو ئلى ما ًلي : 

ذ جُىعا ملحّى ٖبر  -1 الىقم َى ْاَغة أو مماعؾت ٢ضًمت جىُىي ٖلى حملت مً اإلاٗخ٣ضاث التي ٖٞغ

 الحًاعاث ؤلاوؿاهُت .

ها ؤلاوؿان والتي أصث به ئلى الاَخمام بجؿضٍ مما حٗله  -2 ٨ٌٗـ لىا الىقم مغخلت مً الغقي التي ٖٞغ

ِىه وججمُله . ٨ًٟغ في  وقمه بٛغى جٍؼ

ُضة بحن ؤلاوؿان ئن ٚالبُت ألاق٩ا٫ اإلاىقىم -3 ظا صلُل بحن ٖلى الٗال٢ت الَى ت مؿخمضة مً الُبُٗت َو

 وبُئخه و٢ىة اٖخ٣اصٍ في بٌٗ الىباجاث .

ىت   -4 الجؿض ٧ان وال ًؼا٫ ًٞاء حك٨ُلُا مً زال٫ مماعؾت الىقم التي ٧ان َضٞها في أٚلب ألاخُان الٍؼ

 والجما٫ لهظا الجؿض ألاهثىي اإلاُلىب مً ٢بل آلازغ الغحل .

ُٟت و٢ائُت مً زال٫ اٖخ٣اص أٞغاص املجخم٘ املحلي في بٌٗ الاوقمت التي مً قانها الٗالج للى   -5 قم ْو

٣ؿُت مً زال٫ ٖملُت ؾُالن الضم الظي اٖخبر مىظ ال٣ضم ٣َـ ٖبىع " ؾا٫ ألامغاىوالى٢اًت مً  ، َو

خ٣اص باإلاٟٗى٫ السحغي لهظا ال٣ُـ حٗل أٞغاص املجخم٘ املح لي مدكبثحن به ئلى الضم عاح الهم " ٣ٞىة الٖا

م ؤلاؾالم لهظٍ اإلاماعؾت ومً َىا جخجلى ٚلبت الٗٝغ الاحخماعي الظي جم حكغبه ٖبر  م جدٍغ ًىمىا َظا ٚع

ُمىتها لٟتراث  أن أيمغاخل الخيكئت الاحخماُٖت ٖلى الىو الضًجي ، َظٍ اإلاماعؾت ٞغيذ وحىصَا َو

لت  خُث هاٞؿذ َظٍ اإلاٗخ٣ضاث الُٛبُت بىحىصَا واؾخمغا ُمىتها ما حاءث به ال٣ُٗضة الضًيُت ٍَى ا َو َع

ظا عاح٘ بالضعحت ألاولى ئلى اإلاغأة التي ج٨غؽ َظٍ اإلاماعؾت خٟاْا ٖلى جغار آبائها  .  َو

جلٗب ألاهثى في املجخم٘ املحلي صوعا باعػا في ئٖاصة ئهخاج ) ٖلى خض حٗبحر بىعصًى ( وجُٟٗل الث٣اٞت  -6

وهي ال٣ائمت ٖلى ٖملُت الىقم  ٞهي ألام التي جدمي أبىائها مً اإلاىث الكٗبُت ألنها ألا٦ثر جمؿ٩ا بالخ٣الُض 

ت ابىتها للؼواج بىقم الؿُالت وجداٞٔ ٖلى وؿلها مً اإلاىث مً  ٤ وقم الُٗاقت وجهغح بجاٍَؼ ًٖ ٍَغ

ا  ً ػهضَا ونضَع زال٫ وقم الحغقت وجهغح ٖلى ٢ضعتها ٖلى ؤلاهجاب وب٨ثرة مً زال٫ وقم الؿيبلت  وجٍؼ

ٛغي بجمالها الغحل ٣ُٞضم ٖلى الخٛجي بها والؼواج منها ...الخ   ومً َىا ٧اهذ اإلاغأة جدخل م٩اهت ووحهها لخ

الحه ،الؼواج ، ؤلاهجاب ....الخ   احخماُٖت جى٧ل ئليها مسخل٠ اإلاهام الى٢اًت مً اإلاغى ٖو

ت والث٣اُٞت، مً زالئن الىقم ئطن  -7 ٫ ْاَغة أهتروبىلىحُت حٗبر ًٖ زهائو ؤلاوؿان الحًاٍع

ال٣ُىؽ التي ًماعؾها ، والٗاصاث التي حٗىص ٖليها.بمٗجى أن الىقم ٣َـ أهتروبىلىجي حٗٝغ ٖلُه 
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ؤلاوؿان مىظ الٗهىص الٛابغة، وماػا٫ ًماعؾه بك٩ل ًىمي. ًٞال ًٖ طل٪، ٌٗخبر الىقم ٖالمت 

ا ت َظا ؤلاوؿان و٦ُىىهخه وئوؿِخه وئزىِخه الٗغ٢ُت والهٍى ت حٗبر ًٖ ٍَى ٣ُُت عمٍؼ جُت، وجمحٍز ؾُمَُى

بك٩ل حلي ًٖ قٗىب الٗالم، وجبحن مضي ازخالٞه الكضًض ٖنهم ، ٦ما ٌٗبر الىقم ًٖ اهخ٣ا٫ الٟغص مً 

 مغخلت الُٟىلت ئلى مغخلت الغقض والاهخماء ئلى الجماٖت ال٣بلُت 

ت، وعمؼا لل٨ُىىهت وؤلاوؿُت. بمٗجى أن الىقم مإقغ خًاعي وز٣افي ٖلى -8  الىقم ٖالمت ؾُمُائُت للهٍى

٠  بٌٗ عمىػ الىقم في ٦ثحر  جىاحض ؤلاوؿان في الؼمان واإلا٩ان.لظل٪، لظل٪ هجض بٌٗ الجمُٗاث جْى

مً الخٓاَغاث ألاصبُت والث٣اُٞت، ٖلى أؾاؽ أن الىقم َى ٖالمت صالت ٖلى وحىص َظا ؤلاوؿان مداٞٓا 

 أها ٖلى مىعوزه الث٣افي ، اهه  ًدُلىا ئلى  اإلا٣ىلت الخالُت التي حكبه ال٩ىحُُى ا
ً
لض٩ًاعحي:" أها مىقىم ئطا

 مىحىص".

 الهىامش:
                                                           

ة "دزاسة هلدًة ملازهة الؿُض خاٞٔ الاؾىص :   1 لها لالثجاهاتالاهثروبىلىحيا السمٍص "،  الحدًثة في فهم الثلافة وثأٍو

ت ، مهغ ، ص/ٍ ،   . 11.م.2001ميكأة اإلاٗاٝع ، الاؾ٨ىضٍع

غة ابغاَُم :    2 " ،الىاًا للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘ ، صمك٤ ،  وحىه الجسد" الاهثروبىلىحيا والاهثربىلجيا الثلافيةالَؼ

 . 81.م. 2009،  1ؾىعٍا ، ٍ

 . 120.م. 1992،  2، ٍ 3، صاع ناصع ، بحروث ، لبىان ، ج لسان العسبابً مىٓىع :   3

 .47، م.13هٟـ اإلاغح٘ ج  4

 4، الٗضص  37" مجلت ٖالم ال٨ٟغ ، مجلض  "ثعىز مفهىم الجسد مً التأمل الفلسفي الى التصىز العلميًىؾ٠ جُبـ :   5

 .37-36.م. 2009، 

 . ٦220ٍغ ، م،مغح٘ ؾب٤ ط 15،ج  : لسان العسبابً مىٓىع   6

ذ ٖبض ال٨بحر الخُُبي :  -63، م.2009،  1، جغ : دمحم بىِـ ، ميكىعاث الجمل ، بحروث ، لبىان ، ٍالاسم العسبي الجٍس

64.7  

 .65ٖبض ال٨بحر الخُُبي : اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م .  8

 .220. م.15،، صاع ناصع ، بحروث ، لبىان ج  لسان العسبابً مىٓىع :   9

ـ :  10 ت الجامُٗت للُباٖت واليكغ  الاهتروبىلىحيا مداخل وثعبيلاتهسبت مً أًٖاء َُئت الخضَع ،صاع اإلاٗٞغ

ت ،مهغ ، ص/ٍ ،   .15.م .2005،ؤلاؾ٨ىضٍع

ش ،  مدخل إلى مىاهج البدث في علم إلاوسان الاهثربىلىحياٞخُدت دمحم ابغاَُم ومهُٟى خمضي لكىاهتي "  11 ، صاع اإلاٍغ

اى ، اإلامل٨    186- 185.م.1988ت الٗغبُت الؿٗىصًت ، ص/ٍ الٍغ

ُٟت ؾىت   ٗت ومىا٣َها الٍغ ٗت .2008حضو٫ الاخهاء الؿ٩اوي إلاضًىت الكَغ   12،م٣غ بلضًت الكَغ

غة ابغاَُم :   13  .128-127مغح٘ ؾب٤ ط٦غ ،م .م. الاهثروبىلىحيا والاهثربىلجيا الثلافيةالَؼ

ت ، نُضا ، لبىان ،  ة اهثربىلىحية واحتماعيةاملجتمع الليبي دزاسٖبض الجلُل الُاَغ :   14  1969، اإلا٨خبت الٗهٍغ

 .187.م.

 .189، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ .م. دزاسة اهثروبىلىحية واحتماعية املجتمع الليبيٖبض الجلُل الُاَغ :   15
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، عؾالت ماحؿخحر ، مٗهض الث٣اٞت الكٗبُت  املمازسات املغيرة لعبيعة الجسم الىشم لىمىذحا.بً ؾلُمان ٖبض الىىع :   16

 .19.م.1998-1997، حامٗت جلمؿان ، الجؼائغ ، 

ُت البدحري بً خبحرة :   ، صاع الجسد واملجتمع ، دزاسة أهثربىلىحية لبعض الاعتلادات والتصىزات خىل الجسد نٞى

  22517،م. 2008، 1دمحم ٖلي لليكغ ، جىوـ ، ٍ

  0118م٣ابلت م٘ مسبر ع٢م  

 04م٣ابلت م٘ مسبر   19

، عؾالت ماحؿخحر ، مٗهض الث٣اٞت الكٗبُت  املمازسات املغيرة لعبيعة الجسم الىشم اهمىذحا.بً ؾلُمان ٖبض الىىع :   20

 .61-59.م.1998-1997، حامٗت جلمؿان ، الجؼائغ ، 

ةم٣ٟىصة نالح :   21  . 331، م. 2009،  2، صاع الكغو١ ، الجؼائغ ، ٍ املساة في السواًة الجصائٍس

 4م٣ابلت م٘ املخبر   22

ُت السححري بً خخحرة :   23 "، مغح٘  الجسد واملجتمع "دزاسة لبعض التصىزات واملعتلدات املسثبعة بالجسدنٞى

 .228-227ؾب٤ ط٦ٍغ ،م.

   45.24.م.1979لليكغ ، بٛضاص ،  ، صاع الجاخ03ٔ" ،مجلت الترار الكٗبي ،الٗضصوشىم الحىك لُث الخٟاٝ : " 

25  Mathea Gaudry : la femme chaouia des Aures ;etude sociologie berbere ;ed /paul geuthner ; 

paris ;France ;1929.   p43. 

 81م ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  املمازسات املغيرة لعبيعة الجسمبً ؾلُمان ٖبض الىىع :    26
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2 

ؤمهاث  مُِاض مِجن ًِِع مظخىي اإلاظاهدة الاحخماكُت لدي بةكداداهخمذ الدزاطت الحالُت  :ملخص

 ها ومِاًِظ  الاحخماكُتبلد الاػالق كلى الادب الىـسي إلاىطىق اإلاظاهدة ألاػٌا٘ اإلالاُحن كِلُا ,

جمثل مصادز ( بىد مىشكت كلى طخت ؤبلاد 87بىاء مُِاض مٖىن مً ) في اإلاىطىق, جموالدزاطاث الظابِت 

ت هي: بلد  م الؼٌل اإلالاَ  كِلُااإلاظاهدة اإلامٕىت ل  ؤي الصوج وازىة وؤزىاث الؼٌل  اإلاظاهدة ألاطٍس

 اإلالاُحن حملُاث ؤولُاء ألاػٌا٘,م ؤلازىة وألازىاث اإلالاَ ,بلد اإلاظاهدة اللاثلُت واإلاِصىد بها والدي ألا 

طلذ الباخثت للخدِّ دي الىٌظُت البُداهىحُت ,الجحران ,الاصدُاء ,ولخدُِّ هرا اله كِلُا, اإلاسآص

مً مدٕم  ( ؤطخاذ 22كسض اإلاُِاض كلى مجمىكت مٖىهت مً)خُث , مً صدَ وزباث هرا اإلاُِاض 

كلى جم الحص٘ى التي اػازبها الاطاجرة املحٕمىن  حاملت ابً زلدون جُازث ,وبلد احساء الخلدًالث

دُاء هـسا للخوُحر الاحخماعي دمج بلد الجحران مم بلد ألاصبلد ( بىد لخمع ؤبلاد ,87مُِاض مٖىن مً )

( ,جلذ هره %09-07بحن ) الاجٌاَ وظبت وجساوخذ  ,دوز الجحرةكلى املجخمم الجصاثسي  وجِلص الحاصل 

د للمُِاض والثباث الاخصاجي لحظاب الاحظاَ الدازلي  الخؼىة كملُت الخدلُل ػبّ اإلاُِاض كلى  ُو

ً البُداهىحُحن إلادًىتي جُازث  ( ؤم ػٌل ملاَ كِلُا ممً ؤبىائه87ًكُىت مٖىهت مً ) ٍص مسجلحن باإلآس

٘ ُد جم وجِظمظُلذ ,و  م) لٖل  البىىد دازلي كلى احظاَ  الحصى خم ً( 78و) ( 22ماكدا البىدًً ُز

ٓما جم خظاب الثباث ,( 7.070) ٓسو هبارالٌا  الثباث الٕلي  للمُِاض  بدظاب ملامل  خرًهما ,وبلى

( وبلد الخإٓد مً الصدَ والثباث ًمًٕ اكخماد هرا 7.708-7.777) صٌُت وجساوخذ ُُمه بحنبالخجصثت الى

ت  ٘ اإلالاُحن كلىاإلاُِاض لُِاض مظخىي اإلاظاهدة الاحخماكُت لمهاث الاػٌا  .البِئت الجصاثٍس

 ام الؼٌل اإلالاَ كِلُا.الاكاُت اللِلُت ,  :مُِاض اإلاظاهدة الاحخماكُت , املفخاحيت الكلماث

Abstract : The récent study were interested in preparing a standard  scale that 

measusures the level of social support to mothers of mental handicaped children , 

and after seeing the theoretical  literature of social support and the previous 

study ,we have fownded  a scale  formed  of(78) items devided on six   

dimensions which represents the resouses possible of supports to the mother of 

handicapped mental child  its :1/ the dimension of small family(the husband and 

other children ), 2/ the dimension of the big family (the grand father,uncles  ,aunts 

,3/ associations of the handicapped parents ,4 /psychological  and pedagogical 

centers for children with mental disabilities  , 5 / the neighbours , 6/the friends ,in 

order to achieve that objective researcher tried to verify the  internal consistency 
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and reliability of this scale that showed them to( 12) experts from ibn khaldoun 

university , these professors have made some remarkes wich lead the researcher to 

some modification   in the  study , the main modifications was in the number of 

the items from  (78) to  (70) and dimensions from ( 6) to( 5) after combing the 

dimensions of friends and neighbours ,as a result of the differences happening in 

algerian, sociaty  the porcentage of agreement ranged between( 90__ 95%) . 

After the statics analysis to measure the scale was practiced on (70) mothers 

whose children were registered  in the centres of tiaret and tissmsilt ,  we has been 

obtaind internal consistency for all items except the item( 11) and (47) which have 

been cancelled , the total reliability of the scale was calculated by the alpha 

karonbach coefficient (0,906) ,as was calculated  the reliability also by  half 

division  its value ranged between (0, 867__ 0,808) . 

Once verified this scale can be used to measure the level of social support for 

mothers of children with mental disabilities in algerian environment .         key werds :social support scale , mental handicap , the mother of children with mental disabilities . 

جىاحه اطس اللاُحن كِلُا جددًاث اطاًُت  باإلطاًت الى الخددًاث التي جىاحهها ألاطس حمُلا : ملدمت

 .ٌل والحاحاث الخاصت التي جىجم كنها ,جسحم ػبُلتها الى ؤلاكاُت اللِلُت للؼ

في لُا ًخمحز بخإزس هماجي ملحىؾ ًهري الحالت ججلل ألام جىاحه مؼٕالث ًصلب جسؼيها ًاإلالاَ كِ  

جاالث ,طلٍ في الِدزاث, اخُاها حؼىهاث في مىاػّ مخلددة مً الجظم ,جإزحر في الىمى حمُم امل

ي واللوىي  ٔاء  الرآسة ,الاهدباه والادزاْ ٔل هرا  طلٍ,وفي الحاالث الؼدًدة اولدامهما الحٔس في الر

به  هِص  ًخصٍ بظلٍ الِدزة كلى الخٍُٕ ىالاحخماكُت, ًه,ؤما مً الىاخُت الِصىز ٌلُّ حللمه وجدٍز

ُاث هحر  والاهخماماث, كدماإلاُ٘ى  ٔاالوسحابجدمل اإلاظاولُت, مم وحىد طلٓى  احخماكُت, 

ً ,, واللدوان ما مً الىاخُت اللاػٌُت والاهٌلالُت ًهم ؤصلىباث في بىاء اللالُاث الاحخماكُت مم الازٍس

 1الِلّ وؤلاخباغ . الخدملوكدم الِدزة كلى  الخإزس طسكتوالهدوء, ,كدم   الاهٌلالي الاجصانًخمحزون بلدم 

جه وخماًت االخصاثص ججلل هرا الؼٌل هحر ُادز كلى آدظاب الاطخِاللُت في جلبُت خاحًٖل هره     

لت في  ما ًخؼلبلٌت ,هرا خخمساض املل كسطت ل نهم ؤ بلى باإلطاًتذاجه  ت زكاًخه لظاكاث ػٍى اطخمساٍز

  2 هرا  الؼٌل ٓبر في زكاًت ًهي مً ًخدمل اإلاظاولُت ألا ألامًنهٗ  مماالُىم الىاخد وطبلت اًام اطبىكُا,

ت للؼٌل اإلالاَ  ذلًٗظال كً      الظوؽ الري جٌسطه جٖالٍُ السكاًت الؼبُت والىٌظُت والتربٍى

س ل والىصمت الاحخماكُت ل هدُجت  بالحسج, والحظاطُتكاُت اللِلُت في ملـم املجخملاث ,والؼلىز اإلاٍس

ت, همىضمً هٌع الٌئت اُساهه  بإداءاإلالاَ كِلُا مِازهت  ؤداءطىء  مً  كىه وما ًىجماإلاظخِبل  اللمٍس

 3ُلّ وزىي.
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ب كليها مً صدمت زصاثص مسخلٌت ًخمحز بها الؼٌل اإلالاَ وما ًترج مً الخؼَس له ما طبّومم ٔل    

ن ًئت مً البدىر اؿهسث ان بلع الامهاث لديهً مُل ؤال بهرا الؼٌل . ؤمىاحهها وطوىػاث مخلددة ج

بٌظل الظىد الاحخماعي الري  بىائهًل ً خالت الاكاُت الرهىُت الىاحمت كدى الخولب كلى طوىػاتهً ه

ّ للكاُتاقي مً الظوىغ اإلاخجددة ًللب دوز الى  مظخىدق اللالُاث مم الاشخاص ذوي , كً ػٍس

را  ؤلاكاُتحهاد بٓلامل خماًت طد  حلخبرالتي  اللاثلت, جُت مً زازج آلا اإلاظاهدة الاحخماكُت الداللت, ٓو

   ) Patterson ,Garwick,2007باجسطىن,ُازوٍٗ,(, اللِلُت

 لىالاحخماكُت والبُداهىحُت والتي ًجب ك الصحت, اإلاسآصهىُى مٓرلٗ الاشخاص  هاالءمً و      

بُت الخللُمُ البرامج , الؼٌلاإلاللىماث اإلاِدمت كً خالت ًمنهم  وجلِيها مظاكدتهمالىالدًً ػلب  ت والخدٍز

ٓما ان بلع , كاُت اللِلُتل ل الظاهؼتالخولب كلى الىطلُت  لىولُاء ,حلمل كألا  والؼٌل  التي ًخلِاها

ت الخجسبت مم  ً آ ولُاءؤالاولُاء ًسهبىن في مؼآز ًِىمىن  ًهاالءزاصت  اخخُاحاثػٌا٘ ذوي لديهم ؤزٍس

ص,(بالدًاق كً خَِى ابىائهم  ىطلُت, الخلبحر كً للظاهد في البدث كً زئٍت بىاءة د,ال Riez),2777ٍز

 4.الحالتمم  ؤلاًجابيبالخٍُٕ  ما ٌظمذكالُاث زازج الاطسة  ملاهاتهم, وكمل

,Dyson ,2000دًصن,  (ولِد خا٘و ٔل مً     ,جىطُذ اهمُت  Dunst,2072دووظذ,(( Fawell,ًا٘و

تالفي وص٘ى الىالدًً لحالت  الاحخماكُتاإلاظاهدة  ومظاهدة الاطسة بحن الصوححن مً زال٘ الخٖامل , ظٍى

حلمل كلى زٌع  زطمُت التيبٌظل هره الؼبٕت الوحر  داء الؼٌلؤكاُت و دي الى جدظحن ادزاْ ؤلا ا ج والتي

صدُاء ُسو دوز ألا ؤمهاث ان اللدًد مً ألا  زحراتها الظلبُت كلى ألام, ٓماإكاُت اللِلُت وجمؼٖلت ؤلا 

ٔالىالدًً و وألا هً نؤو   ججاوشهاىطلُت واإلاظاكدة كلى للجابي ًفي الادزاْ الا  ساد اللاثلت اإلامخدة ًؤُازب 

هس مسجبؼت بِدزة الؼٍسٗ ـًدالتهً اللاػٌُت ج, ت ملاطدة الصوجاصطسهً زؤ لىهمُت بالوت كؤٌلِدن 

 5واإلالىىي لهًكلى جِدًم الدكم اإلاادي 

مصادز  الاحخماكُت لها ومًلِي اإلاظاهدة مؼٖلت ؤلاكاُت اللِلُت للؼٌل وؤهمُت ج طبّ ذٓسه كًومما     

الجدًس  اللاػٌُت,اإلاادًت,واإلاللىماجُت,جخطح اهمُت جىا٘و هرا اإلاىطىق تسخلٌمخلددة وبإػٖا٘ م

س مُِاض مؤبالدزاطت ومىه  التي هي مً اهم كىامل الاحخماكُت ن ًددد مظخىي اإلاظاهدة ِجهمُت جؼٍى

 .اللِلُت  خهبكاُُت وطل ممهرا الؼٌل ذو الحاحاث الخاصت  مجابي ل ًالخٍُٕ ؤلا 

 :مشكلت الدراشت

ت والىٌظُت هى الحص٘ى كلى ؤن ب      لى ب دواث ُُاض مِىىت, جاديؤهم جددي ًىاحه البدىر التربٍى

م ؤو الدصخُص ؤلٗ بوسض الىصٍ ٔان ذؤ طىاء دُُِتالىص٘ى الى هخاثج  و بىاء البرامج ؤو الخٍِى
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و ؤن كملُت بىاء بمٖاهت هامت في حمُم هره املجالث ,و دواث الُِاض ؤذ جدخل بو الازػادًت,ؤاللالحُت 

تٍُُٕ اإلاِاًِع ودزاطت زصاثصها ج  هم زؼىاث البدث الللمي.ؤمً صدَ وزباث هى مً  الظِىٖىمُتًر

ت مهاث اإلالاُحن كِلُا ملد زصُصا للبِئتسا للدم جىاًس مُِاض للمظاهدة الاحخماكُت ل ـوه     , الجصاثٍس

س  طالُب اإلاىاحهت الخازحُت ؤخد ؤمِىىت حلمل كلى ُُاض هره اللملُت التي حلد  ةؤداطلذ الباخثت لخؼٍى

اًت مً الظوىغ اإلاخجددة لل  لىالتي حلمل ك زس الظلبي كلى الام التي لديها ػٌل كاُت الرهىُت ذاث ألاالُى

التي جدٕمها اإلاخوحراث الثِاًُت الخاصت بٖل بِئت  اللىاصسن اإلاظاهدة الاحخماكُت مً ؤٓما  , مصاب بها

س مُِاض صادَ وزابذ ٌظمذ  جخمثل فيًان مؼٖلت البدث الحالي  هرا ٔل  احخماكُت, ومً زال٘  جؼٍى

ت. ِا إلاخوحراث البِئت الجصاثٍس  بُِاض هره الـاهسة ًو

كِلُا  م الؼٌل اإلالاَماكُت ل مُِاض اإلاظاهدة الاحخ ماهىا صدَومً هىا ًمًٕ ػسح الدظا٘ئ الخالي: -      

 ؟

 ؼٌل اإلالاَ كِلُا ؟الم ل  الاحخماكُتزباث مُِاض اإلاظاهدة  ما هىا -      

 هداف الدراشت :أ

مهاث ل  الاحخماكُتاإلاظاهدة  مظخىي  مُِاض صادَ وزابذ ًِِع اكدادتهدي الدزاطت الحالُت الى     

ت.ألا   ػٌا٘ اإلالاُحن كِلُا ملد للبِئت الجصاثٍس

 اهميت الدراشت:3.

 الاهميت الىظريت:*

اإلالاُحن كِلُا في  ال مهاثحظاهم في ُُاض مظخىي اإلاظاهدة الاحخماكُت  الحص٘ى كلى وطُلت ُُاض    

التي  م الدزاطاثـطس اإلالاُحن كِلُا ًملإالدزاطاث الىٌظُت الخاصت ب اإلاىحىد فيمداولت لظد الىِص 

صث كجىاولذ مىطىق ؤلا   ز م التي هي مدى وزاصت ألا  ؼٌل اإلاصاب واهملذ والداه,اللى كاُت اللِلُت ٓز

ت ومً ًخدمل اللالُاث ألا   كباء هره الحالت.ؤطٍس

 الاهميت الخطبيليت: *         

ُاااإلاخى  الاحخماكُتػٖا٘ اإلاظاهدة ؤمصادز و  كلىالخلسي  - ؤحل  مً مظخىاها ضًسة في البِئت املحلُت ,ُو

 .ًلالت كُادًهالُِام بخدزالث 

اث  - وخاحاتهم, كلى ملاهاتهم  الدزاطت, الخلسيالاصواء لهره الٌئت اإلاهمؼت مً املجخمم مً زال٘ مجٍس

 .اللِلُت وبلع الازػاداث والخىحيهاث بلع اإلاللىماث كً الاكاُت جِدًم
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 الاحخماكُتًساد ػبٖاتهم ؤوػلبها مً مسخلٍ  الاحخماكُتجدظِظهم بظسوزة جدٍسٗ مصادز اإلاظاهدة  -

 ت والوحر زطمُت.السطمُ

حر  -  اداة ُُاض مِىىت ومىطىكُت لُِاض الـاهسة.جًى

 حاث الدراشت :صطـلم4.

 *إلاعاكت العلليت :     

( بلى ؤن الاججاه الحدًث في التربُت الخاصت ًمُل بلى اطخسدام مصؼلح ؤلاكاُت 2722حؼحر سحس )    

اللِلُت بدال مً مصؼلحاث الخسلٍ, الخإزس اللِلي, الظلٍ اللِلي, ًهرا اإلاصؼلح الري ؿهس مم 

ُٕت للكاُت اللِلُت التي حلخبر مً ؤُدم الجمل2778ُبداًت ) اث في هرا ( في ميؼىزاث الجملُت ألامٍس

ُصىز في وؿاثٍ الٌسد والبِئت مم "اإلاُدان وذلٗ الخلبحر حاء اطدىادا الى حلٍسٍ ؤلاكاُت اللِلُت كلى ؤنها : 

 6."بكؼاء ألاهمُت إلاظاهدة الٌسد في جدظحن اداثه

 ملصاهدة الاحخماعيت: *ا         

ها طاز     الٌلا٘  الاحخماعين البِئت جمثل مصدز للخدكُم ادزاْ الٌسد بنها إب«  ( sarason2072 )طىن احلًس

ثّ ًيهم ٍوؤومدي جىاًس  سكىهه ٍو ٌِىن بجاهبه كىد الحاحت ومً إشخاص يهخمىن بالٌسد ٍو زرون بُده ٍو

 7«صدُاء والجحران طسة وألا ذلٗ ألا 

 ملصاهدة الاحخماعيت :حرائي مللياس االخعريف إلا  *          

هح    مً مصادز  م الؼٌل اإلالاَ ل  التي ًخم بها ُُاض مظخىي  اإلاظاهدة الاحخماكُت ألاداة : ههؤالباخثت  لًس

مخمثلت في اإلاسآص  البُداهىحُت الىٌظُت  احخماكُتوماطظاث وححران صدُاء ؤُازب و ؤ مسخلٌت مً

كم الد في اإلاخمثلت واػٖالها اإلاخلددة, الاػٌا٘ اإلالاُحن كِلُا  ؤولُاء , حملُاث ػٌا٘ اإلالاُحن كِلُالل 

 .كِلُابها وبؼٌلها اإلالاَ  والاهخماملسكاًت اإلالىىي واإلاادي واإلاللىماحي, ا

 : أم الطفل املعاق علليا *     

ً وهم ألا ,  التي لديهً ؤػٌا٘ مصابحن بةكاُت كِلُتمهاث ألا  هً ٍص ػٌا٘ اإلالاُحن كِلُا اإلالخدِحن باإلآس

والخاطلحن للدصخُص الؼبي والىٌس ي والتربىي , جُازث وجِظمظُلذ البُداهىحُحن الىٌظُحن لىالًتي 

 طىت. 27الى  9كمازهم مً ؤكاُت اللِلُت بمسخلٍ دزحاتها والرًً جتراوح صابتهم باإل بٓد ؤوالري 

 أدبياث الدراشت :       

 :. جأثير ألاطفال املعاكون علليا على أشرهم 1
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دة في ٔل وؼاػاث عجصه وخاحخه بلى اإلاظاكحؼحر ملـم الدزاطاث بلى ؤن الؼٌل اإلالاَ كِلُا مً زال٘     

ل   ,اللىاًت اإلاظخمسة  الحُاة الُىمُت  ُاجه الوحر مخٌُٕت ٔو به مً زصاثص هحر  ما ًخمحزباإلطاًت بلى طلٓى

ًيخمي بليها وجددًدا كلى ألام هـسا لنها  التيكلى ألاطس  واُخصادًت واحخماكُتآزاز هٌظُت  ما ًتْر,  مِبىلت 

لالُاث للدوزها ٓمدىز  بخؼلبهابلى اإلاهام الازسي التي  باإلطاًتهي مً ًخدمل اللبء ألآبر في زكاًخه 

ت.  ألاطٍس

ألاطسة هي خالت وحىد ػٌل  كلى ومً اللىامل التي اػازث لها البدىر بإنها جادي الى الظوؽ الىٌس ي

  .8ألازحرة ملاَ كِلُا دازل هره 

 الىفصيت ألشر املعاكين علليا : الضغوط. مصادر 2

 اإلالحىؾ لهرا الؼٌل  ًخلسض والدا الؼٌل الوحر كادي بلى طوىغ مخلددة هاحمت كً الخإزس الىماجي     

باإلطاًت بلى هِص البرامج الخللُمُت   , في ملـم املجاالث والِصىز الٕلي والخبلُت الٖاملت للىالدًً

را الىطاثل والدكم اإلاادياإلاخسصصت  مًٕ احمالها ًُما ًلي : والخٌٕل الؼبي والىٌس ي ٓو  ٍو

ُت للؼٌل طوىػاث مخللِت باإلاؼٕال -    .ث اإلالًس

ٔي للؼٌل  طوىػاث مخللِت-    .بمؼٕالث ألاداء الظلى

 .اإلاالُت للكاُت الرهىُت بالكباءمخللِت طوىغ -  

ت -    .والؼلىز بالحسج الاحخماعي  والاحخماكُتطوىغ مخللِت باإلاؼٕالث ألاطٍس

     9. بل الؼٌلطوىغ جخللّ بالخىي كلى مظخِ-  

 :  الاحخماعيتاملصاهدة    .3

اإلاسجبؼت بها  والظوىػاثالخؼَس بلُه مً مؼٕالث وجإزحراث طلبُت للكاُت الرهىُت  ما طبًّمً زال٘     

الخاصت ,ًلٖل ػٌل ذو  الاخخُاحاثلمهاث هاالء ألاػٌا٘ ذوي  الاحخماكُت,ًخطح حلُا ؤهمُت اإلاظاهدة 

هرا ما ؤٓدجه اللدًد مً الدزاطاث اللسبُت وألاحىبُت ًُما  خاحاث زاصت ؤطسة ذاث خاحاث زاصت ,

اجي في مىاحهت طوؽ ؤلا الاحخماكُت ًسص دوز اإلاظاهدة  ,   Crinc     2072كاُت ) ٓسهٗ ٓلامل وطُؽ ُو

اإلاظاهدة ؤن   والرًً ؤٓدوا (  Bekman, porkorni 2077وي ز ى ,  بٕمان وبىزٔ Cobb 2080ٔىب 

ٔإطلىب مىاحهت زازحُت جِلل مً الاحخماكُت 10.وؽ ألاطسي الىاحم كً ؤلاكاُت الظ حلخبر 

 : الاحخماعيتمفهوم املصاهدة 1-3
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بلى اللالُاث اإلاخدازلت بحن ألاًساد وجِىم كلى  الاحخماكُتحؼحر اإلاظاهدة   :(Hawse, 2072حلٍسٍ ) هاوض 

 11والخِدًس الراحي واإلاؼاكس الىحداهُت , اإلاظاكداث اإلاالُت , جِدًم اإلاللىماث . الاخترامألاطع آلاجُت : 

 :أهميت مصاهدة أمهاث ألاطفال املعاكين علليا  3-2

 الُىمُت  ُاةؤلاكاُت اللِلُت مً زال٘ عجصه ًهى بداحت بلى مظاكدة في ٔل وؼاػاث الح ذوبن  الؼٌل    

ذ ًسان الؼٌل اإلالاَ  اطدثازةحورًت ,جىِل , كىاًت ػبُت , ,مً كىاًت حظدًت   ره ًه بلخ... ,, ػول ُو

زاختها  ًالم التي ًِم كليها هرا اللبء لديها شوج , بزىة وؤزىاث  حت بلى اإلاساُبت اإلاظخمسة لمنهاداالم بب

ذ ُصحر  اء بداحاث ألاطسة , هرا اإلالاَ وبالخالي ُو لهاالء, إلامازطت مهىتها  الدظابّ مً ؤحل الًى

اث زاخت , مً مظاكٌت لخىمُت ُدزاث هرا الؼٌل , ًهي هالبا مجهىداث  في ُمت ؤلانهاْ وفي خاحت لُو

ُىم Cowell, ٔىا٘  Labrequeهرا الؼٌل )لبراْ , ججاهو اطستها  اججاهدوزها احل مىاصلت    2008 , , ٍز

Réaume).12 

(كً اهمُت الدكم الاحخماعي في Marsh,2072( و)مازغ Waisbren,2077هرا آده ٔل مً )واٌظبران,    

ألآثر  الخإزحراث بلع ,ًهى ٌلمل كلى  زٌع ججاه ابىائهم اإلالاُحن ظحن اإلاؼاكس الاًجابُت للىالدًً جد

مثل في خمسآص الخدمت الاحخماكُت والوحر زطمي اإلامً مثل  مً الدكم السطمي  للعجص, ًٕالُظاوة 

 الِدزة كلى اإلاىاحهت. ثلت ,ألاصدُاء(,ًمًٕ ان ٌظاكد في)اللا

 مصادر دعم والدي الطفل املعاق علليا:.3.3

 الدكم, بمً ًيهم ماغ للمصادز التي ًمًٕ ان ًدصل ًيها الىالدًً كً لِد اخصذ الدزاطاث كدة اه    

  .الجحران اإلامخدة املجخمم, اللاثلتحماكاث  , اكظاء ألاطسةالصحت  ازصاثُى

د )ُازوٍٗ,ا    زازج اللاثلت هى مً ؤهم كىامل الحماًت التي حظاكد ؤن الظىد الاحخماعي  (Garweickذ ًٓا

اء ببلع  الاجصا٘زال٘  ؤلاكاُت, ًمًكلى مىاحهت الظوؽ الىاحم كً  باملخخصحن الرًً ًِىمىن بالًى

ٔاإلمداد باإلاللىماث التي ًدخاحها ألاولُاء للخلسي كلى ٌُُٓت همى الؼٌل  خالخه في  ومأ٘الحاحاث 

 كلى زٌع مؼاكس العجص اإلاؼٖلت, حلملُت الخلامل بٌاكلُت مم ٘ى ٌُٓخ اإلاظخِبل, وؤلازػاداث

 13واولدام الحُلت.

ٔاهىا مهىُحن  طىآءا( ان الىالدًً مدخاححن الى جإُٓدهم مً ػسي مً خىلهم Scelles, 2772وجسي )ػُل   

ِتؤو  جابُت ًاللالثُِت ؤلا  والاججاهاث دازلي االتي ًٖىها بها اولُاء هي زمسة الخٌاكل بحن ماهى  ؤُازب ًالؼٍس

 14.للمدُؽ ؤلاوظاوي للىالدًً
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ٔاهىا حد مخلاوهحن ومظاهدًً , و اػازث ٓربلع ألاطس ان ألاصدُاء وألاُ ٓما ؤُسث      لٗ اللدًد ازب 

 الىالدًً ان ًبدثىا كً  املجاالث, وؤن كلىاث في مظاكدة ألاولُاء في مسخلٍ ُملالج دوز لمً الدزاطاث 

الدكم اإلاٖىهت مً اطس ذوي الحاحاث  وطلُتهم, ًمجمىكاثاولُاء في مثل  تمِابلالدكم مً زال٘ هرا 

ٔالخسٌٍُ مً اإلالاهاةكدد مً ا الخاصت. جادي مً هماذج  اإلاللىماث, الاطخٌادة اللصلت, جِدًمًٗ ,إلاهام 

 اطاض للمِازهت. والدًت, جِدًم

 لخسوج مً ألاشمت التيؤلاًجابي ألآثر ملنى لىن اللىصس ًةن الظىد ًمًٕ ان ًٖ ه ذٓس  جِدمما ومً ٔل     

 م.جٌسطها ؤلاكاُت اللِلُت كلى ألا 

 حاحاث الدعم ألولياء املعاكين علليا: .4- 3

مًٕ جلخُص هره  ُا الى ؤػٖا٘ مخلددة مً اإلاظاهدةًدخاج اولُاء اإلالاُحن كِل ومً مصادز مخلددة ٍو

  : ما ًليالحاحاث في 

 الحاحت الى الظىد اإلاللىماحي : *

لخددًد حصخُص ان الىالدًً في خاحت مظخمسة للمللىماث كً ؤلاكاُت ,ًهم ٌلِؼىن في ُلّ مظخمس     

ًٖىهىن مهخمحن بصٌت زاصت ًُما  آلاباءكلُه في اإلاظخِبل ,ًملـم  ما طُٖىن  اإلالاَ, وكًلحالت ػٌلهم 

ٔان ػٌلهم اإلالاَ ُادزا كلى اإلاش ي او الٕالم او الرهاب الى اإلادزطت , ٘ اذا  كلى مهىت ًلِد  الصواج, الحصى

ث والبدكدم الخإُٓد  هىان اللامل ألاطاس ي في ٔل حلبحراث الِلّ الىالدي  (Baxter,2070الخف)بآظتر 

 بآظتر وؤزسونخاحت ًجب ان ٌظدها املخخصىن .. ولِد ؤٓد ) وهيكً مللىماث كً ملنى خالت ػٌلهم ,

2070,Baxter&al  )  ؤٓثر اهمُت مً الخلاػٍ والدكم اإلالىىي.)بآظتر ان هرا الىمؽ مً اإلاظاكدة هى

2070, Baxter 2002,طُمُالزي, Similary2000,دازلُىج وبآظتر ,Darling &Baxter  ). 15 

ت ُدزاث  - سها.ًهم بداحت الى ملًس  وبمٖاهُاث هرا الؼٌل التي ًمًٕ جؼٍى

ت اإلاسآص الخدماجُت  -  ًمًٕ اللجىء اليها. التيالحاحت الى ملًس

ت خَِى الؼٌل اإلالاَ. -  الحاحت الى ملًس

 الظُٖىلىجي:الحاحت الى الظىد *

ُاث لظوىغ اإلاخلددة للكاُت اًللب هرا الىىق مً الظىد دوزا  في مظاكدة ألاولُاء هدُجت      ,والظلٓى

ججدًد ػاُاتهم إلاىاصلت اللىاًت بهرا الؼٌل ,دكم الىالدًً وجٌهم ًهم بداحت الى  بت لهرا الؼٌلالصل
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ً اإلاؼاكس الظلبُت , السهبت م الوظب, و هحرهاالخجل  ,صدمت ؤلاكاُت ومؼاكس الحصن  كىاػٌهما ججاه

 16ُت اللِلُت.جدظحن اداء الؼٌل ,الري هى اهم مخوحر لخٍُٕ ألامهاث مم ؤلاكافي 

في اػاز زالر  الاحخماعيجخمثل في ًدص الدكم  (alc&Crin,2072وازسون وفي دزاطت ُامت بها )ٓسهٗ  

اث اًٖىلىحُت وهي:  مظخٍى

 اللالُاث الحمُمت اإلاخمثلت زاصت في اللالُت الصوحُت. -(2

 الصداُاث. -(2

الصوج ًللب دوز مهم في جِلُل الظوؽ الىاُم كلى  املجخمعي, خُث وحد هاوالء.انالجحرة والدكم  -(2

ُاتهًألام ,وان ألامهاث ًٓ ؤٓثر اًجابُت في  ما ؤلاًجابُتاججاه الؼٌل هدُجت الخإزحراث  طلٓى طبّ  للصوج, ٓو

ت وؤلازػادًت لخىمُت ُدزاث ؤػٌالهً. وجٍُُٕ  ذٓسه اهمُت جدٍزب ألامهاث مً احل جىٌُر البرامج التربٍى

ٔاتهم,ًهرا  ً كلى مىاحهت جددًاث طلى اللمل اإلاؼتْر بحن الىالدًً واإلاخسصصحن ًجلل الىالدًً ُادٍز

 . جيخـسهمؤلاكاُت التي 

 الخجازب. بدثومً زال٘ حملُاث اولُاء اإلالاُحن ,وزالًا ؤلاصواء التي جىحد بها ,ًدباد٘ ألاولُاء     

 اللصلت, جدُِّجسٌٍُ مً خالت الِلّ,والخىي,ًٗ  ,هٌع الخجسبت كاٌؼىاؤولُاء مم مؼأل ؤلاكاُت 

ت ًمًٕ اكخبازها ُاكدة مهمت للمظاهدة والتربُت همكً خُِى ؤػٌالهم, الدًاقهمى  ,ًالخدماث الجملٍى

ألازحرة التي ٌلمل اإلاهىُىن اإلاخىاحدًً بها كلى وطم  هرهالبُداهىحُت ,التي جدظس لللمل البلدي للمسآص 

 الخِىُت للمهاث, الخدماثىباث التي ًىاحهها ألاولُاء مً زال٘ الٌهم وؤلاصواء الُد كلى اإلاؼأل والصل

,  Colٔ٘ى  Lambert. 2087لهم ولػٌالهم. مدى ازاز ؤلاكاُت ...الخ.)إلابازث اإلاِدمت  والؼبُت

ًإهمُت هره الخدماث جإحي في اإلاسجبت الثاهُت وزاء  ,( Turchin 1974, جحرػً  Armenia,اماوظُا,2080

 17ت اإلالؼاة للدًىامُت اللالثُِت.ألاهمُ

 الحاحت الى الظىد اإلاادي : *

آدث اللدًد مً الدزاطاث ان خاحاث ؤطس اإلالاُحن الى اإلاظاكداث اإلاادًت ؤٓثر مً ألاطس ألازسي التي     

اإلالاَ, ما ًدخاج ألاولُاء الى حلدًل وجٍُُٕ اإلاج٘ز مً احل الدظهُل كلى  ملاَ, ًٕثحرالِع لها ػٌل 

ب اإلاخسصص جٖالٍُ للحص٘ى كلى الخدماث  الؼبُعي, الخىِلاللوىي و اللالج  اللالج اللالج, الخدٍز

 الى هره الخٖالٍُ اإلاباػسة ,حلاوي ألامهاث زاصت وهحرها ,التروٍذ والساخت, باإلطاًت الخللُمُت, الؼبُت

ذ   زظازة كملهً بظبب بكاُت الؼٌل. واللمل, امً طُاق ُو
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وهره الحاحاث جإحي مً   ,خاحت مظخمسة باليظبت لهً  خاحت ألامهاث الى الدكم الِ٘ى ان  ًمًٕ وؤزحرا   

 .ا الى جٍُٕ الام والؼٌل اججاه ؤلاكاُت اللِلُتمصادز مخلددة وذاث اػٖا٘ مخىىكت تهدي في مجمله

 : ألاداةعليها في جصميم  الاعخمادالدراشاث الصابلت وامللاًيض التي جم 

 *الدراشاث :

ُا  الاحخماعيبىاء مُِاض للدكم بالباخث  ُام :الهىداوي  ابراهيم حامد دمحم دراشت-(  2  للملاُحن خٓس

 ( ًِسة مٕسزة كلى زالر مصادز للدكم وهي :77اخخىي هرا اإلاُِاض كلى )بوصة ًلظؼحن 

 ألاطسة وألاُازب -

 ألاصدُاء -

 ماطظاث املجخمم -

ِا للبداثل  والاهٌلالي(البلد الىٌس ي 2, والاُخصادي الاحخماعي( البلد 2,وهي مىشكت كلى بلدًً هما ًو

( دزحاث : كلى كُىت مٖىهت 7( ,ٓثحر جِدز ب)2( ,الى خدما )2هادزا جِدز ب)( ,2) جِدز بمؼلِا  -الخالُت: 

د جمم الخدِّ زصاثصه 02مً ) ت( ًسد ُو الدازلي بحن  الاحظاَ. خُث جساوح صدَ  الظِىٖىمُتًر

دز ملامل الثباث الٍ –( 7.707-7.002) للمُِاض  ٓسو هبارالٖل بلد مم اإلاصدز الري جيخمي الُه .ُو

 18( وهي ُُم مسجٌلت .7.072-7.090حن )بمصادزه ودزحاجه ب

جدذ اػساي مجلع اللاثلت والؼٌىلت  : ( Rhéaume& al, 2008, وأخرون   رييوم) من كل دراشت- ( 2  

ت زؤي اللاثالث التي لديها ػٌل ملاَ ,في الٕىدي في مىؼِت  ٔان الهدي منها هى ملًس الُٕباْ بدُث 

را البدث كً خاحاتهم لهره اإلاظاهدةاإلاظاهدة  د جم جصمُم دلُل لالخخُاحاثاإلاِدمت لهم ٓو ػبّ   , ُو

ت  مً ا720)بلى لآلزاءصبر  بإٓملها مم( كاثلت 29كلى ) مم هره  مخسصصحن حنمهىُ حنومخدزل اءولُ( مؼآز

د اخخىي هرا الدلُل كلى كدة مداوز اهمها : الحاحت للمظاهدة  الؼبُت,  الخدماثالىٌظُت, الٌئاث ُو

ُه, مسآص اإلاادًت, الساخت الحاحاث الى الظىد  الؼىازت, الحاحتاللاثالث في خالت  حلىض والتًر

 19الجملىي.

 امللاًيض: *   

ام 2072: وطم هرا اإلاُِاض طازاطىن وازسون ) شاراشون  ل الاحخماعيت املصاهدة ملياس-(  1     ( ُو

به وجِىِىه كلى البِئت اللسبُت دمحم الؼىاوي وطامي ابُه ) ؼمل اإلاُِاض)2007بخلٍس  ( ًِسة28(,َو

 جُِِع بلدًحن زثِظُحن هما:
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 للٌسد . الاحخماعياإلاخاخحن في اليظُج اُسب ألاشخاص  للمظاهدة, ؤيكدد الاشخاص اإلاخاخحن  -2

د  -2 ٌا28مجمىكت مً اإلاىاٍُ كددها ) كلى اطاض  اإلاُِاض جم بىاء هراُو ؼلب مً اإلاٌدىص  ,( مُى ٍو

ٍ ان ًرٓس كدد ألاشخاص الرًً ًمٕنهم ان ًِدمىا له اإلاظاهدة  او اللىن في مثل في احابخه كلى ٔل مُى

ٍ , وذ ُحن مؼحرا الطم ٔل ًسد مث باطخسداملٗ في خدود حظلت اشخاص ًدددهم هرا اإلاُى ل خًس

احابت  بازخُازبهاالء ألاشخاص ,وذلٗ كالُخه  كلىان ًددد مدي زطاه )ض,ق( زم ًؼلب مً اإلاٌدىص 

 واخدة مً بحن طذ احاباث هي:

 غي زاض ي لدزحت ُلُلت .-(2هحر زاض ي .   -(2هحر زاض ي كلى ؤلاػالَ  . -(2

 زاض بدزحت ٓبحرة. -(0زاض.  -(9زاض ي بدزحت ُلُلت.   -(7

باطخسدام ملامل زباث   ًسد  ( 08)كُىت مٖىهت مً  جم جِدًس زباث اإلاُِاض كلى  : ثباث امللياس 

 ٓسوهبار والخجصثت الىصٌُت.ؤلٌا

 ملامل الٌا ٓسو هبار ملامل الخجصثت الىصٌُت الاحخماكُتؤبلاد مُِاض اإلاظاهدة 

 ٘  7.09 7.02 البلد ألاو

 7.07 7.02 البلد الثاوي

ٔاًت ابلاده. ًخطح مً الجد٘و   ؤهه  ًخمخم بثباث مسجٌم كلى 

 :صدَ اإلاُِاض  -

ِت اطخؼالق ازاء امل * د جساوخذ ملامالث حصدَ املحخىي: جم اطخسدام ػٍس بحن ازاء  الاجٌإَمحن ُو

 (%277-79املحٕمحن للٌِساث بحن )

ِت  *  الدازلي : الاحظاَػٍس

ّ جم جِدًس الصدَ اًظا ك ُت اليها ٓما اإلاىخمالٖلُت للبلاد  الدزحتو  ساث ٌِالالدازلي بحن  الاحظاًَ ػٍس

:  في الجد٘و

 الازجباغملامل  الاحخماكُتابلاد مُِاض اإلاظاهدة 

 ٘  (**7.77) البلد ألاو

 (**7.77) البلد الثاوي

 . 7.772** دالت كىد مظخىي الداللت 
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( اي اهه 7.72دالت بخصاثُت كىد مظخىي الداللت ) الازجباغًخطح مً الجد٘و الظابّ ان حمُم ملامالث 

 20. كالُت مً الصدَ ًخمخم بدزحت 

دان  اكداد املعاكين امور  اولياء احخياحاث ملياس -(2 ص الصخص, الظسػاوي, كبدٍش  (:2007)اللٍص

اوالىـ وآلازاء الى مساحلت ألاًٖاز باالطدىادُام الباخثان بةكداد هرا اإلاُِاض     ث والدزاطاث خ٘ى ٍس

وجم  , خخُاحاثالا ؤولُاء ألامىز كامت وجلٗ التي جخللّ بىحىد ػٌل ملاَ في ألاطسة ومِاًِع  اخخُاحاث

 : جدىي كبازة  (27لٗ صُاهت )بىاءا كلى ذ

ُت جظم الٌِساث مً  الاخخُاحاث –( 2) وجسص اإلاللىماث اإلاِدمت للولُاء كً ؤلاكاُت ,و  22الى  2اإلالًس

حر البرام بُتج ؤلازػادًت جًى  للولُاء. والخدٍز

( وجسص خاحت اولُاء امىز اإلالاُحن الى الىطاثل وألاللاب 20-22الدكم اإلاادي: وجظم الٌِساث مً ) -(2)

ُه  اللالجو  الخللُمُت للػٌا٘ اإلالاُحن ,باإلطاًت الى جسصُص مىذ للملاُحن وؤطسهم  الؼبي ووطاثل التًر

. 

( وحؼحر الى مدي خاحت اطسة الؼٌل اإلالاَ الى الدكم 22-28الٌِساث مً )ي وجظم ى ملالدكم الج -(2)

 املجخمعي اإلاخمثل في اإلاسآص البُداهىحُت , والجملُاث التي جِدم الخدماث للػٌا٘ اإلالاُحن وؤولُائهم .

ُازب اإلاخمثل في مظاكدة ألا الاحخماعي( وحؼحر بلى الدكم 29-22الدكم املجخمعي: وجظم الٌِساث مً ) -(7)

في زكاًت الؼٌل اإلالاَ , وحىد ألاصدُاء لؼلب الىصح واإلاؼىزة ,إلجاخت ًسص الخِاء بإطس اإلالاُحن لخباد 

حر الدكم واإلاظاهدة لولُاء ألامىز.٘ اإلاؼىزة والخبرة باإل   طاًت الى اهمُت ألاطسة اإلامخدة في جًى

ّ  امللياس صدق  ::جم الخإٓد مً صدَ هرا اإلاُِاض كً ػٍس

بدُث جم جددًد ازبلت كىامل حؼبم لها زمع وكؼسون ًِسة مً ًِساث اإلاُِاض شادث :ي لماللاالصدَ * 

 وجم اطدبلاد زالزت ًِساث بظبب كدم اهخمائها لي مً ألابلاد ألازبلت . 7.27كً  حؼبلاتها

ألابلاد التي جيخمي بليها  اثحالازجباغ الهخماء الٌِساث مم دز  ُُمت ملامالث جساوخذالدازلي :  الاحظاَ *

 ( وهرا ٌلني ان اإلاُِاض ًخمخم بدزحت مِبىلت مً الصدَ .7.70-7.79جتراوح بحن ) الازجباغًٖاهذ ملامالث 

 21 .وهرا ٌلني ان اإلاُِاض زابذ 7.07بلى اإلالامل الٌا ٓسوبىار : امللياس ثباث

 :امليداهيت احراءاث الدراشت  

 باإلاىهج الىصٌي  الري ًىاطب مىطىق الدزاطت. الاطخلاهت: جم  الدراشت مىهج.1 



 أ.د/ دمحم الصغير شرفي -بىاء ملياس املصاهدة الاحخماعيت                                               أ/ بن الطيب فخيحت

336 
 

الىٌظُحن  ًٍٓص ا اإلاسجلحن في اإلاس : جمثلذ كُىت الدزاطت في ؤمهاث ألاػٌا٘ اإلالاُحن كِلُ.العيىت 2

البالى كددهً  و  إلاُِاض كليهًخُث ُامذ الباخثت بخىشَم ا,البُداهىحُحن إلادًىت جُازث وجِظمظُلذ 

ت في ( م87) بلً اإلاؼآز  . اإلاُِاض ٖٓل اثكلى كباز  الاطخجابت هره الدزاطت واجممًمً خظسن ُو

ً ُبل الخؼبُّ جم مساطلت الامو      ٍص مذ ُاِد لو  ,مً ػسي ؤلادازة هاث واطخدكائهً للحظىز للمٓس

ت ,  بلد ازر مىاًِتهً كلىو  , الباخثت بؼسح اهداي البدث اث كلى كباز  الاطخجابتػلب منهً اإلاؼآز

ّ  الاطخجابتو ًخم , لٗ لديهً مظخىي حللُمي ٌظمذ بر بؼٖل ًسدي إلاً اإلاُِاض لللبازاث كً ػٍس

ً إلاً لِع لديهً  ؤي مظخىي حللُمي ؤو حن اللاملحن بهٌظاهُالباخثت او ألازصاثُحن الى ٍص رًً اإلآس

ُاهتها باللوت بدُث ًخم ُساءة اللبازاث ٓما هي وفي خالت كدم ًهمها ًخم اكادة ص مظخىاهً ابخداجي  ,

 .اللامُت 

 خطواث بىاء امللياس: .3

ّ السحىق الى     والدزاطاث الظابِت ومً اهمها اإلاىطىق  ؤدبُاثجم جصمُم هرا اإلاُِاض كً ػٍس

ىم,وازسون,2722)الهىداوي,  ر (Rhéaume &al, 2777( )ٍز كلى بلع مِاًِع في هرا  الاػالقلٗ جم ٓو

ومُِاض اخخُاحاث اولُاء  (Sarason,2072طىن ا)طاز الاحخماكُتاملجا٘ ومً اهمها,مُِاض اإلاظاهدة 

ص الصخص) دان الظسػاوي و كُد اللٍص  (.2007امىز اإلالاُحن ٍش

ظاهدة الباخثت بةحساء مِابالث خسة كً مصادز اإلا خُث ُامذ  جم ٓرلٗ احساء دزاطت اطخؼالكُت    

ص البُداهىجي واػٖ رلٗ مِابالث ممإلادًىت  الها التي جخلِاها ألامهاث باإلآس املخخصحن الىٌظاهُحن  جُازث ٓو

ص با  وألازػٌىهُحن  بدٕم اخخٖآهً الداثم بالمهاث. البُداهىجيإلآس

ت لألداة:يكومالصيى الخصائص-  تًر

لم دٕما مً ؤطاجرة كم( 22ألاولُت كلى مجمىكت جخٖىن مً ) ألاداةُامذ الباخثت بلسض  :الصدق -(2

ابلاد  0( بىد ,جيخمي الى 87ولِد اخخىث الاداة في صُوتها ألاولُت كلى )الىٌع بجاملت ابً زلدون جُازث , 

ت اي الصوج وؤلازىة وؤزىاث الؼٌل اإلالاَ ,البلد الثاوي هى اإلاظاهدة اللاثلُت  وهي ,بلد اإلاظاهدة ألاطٍس

ص البُداهىجي اإلااإلاالثالث ًسص  ألام, البلدألام ؤلازىة وألازىاث لهره  اإلاِصىد بها والدي  ىد بهحى ٓس

خامع ًسص  ألاصدُاء والبلد ال ًسص حملُاث ؤولُاء ألاػٌا٘ اإلالاُحن كِلُا ,   السابم الؼٌل, البلد

ودمجه مم كً بلد الجحران  وىاءالاطخاملحٕمحن ,جم  بأزاءوبلد ألازر ادض جمثل في الجحران , والبلد الظ

 . خالُا وجِلص دوز الجحران الجصاثسي  الحاصل كلى املجخمم الاحخماعيللخوحر  ألاصدُاء هـسابلد 

ت لبلع  -  البىىد.اكادة الصُاهت اللوٍى
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د جم  - لظادة مً ػسي ا  (%09-07بحن ) ذساوخبيظبت اجٌاَ ج خـُذبالبىىد وألابلاد التي  الاخخٌاؾُو

اكاله ماكدا بلد ابلاد اإلارٔىزة  ( 79ت ب)مثلبىد م 87مً جٖىن اإلاُِاض في صىزجه النهاثُت و  املحٕمحن 

د اخخىي  .الجحران  :ُو

ت )الصوج وألابىاء(كلى ) *  ( بىد مىشكت كلى بىىد اًجابُت وهي:22بلد اإلاظاهدة ألاطٍس

08,00,09,02,97,97,97,70,72,27,29,27,29,29,70,72. 

 .87,00,07,02,27الظلبُت هي: 

 ,20,20,22,20,20,22,78,72 :بىىد اًجابُت وهي كلى( بىد مىشكت 22)كلى  اهدة اللاثلُت ًدخىي * بلد اإلاظ

 .78,22. وبىىد طلبُت هي : 99, 92 72

ت بًجابُ بىىد مىشكت ( بىد22جملُاث ًخٖىن مً )مظاهدة ال بلد *

:90,77,77,77,22,27,22,27,22,70,72. 

 .90,92البىىد الظلبُت وهي:

ص البُداهىجي : ًخٖىن مً )  *   27, 77:  بىىد بًجابُتمىشكت كلى    بىد (29بلد مظاهدة اإلآس

,20,27,20,27,72 ,79 ,92,70 ,07 ,07,02 . 

 27,98بىىد طلبُت : 

دخىي كلى ) . وبىد طلبي 28,22,22,28,22,77,79( بىىد منها ؤلاًجابُت وهي: 77* بلد مظاهدة ألاصدُاء ٍو

 .28هى 

ج ) 277هي واكلى دزحت  87* واُل دزحت ًمًٕ ان جخدصل كليها ألام هي  ّ طلم زباعي الخدٍز     -  2دزحت ًو

وجىِؽ 72 ب,هحر مىاًّ جِدز 72ب,خُادي جِدز 7 2, مىاًّ اخُاها حلؼى  77حلؼى مىاًّ داثما   (  7

 بلٕع ذلٗ .البىىد الظلبُت 

 صدق وثباث امللياس:

 الصدق: -(1

 ( مدٕما مً اطاجرة كلم الىٌع لجاملت ابً زلدون 22: لِد جم كسض اإلاُِاض كلى ) املحكمين صدق -   

ت التي ُدمها الظادة املحٕمىن, جُازث,  باث اللوٍى دجم الُِام ببلع الخصٍى خصلذ الباخثت كلى   ُو

( لخمظت ؤبلاد  اإلارٔىزة اكاله ماكدا  87ؤصل) (ًِسة مً  87)كلى ( %09-07وظبت اجٌاَ جساوخذ بحن )
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خىا الحاطس بلد الجحران الري اػاز املحٕمىن بدمجه مم بلد الاصدُاء  , هـسا لخِلص دوز الجحران في ُو

لخبر هرا ا٘و ماػس لُِاطه  ما ؤكدثجِِع ها ان التي زؤي املحٕمىن  وجم الاخخٌاؾ بالبلاد والبىىد َو

 للصدَ.

 :الداخلي الاحصاق-

جم الخإٓد مً صدَ الاحظاَ الدازلي مً زال٘ خظاب ملامل الازجباغ بحرطىن بحن  دزحت ٔل بىد و  

ىخاثج ال ىضحه  زحت الٖلُت للمُِاض ٖٓل وهرا ما جوبحن البىد والد , الدزحت الٖلُت  للبلد الري ًيخمى الُه

 ألابلاد الخمظت  .

 صدق الاحصاق الداخلي مللياس الصىد الاحخماعي:

 ألاول: املصاهدة الاشريت)الزوج واخوة الطفل املعاق( البعد

الاحصاق مع  البىد

 البعد

الاحصاق مع 

 امللياس ككل

الاحصاق مع  الاحصاق مع البعد البىد

 امللياس ككل

1 ,578** ,360** 54 ,698** ,441** 

6 ,682** ,323** 58 ,582** ,459** 

15 ,371** ,269* 61 ,412** ,220 

20 ,607** ,363** 63 ,795** ,534** 

25 ,385** ,120 65 ,714** ,540** 

30 ,336** ,169 66 ,791** ,426** 

35 ,336** ,161 67 ,841** ,523** 

38 ,742** ,520** 68 ,506** ,387** 

42 ,655** ,313** 69 ,410** ,414** 

46 ,741** ,453** 70 ,190 ,310** 

50 ,512** ,288*    

 الثاوي: الجمعياث البعد

الاحصاق مع  البىد

 البعد

الاحصاق مع 

 امللياس ككل

الاحصاق مع  الاحصاق مع البعد البىد

 امللياس ككل

2 ,643** ,437** 40 ,736** ,443** 
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9 ,691** ,491** 44 ,846** ,524** 

13 ,843** ,491** 48 ,854** ,549** 

18 ,648** ,369** 52 ,399** ,339** 

23 ,696** ,398** 56 ,485** ,272* 

28 ,804** ,485** 59 ,810** ,442** 

33 ,617** ,201    

 البعد الثالث: العائلت

الاحصاق مع  البىد

 البعد

الاحصاق مع 

 امللياس ككل

الاحصاق مع  البىد

 البعد

الاحصاق مع 

 امللياس ككل

3 ,219 ,407** 36 ,313** ,496** 

7 ,136 ,366** 39 ,244* ,536** 

11 ,220 ,216 43 ,203 ,552** 

16 ,154 ,529** 47 ,049 ,182 

21 ,378** ,449** 51 ,226 ,387** 

26 ,254* ,406** 55 ,163 ,463** 

31 -,003 ,444**    

 البعد الرابع: املركز البيداغوجي

الاحصاق مع  البىد

 البعد

الاحصاق مع 

 امللياس ككل

الاحصاق مع  البىد

 البعد

مع الاحصاق 

 امللياس ككل

4 ,660** ,287* 45 ,613** ,296* 

10 ,720** ,400** 49 ,548** ,228 

14 ,642** ,454** 53 ,548** ,228 

19 ,650** ,390** 57 ,491** ,303** 

24 ,662** ,168 60 ,411** ,254* 

29 ,601** ,319** 62 ,647** ,497** 

34 ,309** ,162 64 ,528** ,142 

41 ,562** ,285*    
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 البعد الخامض: الصدًلاث

الاحصاق مع  البىد

 البعد

الاحصاق مع 

 امللياس ككل

الاحصاق مع  البىد

 البعد

الاحصاق مع 

 امللياس ككل

05 ,729** ,270* 22 ,763** ,341** 

08 ,772** ,295* 27 ,396** ,140 

12 ,883** ,418** 32 ,408** ,334** 

17 ,680** ,358** 37 ,741** ,318** 

ما خصاثُا ,بًخطح ؤن ٔل ؤبلاد مُِاض اإلاظاهدة الاحخماكُت مسجبؼت ازجباػا دالا ا الىخاثج ؤكالهمً زال٘ 

البلدًً  ٔليهما, ماكدا مم  ؤوٖٓل الدزحت الٖلُت للمُِاض  ؤو,  للبلد الري جيخمي الُه مم الدزحت الٖلُت

د جم خرًهما . 78و22  ُو

ِخحن هما : : الثباث.2            جم خظابه بؼٍس

م  الاحظاَلُِاض  ٓسو هبارملامل الٌا  باكخماد -(2 الدازلي للمُِاض ٖٓل ومسخلٍ ابلاده والجد٘و ُز

 لٗ :ًىضح ذ 72

م          الاحخماكُتملامل الٌآسوهبار إلاُِاض اإلاظاهدة :  72حد٘و ُز

 كرو هباخمعامل ألفا  املخغيراث

 7.709 ,ألاوالد(الاطسة )الصوج 

 7.708 اللاثلت )والدي ألام, الازىة وألازىاث(

 7.722 الاصدُاء

 7.022 حملُاث ؤولُاء اإلالاُحن كِلُا

ص البُداهىجي  7.778 اإلآس

 7.070 الثباث الٕلي للمُِاض   

ودزحخه الٖلُت مسخلٍ ؤبلاده إلاُِاض اإلاظاهدة الاحخماكُت ب ٓسو هبارمً زال٘ الجد٘و ًـهس ؤن ُُم ؤلٌا 

 كلى ؤن اإلاُِاض ًخمخم بثباث حُد .هرا ما ًد٘ مسجٌلت ,

ومً زال٘ الخإٓد مً الصدَ والثباث ًمًٕ الِ٘ى ؤن مُِاض اإلاظاهدة الاحخماكُت ًخمخم بسصاثص 

ت حُدة ,وكلُه ًمًٕ اكخماده في ُُاض مظخىي اإلاظاهدة الاحخماكُت لمهاث ألاػٌا٘ اإلالا ُحن طاًٖىمُتًر

ت . كِلُا كلى  البِئت الجصاثٍس
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Handicapées ,conseil dela famille et de l’enfance Québec ,Bibliothèque national du Québec , p11. 
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19Réaume  R ,Labreque,M,Cowell ,J ,2008 ,  OP CIT , p 15-28. 
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2 

 امللخص: 

تالذساظت بلى مػشفت دوس بداسة  هزه تهذف       باإلااظعت مجاٌ  ألاداء الخىظُميجدعحن  في اإلاىاسد البؽٍش

تالذساظت مً حعاٌئ سئِغ مفاده: ما هى دوس بداسة هزه اهؼللذ و ، الذساظت ألاداء جدعحن في  اإلاىاسد البؽٍش

جلػب بداسة اإلاىاسد الفشطُت الػامت:  هزه مً هزا الدعاٌئ اهبثلذ  ؟باإلااظعت مجاٌ الذساظت  الخىظُمي

ت دوسا هام   وبلصذ الخإهذ مً صحت  ،ا في جدعحن ألاداء الخىظُمي باإلااظعت مجاٌ الذساظتالبؽٍش

 غامل 133جم جىصَػها غلى و اظخػملذ الذساظت ؤداة الاظخماسة ت الػامت والفشطُاث الجضئُت الفشطُ

وبػذ اخخباس الفشطُاث جم  هما جم الاغخماد غلى اإلالابالث لذغم جفعحر الىخائج، .%100وبيعبت اظخجابت

ت في جدعحن ب طػف دوس  الخىصل بلى مجمىغت مً الىخائج ؤهمها: ألاداء الخىظُمي داسة اإلاىاسد البؽٍش

سفؼ معخىي الىعي الثلافي  طؼ مجمىغت مً الخىصُاث مً بُنها:جم و لزا باإلااظعت مجاٌ الذساظت، 

 ً تؤهمُت بداسة إلدسان والخىظُمي للمذًٍش جدعحن ألاداء في دغم كذساث اإلااظعت غلى  اإلاىاسد البؽٍش

 طشوسة الاظخفادة مً ججاسب اإلااظعاث الىاجحت في جدعحن ألاداء الخىظُمي.والخّمحز وؤلابذاع، و  الخىظُمي

تبداسة  الكلماث املفخاخُت: يُت، هظام الخلُُم ،ألاداء الخىظُمي، اإلاىاسد البؽٍش ؤهظمت ، البرامج الخيٍى

 .اإلااظعت الاكخصادًت الحىافض

Abstract: This study aims to know the role of human resources management in 

improving organizational performance in the institution of the study.It started 

from the main question: What is the role of human resources management in 

improving organizational performance in the institution of study?It is from this 

question that this general hypothesis emerged: Human resources management 

plays an important role in improving organizational performance in the institution 

of study.In order to ascertain the validity of the general hypothesis and the partial 

hypotheses, the study used the questionnaire form, which was distributed to 133 
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workers with 100% response rate.Interviews were also used to support the 

interpretation of the results,and after testing the hypotheses, a number of results 

were reached, the most important of which was: the weak role of human resources 

management in improving organizational performance in the institution of 

study,and a number of recommendations were made, including: raising the 

cultural and organizational awareness of the managers of the importance of human 

resources management in supporting the organization's capabilities to improve 

organizational performance, excellence and creativity, and the need to benefit 

from the experiences of successful institutions in improving organizational 

performance. 

Keywords: human resources management, organizational performance, 

evaluation system, training programs, incentive systems, economic institution. 

 إلاشكالُت  .1

ت، والذًىامُىُتبالحشهُت الحالُت  اكخصادًتىظُى الّع زث ألاوطاع جمحّ          خُث ؤصبدذ اإلاىاسد البؽٍش

بال الػمل  الاكخصادًت ولم ٌػذ ؤمام اإلااظعاث .ىافعُتبداسة كىاغذ اللػبت الخّ في الػىصش الحاظم 

ت،  جمخلىه مً اإلاعخمش غلى جدعحن مشهضها وكىتها في ألاظىاق، اغخمادا غلى ما   اباغخباسههفاءاث بؽٍش

ش في ؤظالُب الػمل وؤلاهخاجالىظُلت الفػالت واإلاصذس الحلُلي إل  وخُاسا لشفؼ الخدذي  هجاص ؤي جؼٍى

 .ومعاًشة الخلذم الخىظُمي

الدعُحر  طػُفتىظماث في الىكذ الزي ال ٌعمذ فُه ببلاء ماظعاث ولظمان الىحىد الاكخصادي للم       

وؤلاهخاج، هجذ ؤن ؤلاداسة جىلي اهخماما بالؿا بػىاصش جدعحن ألاداء لألفشاد بىطؼ بشامج خاصت لها وجىفُزها 

ت لها الصفاث اإلاشاد جىفشها،  اكترهذ  بربذكت مً كبل اإلاخخصصحن ختى ًدعنى الحصٌى غلى مىاسد بؽٍش

هفاءة ألاداء الخىظُمي بىفاءة ؤداء الػىصش البؽشي، وؤصبذ ألافشاد ًىظشون ؤن الشطا وبؼباع سؾباتهم 

م ألاداء الفػلي فُه .  لِغ فلؽ مً خالٌ الػمل وبهما غً ػٍش

ت  جدلُم الىجاح الخىظُمي وجفػُل ّن ب        ٌعدىذ بلىبظتراجُجُت اإلااظعت واملحافظت غلى الىفاءاث البؽٍش

جه الحىم غلى هفاءو ا إلاذي جلذم الفشد ملُاظ   اظعت،وىههخلُُم ألاداء داخل اإلال مدىم وطؼ هظام

ت  غلى جىحُه وحػلُم هزا الىظام َػملو ، وفػالُخه ، وبالخالي جدعحن مهىغُت ألاداء اإلاخىكؼ منهاإلاىاسد البؽٍش

لها  ذلً جدلم هزا بال برا واه الزهُتوكذساتهم وسفؼ معخىي ؤدائهم، بطافت بلى ؤن ؤلاداسة  هممهاسات

يُت جدبػها اإلا ذ مً كذساث ومػاسف ألافشاد ل اظعتظُاظت جيٍى يُت جٍض ، للُام بىطؼ خؼؽ وبشامج جيٍى

وطؼ  هما ًيبغي لها ،ببشاص هفاءتهم ومىاهبهم وبالخالي جخمىً اإلاىظمت مً املحافظت غلى حىدة مىخجاتهاو 

 ُّ ت جىظُمُت وجشظُخ زلافت الىالء ذ للحىافضهظام ح   .ماظعتلل باالهخماء وؤلاخعاط ٌعمذ بخلم هٍى
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ت بلى جىثُف الجهىد        خؿُحر ظُاظتها في حعُحر لومً هزا اإلاىؼلم حععى اإلااظعاث الاكخصادًت الجضائٍش

ت، باالغخماد غلى  والخدعحن مً  ىاهبت الخؿحراث العائذة،مو  الحذًثت في ؤلاداسة، الؼشائممىاسدها البؽٍش

  .جشفؼ مً هفاءاث ؤفشادهاجىظُمُت ، باغخمادها غلى مػاًحر ؤفشادها ؤداء

ت في جدعحن ؤداء الػماٌظىداٌو في هزه الذساظت  ومّما ظبم بماظعت  مػشفت دوس بداسة اإلاىاسد البؽٍش

 :  الخالي اهؼالكا مً ؤلاحابت غلى الدعاٌئ الشئِغ ،مُذان البدث K.plastن.بالظذ 

ت في جدظين إدوز  ما هو   ؟ مجال الدزاطت باملؤطظت ألاداء الخىظُميدازة املوازد البشٍس

 وبىاء غلى الدعاٌئ الػام هؼشح الدعائالث الخالُت: 

 ؟باإلااظعت مجاٌ الذساظت جدعحن ألاداء الخىظُمي هظام جلُُم ألاداء في  ما هى دوس  -

يُت في ما هى دوس  -  ؟باإلااظعت مجاٌ الذساظت  جدعحن ألاداء الخىظُمي البرامج الخيٍى

 باإلااظعت مجاٌ الذساظت ؟ ما هى دوس ؤهظمت الحىافض في جدعحن ألاداء الخىظُمي -

 :الفشطُاث الخالُت ىسدؼيالُت هغلى ظااٌ ؤلا  بىاء  الفسضُاث:  .2

ت جلعب إ الفسضُت العامت:  باملؤطظت مجال ألاداء الخىظُمي في جدظين  اهام  ا دوز  دازة املوازد البشٍس

 .الدزاطت ؟

 الفسضُاث الجصئُت: 

 .باإلااظعت مجاٌ الذساظت الخىظُمي خلُُم بلى جدعحن ؤدائهمالوعي ألافشاد بىظام  ًادي -

يُت          - عهم هىغُت البرامج الخيٍى
ُ
 .باإلااظعت مجاٌ الذساظت ألاداء الخىظُمي جدعحنفي ح

عهم سطا ألافشاد بإهظمت الحىافض اإلالذمت في جدعحن           -  ؤدائهم الخىظُمي باإلااظعت مجاٌ الذساظت.ٌُ

 لاغ الخالُت :ىجىمً ؤهمُت الذساظت في الأهمُت الدزاطت :  .3

  ت فيجضاًذ الاهخمام  .الحذًثت اثغالم اإلااظع بمىطىع بداسة اإلاىاسد البؽٍش

  تؤصبدذ ز محّ للماظعاث الشاؾبت في الخ ااظتراججُ افي آلاوهت ألاخحرة خُاس  بداسة اإلاىاسد البؽٍش

 لخىظُمي.ا

 ادة ألاداء الخىظُمي ألاغماٌ غالم في ةحذًذ تجىظُمُخل ابشوص مذ  .تهخم بٍض

  تةداسة في هثحر مً الحاالث ب ألاداء الخىظُميًلترن هجاح  . اإلاىاسد البؽٍش

 تهذف الذساظت بلى جدلُم حملت مً ألاهذاف والخالي :أهداف الدزاطت :     .4

 ت في جدعحن ألاداء الخىظُمي للػماٌ باإلااظعت مجاٌ الذساظت. مػشفت  دوس بداسة اإلاىاسد البؽٍش

  .ت في جدلُم ؤهذاف اإلااظعت  الخػشف غلى دوس بداسة اإلاىاسد البؽٍش
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  وؤلاظتراجُجُت اإلاخبػت هدىه. مداولت مػشفت مذي اهخمام اإلااظعت بالػىصش البؽشي  

  ت مً خالٌ جلُم ألاداءبداسة اإلاىاسد البؽمداولت هؽف الخؼبُم الػملي لىظائف ، وػشق ٍش

ً بها والخدفحز.    الخيٍى

 :جددًد املفاهُم .5

تإدازة  1.5  :  املوازد البشٍس

ب الػاملحن        ت ول ؤلاحشاءاث و العُاظاث اإلاخػللت باخخُاس وحػُحن وجذٍس ًلصذ بةداسة اإلاىاسد البؽٍش

اث والػمل غلى جىظُم  اللىي الػاملت داخل اإلااظعت، وصٍادة زلتها في غذالت ومػاملتهم في حمُؼ اإلاعخٍى

اث لى ؤلاداسة وخلم سوح حػاوهُت بُنها و الىصٌى باإلااظعت ب  .1بهخاحُتمعخٍى

فها بإنها ؤلاداسة التي جخخص بيل ألامىس اإلاشجبؼت بالػىصش البؽشي، مً خُث البدث غً  :هما جم حػٍش

بها وجىمُتها، وتهُئت ظشوف الػمل اإلاالئمت التي مً ؼإنها ؤن مصادس اللىي الػاملت واخخُاسها وتهُئتها، وجذ ٍس

ت بلى بزٌ الجهىد داخل اإلااظعت  .2جذفؼ اإلاىاسد البؽٍش

ت بإنها وحػشف ؤًظا جىؼىي بداسة الػىصش البؽشي غلى جلً اليؽاػاث اإلاصممت لخىفحر  :بداسة اإلاىاسد البؽٍش

ورلً للمدافظت غلى الىفاءاث وجىمُتها  ،ثخعب الخخصصاث اإلاؼلىبت في اإلايؽأ ،اللىي الػاملت 

 .3وجدفحزها بما ًمىً اإلاىظمت مً بلىؽ ؤهذافها بىفاءة وفػالُت

تالخالي:  بداسة  الخعٍسف إلاجسائي بىاءغلى هزه الخػاٍسف ًمىً بىاء   غباسة غً وؽاغ هي  اإلاىاسد البؽٍش

اتهم بداسي يهذف بلى جىػُذ الػالكت بحن ألافشاد و اإلاىظمت التي  ٌػملىن فيها خعب مخخلف معخٍى

ت، مً جخؼُؽ و جىظُم وجىحُه وسكابت، وبغذاد البرامج  ومجاالتهم اإلاهىُت في مماسظت الػملُت ؤلاداٍس

 والىظائف و ألاوؽؼت اإلاصممت لخىظُم ؤهذاف الفشد و اإلاىظمت.

 : الخىظُمي ألاداء 2.5

اليؽاغ الزي ًلىم به ألافشاد ،ؤما هخاج العلىن ،فالعلىن هى : بإهه F,w,Nicolasهُكوالض ٌػشفه 

هخاحاث العلىن فهي الىخائج التي جمخظذ غً رلً العلىن ،مما حػل الىدُجت ؤو املحصلت النهائُت 

 . 4مخخلفت غما واهذ غلُه هخائج رلً العلىن

شه بإهه: وظُلت إلاػشفت مذي جدلُم الػامل لألغماٌ اإلاؼلىبت مىه بلى حاهب ما ًىف الخىظُمي َػشف ألاداءو 

لت مدذدة وجخم غملُت جلُُم بهجاصه  مً مػلىماث بطافُت غً ظلىن الفشد في الػمل، وحذًخه وفلا لؼٍش

 .5في طىء اإلاػُاس املحذد
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شي  ت الخىظُمي  بإن ألاداء    Judyٍو هى: اإلاشآة الػاهعت التي حػىغ اظخخذام اإلاىظمت إلاىاسدها البؽٍش

والاكخصادًت واظدثماسها بالؽيل الزي ًجػلها كادسة غلى جىفُز اإلاهماث اإلاؼلىب جدلُلها وفم ظُاظت 

 6اإلاىظمت، وؤن ًخم ججعُذ رلً بىفاءة وفػالُت غالُت 

فه ؤًظا:  بإهه "كُام الفشد باألوؽؼت واإلاه  .7ام املخخلفت التي ًيىن منها غملهوكذ جم حػٍش

رلً اإلاعخىي الزي ًدلله الفشد غىذ اللُام  :بإهه الخىظُمي ألاداء جوفُم عبد السخمانالباخث  ّػشفَُ و 

اث مخخلفت للمهام اإلاؼلىب بهجاصها وألاداء ًيىن هدُجت امتزاج  بػمل ما، فاألداء ًشجبؽ بخدلُم معخٍى

 . 8غذة غىامل والجهذ اإلابزٌو وبدسان الذوس ومعخىي اللذساث التي ًخمخؼ بها الفشد

ف إلا بىاء غلى هزه الخػاٍسف ًمىً  بىاء   كذسة اإلااظعت غلى  هىالخىظُمي  ألاداء : الخالي جسائيالخعٍس

ٌػىغ كذسة  ؤي الخماش ي مؼ الػملُاث الىظامُت الخالُت: اإلاذخالث، واملخشحاث، والخؿزًت الػىعُت،

للُاط ألاداء هما ؤهه وظُلت ، مؼ البِئت التي ٌؽخؿل فيها الػّماٌمت ءاإلااظعت غلى جدلُم الخىافم واإلاىا

بمعخىي مً الىفاءة والفػالُت،  اظعتوجلذًش غذد وخذاث الػمل الالصم بهجاصه في اإلاالفشدي والجماعي 

يىن رلً في وخذة صمىُت مػُىت وفم مػذالث ومػاًحر ؤداء جظػها اإلاىظمت لبلىؽ ؤهذاف  ها.ٍو

 الدزاطاث الظابلت  .6

العمال في  جفعُل هظام جلُُم أداء: اإلاىظىمت بػىىان هوز الدًً شىوفيللباخث   :ألاولىالدزاطت 

فػالُت هظام جلُُم ألاداء اإلاؼبم داخل تهذف هزه الذساظت بلى مػشفت ، 9املؤطظت العمومُت الاكخصادًت

اظعت في جؼبُم هظام جلُُم ، ومداولت مػشفت اإلاػاًحر التي جدبػها اإلاالاكخصادًتاإلااظعاث الػمىمُت 

الحالي لخلُُم ؤداء الػامل في اإلااظعت هل اظخؼاع الىظام  :لخاليالدعاٌئ األاداء، اهؼلم الباخث مً 

و الحصٌى غلى اإلاػلىماث  ،الػمىمُت الاكخصادًت ؤن ًدلم ؤهذافه، مً جىفحر الشطا الىظُفي للػامل

 ولإلخاػت بجىاهب ؤلاؼيالُت ػشخذ  العلُمت في مشاحػت وجىمُت ظُاظاث ؼاون الػماٌ املخخلفت؟

 بلى مجمىغت مً الىخائج ؤبشصها : وجىصلذ الذساظت  ،مجمىغت مً الفشطُاث الفشغُت

 .ؾُاب ألاهذاف املحذدة بذكت واإلاػاًحر اإلاىاظبت للُاظها ومالخظتها  -

اث  - ت الذهُا وبغفاء اإلاعخٍى اث ؤلاداٍس الترهحز غلى جؼبُم هظام الخلُُم )بن وحذ( غلى اإلاعخٍى

 الػلُا.

غً الاهدشافاث في ؤوكاتها لخجىبها في  هؽفها غذماغخماد دوسٍت الخلُُم العىىي التي ٌػاب غنها  -

 خُنها بل جترهها جخمادي وجضداد آزاسها.

ت بػىىان:  شوقي كبطان للباخث : تهُالدزاطت الثا دزاطت العالكاث بين طُاطاث حظُير املوازد البشٍس

هُف حظاهم وظائف إدازة املوازد  :اهؼللذ الذساظت مً الدعاٌئ الخالي، 10وأداء املؤطظاث الصىاعُت
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م مظاهمتها في زفع أداء العمال بها؟  ت في الازجلاء بمظخوى أداء املؤطظت عً طٍس غً  ذاهبثلالبشٍس

 وجىصلذ الذساظت بلى مجمىغت مً الىخائج ؤبشصها:  نافشغُخ خانهزا الدعاٌئ فشطِ

  صىسة خلُلُت غً ؤداء اإلااظعت، ؤن ً  جيٍى
ُ
ُّ ج مً غذة حىاهب، وغلى هزا  ةألاخحر  هم هزل

ألاظاط خث املخخصىن غىذ جلُُم ؤداء اإلااظعت ؤن ًإخز بػحن الاغخباس ؤسبػت حىاهب سئِعُت هي : 

 هب اإلاالي وؤلاهخاجي، والخجاسي، والعلىوي ؛ والتي حػىغ كذسة اإلااظعت غلى اهدعاب صفت الفػالُت.االج

  ت السجلاء بمعخىي ؤداء الػماٌ ، بدُث ل مهما بىظائفها املخخلفت دوساجلػب بداسة اإلاىاسد البؽٍش

دافػُخه وسؾبخه في الػمل، ؤو غلى بدساهه  ؤو ًجابُا غلى كذساث الفشدبحعاهم هزه الىظُفت في الخإزحر 

 إلاخؼلباث مىصبه.

  اإلااظعاث اإلاذسوظت جفخلذ في ظُاظاث ألاحش  بُيذ الاخخباساث باليعبت لعُاظت ألاحىس ؤن حّل

ؤلاهجاصاث و  طػف  بمياهُاتها اإلاالُت وبالخالي صػىبت ميافئت والعبب،ش الخدفحز التي جؼبلها غلى غىص

 التي ًلىم بها الػماٌ.  املجهىداث ؤلاطافُت

  ت جإزحر غلى ؤداء اإلااظعاث، بدُث بُيذ هخائج الاخخباساث ؤن لعُاظاث بداسة اإلاىاسد البؽٍش

ءاث العُاظت ملاسهت باإلااظعاث راث اإلااظعاث راث ألاداء الػالي جماسط بؽيل ؤوظؼ مخخلف بحشا

 ألاداء الظػُف. 

اإلاىاسد  ؤداء: ؤزش الخؿُحر الخىظُمي غلى اإلاىظىمت بػىىان عالوي عبد الفخاحدساظت : ثالثتالدزاطت ال

ت  دساظت خالت ؼشهت ظىهلؿاص الػاملحن  والتزامدساظت مذي جإزش ، هذفذ الذساظت بلى  11ألاؾىاغ البؽٍش

ومىهج  غلى اإلاىهج الىصفي الخدلُلي، الاغخمادؤلاؼيالُت جم  ظااٌ غلى لإلحابت، و بػملُاث الخؿُحر الخىظُمي

م اإلاسح  الاظخبُان، وجىصلذ الذساظت بلى مجمىغت مً الىخائج  باظخخذام الاحخماعيدساظت الحالت غً ػٍش

 ؤبشصها: 

 ؤداءدوس الخىىىلىحُا اإلاخؼىسة في جدعحن  ياسبهًمىً  بر ال ،للخؿُحر الخىىىلىجي دوس بًجابي 

 اإلاىظمت 

 في الخيالُف . والاكخصاد ألاداءفهي حعاغذ غلى ظشغت 

 ألن سفؼ زلت اإلاشئوظحن بإهفعهم شاء جدعِىاث في اإلاىظىس ؤلاوعاويٌععى الخؿُحر الخىظُمي بلى بح،

ع ظلؼاث  ذ مػذالث سطاهم  ،هجاص ألاغماٌ واإلاهامبوجفٍى والػمل غلى بؼباع خاحاتهم وسؾباتهم جٍض

 الىظُفي.

أجس الحوافص على أداء ألاطباء للباخث ظػىد طُف هللا الذالت اإلاىظىمت بػىىان: : سابعتالدزاطت ال

 ، جمدىسث بؼيالُت الذساظت غلى مجمىغت مً ألاظئلت واهذ الاهؼالكت ب:12الظعودًين
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ؤهثر ؤهىاع الحىافض ؤهمُت مً وحهت هظش ألاػباء العػىدًحن في معدؽفى كىي ألامً  ما -

اض؟  بالٍش

اض؟ -  ما مذي جىفش الحىافض في معدؽفى كىي ألامً بالٍش

اض؟ -  ما ؤزش الحىافض بحن اججاهاث ألاػباء العػىدًحن في معدؽفى كىي ألامً بالٍش

هجُت التي اجبػها في دساظخه، جىصل بلى مجمىغت مً وبػذ الذساظت التي كام بها الباخث وؤلاحشاءاث اإلاى

 الىخائج ؤبشصها:

اض   - ؤن ؤهثر الحىافض اإلاادًت ؤهمُت بحن ألاػباء العػىدًحن الػاملحن في معدؽفى كىي ألامً بالٍش

 هي 

ت هي )ٍت، الحىافض الدشجُػُت اإلالذمى ىػالػالواث اإلاو ) التركُت   اهخمام ؤلاداسةت(، وؤهثر الحىافض اإلاػىٍى

 ( ًشبخؼبُم الجىدة الؽاملت، الثىاء الؽفىي، خؼاباث الؽىش، ؼهاداث الخلذ

برص رلً مً خالٌ مُل  - اض غلى ؤداءهم ٍو هىان ؤزش إلاىذ الحىافض في معدؽفى كىي ألامً بالٍش

ت، الاظخلالٌ في مجاٌ الػمل ، جللي الثىاء  مجخمؼ الذساظت بلى اإلاىافلت غلى الػباساث الخالُت: بجاخت الحٍش

الشئِغ اإلاباؼش في الػمل غىذ كُامه بػمل حُذ، بجاخت فشص ببذاء آلاساء واإلالترخاث، بجاخت الفشص في  مً

 اإلاؽاسهت في اجخار اللشاساث.

  :مجاالث الدزاطت. 7

 : الخعٍسف باملؤطظت  1.7

ل البالظدًُ في ملشه  k .Plast ًلؼ مجمؼ ، والتي الشئِس ي ببلذًت مضلىق دائشة غحن ؤسهاث الصىاغت وجدٍى

وواهذ ؤٌو اهؼالكت لها  م1998ظىت  ن. بالظذولم، خُث جإظعذ ماظعت  11جبػذ غً ملش الىالًت ب 

مً بحن سواد الصىاغت في  ، خُث ؤصبدذ الُىمم 1999اػها في الػمل بذاًت مً ظىت في مماسظت وؽ

ط ماٌ ًلذس ب: ، ورلً بشؤث راث الؼابؼ الصىاعي في اإلاىؼلت، ومً بحن الػذًذ مً اإلااظعاالجضائش

 دج 371.700.000

للجىدة  2003مىز دٌعمبر  ISOO.9001version 2000  إلااظعت غلى مػُاس الاًضو الػالميجدصلذ ا وكذ

اإلامٌى ألاٌو  ،وحػخبران مً وخذجحن سئِعِخحن في ؤلاهخاج   k. plastجخيىن ماظعت ، و والىىغُت في اإلاىخىج 

 . ليل وؽاػاث اإلااظعت

غٌض وجمعًُ البىاًاث والتي جىحذ في  plystyrène expanséوالتي جخخص بصىاغت مادة  الوخدة ألاولى:

غلى  2م5000، والتي جتربؼ غلى معاخت مؿؼاة جلذس ب: ببلذًت مضلىق مً الجهت الجىىبُتالشئِس ي  اإلالش

وؤهم ما جيخجه هزه الىخذة : صىاغت الصفائذ للػٌض والخثبُذ التي حعخػمل في البىاًاث  2م4500
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حؿلُف وحػلُب آلاالث وألاحهضة الالىتروهُت والىهشومجزلُت ، لىكاًتها وخفظها مً الصذماث و  ، والػماساث

 .والىعىس 

ل ألاهابِب البالظدُىُت ) الوخدة الثاهُت :   pvc ) plychlorue de virgleوالتي جخخص بصىاغت وجدٍى

 بىىغُه :

  ؤهابِب مً هىع(pehd) polyéthylène haute densité   الخاصت باإلااء والؿاص. 

  ؤهابِب مً هىع(pebd) polyéthylène haute basse densité  ف والتي جخخص بالشي والعلي وجصٍش

 اإلاُاه .

والتي جتربؼ غلى معاخت مؿؼاة   zone industrielleهزه الىخذة جلؼ في اإلاىؼلت الصىاغُت لىالًت ظؼُف 

 . 2م5000غلى  2م1300جلذس ب: 

  الخالُت: الفئاثًخىصغىن غلى غامال، 453 عؼُفجظم ماظعت بهخاج الىهشباء باملجال البشسي:   7-2

 ًوضح جوشَع الفئاث الظوطُومهىُت في املؤطظت. :1الجدول زكم 

 املجموع الوخدة الثاهُت الوخدة ألاولى الفئاث املهىُت

 03 01 02 إلاطازاث العلُا

 06 01 05 إلاطازاث املظيرة

 19 05 14 إلاطازاث املخوططت

 91 17 74 عمال الخدكم

 334 144 190 عمال الخىفُر

 453 168 285 املجموع

 انالباخثكام خُث  ،2017 حىان 22بلى ؾاًت  2017 فُفشي  19: دامذ الذساظت مً املجال الصمني 7-3

وؼشح ؤهذاف الذساظت  ،خخلف مصالح اإلااظعتلخػشف غً كشب غلى مبا الذساظت اإلاُذاهُت ؤزىاء

،هما جم بحشاء بػع اإلالابالث مؼ ؤلاػاساث اإلاعحرة للماظعت بهذف الحصٌى غلى مػلىماث وملاصذها

وجىصَػها  بىاء اظخماسةجم  ،ىماث خٌى هُفُت ظحر وغمل اإلااظعتوبػذ الاهتهاء مً حمؼ اإلاػل، جفُذ البدث

 الفئاث العىظُىمهىُت.غلى 



ت في جدظين ألاداء الخىظُمي                           د/ هِشوز دمحم ملين خووي -دوز إدازة املوازد البشٍس  أ/ عُبود ٍش

351 

 

بن اخخُاس الباخث إلاىهج دون آخش ًخخلف خعب ػبُػت اإلاىطىع وؤلاؼيالُت : املظخخدم املىهج  .8

 ًُ برص للباخث الخؼىاث التي ًجب الاغخماد غليها مً ؤحل الىصٌى بلى الىخائج اإلاذسوظت، ألهه هى الزي 

لت الت  ؤواإلاشاد جدلُلها،  واهؼالكا مً ػبُػت  . 13ي ٌعلىها الباخث للىصٌى بلى هدُجت مػُىتالؼٍش

الزي يهخم بجمؼ الحلائم وجدلُلها  املىهج الوصفي الخدلُلي غلى اغخمذها، اإلاشاد دساظخهاإلاىطىع 

وجفعحرها غً اإلاؽيلت مىطىع البدث والىكىف غلى دالالتها، وكذ اظخػملىا هزا اإلاىهج في دساظدىا ألهه 

مىهج يهذف بلى الخدلُل الىمي للظاهشة اإلاذسوظت، بلُاظها وجشحمتها بلى ؤسكام راث داللت بخصائُت جىفش 

 للخدلم مً الفشطُاث اإلاخػلل
 
   بالبدث.ت مجاال

 : أدواث جمع البُاهاث .9

حػخبر الاظخماسة مً ألادواث اإلاعخخذمت في حمؼ البُاهاث الالصمت للبدث مً خالٌ ػشح  :الاطخمازة   9-1

ؤلاحابت غليها، خُث ًشحؼ اخخُاسها لهزه ألاداة وىن مىطىع  مجمىغت مً ألاظئلت ًؼلب مً اإلابدىزحن

ت في  غً  ورلً ال ًيىن بال مً خالٌ الىؽف ،جدعحن ألاداء الخىظُميالذساظت  دوس بداسة اإلاىاسد البؽٍش

 ؤساء ومىاكف الػُىت املخخاسة.

م  امللابلت : 9-2 خُث اظخػملىا هزه ألاداة للحصٌى غلى مػلىماث لم هخمىً مً الحصٌى غليها غً ػٍش

ت، فُما ًخػلم بإظالُب  ً لذوس بداسة اإلاىاسد البؽٍش ً واإلاذًٍش الاظخماسة، والتي جخػلم بأساء واججاهاث اإلاعحًر

شق الخلُُم، وهزلً في جدعحن ؤداء ؤفشادها مً خالٌ فػالُت هظام جلُُم ألاداء، واإلاػاًحر اإلاػخمذة في ػ

ذ مً هفاءة وفػالُت ؤفشادها، وهزلً إلاػشفت  يُت راث بشامج جٍض مػشفت مذي جؼبُم اإلااظعت لػملُت جيٍى

  ألاداء الخىظُمي.ؤهظمت الحىافض اإلاػخمذ في هُفُت خلم الذافػُت للػمل والزي ًادي بلى جدعً 

لعُىت اخجاوغ، فلذ جم اخخُاس اإلابالىظش بلى مجخمؼ البدث ؾحر  : العُىت وهُفُت اخخُازها .10

جلعُم :وجىدصش خؼىاث اخخُاس هزا الىىع مً الػُىاث في غذة مشاخل جخمثل في  العشوائُت الطبلُت،

مجخمؼ الذساظت ألاصلي بلى ػبلاث، زم جدذًذ وعبت ؤفشاد الػُىت مً ول ػبلت بما ًدىاظب مؼ غذدها 

لت الاخخُاس الػؽىائي ألفشاد  وجظم غُىت الذساظت فئت ؤلاػاساث  .الػُىت مً ول ػبلتالىلي، وجليها ػٍش

، وهزا ألهمُت ول منها في مىطىع دساظدىا، ومىه جم ت غماٌ الخدىم وفئت غماٌ الخىفُزاإلاخىظؼت وفئ

 اخخُاس  الػُىت غلى هزا الىدى:

فشدا مً  453ان هما هى مػلىم ؤن مجخمؼ البدث الزي هدً بصذد دساظخه ًخيىن مً وخذجحن وجظّم 

اث اإلاهىُت مىصغحن هما هى مبحن في الجذٌو  مً خالٌ الجذٌو اإلاىضح ملخخلف العابم ، و  مخخلف اإلاعخٍى

م ؤخز الفئاث اإلاهىُت مً  لت اخخُاس الػُىت ورلً غً ػٍش الفئاث اإلاهىُت ملجخمؼ البدث، جيىن ػٍش

ألن ؤفشاد هزه لهم  ؤلاػاساث اإلاخىظؼت،وغماٌ الخدىم، وغماٌ الخىفُز، خُث جم جىحُه ؤداة الاظخماسة
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ادة  الػُىت هم الزًً ت في الٍض ًذلىن بالبُاهاث اإلاُذاهُت خٌى الذوس الزي جلىم به بداسة اإلاىاسد البؽٍش

م الىظام اإلاخبؼ في جلُُم ؤداء ألافشاد  والخدعحن مً ؤداء ؤفشادها مً خالٌ الػملُاث التي جلىم بها غً ػٍش

يُت التي حػخمذ غليها وه ،ومذي فػالُخه داخل اإلااظعت ،باإلااظعت زلً مػشفت هىغُت البرامج الخيٍى

ً غمالها ومػشفت ػبُػت هظام الحىافض اإلاؼبم باإلااظعت ولها، ظىجذ لها جفعحراث غً  ،اإلااظعت في جيٍى

 اظخؼالع آساء واججاهاث هزه الفئاث. 

تي حػخبر هي اإلاشهض في وجم الاظخؿىاء غً فئتي ؤلاػاساث اإلاعحرة وؤلاػاساث الػلُا في اظخماسة البدث، وال

ت للماظعت في صىؼ واجخار اللشاساث ، خُث ؤحشي مؼ هزًً الفئخحن دلُل اإلالابلت  الػملُت الدعُحًر

في  اإلاىحهت،  ووحهذ لهم مجمىغت مً ألاظئلت ورلً الظخؼالع اججاهاتهم خٌى غملها الزي جلىم به

ت والاظتراجُجُت اإلاخبػت ، واللشاساث التي جخخزها جدعحن ؤداء ؤفشادها وؤداء اإلااظعت اججاه مىاسدها البؽٍش

 في رلً، ختى جدلم الفػالُت  و الىفاءة اإلاؼلىبت.

جيىن هزه اليعبت غباسة غً غُىت جمثُلُت و ً مجمىع الػماٌ،  ممثلت غهيعبت  %30 كمىا بإخز وعبت

م بحشاء الػملُت الحعابُت الخالُت: للمجخمؼ الىلي، ورلً غً  ػٍش

                                                      مبدوث         133= 

الػُىت التي  ظىظُىمهىُت ؾحر مخجاوعت، فةن  ًخيىن مً فئاث مجخمؼ البدثخصائص ؤن وغلى اغخباس 

بىفغ اليعبت هخخاس غُىت مً ول ػبلت ) ؤلاػاساث اإلاخىظؼت، وطبلُت  عشوائُتعُىت اغخمذها غليها هي 

الػُىت الؼبلُت الػؽىائُت املحذدة في هزه الذساظت، وختى ًظهش  مٌ الخدىم ، غماٌ الخىفُز ( لخخدلغما

 ول فشد مً ؤفشاد مجخمؼ الػُىت والتي جيىن مدعىبت واآلحي:

 عدد أفساد العُىت %30وظبت العُىت  العدد الفئت

 06 = 19 إلاطازاث املخوططت

 27 = 91 عمال الخدكم 

 100 = 334 الخىفُر عمال

 133 =         444 املجموع
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بػذها جىصَؼ ؤداة الاظخماسة وججشي  ، لُخممبدىر ًمثلىن املجخمؼ الىلي للبدث 133ًصبذ لذًىا  ،نبر

  غليهم الذساظت.

ب وجدلُل :  .11  :هخائج الفسضُاثجفظير و جبٍو

 ألفساد العُىت . الجيعًوضح  : 02الجدول زكم  

 الفئت املهىُت

 الجيع

إلاطازاث 

 املخوططت
 املجموع عمال الخىفُر عمال الخدكم

 ذهوز 
03 

50% 

22 

%81,5 

100 

%100 

125 

%94 

 إهاث
03 

50% 

05 

%18,5 
/ 

08 

%06 

 املجموع
06 

100% 

27 

%100 

100 

%100 

133 

%100 

 

وهي اليعبت  %100ؤن وعبت الزوىس غىذ فئت غماٌ الخىفُز جلذسبـ :مً خالٌ كشاءجىا للجذٌو ًدبحن لىا

بِىما هجذ الفئت غىذ فئت ؤلاػاساث،  %50غىذ فئت غماٌ الخدىم جليها وعبت % 81,5الؿالبت ملابل وعبت 

 غىذ فئت غماٌ الخدىم. 18,5%غىذ فئت ؤلاػاساث جليها وعبت  %50الثاهُت وهي فئت ؤلاهار بيعبت 

 غمل ووؽاغزا ساحؼ بلى ػبُػت وه ،مً خالٌ هزه اإلاػؼُاث وعخيخج ؤن ؾالبت مجخمؼ الػُىت هم روىس و 

ًلل لزا اللىة البذهُت والجعذًت، واظخػماٌ آلاالث واإلاػذاث الثلُلت في الػمل،  الزي ًخؼلباإلااظعت 

لبػذ اإلااظعت غً اإلاذًىت بر جخىاحذ  ؤًظاو ،بكباٌ الػىصش اليعىي غلى اليؽاغ ؤلاهخاجي الصىاعي 

بلى وىن اإلااظعت حػخمذ غلى هظام الػمل  وساحؼ ؤًظا، ًلل فيها الىلل التي باإلاىؼلت الصىاغُت للىالًت

 (. 8.3)بالخىاوب 

 : ًوضح فئاث ألاعماز لدى مجخمع البدث 03الجدول زكم 
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 الفئت املهىُت     

 الظً

إلاطازاث 

 املخوططت
 املجموع عمال الخىفُر عمال الخدكم

 طىت(25)أكل مً 
01 

%16,7 

03 

%11,1 

05 

%05 

09 

%06,8 

 ( طىت25-36)
05 

%83,3 

20 

%74,1 

76 

%76 

101 

%75,9 

 / فما فوق( 37)
04 

%14,8 

19 

%19 

23 

%17,3 

 املجموع
06 

100% 

27 

100% 

100 

100% 

133 

100% 

 

ًّ ن ؤًدبحن مً الجذٌو   غىذ فئت ؤلاػاساث% 83,3عبتي( ظىت ب36-25ؤؾلبُت اإلابدىزحن ًتراوح مً ) ظ

ًّ بِىما هجذ ، غىذ فئت غماٌ الخدىم% 74,1غىذ فئت غماٌ الخىفُز، جليها وعبت  %76ملابل وعبت   ظ

غىذ فئت غماٌ  % 14,8فئت غماٌ الخىفُز، جليها وعبت غىذ  %19ظىت بيعبت  37الفئت الثاهُت ؤهثر مً 

 الخدىم

 % 11,1جليها وعبتغىذ فئت ؤلاػاساث، % 16,7ظىت( بيعبت  25في خحن الفئت الثالثت التي ظنها )ؤكل مً  

 غىذ فئت غماٌ الخىفُز. %5غىذ فئت غماٌ الخدىم، جليها بيعبت 

وبالخالي  ،( ظىت36-25ومً هزه اإلاػؼُاث وعخيخج ؤن اإلااظعت جخمحز بؼابؼ الؽباب والزًً ظنهم مً )

ت جىظُف وعبت ؼباب ؤهثر مما ًىفش مخىظؽ ؤغماس ال بإط به، والاظخفادة مً ػاكاتهم الزهىُت والجعذً

 ظهم للػمل والػؼاء وخصىصا وؤن غملها ًلخض ي فئت ؼابت ًافػت.اوخم

 :  ملظخوى الخعلُميًوضح البُاهاث الخاصت با 04الجدول زكم : 



ت في جدظين ألاداء الخىظُمي                           د/ هِشوز دمحم ملين خووي -دوز إدازة املوازد البشٍس  أ/ عُبود ٍش

355 

 

 الفئت املهىُت     

 املظخوى الخعلُمي

إلاطازاث 

 املخوططت
 املجموع عمال الخىفُر عمال الخدكم

 / / ابخدائي
04 

%04 

04 

%03 

 / مخوطط
05 

%18,5 

52 

%52 

57 

%42,9 

 / جاهوي 
12 

%44,4 

39 

%39 

51 

%38,3 

 جامعي
06 

100%   

10 

%37 

05 

%05 

21 

%15,8 

 املجموع
06 

100% 

27 

100% 

100 

100% 

133 

100% 

 

 %100مً خالٌ كشاءجىا للجذٌو ؤلاخصائي هجذ ؤن ؤهبر وعبت حػىد بلى اإلاعخىي الخػلُمي الجامعي بيعت 

غىذ فئت غماٌ الخىفُز،  %5غىذ غُىت غماٌ الخدىم، جليها وعبت  %37غىذ فئت ؤلاػاساث، ملابل وعبت 

 18,5غىذ فئت غماٌ الخىفُز، جليها وعبت  %52بِىما هجذ الفئت الثاهُت رو معخىي حػلُمي مخىظؽ بيعبت 

غىذ فئت % 44,4غىذ فئت غماٌ الخدىم، ؤما الفئت الثالثت فىجذ ؤن معخىاها الخػلُمي زاهىي بيعبت %

غىذ فئت غماٌ الخىفُز، بِىما هجذ الفئت ألاخحرة التي لها معخىي حػلُمي  %39الخدىم، ملابل وعبت غماٌ 

هالخظ مً خالٌ اإلاػؼُاث اإلاىضحت ؤن اإلااظعت فيها  ، ومىهغىذ فئت غماٌ الخىفُز %4ابخذائي بيعبت 

اث الخػلُمُت، وهي ال جشاعي بذسحت هبحرة اإلاعخىي الخػ لُمي، وهزا ساحؼ في ػبُػت جىىع واخخالف في اإلاعخٍى

الػمل واليؽاغ الزي جيؽؽ فُه، الزي ًلضم ؤن ًيىن الػماٌ غلى دسحت مً اللذسة الجعذًت والبذهُت، بر 

هجذ ؤخذ اإلاعاولحن ًصشح بإهه ًجذ اللذسة والىفاءة للزًً لذيهم معخىي حػلُمي مخىظؽ ؤو زاهىي ألن 

ً جؼبُلي في   هُفُت غمل آلاالث واإلاػذاث وبصالخها.اإلااظعت جدخاج بلى غماٌ جللىا جيٍى
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 :للفسضُاث الىخائج العامت 

: للفسضُت ألاولىباليعبت  ًؤدي وعي ألافساد بىظام الخلُُم إلى جدظين أدائهم  التي جخمدىس خٌى

اإلابىبت في  ًمىً اللٌى ؤهه مً خالٌ الشحىع بلى بحاباث اإلابدىزحنالخىظُمي باملؤطظت مجال الدزاطت 

جىصلىا خُث مً ػشف الػُىت اإلابدىزت،  ظلبُت  الذالت غلى مخؿحر جلُُم ألاداء 7،8، 5،6الجذاٌو سكم : 

لت مػُىت في جلُُم ؤداء الػماٌ باإلااظعت ولِغ هىان كىاغذ وؤظغ غلمُت حػخمذ  بلى ؤهه ال جىحذ ػٍش

لت اإلاىاظبت لخلُُم ؤداء الػماٌ،  هه ًجب ؤن ًشاعى في غملُت الخلُُم الظشوف هما ؤغليها في اخخُاس الؼٍش

التي ٌػمل فيها الػماٌ وغلى خعب ػبُػت الػمل ؤو اإلاىصب الزي ٌؽؿله الفشد باإلااظعت ودسحت خؼىسجه 

ودوس الػماٌ  .وبغؼاء ألاهمُت للخلُُم للىظائف التي ًىثر فيها الػمل اإلاىثف والجهىد اإلابزولت،وصػىبخه 

لت في جلُُم ألاداء ؤو وحىد ؤظغ في هزه اإلااظعت هى الػمل فل ؽ ال ؾحر وال تهمه ؤن جيىن هىان ػٍش

ؤن ؤؾلب بلى وغىاصش ًلُم غليها، فاإلااظعت حعخخذمه لخدلُم ؤهذافها وصٍادة مشدودًتها، هما جىصلىا 

فظال  اإلابدىزحن ًفظلىن الخلُُم اإلاعخمش والُىمي في بهجاصهم ألغمالهم وهزا لػذم زلتهم بمعاوليهم،

غلى ؤهه لِغ هىان مػُاس مدذد حػخمذ غلُه اإلااظعت في جلُُم ؤداء غمالها وهزا ما وحذهاه في حػذد 

ؾُاب زلافت الخلُُم باإلااظعت، ؤي غذم  .الػامل وفلهاؤلاحاباث خٌى اإلاػُاس الحلُلي التي ًجب ؤن ًلُم 

ن هلاغ اللىة والظػف فُه وعي ول مً اإلالُم والػامل مً الهذف الشئِس ي مً جلُم ؤدائه، في جبُا

ش كذساجه وهفاءجه، الوجدعحن ؤدائه وبجاخت  ً وجؼٍى وبالخالي ًمىً اللٌى ؤن الفشطُت ألاولى فشصت للخيٍى

  .لم جدلم

:  الفسضُت الثاهُتؤما فُما ًخص  يُت في زفع ألاداء والتي جخمدىس خٌى ظهم هوعُت البرامج الخكٍو
ُ
ح

فةهه ًمىً اللٌى ؤهه مً خالٌ الشحىع بلى الجذاٌو سكم:   ،الخىظُمي باملؤطظت مجال الدزاطت

ً دوس وباالظدىاد بلى بحاباث الفاغلحن الخىظُمُحن فةهه: فػال  ًادي  11،10،09  اومهم اخٍُى االخيٍى

ً ؤفشاده في بذاًت غملهم مباؼشة وبهعابهم اإلاػاسف واإلاهاساث واللذساث التي  باإلااظعت، خُث جلىم بخيٍى

واإلااظعت حػخمذ بذسحت هبحرة  .دعحن معخىاهم وصٍادة مشدودًت اإلااظعت وحىدة ؤلاهخاجج غلىحعاغذهم 

ً غمالها بالخؼبُم مباؼشة غلى الىاكؼ بةهضاٌ ؤفشادها مباؼشة بلى مُذان الػمل، وجخصُص   ميىهحنفي جيٍى

ً غمالها هى جدعحن  روي خبرة وجخصص ًخابػىنهم، هما ؤن الؿشض الزي تهذف بلُه اإلااظعت مً جيٍى

ادة الا  هخاج  واهدعاب جلىُاث حذًذة في الػمل ورلً مً ؤحل مىاهبت الػماٌ للخؿحراث معخىاهم بٍض

حػخمذ غلى  الاكخصادًت والخىىىلىحُت الحاصلت ختى ًيىهىا ملمحن بيل الخجذًذاث خاصت وؤن اإلااظعت

 . كد جدللتالفشطُت الثاهُت  ؤنمػاًحر غاإلاُت في ؤلاداسة والجىدة إلاىخىحاتها، وبالخالي ًمىً اللٌى 

: الفسضُت الثالثت ؤما فُما ًخص  ظهم زضا ألافساد بأهظمت الحوافص امللدمت في والتي جخمدىس خٌى ٌُ

ٌ ؤهه مً خالٌ الشحىع بلى الجذاٌو ، فةهه ًمىً اللى جدظين أدائهم الخىظُمي باملؤطظت مجال الدزاطت
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الحىافض التي جلذمها اإلااظعت ال جدىاظب مؼ وباالظدىاد بلى بحاباث اإلابدىزحن فةن  14،13،12سكم: 

لت جلِغ بها غملهم، لللت مىاسد  املجهىداث واللذساث التي ًبزلها الػماٌ، وعجض اإلااظعت في بًجاد ػٍش

لحىافض جمىذ غلى ؤظاط ألاكذمُت والخصيُف اإلانهي، ليي جظمً ا وبمياهُاتها وهثرة الػماٌ بها، هما ؤن

ً الػماٌ الجذد، وجشاعي العلم الىظُفي في  بلاءهم في الػمل والاظخفادة مً هفاءتهم وخبراتهم في جيٍى

مىدها ختى ٌؽػش الػماٌ بالػذالت واإلاعاواة، هما ؤن الحىافض جازش باإلًجاب غلى معخىي ألاداء لألفشاد 

ت وصٍادة دافػُتهم بلى واإلااظعت م ا، مً خالٌ رلً ألازش الزي جترهه في هفعُاتهم، واسجفاع سوخهم اإلاػىٍى ػ 

كد وبالخالي ًمىً اللٌى ؤن الفشطُت الثالثت  جدمل معاولُت الػمل، ولهم هُان ووحىد بهزه اإلااظعت.

 جدللت.

        خاجمت:ال

ت في جدعحن  ، ألاداء الخىظُميللذ وان الهذف الشئِس ي مً هزه الذساظت هى مػشفت دوس بداسة اإلاىاسد البؽٍش

ت ؤهمُت هبحرة وجإزحر واضح وباسص غلى وؽاغ ؤي ماظعت في جدعحن ؤدائها  ومما ال ؼً في ؤن للمىاسد البؽٍش

ا، ا وهىغ  ىدة ؤلاهخاج وصٍادجه هم  وهفاءتها، وهزا ما حععى بلُه ول ماظعت، بطافت بلى مهمت جدعحن وح

خىكف رلً غلى مذي فػالُت غملُاث هظام  ت، ٍو ورلً في ظل ظُاظت وبظتراجُجُت حعحر اإلاىاسد البؽٍش

يُت وهزلً بلى ػبُػت الحىافض التي  ً وجصمُم البرامج الخيٍى لت الخيٍى جلُُم ألاداء اإلاػمٌى به، وػٍش

 جمىدها.

 وال حعخخذمخلُُم ؤداء الػماٌ ، ل م ظلُم ومخىاصن بىطؼ هظا تهخمال اإلااظعت وكذ ؤوضحذ الذساظت ؤن 

اث ألاداء لألفشادحالؼشق الػملُت واإلاػاًحر وألاظغ العلُمت والصحُدت في الخمُ هما حؿُب  .ز بحن معخٍى

ً الزي ًخللاه  هما،جدىاظب وػبُػت الػملالتي  خلُُم الفي اغخماد ػشق  مػاًحر ؤخشي  اجطح ؤن للخيٍى

ت وحعمُت وتهزًب ظلىهُاتهم وجصشفاتهم  ،ألافشاد دوس خُىي في جىمُت واهدعاب مهاساث وكذساث فىٍش

ذ وجشفؼ مً ؤدائهم، والزي ًمىً مً جدلُم الىفاءة والفػالُت وصٍادة ؤلاهخاحُت ؤًظا مً خالٌ . اجطح  جٍض

مخؼلباث غمالها  تافض مادًت جظمً الاسجُاح الىفس ي وحؿؼُجىفحر خى غً الذساظت اإلاُذاهُت عجض اإلااظعت 

وهلص هبحر في جىفحرها ليل غماٌ اإلااظعت ، وؤلامياهُاث التي لذيها، مما جازش ظلبا في اهخفاض وجذوي ،

 معخىي ألاداء.

ًو    مً خالٌ جبُان وجىطُذ صذق ؤو هفي الفشطُاث العابلت، هصل بلى ؤن لىظام جلُُم ألاداء والخيٍى

ت، وجإزحرها واضح غلى جدعحن ؤداء ألافشاد وؤداء  غملُاث   حىافضوال هامت وسئِعُت إلداسة اإلاىاسد البؽٍش

ش بظتراجُجُت اإلااظعتألّنها اإلااظعت،  ورلً مً خالٌ الخؼبُم العلُم واملحىم  ، حػمل غلى جىمُت وجؼٍى

لت جلُُم ألافشاد وبجباع هظام جلُُم ؤداء فػاٌ وفم ألاظالُب الحذًثت، وجصمُم  لهزه الػملُاث في ػٍش
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لت مىذ  يُت جيىن جخماش ى والخدىالث ومىاهبت الخؿحراث الاكخصادًت، وبًجاد هظام حُذ في ػٍش بشامج جيٍى

خعب ػبُػت الىظائف واليؽاغ اإلاماسط وؤلامياهُاث اإلاخاخت، الحىافض غلى ؤظغ ومػاًحر مذسوظت 

وبالخالي جدلُم الفػالُت والىفاءة في ألاداء للماظعاث خصىصا في ظل اإلاىافعت الػاإلاُت مً كبل 

اإلااظعاث الاكخصادًت ودخٌى ؤهظمت ومػاًحر ٌػخمذ غليها في هىغُت ؤلاهخاج وحىدجه ودخٌى هظام بداسة 

 جدلم الخمحز وطمان بلائها. الجىدة الؽاملت، ختى

ت ولهزا فال بذ غلى ول اإلااظعاث  ذ مً حهىدها في الاغخىاء والاهخمام بالػىصش  الاكخصادًت الجضائٍش ؤن جٍض

شه وجىمُخه واظخخذامه والاظخفادة مىه   ؤن  ، فُجبالبؽشي وجؼٍى
ّ
ش له ول ؤلامياهُاث والظشوف جىف

بهشفؼ ؤدائه وجدعِىه، مً خالٌ وطؼ لاإلاالئمت  ىه وجذٍس ًيىن ختى  ػشق جلُُم ججػله مدفضا وفاغال وجيٍى

وجدفحزه ودفػه للػمل ؤهثر وبػالق ػاكاجه ومىاهبه غلى  ،كادسا غلى الخىُف والاهذماج مؼ ول الخؿحراث

لت  .الجهذ الزي بزله ت بالدعُحر والخىظُم الجُذ في ػٍش يىن رلً مً خالٌ كُام بداسة اإلاىاسد البؽٍش ٍو

 ُنها ودساظت ألابػاد ؤلاظتراجُجُت التي كذ جصل بليها.اخخُاسها وحػُ

 :جوصُاث الدزاطت

  بإهمُت بداسة الخىظُمي سفؼ معخىي الىعي ً تللمذًٍش  ألاداء الخىظُمي.في دغم  اإلاىاسد البؽٍش

 .ض هظام مىطىعي وغادٌ لخلُُم ألاداء باإلااظعت الاكخصادًت  حػٍض

 ألافشاد واظدثماس ما لذيهم مً ػاكاث ومػاسف لفائذة وحشجُؼ  جؼبُم الػذالت في جىصَؼ الحىافض

 اإلااظعت.

  ض وجثمحن دوس يُتحػٍض ادة ل البرامج الخيٍى  .اإلاهاساث الفشدًت والجماغُت.و  اللذساثٍض

 ذ مً البدىر الػلمُت فُما ًخصبحشاء اإلا ت وألاداءبداسة  ٍض في ماظعاث اكخصادًت  اإلاىاسد البؽٍش

  .ؤخشي 

  جدعحن ألاداء الخىظُمي.اإلااظعاث الىاجحت في الاظخفادة مً ججاسب  

  الهوامش:

                                                           

تغلي العلمي  - 1 ب للؼباغت واليؽش والخىصَؼ، اللاهشة، : إدازة املوازد البشٍس  . 30، ص1998، داس ؾٍش

ت، اللاهشة، مصش، ألافساد والظلون الخىظُميببشاهُم الػمشي:   - 2  . 43، ص1989، داس الجامػاث اإلاصٍش

تإدازة املوازد خىا هصش هللا،  - 3  03، ص2001، داس صهشان لليؽش والخىصي، غمان ألاسدن،البشٍس
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الباجٌى غلىغ : الثلافت الخىظُمُت وؤزشها غلى ألاداء الىظُفي للمشؤة الػاملت في اإلااظعت الػمىمُت الاظدؽفائُت ،دساظت  - 4

لدهخوزاه علوم في علم أطسوخت ملدمت لىُل شهادة امُذاهُت ببػع اإلااظعاث الػمىمُت الاظدؽفائُت بىالًت الجلفت ،

 ،ؾحر ميؽىسة . 57،ص  2013 -2012، 2،ولُت الػلىم ؤلاوعاهُت والاحخماغُت ،حامػت الجضائش  الاجخماع الخىظُم والعمل

ت، إلادازة إلاطتراجُجُت للموازد البشسي حماٌ الذًً دمحم اإلاشس ي،  - 5 ، 2003، الذاس الجامػُت، حامػت اإلاىىفت، ؤلاظىىذٍس

 .344ص

ت في ألاداء الاظتراججي ،دساظت حىا - 6 د مدعً ساض ي ،ؤخمذ غبذ الىاصش  خعحن :جإزحر مماسظاث بداسة اإلاىاسد البؽٍش

تجدلُلُت ألساء اللُاداث الجامػُت في ولُاث حامػت اللادظُت ، ،ولُت ؤلاداسة  مجلت الكوث للعلوم الاكخصادًت وإلاداٍز

 .12،ص  2014، 16والاكخصاد ،حامػت واظؽ ،الػشاق ،الػذد 

 . 33، ص1989، الذاس الجامػُت، بحروث، لبىان،الظلون إلاوظاوي في املىظماثؤخمذ صلش غاؼىس،  - 7

 .221، ص1988، داس الحرمىن، الؼبػت الػاؼشة، مصش، كُمت ألاداءجىفُم غبذ الشخمان،   - 8

ساه ى ، ؤػشوخت لىُل دسحت دهخالاكخصادًتجفعُل هظام جلُُم أداء العمال في املؤطظت العمومُت هىس الذًً ؼىىفي،  - 9

   2005-2004دولت جخصص غلىم الدعُحر، ولُت الػلىم الاكخصادًت وغلىم الدعُحر، حامػت الجضائش، 

ت وأداء املؤطظاث الصىاعُت - 10 ، سظالت ماحعخحر،  جخصص بداسة دزاطت العالكاث بين طُاطاث حظُير املوازد البشٍس

 .2006ولُت الػلىم الاكخصادًت وغلىم الدعُحر، حامػت البلُذة،  ألاغماٌ، كعم غلىم الدعُحر،

ت ؤداء: ؤزش الخؿُحر الخىظُمي غلى عالوي عبد الفخاح - 11 ؤػشوخت ألاؾىاغ،  دساظت خالت ؼشهت ظىهلؿاص ،اإلاىاسد البؽٍش

ت وغلىم   3الدعُحر، حامػت الجضائشدهخىساه في غلىم الدعُحر ،جخصص بداسة ؤغماٌ ، ولُت الػلىم الاكخصادًت والخجاٍس

،2012-2013. 

ت، ؤوادمُت أجس الحوافص على أداء ألاطباء الظعودًينظػىد طُف هللا الذالت،  - 12 ، سظالت ماحعخحر، جخصص غلىم بداٍس

اض   .2003هاًف الػلىم ألامىُت، الٍش

للىخاب،الجضائش،الؼبػت  ،اإلااظعت الىػىُتدلُل الباخث في املىهجُت وهخابت السطائل الجامعُتغماس بىخىػ،  - 13

 .27،ص 1990الثاهُت،
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 ملخص الدراست:

مً في الشؾبت إلبشاص مذي وعي ألام اإلاخػلمت بذوسها ومذي معاهمتها في غملُت الخيؽئت هذقىا الشئِس ي ًٌ 

الاحخماغُت مً خالُ جىظُكها اإلاعخىي الخػلُمي الزي ًمٌجها مً اإلاكشوك مً جىظُل ؤهجؼ ألاظالُب 

ت للهُام بهزه الػملُت، وهزا ملحاولت الخػشف غلى هىغُت الهُم التي جبثها في ؤبىائه ا ومذي معاهمتها في التربٍى

جدفُلهم الذساس ي ؤي مداولت الٌؽل غً ؤخذ ألاظباب اإلاادًت بلى الخدفُل الذساس ي وهى ؤظلىب 

ت، ولبلىؽ هزا الهذف اغخمذها غلى غُىت نى  مها االخيؽئت و الاهخمام بتربُت ألابىاء دون بهماُ اإلاشخلت الػمٍش

ؤم هً رواث معخىي  36و % 48,57ىي ؤي بيعبت ؤم هً رواث معخىي حػلُمي زاه 34، مجها  ؤم مبدىزت 70

 ؤما غً جهىُاث البدث اإلاعخػملت قٍاهذ ؤلاظخماسة واإلاهابلت. %51,42حػلُم حامعي ؤي بيعبت 

قلألم اإلاٍاهت الاحخماغُت وألاظاظُت داخل ألاظشة، وخاـت برا سبىىا دوس ألام هىا بالذوس التربىي، قاألم 

ًاهذ راث معخىي اإلاخىاحذة مؼ ألاوكاُ باظخمشاس ج جػل دوسها ايبر مً دوس ألاب، قما الهُى غجها ظُما ؤن 

حػلُمي مشجكؼ قةجها حعاهم بؽٍل قػاُ واًجابي في غملُت الخيؽئت الاحخماغُت قهي ملمت بٍل ألاظالُب 

ت الحذًشت الىاحػت ألوكالها، ومىه جٍىن ؤقشاد متزهحن ـالححن ألهكعهم وملجخمػهم.  الخيؽئٍى

 خاحيت:الكلماث املف

 ألام اإلاخػلمت، ؤظالُب الخيؽئت الاحخماغُت، ألاظشة، الخدفُل الذساس ي للىكل.
Summary: 

Our main goal is to demonstrate the mother's awareness of her role and the extent 

of her contribution to the process of socialization through the use of the educational 

level that enables her to employ the most effective educational methods to carry out 

this process, to try to identify the values that broadcast in her children and the 

extent of their contribution to their academic achievement One of the reasons 

leading to the achievement of education is the method of raising and interest in 

raising children without neglecting the age stage, and to achieve this goal, we relied 

on a sample of 70 mothers or those 34 with a level of secondary education48,57%, 

ie 36 or those with a university education level of 51,42%. The research techniques 

used were the form and the interview. 

Mother has the social and basic status within the family, especially if we link the 

role of the mother here with the educational role. The mother who is constantly 

with the children, especially if she has a high level of education, contributes 
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actively and positively to the process of social upbringing. She is familiar with all 

the modern methods that are effective for her children. They are good fit for 

themselves and their community. 

 امللدمــــت:

ىن ألاظشة هي ؤُو بِئت حعخهبل الىكل في هزا الػالم وهي معاولت غً جيؽئخه احخماغُا    ًو

ًا همىرحُا ،  ػخبر ظلىيهم ظلى وحػخبر الىمىرج ألامشل للجماغت ألاولُت التي ًخكاغل الىكل مؼ ؤغماءها َو

ظىىاث  5وها غً ماظعاث الخيؽئت ألاخشي التي ًلخدو بها الىكل بػذ قهي بزلَ جٌدس ي ؤهمُت بالؿت د

ً شخفُت هزا  ؾالبا )سولت، مذسظت، حماغت الشقام،......الخ(، وجظهش خىىسة هزه ألاهمُت في جٍٍى

صخفُت الابً وؤهلُخه جخٍىن مىز ألاًام ألاولى مً خُاجه هظشا لػالنخه قظىىاث ألاولى، الىكل في الخمغ 

ه و  مىخىج رلَ هالخظه في العىىاث بحن الخمغ والعبؼ، قُما بػذ هدُجت لجى الخكاغل بحن آلاباء مؼ ؤبٍى

دخكظ ألابىاء بالىمارج العلىيُت التي ًالخظىجها غلى ؤبائهم في خُالهم وهكعُتهم ، زم حؿذو  وألامهاث ٍو

ًا جلهائُا في خُاتهم، وجٌمً الخىىسة هىا في هىغُت الىمارج التي ظُهلذها الا   .بًظلى

ت  مما ظبو هداُو مً خالُ مىلىع بدشىا هزا الزي ًذوس خُى الخيؽئت الاحخماغُت داخل ألاظشة الجضائٍش

ؤي هداُو مػشقت الذوس الزي جهىم به ألام اإلاخػلمت في -بفكت غامت، وغلى دوس ألام اإلاخػلمت بفكت خاـت 

ي جمذها ألوكالها، غلى ؾشاس دوس يىشف ؤظاس ي مً خالُ غملُت الخيؽئت الاحخماغُت الت -جيؽئت ؤوكالها

ألاب يزلَ في ألاظشة الزي ٌػخبر غمُذها ألاُو وألاظاس ي، والن دوس ألام ًظهش حلُا داخل ألاظشة ولِغ 

ت اإلاخػلمت خالُا، ؤـبذ مً خهها  خاسحه، الن هزا الذوس ؤظاظا هى دوس خاؿ باألب، وسؾم ؤن ألام الجضائٍش

ال جضاُ حػمل بكىشتها ؤال وهى الذوس ألاظاس ي الزي خلهه هللا قحها وهي ؤن حػمل خاسج البِذ يضوحها، قةجها 

 ألامىمت.

وغلى ؤظاط رلَ قاألم اإلاخػلمت هي جلَ التي لها معخىي حػلُمي مػحن، ومً خالُ هزا اإلاخؿحر ألاظاس ي 

كها في جىظ ؤنللخػلُم الزي مىذ امخُاصاث خاـت لألم اإلاخػلمت، مً خالُ ألاظالُب الحذًشت التي ًمًٌ 

 جيؽئت ؤوكالها، ويزا في مذي معاهمت معخىاها الخػلُمي في الخدفُل الذساس ي ألوكالها.

 إلاشكاليت: -1

وجهىم ألاظشة بػملُت الخيؽئت الاحخماغُت مىز لحظت والدة الىكل، وجبزُ في ظبُل رلَ حهىدا مخـىاـلت  

غاداجه، وجهالُذه، ونُمه، لدؽٌُل شخفِخه الكشدًت والاحخماغُت، قمجها ًٌدعب الىكل لؿخه، و 

ً، والالتزام بالػاداث ووشم الخفشف اإلاالئمت وآلاداب  وغهُذجه، وؤظالُب ومهاساث الخػامل مؼ آلاخٍش

الاحخماغُت، والاهمباه والخػىد غلى الخىنُذ اإلاىظم ، والهُام بإدواس مػُىت، وؤهمها رلَ الذوس الزي 

ًان ريشا ؤو ؤهثى، باإل  نادسا غلى الخىاقو مؼ التي ججػله لاقت بلى رلَ قاألظشة هي ًدذده حيعه ، ؤي ما بر 

مىالب املجخمؼ ونُمه، وألاظشة يمجخمؼ ـؿحر غباسة غً وخذة خُت، دًىامٌُُت جمىلؼ بىظائل مخخلكت 

 (1).ومهمت في جيؽئت الىكل
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ايذ الػلماء دوس ألام الشئِس ي واإلاشيضي في جيؽئت الىكل وبخاـت في العىىاث ألاولى مً   خُاجه، قاألم هي ٍو

ؤُو وظُي للخيؽئت الاحخماغُت وهي ؤُو ممشل للمجخمؼ ًهابله الىكل وهي الٍاقلت ألاولى لحاحاجه وسؾباجه، 

والىمإهِىت وهي مشيض جذوس خىله  وألامًوهي التي جٌعبه الشمىص املخخلكت، وهي التي جمىده الحب والحىان 

ومئىان، قالحماهت جٍىن دائما لألم وهزا في حمُؼ اهكػاالجه، قاإلاشؤة ؤظاظا هي الحىان و الػىل والا 

 الشهاقاث و ألادًان.

وغلى ـػُذ الشمىص و الخهلُذ هى مشيض العلىت و اإلاعاولُت ؤما في الىانؼ قان الضوحت هي التي جماسط 

ههىله ، لًٌ ما (2) العلىت اججاه ؤوالده وجفىؼ الهشاساث اإلاهمت التي جازش في خُاتهم و جهشس مفحر الػائلت"

 ألاظاط والػمىد الكهشي لألظشة.مدذودا وبذسحت انل مً ألام قهي  وجإزحرهًبهى دوس ألاب يمعاغذ 

 .ؤما خالُا و بػذ الخؿحر الاحخماعي الزي ؤـاب املجخمؼ الجضائشي 

و قُما ًخق جمشل ألادواس و اإلاٍاهاث قحها نذ حؿحر هىغا ما، خاـت مً خُث دوس ومٍاهت ألام قحها، قان 

اث حػلُمُت مػُىت و غلى ؼهاداث غلُا و يزلَ خشوحها انخدا مها إلاُذان الخػلُم و خفىلها غلى معخٍى

ًالضوج و مؽاسيتها في محزاهُت ألاظشة ،و في نشاساث ونماًا ألاظشة مؼ الضوج، و مؽاسيت الضوج لها  للػمل 

جاالث الخػلُم املخخلكت ؤـبذ مً ألامىس الػادًت خالُا ًل هزا ًجػلىا هدعاءُ هل بػذ انخدام اإلاشؤة م

ومؽاسيتها الضوج في مُادًً الػمل املخخلكت يزلَ نذ ؾحر خهُهت مً ولػُتها و مشيضها الاحخماعي وبالخالي 

 في دوسها داخل ألاظشة والاهخمام بؽاون ألاظشة وفي سغاًت الضوج ؟

ت اإلاخػلمت بذوسها في غملُت الخيؽئت الاحخماغُت دا خل ألاظشة؟ ؤي ما هي ؤي ما مذي وعي ألام الػفٍش

اتها الخػلُمُت في غملُت  ت اإلاخػلمت باخخالف معخٍى ت اإلاماسظت مً وشف ألام الجضائٍش ألاظالُب التربٍى

 الخيؽئت الاحخماغُت؟

ت وبىشح ؤيثر غمها   هل ًلػب اإلاعخىي الخػلُمي الػالي لألم دوسا مهما في اخخُاس هىع ألاظالُب التربٍى

خماغُت للىكل ؟ وهل جخإزش الػالنت التي جٍىن بحن ألام وؤوكالها بذسحت يبحرة اإلاعخػملت في الخيؽئت الاح

 باإلاعخىي الخػلُمي لالم ؟ 

وسغاًتها ألوكالها وهل جهىم ألام اإلاخػلمت بخىظُل معخىاها الخػلُمي مً خالُ اإلاخابػت اإلاعخمشة وجىححهها 

 خاـت في جدفُلهم الذساس ي؟

 الث نمىا بةحشاء هزه الذساظت و رلَ باهىالنها مً زالزت قشلُاث.وملحاولت ؤلاحابت غلى هزه الدعائ  

 جحدًد الفرطياث: -2

ت اإلاعخػملت في الخيؽئت  - ًلػب اإلاعخىي الخػلُمي الػالي لألم دوسا مهما في اخخُاس هىع ألاظالُب التربٍى

 الاحخماغُت للىكل. 

 إلاعخىي الخػلُمي لالم.بذسحت يبحرة باجخإزش الػالنت التي جٍىن بحن ألام وؤوكالها  -

 جىظُل ألام اإلاخػلمت إلاعخىاها الذساس ي والخػلُمي له غالنت بالخدفُل الذساس ي ألوكالها. -

 جحدًد املفاهيم: -3
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 ملفهىم الخيشئت الاجخماعيت: إلاجرائيالخعريف  3-1

الد و ال جيخهي بال بىقاة قُمًٌ ؤن وػشقها بحشائُا بإجها "الػملُت اإلاػخمذة واإلاعخمشة التي جبذؤ مىز لحظت اإلاُ 

ًائً احخماعي نادس غلى الػِؾ و الصخق،لُخدُى مً خاللها الىكل بل لم مؼ ظشوف الحُاة الخإنى 

لِعذ ألاظشة هي اإلااظعت الىخُذة و الهائمت غلى هزه الػملُت، بل حؽاسيها في رلَ الاحخماغُت، و 

 .(  3)ماظعاث ؤخشي "

ت و الخي ت، و هزا مً خالُ الػملُت التربٍى ت اإلاخػلمت داخل ألاظشة الجضائٍش ت التي جهىم بها ألام الجضائٍش ؽئٍى

ت و التي حعخػملها و اإلاخمشلت في هىغُت الهُم الاحخماغُت   –في جشبُت ؤبىائها مً خالُ ألاظالُب التربٍى

ًاتهم الُىمُت . و هزا ًله هابؼ مً وغحها الٍامل في جدهُو ؤقشاد  ألاخالنُت التي حععى ؤن جظهشها في ظلى

 وفي ايدعابهم بمٍاهت احخماغُت الئهت بهم. ـالححن و مىذمجحن في املجخمؼ،

" هى هفِب الكشد مً الخػلُم ؤي دسحت الخدفُل الذساس ي للكشد للمسخىي الخعليمي: إلاجرائياملفهىم  3-2

ل بلُه ؤزىاء خُاجه الذساظُت، و جضوٍذه غبر غذة مشاخل حػلُمُت، و بذءا باإلاشخلت  هى الهذس الػلمي الزي ـو

الابخذائُت بلى اإلاشخلت الجامػُت بن ؤمًٌ، و الخػلُم بفكت غامت مً مدذداث دوس ألام الىاجحت في جيؽئت 

مػاملتهم مػاملت جدىاظب مؼ هزه اإلاشخلت و التي حػذ ا نذ ٌعاغذها غلى جكهم ؤوكالهم و ؤبىاءها، مم

 ؤظاظُت في خُاة الكشد.

 :الدراساث السابلت -4

 :"أساليب الخيشئت الاجخماعيت للطفل":(Maccoby)و ماهىبي  (Sears)سيرزدراست  4-1

ذ هزه الذساظت ظىت   ٌُت، و تهذف بلى مػشقت ألاظالُب التي حعخخذمه  1957ؤحٍش بالىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ٌُاث خالُ العىىاث ألاولى و آزاسها ) ألاظالُب( غلى ظلىى الىكل و شخفِخه، يزا الخػش  ف ألامهاث ألامٍش

غلى الذواقؼ التي ججػل ألام حعخخذم هزا ألاظلىب في غملُت الخيؽئت الاحخماغُت دون ؾحره مً ألاظالُب 

ٌُت ًلهً ؤمهاث ألوكاُ في غمش الخامعت مً 372ألاخشي، و جٍىهت غُىت الذساظت مً ) البىحن و ( ؤما ؤمٍش

(ؤما( و)والىبهت 190و بلـ غذدها) البىاث و نذ جم جىصَؼ الػُىت خعب الاهخماء الىبهي )الىبهت اإلاخىظىت

( ؤما(، 192(، و اإلاعخىي الشهافي )ألامهاث ألايثر حػلُما بلـ غذدهً)( ؤما174ت بلـ غذد ألامهاث قحها)الػامل

 ( ؤما(.180و)ألامهاث ألانل حػلُما وغذدهً )

لذ   الىخائج الخالُت: بلىجـى

قُما ًخق ألاظالُب اإلاخبػت مؼ ألاوكاُ في  غذم وحىد قشوم بحن ؤمهاث الىبهخحن اإلاخىظىت و الػاملت -

 مىانل الخؿزًت.

بن ؤمهاث الىبهت الػاملت ًهابلً غذوان الىكل بالػهاب البذوي، يما جدبؼ ؤمهاث هزه الىبهت في وشم  -

الخإدًب التي جدبػها مؼ ألاوكاُ الحشمان مً الامخُاصاث مؼ الػهاب البذوي غٌغ ؤمهاث الىبهت اإلاخىظىت 

 جخؿاض ى غً مشل هزا العلىى قهً ؤيثر دنت و لُىهت و دقئا مؼ ألاوكاُ.قٌشحرا ما 
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بن ألامهاث ألايثر حػلُما ؤنل حؽذدا مؼ ألاوكاُ في آداب اإلاائذة و في الىظاقت باإلاهاسهت مؼ ألامهاث ألانل  -

 حػلُما.

ب ؤيثر مً ألامهاث ألا - ًإظلىب في الخذٍس  نل حػلُما.بن ألامهاث ألايثر حػلُما ٌعخخذمً اإلاىانؽت 

ب مهاسهت مؼ ألامهاث ألانل  - ًإظلىب في الخذٍس ؤن ألامهاث ألايثر حػلُما نلُال ما ًلجإن بلى الشىاب اإلاادي 

 (4) حػلُما.

 الدراست: إجراءاث -5

 املىاهج املخبعت: -5-1

غملُت في  مذي وعي ألام اإلاخػلمت بذوسها ومذي معاهمتها إلبشاصالشؾبت في ًٌمً و ألن هذقىا مً الذساظت 

و يما هى واسد في ؤلاؼٍالُت قةهىا اغخمذها في  ،عخىاها الخػلُميمً خالُ جىظُكها إلاالخيؽئت الاحخماغُت 

ل اإلاػىُاث الٌُكُت التي جمشل بحاباث اإلاعخجىبحن بلى  بدشىا هزا غلى جدلُل يمي و يُكي مً خالُ جدٍى

، بها في حذاُو  ػىُاث الٌمُت نشاءة ظىظُىلىحُت.زم مداولت نشاءة هزه اإلا مػىُاث يمُت و جبٍى

 الخلىياث املسخعملت: -5-2

 مً بحن الخهىُاث التي جم اظخخذامها في دساظدىا: 

ًاهذ اإلاهابالث خشة وؾحر سظمُت مؼ مجمىغت مً ولى مً الذساظت اإلاُذاهُت، نمىا بةحشاء اإلاهابلت يمشخلت ؤ و

حشة واإلاكخىخت وؤًما غلى الخبادُ اللكظي مؼ اإلاعخجىبحن، وانخفشث اإلاهابلت غلى مجمىغت مً ألاظئلت ال

 ظااُ. 49اإلابدىزحن الزي جمحز بالفشاخت، بلاقت بلى جهىُت الاظخماسة جممىذ 

 العيىت و مىاصفاتها:  5-3

في خحن ؤهه ًىقش خفائق  قُما ًخق جدذًذ غذد )ألامهاث( قهى جدذًذ غؽىائي لٌىه ًكي باإلاىلىب 

ًان ًخىلب ألامهاث اللىاحي لذحهم ؤوكاُ ؤهه ًدهو ؤهذاف هزه الذس غُىدىا و  اظت بدُث مىلىع بدشىا 

ًان )زاهىي   حامعي(.  -مخمذسظحن، ويزلَ قان اإلاعخىي الخػلُمي لألمهاث اإلاخػلماث نذ 

اظخماسة غلى ؤقشاد الػُىت والتي جم جدذًذها خعب مجخمؼ ألام )وهي غباسة غً ؤمهاث(  70قهذ جم جىصَػىا لـ 

 هىوٍت وؤخشي جابػت ألظش ممخذة. لت غً ألاخشي جمم ؤظشةمً ؤظش الىاخذة معخه

 

 جىزيع أفراد العيىت حسب املسخىي الخعليمي لألم ًبين : (01جدول ركم)

 % ن مسخىي ألام

 % 48,57 34 زاهىي 

 % 51,42 36 حامعي

 % 100 70 املجمىع
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ؤمهاث رواث معخىي  %48,57مبدىزت هىاى  ؤم 70ًخطح لىا مً خالُ الجذُو ؤهه مً بحن : الخعليم

اث ألاخشي ألجها الجخذم  % 51,42حػلُمي زاهىي و ؤمهاث رواث معخىي حػلُمي حامعي)ؤهملىا اإلاعخٍى

هزا اإلاعخىي ًجػل مً ألامهاث اإلابدىزاث ًىلحن الػىاًت الخامت في جشبُت ؤوكالهم وجشنُت حىاهبهم و ، دساظدىا(

 جيؽئت ؤبىائهم جيؽئت صحُدت وظلُمت.الشهاقُت ؤي هزا اإلاعخىي ٌعمذ لهم بمماسظت غملُت 

  عرض وجحليل ومىاكشت هخائج الدراست: 5-4

 :ودوره في اخخيار أساليب الخيشئت الاجخماعيت للطفلاملسخىي الخعليمي لألم  -5-4-1

ًىضح ألاسلىب املخخار عىد ألام في عمليت الدشئت الاجخماعيت وعالكخه بمسخىاها : (02جدول ركم)

 :الخعليمي

ت   %5ؤي دسحت الاسجُاب   α 0,05 =غىذ معخىي الذاللت  ًا V=4  x2= 9,48ودسحت الحٍش  ( الجذولُت2)

x2=25,20  ًا  ( املحعىبت  2)

ػلو باألظلىب واإلاكمل غىذ ألام في جيؽئت ألاوكاُ وغالنخه غىذ دساظت هزا الجذُو واإلاخ :الخعليم

كملً باظخػمالهً ألظلىب اإلاىانؽت  %38,57بمعخىاها الخػلُمي، خُث ههشؤ وعبت  مً ـشخً ٍو

 وؤلانىاع، وجخىصع هزه اليعبت غلى الؽٍل الخالي:

احي ًفشخً بخكمُلهً ممشلت في ألامهاث رواث اإلاعخىي الخػلُم الجامعي اللى  %50لذًىا ايبر وعبت هي 

مً ألامهاث رواث اإلاعخىي  %26,47وباظخػمالهً ؤظلىب اإلاىانؽت وؤلانىاع في جيؽئت ؤوكالهً، جلحها وعبت 

كملً ؤًما ؤظلىب اإلاىانؽت وؤلانىاع ؤزىاء جيؽئتهً ألوكالهً.  الخػلُم الشاهىي والالئي ٌعخػملً ٍو

شخً باظخػماله ؤزىاء جيؽئت ؤوكالهم هى ألاظلىب ؤما ألاظلىب الشاوي اإلاكمل غىذ ألامهاث واللىاحي ًف

هت  آلاخش واملحذد في )اإلاىاصهت بحن الؽذة واللحن( وهزا اهىالنا مً مىانؽت الىكل وانىاغه وحصجُػه بىٍش

 غً الؽذة والخذلُل 
ً
ت قهي بػُذا دًمهشاوُت مدعامدت مؼ بػن الػهاب الخكُل في الحاالث المشوٍس

ًاهذ وعبت   ،و جخىصع هزه اليعبت خعب اإلاعخىي الخػلُمي لالم غلى الؽٍل الخالي:%27,14وؤلاهماُ خُث 

 معخىي ألام

 هىع ألاظلىب اإلاكمل 

 املجمىع حــامعي زـــــاهىي 

 % ى % ى % ى

ــــــــذة  %22,85 16 %5,55 2 %41,17 14 الؽــ

 %38,57 27 %50 18 %26,47 9 اإلاىانؽت وؤلانىاع

 %2,85 2 / / %5,88 2 جشى الىكــل وؼإهه )الالمباالة(

ـــل  ـــ ــ ُـ  %8,57 6 %2,77 1 %14,70 5 الخذل

ؤظلىب آخش )اإلاىاصهت بحن الؽذة 

 واللحن(

4 11,76% 15 41,66% 19 27,14% 

 %100 70 %100 36 % 100 34 املجمـــــىع
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ممشلت ؤًما في ألامهاث رواث اإلاعخىي الخػلُم الجامعي اللىاحي ٌعخػملً  %41,66لذًىا ايبر وعبت هي 

مً ألامهاث رواث اإلاعخىي  %11,76ؤظلىب اإلاىاصهت بحن الؽذة واللحن في جيؽئت ؤوكالهم، جلحها وعبت 

كملً ؤًما هزا ألاظلىب في جيؽئت ؤوكالهً.الخػ  لُم الشاهىي واللىاحي ٌعخػملً ٍو

مً ألامهاث اللىاحي ًفشخً بخكمُلهً ؤو باألخشي اظخػمالهً ؤظلىب الؽذة  %22,85ولذًىا ؤًما وعبت 

و الػهاب الجعذي والترؾُب والترهُب والتهذًذ والهمؼ  في جيؽئت ؤوكالهً خُث ًٍىن هزا الدؽذد غً وٍش

لعلىىي بعبب غفُان ألاوكاُ، خُث هجذ هزه الكئت جخىصع غلى الؽٍل الخالي ورلَ خعب اإلاعخىي ا

 الخػلُمي لألم:

ممشلت في ألامهاث رواث اإلاعخىي الخػلُم الشاهىي اللىاحي ٌعخػملً ؤظلىب  %41,17لذًىا ؤيبر وعبت هي 

 ٌػىد بلى نلت اهدؽاس الىعي ال
ً
مً  %5,55شهافي لذحهً، جلحها وعبت الؽذة في جيؽئت ؤوكالهم وهزا وبػا

ًاهذ ألام راث معخىي حػلُمي حامعي.  ألامهاث ٌعخػملً ؤًما هزا ألاظلىب في جيؽئت ؤوكالهً برا 

 

 وعبت 
ً
مً ألامهاث والالئي ًفشخً بخكمُلهً ألظلىب الخذلُل في جيؽئت ؤوكالهً ورلَ  %8,57ولذًىا ؤًما

ت للى كل، خُث هجذ هزه الكئت جخىصع غلى الؽٍل الخالي ورلَ خعب بخدهُو ًل الشؾباث اإلاادًت واإلاػىٍى

 اإلاعخىي الخػلُمي لألم:

ممشلت في ألامهاث رواث اإلاعخىي الخػلُم الشاهىي والالئي  %14,70مبدىزاث بيعبت  5خُث هجذ ؤن 

ت وهي وعبت ؤنل بٌشحر مً الكئ %2,77ٌعخػملً ؤظلىب الخذلُل في جيؽئت ؤوكالهً، في خحن هجذ ؤن وعبت 

العابهت والتي حعخػمل ؤًما ؤظلىب الخذلُل في جيؽئت ؤوكاله وهً مً ألامهاث رواث اإلاعخىي الخػلُمي 

 الجامعي.

مً ألامهاث اللىاحي ًفشخً بخكمُلهً واظخػمالهً ألظلىب آخش ؾحر ألاظالُب  %2,85وؤخحرا هجذ وعبت 

ورلَ بةهماُ ألامهاث ألوكالهً والخخلي  اإلازًىسة وهى ؤظلىب الالمباالة جشى الىكل وؼإهه في ؤزىاء جيؽئخه

 الوؽؿالهم بالجشي وساد ؤدوى اإلاىالب ألقشاد ألاظشة، خُث 
ً
غً الهُم بمهامهً في التربُت والخىحُه، هظشا

 هجذ هزه الكئت جخىصع غلى الؽٍل الخالي ورلَ خعب اإلاعخىي الخػلُمي لألم: 

ًاهذ ألام راث معخىي حػلُم زاهىي، في خحن  5,88% ؤي مػذومت باليعبت لألمهاث رواث  %0هجذ وعبت برا 

 اإلاعخىي الخػلُمي الجامعي.

جىا العابهت للجذُو اجطح لىا ؤن ألاظلىب ألايثر جكمُل واظخػماُ مً وشف ألامهاث هى ءقمً خالُ نشا

ؤظلىب اإلاىانؽت وؤلانىاع خُث وحذها ؤن ايبر وعبت اظخخذمذ هزا ألاظلىب هً ألامهاث رواث اإلاعخىي 

معي ورلَ لىغحهً الشهافي الٍامل إلاا ًىجش غً اظخخذامه مً اًجابُاث حػىد غلى الىكل بالذسحت الجا

ألاولى)بىاء شخفُت مخىاقهت حعمُا وهكعُا واحخماغُا( زم غلى ألاظشة وهزا ما ًايذه لىا غلي ؤظػذ ووكت 

: "ؤن ألاقشاد الزًً ًيؽئىن في حى يهزا هم ؤقشاد ًخمحزون بالخلهائُت ، وؽىىن، همجُىن، ؾحر خُث ًهُى

 (5 ") خىاقحن، قمىلُحن، مُالىن بلى التزيم ، نادسون غلى مىاحهت المؿىه وجهبل اإلاػاًحر الاحخماغُت
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 مؼ  خُث ؤزبدذ دساظت
ً
 انل حؽذدا

ً
لعحرص ؤن ؤظالُب الخيؽئت ألوكاُ الىالذًً اإلاخػلمحن ؤو ألايثر حػلُما

ؤظلىب اإلاىانؽت والحىاس في هزه الػملُت باإللاقت بلى رلَ ؤبىائهً يما ؤن الىالذًً اإلاخػلمحن ٌعخخذمان 

 
ً
 (6 ).قإجهما نلُال ما ًلجأن بلى ؤظلىب الشىاب اإلاادي مهاسهت مؼ الىالذًً ألانل حػلُما

 

وؤًما مً خالُ مالخظاجىا هشي ؤن ألاظلىب اإلاكمل وألايثر اظخػماال غىذ ألامهاث رواث اإلاعخىي الشاهىي 

 ًكعش بهلت الىعي الشهافي خُث حؽحر لىا الذساظاث اهه ًلما هى ؤظلىب الؽذة في جي
ً
ؽئتهم ألوكالهم ووبػا

هت مػاملت ألابىاء دًمهشاوُت وغلى الػٌغ مً رلَ ًمُل  ًاهذ وٍش ً، ًلما  اسجكؼ اإلاعخىي الخػلُمي لألبٍى

 .(7)ألابىان بلى اظخػماُ الؽذة ؤو ؤلاهماُ ًلما جذوى معخىاهما الخػلُمي

ت، وغلُه وعخيخج ؤ ن هىاى غالنت ووُذة بحن اإلاعخىي الخػلُمي لألم وؤظالُب الخيؽئت الاحخماغُت ألاظٍش

ًان مُلها ؤيثر بلى اظخخذام ؤظلىب اإلاىانؽت والحىاس  خُث هجذ اهه ًلما اسجكؼ اإلاعخىي الخػلُمي لألم ًلما 

مىه جممً جىحُه وألاظالُب الػلمُت الجذًذة وابخػادها ؤيثر مً اظخػماُ الدؽذد والػهاب البذوي و 

 ظلُما وبىاء شخفُت ظلُمت ومخىاصهت
ً
حعي اإلاعاولُت التي جلهى غلى غاجهها وجخهبل هخائج  ألابىاء جىححها

الػمل الاًجابُت والعلبُت، غىذما ًىمى الكشد ؤو الىكل بفكت غادًت ومتزهت في حمُؼ حىاهبها ، وجىكجش 

فحر الكشد ق ىىس اإلاىاهب، ٍو ػاال في املجخمؼ ومعاهما في حؿُحره لإلًجاب ورلَ لذًه الهذساث الخاـت، ٍو

ًان مُل ألام (8)خعب الىظُكت والذوس الزي ًدخلها ، في خحن هشي اهه ًلما نل اإلاعخىي الخػلُمي لألم ًلما 

 ما غً اظخخذامها ألظلىب اإلاىانؽت والحىاس وهزا بذوسه ًازش لبُا 
ً
ؤيثر بلى اظخخذام الدؽذد والابخػاد هىغا

ًان مشباه بالخػعل في جىحُه و  م جفشقاث الىكل، وفي هزا الفذد هجذ الػالمت ابً خلذون:"ما  جهٍى

والههش... ظىا به الههش ولُو غلى الىكغ في اهبعاوها ورهب بيؽاوها وماُ الكشد بلى الٌعل، وخمل غلى 

 ... قُيبغي للمػلم في مخػلمه والىالذ في 
ً
 غلى ؾحره مخىايال

ً
اس غُاال ولذه ؤال ٌعدبذ الٌزب والخبث.. ـو

،وهى بزلَ ًهذم همىرحا ألظالُب جشبُت الىكل بشقن ؤظلىب الػهاب الزي خزسث (9 )غلحهما في جإدًبه.

ايذ غلى ؤظلىب الشىاب للىكل في جيؽئخه.  وخُمت حعذًت وهكعُت ٍو
ً
 مىه دساظاث غذًذة والزي ًترى آزاسا

ًا ت راث د 2ونذ ازبذ اخخباس  ًاوحىد غالنت اسجباوُه وشدًت نٍى ً بدُث   2اللت بخفائُت بحن اإلاخؿحًر

 .0,60( ونىتها = 9,48الجذولي ) 2ًا >( 25,20املحعىب )

 (1)سنم وملحاولت اظخٌماُ الىخائج الخاـت بالكشلُت 

ؤي خُى جإزحر اإلاعخىي الخػلُمي لألمهاث غلى ألاظلىب اإلاخبؼ في جيؽئت ؤوكالها، قهذ ؤزبدذ الىخائج ؤًما ؤن 

ظهش رلَ مً خالُ عخىي الخػلُمي الخإزحر الٌبحر للم لألمهاث غلى ؤظلىب الخيؽئت الاحخماغُت ألوكالها، ٍو

اهخمام ألامهاث رواث اإلاعخىي الخػلُمي اإلاشجكؼ)الجامعي( باظخخذام ؤظلىب اإلاىانؽت والحىاس وألاظالُب 

الػلمُت وابخػادها ؤيثر غً اظخػماُ الدؽذد والػهاب البذوي، ورلَ وبػا مً خالُ رلَ الخكاهم الٌبحر 

هت جشبُت وجىحُه وجيؽئت ألاوكاُ، ب وهزا ما بِىاه في الجذُو سنم  %80,55بيعبت ُجها وبحن الضوج خُى وٍش

ورلَ ٌػىد لىغحها بمػشقت %5,55ورلَ بيعبت ؤمام ألاوكاُ  ومً خالُ ؤًما نلت خذور الجزاع( 02)
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ًالخىف مشال وج إزحراجه العلبُت غلى خىىسة هزه الجزاغاث في خذور جإزحراث ظلبُت غلى شخفُت الىكل، 

الىكل، وهى ؤيثر سد قػل هجذه غىذ هاالء ألامهاث دون خذور غضلت ؤو جزبزب في الخدفُل الذساس ي ألجها 

"قٍلما حعخىُؼ يُل حعُىش وجخدٌم في اإلاىنل هزا وبػا في خاالث نلُلت غىذ خذور الجزاع ؤمام ألاوكاُ،

وهشي ؤًما الخإزحر الٌبحر  (10)ِعُا في حىىح ألاخذار"ًاهذ الػالنت بحن الىالذًً ؾحر ميسجمت ٌػذ ظببا سئ

ت لألمهاث، ورلَ مً خالُ اظخػماُ ألامهاث رواث  الزي ًماسظه اإلاعخىي الخػلُمي غلى ألاظالُب الخيؽئٍى

"ألن التربُت الحذًشت  %94,44بيعبت اإلاعخىي اإلاشجكؼ )حامعي( للمشب بال في خالت جٌشاس الخىإ غذة مشاث 

اإلاشبي الى الػهاب البذوي الا في الحاالث التي ًخػزس قحها حػل الىكل غلى اجباع الكمُلت  جهش بػذم لجىء

هت الىصح والاسؼاد والتي ًظهش قحها اـشاس الىكل وغىاده واللىاحي جلجإن بلُه " (11)والانالع غً الشرًلت بىٍش

ًمشب الىكل مباؼشة لًٌ مؼ ًأخش خل وبػا بػذ اإلاىانؽت وؤلانىاع، غً الابخػاد غً الخىإ وبػذ جٌشاسه 

وحىد ؼشوه لهزا المشب، واللىاحي حعخػملىه بهلت، ألجهً مهخىػاث بعلبُاجه غلى الىكل وال ًإحي بإي 

 هدُجت.

بِىما هجذ اهه ًلما نل هزا اإلاعخىي الخػلُمي مً حامعي بلى معخىي حػلُمي زاهىي وحذها بجباع هاالء 

 الػٌغ.ألاظالُب بيعب انل وؤخُاها ألامهاث لهزه 

هزه الىخائج، بإن قئت ألامهاث اللىاحي لذحهً معخىي حػلُمي مشجكؼ)حامعي( ًٍىن اهخمامهً وجكعش 

ت هاحػت والتي جدبػجها في جيؽئت ؤوكالهً وفي حػذًل  بإوكالهً ؤيثر مً خالُ بجباغهً ألظالُب جيؽئٍى

ووغحهً الٌبحر والترايم اإلاػشفي ظلىيهم، ورلَ ساحؼ لذسحت بإلاامهً بإظالُب الخيؽئت الاحخماغُت العلُمت 

ت الىاظػت العلُمت التي جٌدعبها هزه الكئت مً ألامهاث والتي حعاغذهً غلى جيؽئت  والشهاقت التربٍى

احخماغُت صحُدت ظلُمت ومىه بىاء شخفُت متزهت راث همى احخماعي ظلُم في خحن هشي ؤن وعب 

 .ىي( جٍىن انل وؤخُاها الػٌغالشاهألاظالُب اإلاخبػت مً وشف )رواث اإلاعخىي الخػلُم 

 مما ًدخم غلُىا الهُى بان قشلِخىا نذ جدههذ بلى خذ يبحر الغخباساث مىلىغُت ظبو ريشها.

 :جأثيراث املسخىي الخعليمي لألم على العالكت التي جكىن بين ألام وأطفالها -5-4-2

 املسخىي الخعليمي لألم.ًىضح العالكت املىجىدة بين ألامهاث وأطفالهً، وعالكخه ب :(30جدول ركم)

 معخىي ألام

 هىع الػالنت

 املجمىع جــامعي ثـــاهىي 

 % ى % ى % ى

 %10 7 / / %20,58 7 غــــادًـــت

ـــــت ُـ  %61,42 43 %72,22 26 %50 17 خمُم

 %7,14 5 %11,11 4 %2,94 1 جبادُ الاخترام

العمؼ والىاغت مً 

 نبل ألابىاء

9 26,47% 6 16,66% 15 21,42% 
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 %100 70 %100 36 % 100 34 املجمـــــىع

ت   %5ؤي دسحت الاسجُاب  α 0,05 =غىذ معخىي الذاللت  ًا V=3   x2= 7,81ودسحت الحٍش  ( الجذولُت2)

 x2=11,00  ًا  ( املحعىبت  2)

ًخطح مً خالُ هزا الجذُو اإلابحن لىىع الػالنت التي حعىد الخػامل بحن ألام ووكلها، والتي  :الخعليم

ؽكذ غً الىخائج الخالُت:ي
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مً ألامهاث اإلابدىزاث ـشخً بىحىد غالنت خمُمُت بحن ألام وؤوكالها، وجخىصع  %61,42لذًىا ؤيبر وعبت 

 هزه الكئت غلى الؽٍل آلاحي:

ًمشلً ألامهاث رواث اإلاعخىي الجامعي، واللىاحي حػشف غالنتهم بالحمُمُت،  %72,22لذًىا ؤيبر وعبت وهي 

 مً ألامهاث رواث اإلاعخىي الخػلُم الشاهىي. %50جلحها وعبت 

مً ألامهاث اإلابدىزاث ـشخً بىحىد غالنت العمؼ والىاغت مً نبل ؤوكالهم،  %21,42لذًىا وعبت 

 وجخىصع هزه الكئت غلى الؽٍل الخالي:

مجهً ـشخً بىحىد غالنت العمؼ  %26,47ؤيبر وعبت جمشلها ألامهاث رواث اإلاعخىي الخػلُم الشاهىي بـ 

مً ألامهاث رواث اإلاعخىي الجامعي والالئي  %16,66الىاغت مً نبل ؤوكالهم ججاه ألام، جلحها وعبت و 

 ـشخً بىكغ الػالنت بحن ألام وؤوكالها.

ؤًما مً ألامهاث اإلابدىزاث اللىاحي ـشخً بإن الػالنت بحن ألام وؤوكالها هي غادًت  %10,00ولذًىا وعبت 

مً قئت ألامهاث رواث اإلاعخىي الخػلُم الشاهىي قهي دون ؾحرهم رلَ مبدىزت  7وهزه اليعبت جخىصع غلى 

 .%20,58بيعبت 

ؤًما مً اإلابدىزاث اللىاحي ـشخً بان الػالنت بحن ألام وؤوكالها هي جبادُ  %7,14وفي ألاخحر لذًىا وعبت 

 الؽٍل الخالي: الاخترام وهي وعبت هجذها جخىصع غلى 

مً ألامهاث رواث  % 2,94جلحها وعبت  %11,11عخىي الخػلُم الجامعي ؤيبر وعبت جمشلها ألامهاث رواث اإلا

 اإلاعخىي الشاهىي والالئي ـشخً بىحىد غالنت جمخاص بدبادُ الاخترام.

وما وعخيخجه مً خالُ هزه الهشاءاث هى وحىد غالنت بحن اإلاعخىي الخػلُمي لألم وهىع الػالنت بحن ألام 

ُمي لألم، ًلما ظادث غالنت ألام بإوكالها غالنت خمُمُت ودًت وخاسة وؤوكالها، قٍلما اسجكؼ اإلاعخىي الخػل

دائمت بحن الىكل وؤمه اإلادؽبػت بالػىل والحىان واملحبت، بػُذا غً ؤلاهماُ والالمباالة وهزا ما ٌعاغذ 

غلى وحىد حى مً الخكاهم العلُم مً ألامهاث ورلَ لىعي ألامهاث ألهمُت هزا الػامل في جيؽئت ألاوكاُ 

يؽئت احخماعي ظلُمت بلاقت بلى وحىد وعبت نلُلت جهُى بىحىد غالنت العمؼ الىاغت مً نبل ألاوكاُ ج

ًان اإلاعخىي الخػلُمي ؤنل، ًلما نلذ الػالنت الحمُمُت بحن  لما  ووعبت انل جهُى بدبادُ الاخترام،  ًو

خهذن ؤن البيذ ؤو الىلذ الىكل وؤمه واصدادث غالنت العمؼ والىؼ مً نبل ألاوكاُ، "قهاالء ألامهاث ٌػ

لِغ لهما ؼإن غظُم، وؤجهما جدذ سخمتها، قال حعمذ لهما ألام باهخهاد ظلىيها ؤو سؤحها، ولِغ لهم في هظشها 

ألامهاث بعبب اظخخذام الهمؼ ، قخىف ألاوكاُ مً (12)بال الشلا والىاغت الػمُاء لٍل ؤوامشها وهىاهحها

م مما ًجػلهم ًشضخىن بلى واغت ألامهاث بعبب الػامل الىساسي والترهُب والترؾُب والعُىشة الخامت غلحه

جلهخه مً ؤبىحها، وهزا ما ًادي الزي ٌعُىش غلحهم ؤيثر قهىاى مً ألامهاث مً جىبو هكغ ألاظلىب الزي 

بلى اهدؽاس ظاهشة الاجٍالُت والخمىع غىذ بػن ألاوكاُ في خحن هجذ بإن بػن ألامهاث رواث اإلاعخىي 

 ػُاث( ٌؿشظىن في ؤوكالهم مبذؤ العمؼ والىاغت مً احل حػلُمهم اخترام الؿحر.اإلاشجكؼ )الجام
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بلاقت لهزه الػالنت هجذ الػالنت الػادًت التي جىحذ بحن ألام ووكلها وهزا ٌػىد بلى ؤلاهماُ والالمباالة مً 

جاه الىانؼ وشف ألامهاث، ويزلَ ههق الػامل الػاوكي باإللاقت بلى الهلو اإلاتزاًذ مً وشف ألامهاث ج

الاحخماعي اإلاخإصم وهزا ما ًازش ظلبا غلى جيؽئت الىكل الن بهماُ الىكل وخشماهه مً الػىل والحىان 

واملحبت ٌػخبر غائو ؤمام الىكل في بنامت غالناث مؼ ؾحره، وهزا ما حهذد يُاهه بالخىش، وهزا ًله ٌػىد بلى 

يها ألامهاث رواث اإلاعخىي الخػلُمي اإلاشجكؼ ورلَ نلت الىعي بإهمُت الػالنت بحن الىالذًً والىكل يما جذس 

ت  ألهه "حػذ الػالنت الاًجابُت بحن الىالذًً والىكل مً الػىامل اإلاهمت واإلاازش في الخيؽئت الاحخماغُت العٍى

للىكل برا حؽحر الذساظاث اإلايؽىسة بلى ؤن الجى الػاوكي لألظشة الزي ٌعذوه الخهبل والدعامذ واإلاىدة 

ً شخفُت والحب والشه ت واإلاؽاسيت والخػاون والذًمهشاوُت ...الخ، ٌػذ مً الػىامل اإلاازشة اًجابُا في جٍٍى

ألابىاء وهمىهم الىكس ي والاحخماعي وؤظالُب جٌُكهم، خُث حؽحر الذساظاث اإلاهفىدة ؤًما بلى ؤن الحب 

عه وومإهِىت وجٌُل الذفيء والػاوكت الفادنت التي ًمًٌ ؤن ًىػم بهما وكل مً ألاوكاُ حػضص زهخه بىك

شخفِخه، وجمٌىه مً مجابهت الظشوف الهاظُت والجُذة غلى هدى ظىاء وؤًما ؤن هىاى اسجباه نىي بحن 

الجزوع بلى الػذوان الاحخماعي وههق املحبت والحىان في البِذ، وؤظهشث دساظاث ؤخشي ؤن ألاوكاُ 

ً دساظُا نذ حػشلىا لل -80هعىة والىبز مً الىالذًً، وان )الػذواهُحن واإلامىشبحن غاوكُا واإلاخإخٍش

( مً ألاوكاُ الجاهدحن في وكىلتهم هم ضحاًا ظىء مػاملت الىالذًً والىبز الزي غاؼىه في 90%

  (13 ")وكىلتهم

ًا ًا 2ونذ ازبذ اخخباس  ً بدُث  املحعىب  2وحىد غالنت اسجباوُه وشدًت راث داللت بخفائُت بحن اإلاخؿحًر

ب  0,397( ونىتها = 7,81الجذولي ) 2ًا >( 11,00)  .0,40ؤي بالخهٍش

 

قهذ ؤزبدذ الىخائج غلى الخإزحر الٌبحر للمعخىي الخػلُمي لألمهاث غلى وملحاولت اظخٌماُ الكشلُت الشاهُت 

ظهش رلَ مً خالُ اهخمام ألامهاث رواث اإلاعخىي  يُكُت اإلاػاملت والػالنت التي جٍىن بحن ألام وؤوكالها، ٍو

ٍىن غالنتهً بإوكالهً خمُمُت ودًت وخاسة دائمت بحن الىكل وؤمه اإلادؽبػت بالػىل الخػلُمي اإلاشجكؼ بان ج

وهزا ما ؤيذهاه في والحىان واملحبت بػُذا غً ؤلاهماُ والالمباالة ؤي في ؾالبُتها جمُل بلى الحب والاخترام، 

ُكُت يوفي  ،%72,22بيعبت  وؤًما في غالنت الىكل بةخىجه جدعم ؤًما بالحمُمُت(، 3الجذُو سنم )

والزي ًىجم غىه ؤظلىب %50وعبت مػاملتها ألوكالها هجذ ؤن مػظمهً ٌػاملً ؤوكالهً بالىصح الخىحُه 

زاوي ؤال وهى ؤظلىب اإلاىاصهت بحن اللحن والؽذة، وؤًما جدعم غالنت ألام راث اإلاعخىي الجامعي مؼ ؤوكالها 

، وغذم وحىد جكشنت وجمُحز ؤزىاء مبدىزت 33ي ؤ %91,66التربىي بيعبت بالحىاس والىهاػ الظُما في الجاهب 

، ؤما قُما ًخق جلبُتها لجمُؼ ولباث ؤوكالها قٍُىن ؤخُاها وهزا إلاذي وغحها الٍامل %99 مػاملتها ألوكالها

قهي جهىم بخىقحر حمُؼ الىلباث ولًٌ قُه ولباث خُالُت ؤخُاها مً وشف الىكل هي ، %69,99بما جكػل 

خػىد غلى الفبر وختى ال ٌعدعهل الحُاة وال ًفاب  جهىم بمىػه ختى ال ًخػىد غلى جلبُت حمُؼ الىلباث ٍو

 ىذم بالىانؼ اإلاػاػ في اإلاعخهبل.باإلخباه غىذما ًف
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 .ومً خالُ هزه الىخائج ًخدخم غلُىا بان قشلُاجىا نذ جدههذ الغخباساث مىلىغُت

 الدراس ي ألطفالها. الخعليمي وعالكخه بالخحصيلجىظيف ألام املخعلمت ملسخىاها  -5-4-3

وحغيرها حسب املسخىي  أطفالهملدراست  ألامهاثاهخمام ومخابعت ومراكبت ًىضح  :(04جدول ركم)

 الخعليمي لالم

 مسخىي ألام

 طريلت املراكبت

 املجمىع جـامعي ثــــاهىي 

 % ن % ن % ن

 %60 42 %77,77 28 %41,17 14 باسخمرار

 %34,28 24 %22,22 8 %47,05 16 فلط عىد الامخحاهاث

 %5,71 4 / / %11,76 4 عدم الاهخمام

 %100 70 %100 36 % 100 34 املجمـــــىع

ت   %5ؤي دسحت الاسجُاب  α  0,05 =غىذ معخىي الذاللت  ًا V=2   x2 = 5,99ودسحت الحٍش  ( الجذولُت2)

 x2 =11,26  ًا  ( املحعىبت  2)

يُكُت اهخمام ومخابػت ومشانبت ألام لذساظت ؤوكالها  ًخطح مً خالُ هزا الجذُو الزي ًىضح لىا :الخعليم

مً ألامهاث اإلابدىزاث اللىاحي ـشخً بإجهً  %60,00خعب اإلاعخىي الخػلُمي لألم ، خُث هجذ وعبت 

 ًشانبن دساظت ؤوكالهً باظخمشاس ، وجخىصع هزه اليعبت خعب اإلاعخىي الخػلُمي لألم غلى الؽٍل الخالي:

ممشلت لألمهاث رواث اإلاعخىي الخػلُم الجامعي اللىاحي ـشخً بإجهً ًشانبن  %77,77لذًىا ؤيبر وعبت هي 

ممشلت لألـمهاث رواث اإلاعخىي الخػلُم الشاهىي والالئي  %41,17دساظت ؤوكالهً باظخمشاس، جلحها وعبت 

 ًفشخً ؤًما بإجهً ًهمً بمشانبت ؤوكالهً باظخمشاس .

اث اللىاحي ـشخً بإجهً ًشانبن دساظت ؤوكالهً قهي غىذ مً ألامهاث اإلابدىز %34,28ولذًىا ؤًما وعبت 

ًاآلحي:  الامخداهاث ، خُث هجذ هزه اليعبت جخىصع خعب اإلاعخىي الخػلُمي لألم 

ممشلت لألمهاث رواث اإلاعخىي الخػلُم الشاهىي اللىاحي ـشخً بإجهً ًشانبن دساظت  %47,05لذًىا ايبر وعبت 

ممشلت لألمهاث رواث اإلاعخىي الخػلُم الجمعي والالئي  %22,22وعبت ؤوكالهً قهي غىذ الامخداهاث ، جلحها 

 ـشخً ؤًما بإجهً ًهمً بمشانبت ؤوكالهً قهي غىذ الامخداهاث.

وهي ؤدوى وعبت مً ألامهاث اإلابدىزاث اللىاحي ـشخً بإجهً ال ًهمً بمشانبت  %5,71ولذًىا ؤًما وعبت 

 4وغذم الاهخمام مً وشف ألامهاث وهي ممشلت قهي في  ؤوكالهً الذساظُت ؤو وحىد ؤلاهماُ والالمباالة

 مً ألامهاث رواث اإلاعخىي الخػلُم الشاهىي دوها غً ؾحرها مً اإلابدىزاث. %11,76مبدىزاث ورلَ بيعبت 

وبػا لىعي ألامهاث بمشوسة اإلاخابػت اإلاعخمشة ليؽاواث ألابىاء مً خالُ الذساظاث العابهاث ًكعش رلَ 

بما ًهىمىن به وحصجُػهم غلُه وبمشوسة جخفُق مذة صمىُت غلى ألانل ظاغت في اإلاذسظُت والاهخمام 

ذهم غلى الاغخماد غلى الىكغ  الُىم لالهخمام ومشانبت ؤغمالهم، وبمشوسة اإلاخابػت الجادة واإلاعخمشة وحػٍى
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ًاهىا يباسا وهزا وبػ ا ما ورلَ بدصجُؼ مبادساتهم وجىححهها خاـت في ؤبداثهم واظخهفاءاتهم ختى وان 

داث اإلابدىزاث رواث اإلاعخىي الخػلُم الجامعي الوالغهً الٌبحر غلى ًل ـؿحرة  إلاعىاه مً خالُ جفٍش

 ويبحرة جخق الجاهب الذساس ي ألوكالهً.

خكو الخبراء غلى ؤن هىاى غذة وشم إلاخابػت اليؽاه اإلاذسس ي لألبىاء بدعب وبُػت اإلاخمذسظحن، قهىاى      ٍو

واإلاشانبت مً بػُذ قهي، وهىاى مً ًدخاج بلى اإلاعاغذة الكػلُت، ؤن مخابػت  مً ًدخاج بلى الذغم اإلاػىىي 

غمل ألابىاء حػخبر قىا ًجهل مً الاوالع والاخاوت بىكعُاث ألابىاء، قهذ جٍىن معاغذة ومخابػت ألابىاء نلُلت 

 ر هدذ مىحى ألاوامش بذُ الخىحُه.الكاغلُت ب

هت مشانبت ألام لذساظت وعخيخج مً خالُ الهشاءاث العابهت وحىد غالن ت بحن اإلاعخىي الخػلُمي لألم ووٍش

 %60,00ؤوكالها وهزا ًخخلل خعب اإلاعخىي الخػلُمي لألم، قػلى اإلاعخىي الػام ؤي غمىما هجذ وعبت 

جهىم بمشانبت ؤبىائها باظخمشاس لًٌ هزا هجذه ًخخلل بدُث هجذ ًلما اسجكؼ اإلاعخىي الخػلُمي لألم ًلما 

ظخمشاس بال وعبت نلُلت في الامخداهاث، والبُاهاث ؤلاخفائُت ماؼش ودلُل واضح غلى ؤن ًاهذ اإلاشانبت با

ً ًل الحشؿ غلى الخدفُل الجُذ ألوكالهم، ت بحن اإلاعخىي الشهافي  ألامهاث ًدـش ؤن هىاى غالنت نٍى

ومػشقت  ألظش الخالمُز وخشؿ الىالذًً غلى مػشقت اإلاعخىي الذساس ي وجدفُل ؤبىائهم الخػلُمي باإلاذسظت

ادة مػذالث الىجاح ومىه  هىغُت اإلاؽٌالث التي ًىاحهها ؤبىائهم باإلاذسظت والععي لحلها مما ًادي بلى ٍص

 .(14)قهىاى غالنت اًجابُت بحن اإلاعخىي الخػلُمي للىالذًً ودسحت اهخمامهم بإوالدهم

ًاهذ قُه  مشانبت باظخمشاس ؤيثر مً قمً خالُ الجذُو سؤًىا اهه ًلما اسجكؼ اإلاعخىي الخػلُمي لألم ًلما 

ؾحرها وهزا دلُل غلى ؤن ألامهاث رواث اإلاعخىي الخػلُمي الجامعي ٌعػحن حاهذًً ختى ٌعلَ ؤوكالهم 

ت  هكغ العبُل الزي ظلٍىه، ودلُل آخش غلى ؤن الهُمت الػلمُت ماصالذ جدخل مٍاها باسصا في الخيؽئت ألاظٍش

ظش ظُما ؤن ألاظشة التي جخمحز بمعخىي حػلُمي حُذ الصالذ ألجها حػخبر سمضا لخكاخش لذي بػن الػائالث وألا 

جدض ى بىىع مً الخهذًش والاخترام والتي يشحرا ما ًلجإ بلحها روي اإلاعخىي اإلاىخكن للمؽىسة وؤخز الشؤي في 

 الٌشحر مً الهماًا واإلاعائل.

إلاشجبي بمعخىاهم الخػلُمي يما ؤن الاهخمام بالىخائج اإلاذسظُت لألوكاُ ٌػجي الاهخمام بمعخهبل ؤبىائهم ا

اإلاىاـب، ؤي هم واغحن بما ظُهذمه الخػلُم يهُمت  ؤسقىوالؽهادة اإلاخدفل غلحها والتي جمٌجهم مً اغخالء 

 احخماغُت ؤظاظُت في بواس جدهُو معخهبل صاهش، بمٍاهت احخماغُت الئهت، وبهُم ؤخالنُت وؤدبُت غالُت.

ًان الاهخمام بخػلُم ألاهباء ومشانبت دساظتهم  وما وعخيخجه اهه غمىما ًلما اسجكؼ اإلاعخىي  الخػلُمي لألم ًلما 

لما نل اإلاعخىي الخػلُمي ًهل هزا الاهخمام واإلاشانبت بال في انتراب الامخداهاث ووعبت انل  باظخمشاس ًو

 باظخمشاس وهزا لػذم وعي ألامهاث بان اإلاخابػت الىالذًت اإلاخىاـلت مىز دخُى ألابىاء بلى اإلاذسظت ختى

الجامػت لها دوس يبحر في هجاح ألابىاء، وسقؼ معخىاهم خُث ٌؽػش ألابىاء باهخمام واوؽؿاُ والذحهم غلحهم 

هم غلى هجاخهم وجكىنهم.  وخـش
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ًا ًا 2ونذ ازبذ اخخباس  ً بدُث  املحعىب  2وحىد غالنت اسجباوُت وشدًت  راث داللت بخفائُت بحن اإلاخؿحًر

 .0,41ا حعاوي ( ونىته5,99الجذولي ) 2ًا >( 11,26)

( مً خالُ ؤن ألامهاث رواث اإلاعخىي الجامعي 03وملحاولت اظخٌماُ الىخائج الخاـت بالكشلُت سنم ) 

ٌػخبرن نُمت الخػلُم مً ؤهم الهُم الاحخماغُت ولهزا قهي حعاهم في الخدفُل الذساس ي الجُذ لألوكاُ، 

بيعبت  شهاقُت قالػلمُت قالذًيُت قاألدبُتالٌخب ال مً وهزا وبػا مً خالُ اهخمامها باإلاىالػت اإلاخىىغت

ادة غلى الدصجُؼ في 77,77% هها بلحهم ؤيثر، ومىه الٍض ، ومىه جىمُت نُمت وسوح اإلاىالػت لذي ؤوكالهم وحؽٍى

جدفُل دساس ي حُذ مً خالُ ؤًما انخىاءها لهم يخب دساظُت بلاقت ملخخلل الٌخب اإلاخىىغت ألاخشي 

ا اجطح رلَ الخإزحر الٌبحر للمعخىي الخػلُمي لألم ؤًما مً خالُ خعب ظجهم ومعخىاهم الذساس ي، يم

اإلاشانبت اإلاعخمشة لذساظت ؤوكالهم، مً خالُ مىػهم مً اللػب في الؽاسع ومؽاهذة الخلكاص ؤزىاء قترة 

لًٌ وبػا مؼ بجباغها دائما  لألظالُب اللُىت دون الؽذة والهعىة غلحهم ورلَ  %99,99بيعبت الامخداهاث 

ُ مىانؽتهم وخىاسهم بما ًكُذهم وما ال ًكُذهم، وؤًما جىقحرها للجى اإلاالئم في قترة الامخداهاث مً خال

ا، وهزا وبػا ما ًيخج غىه هخائج حُذة  في الخدفُل الذساس ي ألوكالها  .ظىاء مادًا ؤو مػىٍى

ن اإلاذسظت مً خالُ خثهم غلى اإلاشاحػت ومعاغذتهم ومىانؽتهم، وؤًما مً خالُ وحىد ـلت واجفاُ بح

ًان قُه  ضها وان  ًاهذ حُذة ٌػملً غلى حػٍض وألامهاث لالظخكعاس غً ؤخىاُ ؤوكالهم الذساظُت قان 

اججاهاث هدى المػل والاهخكاك ًخذاسيً الىلؼ في الىنذ اإلاىاظب مً خالُ دائما اجباغهً لألظالُب 

ُى بلى هخائج اًجابُت. اللُىت  ومىه الـى

هً معخىي حػلُمي ؤنل هىا قىحذها ؤن اهخماماتهً باليعبت للجىاهب العابهت بِىما هجذ ألامهاث اللىاحي لذح

 الزيش ًٍىن بيعب ؤنل )وؤخُاها الػٌغ( مً رواث اإلاعخىي اإلاشجكؼ )الجامعي(.

 

 مً خالُ الىخائج ًخدخم غلُىا بإن قشلِخىا نذ جدههذ الغخباساث مىلىغُت ظبو ريشها .

ورلَ مً خالُ مذي جإزحر اإلاعخىي الخػلُمي غلى الىمي ػا مهما وغمىما قان مىلىغىا ًٌدس ي واب خاجمـت:

و ؤًما جإزحر هزا اإلاعخىي الخػلُمي غلى ألاظلىب  ذ ؾشظه وبشه في ؤوكالها، وغً وٍش الهُمي الزي جٍش

و ؤًما يُكُت مػاملت وغالنت هزه ألام اإلاخػلمت مؼ ؤوكالها.  الخيؽئىي وغً وٍش

، الظُما في يؽئت الاحخماغُتالخػشف غلى دوس ألام اإلاخػلمت في الخ وغلى هزا ألاظاط خاولذ هزه الذساظت

 ونخىا الحالش ؤي مؼ وحىد الخىىساث والخؿحراث الاحخماغُت في حمُؼ املجاالث.

لذ بلحها ال ًمًٌ حػمُمها غلى املجخمؼ بال ؤن هزه الىخائج جبهى راث ؤهمُت  والذساظت هزه والىخائج التي جـى

دخاج بلى دساظاث ؤغمو جٌمل الشؿشاث التي لم وعخىؼ بيمالها ولم هىدبه لها الن باغخباس ؤن اإلاىلىع م هم ٍو

ًان قُه جىىس، ؤي بجهاًت  ل الػلماء بلى خذود جهائُت إلاا  الػلم لِغ له خذود وجبهى الىخائج وعبُت قلى جـى

ُى بلى  وهخائج دساظت هي بذاًاث لذساظاث ؤخشي وهٌزا وحىد جشايم غلمي ومػشفي والخىىس دائما للـى

 ألاقمل.
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لهزا هشحىا ؤن جٍىن هىاى في اإلاعخهبل دساظاث وبدىر غملُت ؤخشي جإخز بػحن الاغخباس ألام يىشف 

 ؤظاس ي في ألاظشة، بفكت خاـت، ودوسها داخل املجخمؼ يٍل.

 :الهـىامـش

 .328،ؿ2003، غمان، 1، داس ـكاء لليؽش والخىصَؼ، هالخيشئت الاجخماعيت للطفلهمؽشي ؤخمذ غمش،  -1

ًاث خلُم،  -2  .185،ؿ1985، بحروث، 2، مشيض  دساظاث الىخذة الػشبُت، هاملجخمع العربي املعاصربش
3- MEGHERBI  Abd – el ghani, Culture et personnalité algerinne, de massinissa à nos jours,ed enali opu,alger,1986, p60 

، بحروث، 1، ماظعت الشظالت، هخطبيع الاجخماعي للطفل في ألاسرة الجسائريتأساليب ألامهاث في الغىاد مػشوف ؤمل،  -4

 .39،ؿ1987

ذة البػث ألاظبىعي، الػذد إلارهاب التربىي ووكت غلي، " -5  .83،ؿ1990، دمؽو، 8420"، حٍش

 .39-38غىاد مػشوف ؤمل، مشحؼ ظبو ريشه، ؿ -6

ًإداة للمبي  -7 الاحخماعي في املجخمؼ الػشبي، داس اليؽش باإلاشيض الػشبي ظُذ ؤخمذ غبذ املجُذ مىفىس، دوس ألاظشة 

اك،  ب، الٍش  .180ؿ ،1987للذساظاث ألامىُت والخذٍس

 .40،ؿ1994، داس الػلىم الػشبُت، مفش، مشكالث الطفىلت واملراهلتالػِعىي غبذ الشخمان،  -8

 .540، ؿ1984، بحروث، 5، داس الهلم، هامللدمتابً خلذون غبذ الشخمان،  -9

 .195، ؿ2003، 1ألاهلُت لليؽش والخىصَؼ، غمان، ه سيكىلىجيت الطفل علم الىفس ، الىمى،ؤًً مضاهشة:  -10

ض:  -11  . 19، ؿ1961،  2، داس اإلاػاسف، مفش، جالتربيت وطرق الخدريسـالح غبذ الػٍض

ر الانخفادًت والاحخماغُت ، نعم ، مشيض ألابداالرباط الىجداوي بين ألابىيً والبىين في رحاب ألاسرةالحمضاوي وعُم،  -12

خ 1995آلاداب والػلىم ؤلاوعاهُت، حامػت جىوغ، جىوغ،   .111،ؿ19/09/2007، ميؽىس بخاٍس

 .337همؽشي ؤخمذ غمش ، مشحؼ ظبو ريشه، ؿ -13

داس اإلاػشقت  ،اليشأة الخطىريت والدراساث البدائيت الحدًثت –علم اجخماع التربيت الحدًثت  غبذ هللا دمحم غبذ الشخمان: -14

ت،  ىُت، الاظٌىذٍس  .372، ؿ1998الحذًشت ، ألاصاٍس
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 حمدأبً  دمحم 2جامعت وهسان، طالبت دلتىزاه، ىزيتهىػسيط ب

 بً أحمددمحم  2، جامعت وهسانايڨمصطفى الص  هادًتًىب أ.د/  :إػساف

 :ملخص الدزاطت  

ً البُضاػىجي الخدًحري اإلاىحه      ً والخعلُم اإلاهىُحن أؾاجظة ئلىًدخاج بغهامج الخيٍى الضعاؾت  ئلى، الخيٍى

اإلاخضوي  وألاصاء، والدؿغب اإلانهي، هٓغا لىىاحي الىلو التي ٌعاوي منها اللُاع، والبدث في حىصة املخخىي 

على الغػم مً جللي ، هىُت التي جٓهغ في هلو هـاءة الُض العاملتوعضم جدلم الىـاًاث اإلا، لألؾاجظة

ً البُضاػىجي ألاؾخاط ً  و حؿلُِ الًىء على  ئبغاػ الضعاؾت لظا هداٌو في هظه   .الخيٍى واكع بغهامج الخيٍى

ً والخعلُم اإلاهىُحن في ْل يُت البُضاػىجي الخدًحري ألؾاجظة الخيٍى  واإلاغجبُت بيل حىصة البرامج الخيٍى

بُت مً ، ؾائل الخعلُم وجلىُاث الخعلمو و   الخضَعـَغائم و ، املخخىي  و، ألاهضاؾو ، الاخخُاحاث الخضٍع

ت  الضعاؾتهىككذ  .اإلاخابعتو ، برهامجؿعالُت الو التربو الخُبُلي و ، والخلُُم غ الىٍٓغ باالؾخعاهت باأَل

 .والضعاؾاث الؿابلت خٌى اإلاىيىع

ً البُضاػى  الهلماث املفتاحيت: ً والخعلُم اإلاهىُحن، جيالخيٍى  حىصة البرامج.معاًحر ، الخيٍى

Abstract: 

    The preparatory training program (syllabus) for teachers of professional 

training and education requires studying and researching the quality of the content 

due to the lacks that of the sector is suffering from such as professional dropout, 

teachers’ low performance and lack of professional competencies that appear in 

the lack of labor efficiency though the teacher received the pedagogic 

composition. 

   In this study, we attempt to highlight the reality of the preparatory training 

program for teachers of professional training and education in light of the quality 

of the training programs related to the training needs, objectives, content, methods 

of teaching, learning techniques, evaluation, Applied Training, the effectiveness 

of program, and follow-up. The study was discussed using theoretical frameworks 

and previous studies on the subject. 

Key words: pedagogical Training, Vocational professional and education, Quality 

of program creteria. 
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ؿخىي اإلاجدىالث على  راخضئو ، الخُىع الخىىىلىجي معُُاث حضًضة في ؾىق العمل خلق مت:مقد (1

ً يغوعة أن جبحن و، مما حعل الضٌو جبدث عً اؾتراجُجُاث إلاىاهبت هظا الخُىع ، الاكخهاصي  الخيٍى

ُض هظا الىـاءاث اإلاهىُت هي الىخُضة اللاصعة على ججؿ أنطلً ، ؿخجضاث الاكخهاصًتاإلاللخىاؿم مع  ملخت

ً اإلانهي .الخُىع  مً  تلخلبُت خاحاث الاكخهاص بخىؿحر ًض عاملت مإهل، مً هىا اهخمذ الجؼائغ بلُاع الخيٍى

 .أزغي وهظا جدلُم جىمُت احخماعُت مً حهت ، حهت

ً اإلانهي ) لرلو اعتبرث      ً اإلانهي 1995وػاعة  الخيٍى جىؿحر الُض العاملت اإلاإهلت لالكخهاص  على اهه( الخيٍى

ني في أؾغع وكذ ممىًال ت أؿًلو ، َى ع  إلهجاػ، الكغوٍ اإلاخعللت بالىىعُت والىمُت الًغوٍع مكاَع

  (1)الخىمُت الاكخهاصًت والاحخماعُت. 

ً اإلانهيهظسا       صوع  أن (Francois ,D & Julien N ,2012) ول مً ؿغاوؿىا و حىلحن  أهض ألهمُت صوع الخيٍى

ً اإلانهي غ الصخهُت  جأهُلُتٌ على قهاصاث الخهى  مجغص لم ٌعض الخيٍى النهىى  أوحؿهم في جٍُى

ً اإلانهي ، الاحخماعي ُـُت اإلاؿاعاث لخِؿحرخض هبحر  ئلى مىحه بل أنبذ الخيٍى ، لىمى اإلاهً الىاعضة و، الْى

ؼ كضعاث في خاٌ و     (2) ف مع الخؼحراث في مإؾؿاث العملالخىُ حؿهُلو ، جهيُف اليكاَاث ئعاصةحعٍؼ

ً اإلانهيزلم  ألاصواع هظه ألجل     ٌ منها ، مإؾؿاث قاملت وواملت كُاع الخيٍى الخلني  الخأَحرعً  اإلاؿئى

ت لللُاع ٌ ومنها ، والبُضاػىجي للمىاعص البكٍغ ومنها ، في اإلاهً واإلاإهالث عً الضعاؾاث والبدث اإلاؿئى

 ٌ ً اإلاخىانلعً الخ اإلاؿئى غ والخيٍى ٌ ومنها ، ٍُى ً عً بعض  اإلاؿئى ا الخام بالخجهحزاث ومنه، عً الخيٍى

في مغاهؼ   اإلاإؾؿاث العمىمُت وجخمثلاإلاإؾؿاث في الترجِب الهغمي  آزغ ئلى لىهل، الخلىُت والبُضاػىحُت

ً والخعلُم اإلاهىُحن.  ومعاهض الخيٍى

ً خؿب حؼحر  مهمت أوملت حيث     ت بخىُُف عغوى الخيٍى ؼ اإلاىاعص البكٍغ ُـت وحعٍؼ يمان أصاء الْى

مإؾؿاث الهىضؾت البُضاػىحُت  ئلى، خخُاحاث البالص الاكخهاصًت الاحخماعُتوخؿب ا، ؾىق العمل

ً والخعلُم اإلاهىُحن مً هاخُت ا جباعخباعه ني للخيٍى الخلني  الخأَحردخل الىاخُت اإلاؿُُغة في الىٓام الَى

ت لللُاع. لُت 26مإعر في  05للميكىع عكم َبلا  والبُضاػىجي للمىاعص البكٍغ ياهت واإلاخًمً م 2012حٍى

ً اإلانهي جًمو صوع مإؾؿاث الهىضؾت البُضاػىحُت والتي  ني للخيٍى ً و   (INFEP) اإلاعهض الَى معاهض الخيٍى

ً و الخعلُم اإلاهىُحن.(IFEPاإلانهي  ىُت للخيٍى  ( 3) ( يمً اإلاىٓىمت الَى

ً اإلانهي ى بالترليز عل       ، ُضاػىحُتؾت البضلدكمل مجاٌ الهى أصواعهالظي جخعضص ( (IFEPمعاهض الخيٍى

ً مً  هما ٌكحر اإلايكىع ، ٌ الضعاؾاث والبدث البُضاػىجي  اومج، ومجاٌ الخلُُم، ومجاٌ هىضؾت الخيٍى

ًدضص اللاهىن  2010ماعؽ  18اإلاىاؿم  1431عبُع الثاوي عام  2مإعر في  99 -10اإلاغؾىم الخىـُظي عكم 

ً والخعلُم اإلاهىُحن.    (4)ألاؾاس ي الىمىطجي إلاعاهض الخيٍى
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     ً ً وجدؿحن ، مً بحن مهام مجاٌ هىضؾت الخيٍى ً اإلاخسهو ويمان الخيٍى ئعضاص بغامج الخيٍى

ً والخعلُم اإلاهىُحن ت والخلىُت والبُضاػىحُت للخيٍى جدًحر ويمان عملُاث  و، مؿخىي ألاؾالن ؤلاصاٍع

اعاث الخابعت للُاعاث وهُئاث أزغي. ً وجدؿحن اإلاؿخىي لـائضة ؤلَا   (5)الخيٍى

ً اإلانهي مه أوملت   ً  إلاعاهض الخيٍى  16اإلاإعر في  07-08اللاهىن عكممً  20 خؿب اإلااصةمت هىضؾت الخيٍى

ً والخمهحناملخضص لو  2008ؿبراًغ ؾىت  23اإلاىاؿم  1429نـغ   للاهىن ألاؾاس ي الىمىطجي إلاغاهؼ الخيٍى

يُت وجدؿحن اإلاؿخىي وججضًض اإلاعاعؾ التي ًىٓمها الىػٍغ  ً بمخابعت الضوعاث الخيٍى اإلايلف بالخيٍى

  (6). والخعلُم اإلاهىُحن كهض يمان جدؿحن مإهالتهم وجغكُتهم اإلاهىُت وجدًحرهم إلاهام حضًضة

ً اإلانهي     ىت على مؿخىي معاهض الخيٍى خابع الضوعاث الخيٍى
ُ
مإعر  246اللغاع الىػاعي عكم  خؿب  (IFEP)ج

ً 18/12/1993في  ً  اإلاخًمً اإلالاَعاث الجؼغاؿُت إلاعاهض الخيٍى اإلانهي . جمثلذ اإلاعاهض في ) معهض الخيٍى

مً هــ اللغاع الخىػَع  2اإلااصة  ثوخضص، ؾُضي بلعباؽ(، وعكلت، اإلاضًت، عىابت، ؾُُف، اإلانهي بئر زاصم

ً وجدؿحن اإلاؿخىي  48الجؼغافي ٌ  والًت مىػعت على ؾذ معاهض اإلاظوىعة التي حؿعى ئلى يمان الخيٍى

ً والخعلُم   (7) اإلاهىُحن.لعماٌ كُاع الخيٍى

ً اإلانهي باعخباع أؾخاط     ً والخعلُم اإلاهىُحن اخض أَغاؾ العملُت  الخعلُمُت في كُاع الخيٍى ؿهى ، الخيٍى

ً البُضاػىجي الخدًحري كبل الكغوع في  ُـتملؼم بمخابعت الخيٍى ً ألاؾخاط ، مؼاولت الْى مً احل جيٍى

ؿُت خؿب ما أقاع ئلُه  ً ( ان 2011) Miceal.jمياًل واهدؿاب الخجغبت الخضَع الهضؾ مً الخيٍى

الخهٌى على أؾاؽ مً اإلاعغؿت خٌى َغق الخضَعـ في اإلاىيىع الخسهو والخعغى البُضاػىجي 

.                           (8)للخجغبت العملُت صازل الـهٌى

ً البُضاػىجي الخدًحري  بغامج عغىؾىداٌو  على أطاض ما جقدم    ً واالخيٍى لخعلُم ألؾاجظة الخيٍى

  بأهم معاًحر حىصة البرامج.  امً خُث التزامه امضي حىصتهعلى حؿلُِ الًىء و ، اإلاهىُحن

ً اإلانهي كُاعا  إػهاليت البحث:  (2 ً الُض العاملت  ااؾدثماٍعٌعض كُاع الخيٍى  وجأهُلهاٌؿعى الى جيٍى

ومخـلت مع اهضاؾ مغهؼا على حىصة مسغحاجه بان جيىن جدؿم بالىـاءة ، بما ًخىاؿم و مخُلباث الؿىق 

الىٓام مً خُث اخخُاحاث املجخمع واخخُاحاث الـغص طاجه ؿمـهىم الجىصة في الخعلُم بهـت عامت ًيبغي 

ً اإلانهي  في ، منهاج(  –ميىن  –ان ٌكمل ميىهاث اإلاىٓىمت وعىانغها )متربو خُث جٓهغ حىصة الخيٍى

ي، عمُلها الاٌو واإلاخمثل في اإلاتربو ُت حؿعى الى اعيائه واهؿابه هـاًاث مهىُت طلً ان اإلاىٓىمت الخيٍى

ً ت والىاحضاهُت التي ججعل مىه مإهال هُض عاملت  مؿاهمت في اكخهاص الَى مما ، ؾىاء اإلاعغؿُت واإلاهاٍع

.ً  حعل الىـاًاث اإلاهىُت ومضي جدللها اخض مإقغاث لجىصة الخيٍى

ً ما حعل اللُاع ًسهو  م     ً والخعلُم اإلاهىُحن عضاص أؾاجظة الخإل  اإلانهيعاهض الخيٍى وتهُئتهم ، يٍى

ًلللُام باإلاهام اإلاىولت ئليهم في جضَعـ الخسههاث  ، اإلاتربهحن في الجاهبحن الىٓغي والخُبُلي وجيٍى

ً  1430نـغ عام  26مإعر في  93 – 09اإلاغؾىم الخىـُظي عكم  ما خضصه ، ويمان الجىصة قي الخيٍى
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ـحن اإلاىخمحن  اس يألاؾًخًمً اللاهىن  2009ؿبراًغ  22اإلاىاؿم  ً والخعلُم  ألؾالنالخام باإلاْى الخيٍى

ً والخعلُم اإلاهىُحنال أؾاجظةاإلاهىُحن مهام   ي.خُبُلالٓغي و جلضًم الخعلُم الى، خيٍى

ً اإلانهيفي مإقغاث  بدثاللىً خحن        صعاؾت ؾامعي ػحر مدللت خؿب  أجهاهجض  حىصة مسغحاث الخيٍى

جي مضي جدلُم مإؾؿ( خٌى 2010جىؿُم ) ً اإلانهي في مضًىت ؾُُف للىـاًاث اإلاهىُت لضي زٍغ اث الخيٍى

ً اإلانهي غحع طلً ئلى ، اللُاع الخيٍى جىنلذ ئلى أن  الىـاًاث اإلاهىُت  ػحر مدللت خؿب عأي ألاؾاجظة ٍو

وهلو الخهو الخُبُلُت ، وكلت ألاحهؼة    وهلائو في هـاءة ألاؾخاط، ؾذ عىامل هي: هلائو في اإلاىاهج

يُتصازل اإلا وهلو مهضاكُت الامخداهاث ، ويعف التربهاث على مؿخىي ؾىق العمل، إؾؿاث الخيٍى

يُت.  (10)اإلاىٓمت صازل اإلاإؾؿاث الخيٍى

ٌ  (2012كبلي زًغة  )  هضث صعاؾتهما ا     ً اإلانهي مً خُث جدلُله  خى في بعٌ  ألهضاؿهؿعالُت الخيٍى

ً وهلو هـاءة جىنلذ الضعاؾت الى اهسـاى في عيا ، الخسههاث الخلىُت اإلايىهحن عً مؿخىي الخيٍى

ً اإلانهي بعُضة عً اإلاؿخىي اإلاُلىب.و ج وهلو في الخسُُِ العلمي، اإلاخيىهحن   (11)بلى ؿعالُت الخيٍى

ً والخعلُم  اياؿت الى     ً اإلانهي وخؿبما إلاؿخه الُالبت صازل مإؾؿاث الخيٍى ان اإلاخمعً في واكع الخيٍى

(  ما حعل الغؾىب، بمسخلف أقياله ) الخسلي  مكيلت الدؿغب اإلانهي، لُاعاإلاهىُحن زالٌ مضة عملها بال

اللُاع ًداٌو البدث عً أؾباب الٓاهغة  مً زالٌ ئوكاء لجان على مؿخىي ول والًت  بمىحب )اإلالغع 

ل  1177الىػاعي عكم  واإلاخًمً ئوكاء اللجىت الىالئُت اإلايلـت بضعاؾت الدؿغب في  2007اإلاإعر في ابٍغ

غ النهائي ئلى اعخباع ألاصاء البُضاػىجي اإلاخضوي لألؾخاط مً أهم مإؾؿا ً اإلانهي( اهخهى الخلٍغ ث الخيٍى

   (  12) العىامل اإلاإزغة في الدؿغب اإلانهي. 

ً بإعة البدث في الجىصة  ئن     ً الخيٍى جغجبِ اعجباَا هبحرا بأصاء ألاؾخاط البُضاػىجي و حىصة الخيٍى

يُت وتهُئخه الصاء مهام ب، الازحره البُضاػىجي الظي جللاه هظ هضؾ جىمُت ونلل مهاعاث الاؾخاط الخيٍى

ً اإلايىهحن ما ػاٌ  اقاع الى ان بغهامج(  2003مصطفى حداب )ػحر ان ، الخضَعـ بكيل صخُذ جيٍى

ت  ٌؿخجُب العخباعاث اؾخعجالُه بؿبب اعجـاع وؿبت الخمضعؽ وؤلاعاصة الؿُاؾُت الهاصؿت ئلى صملَغ

ً بعض الاؾخلالٌو  ، الخعلُم وؿخذ عضص هبحر مً مغاهؼ  ، واعجـاع وؿبت الدؿغب، حؼأعة بغامج الخيٍى

ً اإلانهي وهلو وهضعة ألاؾاجظة الجامعُحن في الىثحر مً الخسههاث الجامعُت. أصي ئلى جدًحر ، الخيٍى

ً بُضاػىجي    ( 13)اصوي للميىهحن وأخُاها صون جيٍى

ً لبرامج الخيى أهضاؾ اجدلم   ئن         اإلاؿاءلت في حىصة بغامجها ومضي  ئلى بداحت ألاؾاجظةٍيُت في جيٍى

ًجىؿغ اإلاعاًحر اإلاعخمضة في  م ، الخيٍى وجدضًض خاحاث ، للخعغؾ على الىيع الغاهً  مً احل الخلٍى

غ أو العالج في  و يىهحنن على ؾحر هظه البرامج مً ميىوي ميىهحن واإلااللائمح بهضؾ عؾم ؾُاؾت الخٍُى
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ً  الخأهضوهظا الاؾخـاصة مً  ؿعالُت البرامج في  ، هلو أوكهىع خالت وحىص  مً حىصة مسغحاث الخيٍى

ؿُت  ألاؾاجظةواإلاخمثلت في اهدؿاب   اإلاهام بيل هـاءة. ألصاءللىـاًاث الخضَع

ً والخعلُم اإلاهىُحن  على ما جلضم و مً وجأؾِؿا    مىُلم الضوع الؿامي الظي ًلىم به أؾخاط الخيٍى

ت في اإلاىٓىمت  حاءث هظه الضعاؾت باعخباعه حج ً البُضاػىجي  مً زالٌ معغؿتغ الؼاٍو واكع الخيٍى

ً والخعلُم اإلاهىُحن الخدًحري ألؾ  الدؿاٌؤ الخالي: البدث في ئقيالُتجدبلىع  ًلظل، اجظة الخيٍى

د ما واقع بسهامج التنىيً البيداغىجي التحضيري ألطاجرة التنىيً والتعليم املهىيين في معاه    

   ؟في ظل معاًير جىدة البرامج  التنىيً املنهي

 جخمثل أهضاؾ الضعاؾت في الىلاٍ الخالُت: أهداف البحث:  (3

   علُه خالُا الىكىؾ على مىانـاث البرهامج اإلاعخمض ئلى الضعاؾت هضؾت  ً  أؾاجظةفي جيٍى

ً والخعلُم اإلاهىُحن ) الاخخُاحاث  مً اإلاغجبُت بيلكغوٍ ال مً زالٌ جىؿغ مجمىعت مً ، الخيٍى

بُت يُت و، اإلايىن و ، املخخىي و ، ألاهضاؾو ، الخضٍع ، الخلُُمو ، الُغائم البُضاػىحُت و، الىؾائل الخيٍى

ًو ، التربو الخُبُليو   .(واإلاخابعت، كُاؽ الـعالُت للبرهامجو ، مضة الخيٍى

   البُضاػىحي الخدًحري اإلاىحه  أوجلضًم واكع ً ً الخيٍى ألؾاجظةخلُلت عً بغهامج الخيٍى

  ومضي حىصة البرامج اإلالضمت في هظه اإلاعاهض.، والخعلُم اإلاهىُحن بمسخلف الغجب

  ني البُضاػىجي الخدًحري اإلاىحه  ئبغاػمداولت  ألؾاجظةهلاٍ اللىة والًعف في البرهامج الخيٍى

ً والخعلُم اإلاهىُحن بعض بُان الىاكع الظي هى علُه.  الخيٍى

  في ما ًلي:جخلخو أهمُت الضعاؾت  الدزاطت: أهميت  (4

  ُعت البرهامج الخالي في بجلضم جهىعا واضخا لُ أجهافي  ألاهمُتجخجلى ً العاملحن  ألاؾاجظةجيٍى

ً اإلانهي مً حهت  ألامغ .هلاٍ اللىة في البرهامج وهظا هلاٍ الًعف جبرػ أزغي ومً حهت ، بلُاع الخيٍى

واضخا عً َبُعت البرهامج وما جهىعا اللائمحن على جهمُم البرامج  و للمكغؿحنٌعُي  ههأالظي مً ق

غ   والخدؿحن.ًدخاحه للخٍُى

 لـذ في هما جخجلي أهمُتها  ً البُضاػىجي  اهدباه الباخثحن  ئلى يغوعة البدث في بغامج الخيٍى

ؿُت لضي ألاؾاجظةالخدًحري ومضي ؿعالُخه ف باإلياؿت ئلى البدث في مسخلف ، ي جىمُت الىلاًاث الخضَع

 اع ملخخلف أؾالهه.البرامج التي ًلضمها اللُ

 الضعاؾت في كلت الضعاؾاث املخلُت ) في خضوص اَالع الُالبت( خٌى بغامج  أهمُتا جىمً مه

ً البُضاػىجي  ً والخعلُم اإلاهىُحن ألؾاجظةالخيٍى خُث الضعاؾاث في هظا اللُاع اههب جغهحزها ، الخيٍى

ً اإلانهي عضاصئمباصئ ، البُضاػىجي ألاصاءعلى ، على الىـاًاث اإلاهىُت للمتربهحن      ، وجلُُم عملُت الخيٍى

ٌ  إلجابت    ئبغاػمً زالٌ واإلاأمٌى  ماهى علُه البُضاػىجي بحن البرهامج اإلالاعهت على حؿاٌؤ الضعاؾت ؾىداو

يُت البرامج معاًحر حىصة  ً البُضاػىجي الخدًحري التزام  ومضي، الخيٍى  .بهظه اإلاعاًحربغهامج الخيٍى
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 : املفاهيم الاطاطيت (5

ً اإلانهي والخعلُم اإلاهىُحن : بسهامج التنىيً البيداغىجي التحضيري  -5-1 ول ما جلضمه معاهض الخيٍى

ً البُضاػىجي  ً اإلايىهحن( مً ملغعاث بُضاػىحُت وزلاؿُت ومهىُت  َُلت مضة الخيٍى ت )جيٍى الجهٍى

.ً  اإلاؿخؼغكت ؾخت أقهغ جخسللها ؿتراث التربو الخُبُلي بمضة قهٍغ

عىانغ التي ًجب جىاؿغها  في ال ثل في حملت اإلاىانـاث والكغوٍجخم :البرامج التنىيييتمعاًير جىدة  -5-2

ني ال بُتبُضاػىجي الخدًحري واملخضصة في )اإلايىهت للبرهامج الخيٍى ، ألاهضاؾ و، الاخخُاحاث الخضٍع

علم جلىُاث الخ الىؾائل الخعلُمُت ومهاصع الخعلمو ، هُئت الخضَعـو ، َغائم الخضَعـو ، املخخىي و 

ني و، التربُت العملُت/التربو الخُبُليو ، ُمُالخلو ، الخضًثت ، اإلاخابعت للبرهامج و، ؿعالُت البرهامج الخيٍى

 مً زالٌ جبُان جىاحض مإقغاث جدلُم الجىصة  في ول معُاع مً اإلاعاًحر اإلاظوىعة.

ً اإلاتربهحن على ب اإلايلـحن ألاؾاجظةهم  :ن(ى ) املنىه ألاطاجرة التنىيً والتعليم املهىيين -5-3 خيٍى

ىُت مخسههت( بمسخلف الغجب  ً والخعلُم اإلاهىُحن )مغاهؼ و معاهض َو  أؾخاطمؿخىي مإؾؿاث الخيٍى

ً اإلانهي    PSFEP 1   / 2(  2و1مخسههحن مً الضعحت ) أؾاجظةو ، PFEPالخيٍى

ً الب اإلايلـحن ألاؾاجظةهم  :) منىوي املنىهين( أطاجرة التنىيً املنهي -5-4 وصوعاث ، ُضاػىجيبالخيٍى

ً اإلانهي. أؾاجظةجدؿحن اإلاؿخىي ملخخلف  ت للخيٍى ً والخعلُم اإلاهىُحن على مؿخىي اإلاعاهض الجهٍى  الخيٍى

غ: معاًير جىدة البرامج التنىيييت (6 مً مسغحاث  والخأهض، جغجبِ الجىصة بـلؿـت الخدؿحن والخٍُى

جحنالبرهامج باؾدُـاء عضص مً اإلاىا أهضاؾالبرامج مً زالٌ جدلم  مـهىم  وأنبذ، نـاث في الخٍغ

الجىصة اإلاضزل الغئِس ي ملخخلف املجاالث أهمها التربىي بخدلُم حىصة الخعلُم في مسخلف اإلاإؾؿاث 

ت اؾخدًاع اخخُاحاث  ( 2015 ) ؿالجىصة في اإلاإؾؿاث الخعلُمُت هما ًدضصها مدؿً علي عُُت .التربٍى

، الخعلُم صازل اإلاإؾؿاث الخعلُمُت وزاعحهاوحمُع اإلاؿخـُضًً مً زضمت ، اإلاخعلمحن واملجخمع

وويع البرامج الخعلُمُت وؿم معاًحر جًمً الاؾخجابت لخلً الخاحاث والغػباث بضعحت جخالءم ، وعػباتهم

ً.، وجىكعاث اإلاؿخـضًً وجىاٌ عياهم غ اإلاؿخمٍغ  (14)وجيىن هظه البرامج زايعت للخدؿحن والخٍُى

ويع معاًحر أو قغوٍ  جدضص مً زاللها البُاهاث مً زالٌ جىصة كُاؽ الًخُلب مً أي حهت معىُت      

يياإلاعهض  عغؾٌ التي حعىـ الجىصة في البرهامج لظلً  Institute   (2011) American للمعاًحر ألامٍغ

National Standards  على ئجها اإلاؿخىي الظي ويعخه الهُئت اإلاؿئىلت بكان هضؾ معحن ًغاص اإلاعاًحر

د، الىنٌى الُه   (15) لم اللضع اإلاُلىب مً الجىصة.ٍو

عمًان  وعمىمً، (16)( 2014همام ؾمحر خماصهت )ًياص ًخـم ول مً على مؿخىي البرامج الخعلُمُت  أما   

اإلاعلم هي  ئعضاصان معاًحر جلُُم حىصة البرامج  (18)( 2011دمحم أبى الـخىح خامض زلُل )  و (17)  (2005)

َغق و ، املخخىي  و، البرهامج أهضاؾفي العىانغ الخالُت: ًجب جىاؿغها  مجمىعت الكغوٍ واإلاىانـاث التي
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، واإلاباوي الخجهحزاث اإلااصًت و ، التربُت العملُتو   الىؾائل الخعلُمُت و ، هُئت الخضَعـو ، ُملُالخو ، الخضَعـ

 خُث جإصي الى مسغحاث جخهف بالجىصة وحعمل على جلبُت اخخُاحاث اإلاؿخـضًً مً البرهامج. 

، مً معاًحر جلُُم لجىصة جملت مً اإلاإقغاث التي حعىـ الجىصة في ول معُاعباإلاعاًحر  جغجبِ ظلًل     

اإلاإقغ ما ًمىً  اإلاخدضة:حعخبر اإلاإقغاث خؿب اإلاغهؼ الـُضعالي لجىصة الخعلُم العالي بالىالًاث  وعلُه

   (19) ملُت الخعلُمُت.عاؾخسضامه للخمُحز بحن الجُض وػحر الجُض في ال

جخمثل اإلاعاًحر في حملت اإلاإقغاث التي جخعلم بيل معُاع مً   :التنىيييتمعاًير الجىدة في البرامج  -6

بُتاإلاعاًحر الخالُت:  غائم الخضَعـ، املخخىي و ، ألاهضاؾو ، الاخخُاحاث الخضٍع ، و هُئت الخضَعـ، َو

كُاؽ ؿعالُت و ، للبرهامج واإلاخابعت، التربو الخُبُليو ُم ُالخل و، والىؾائل الخعلُمُت ومهاصع الخعلم

 .البرهامج

 ؾىداٌو جبُان مإقغاث جدلُم الجىصة ليل اإلاعاًحر الؿابلت الظهغؾىداٌو في الضعاؾت الخالُت    

ً اإلايىهحنمع ما جًمىه ـاث الخانت بيل معُاع وملاعهتها والترهحز على اإلاىان ً  بغامج جيٍى في كُاع الخيٍى

ت و ومىاككتها في ْل  والخعلُم اإلاهىُحن  الضعاؾاث الؿابلت.ألاصبُاث الىٍٓغ

بُت الخُىة ألاولى الاحتياجاث التدزيبيت: : ألاوى املعياز -6-1 في أي  وألاؾاؾُت حعض الاخخُاحاث الخضٍع

بي خؿب ما  جدضًض  زاللها مً ًمىً التي الغئِؿُت ألاصاة أجها( 2006)ًىؾف الُائي  ئلُه أقاعبغهامج جضٍع

غ مجاالث بُت  جمىىىا الاخخُاحاث  خُث،  (20)العملُت زالٌ مً الـغص أصاء جىمُت و جٍُى يبِ مً الخضٍع

والاصاءاث الالػم اخضاثها في اإلاعلم ؾىاء اإلابخضئ ، والؿلىواث، والخبراث ، واإلاهاعاث ، مجمىعت اإلاعلىماث 

غه. اإلاُلىباو العامل إلاىاهبت الخؼحراث والىنٌى الى الاصاء  ُـت او جٍُى  للْى

بُت في وىجها حؿاهم في ويع  ئؾهاماثعً  2010ٌكحر يُاء ػاهغ  ضصفي هظا اله    الاخخُاحاث الخضٍع

بي( ؿاالخخُاحاث هلُت الاهُالق في عملُت الخضٍعب ني )الخضٍع ه ؤلامياهاث وجىح، جهىع عام للبرهامج الخيٍى

ب والخىمُت اإلاهىُت بما ًىـل ألاهضاؾ اإلاغحىة.    (21) وؤلاحغاءاث الخىـُظًت لبرهامج الخضٍع

ً والخعلُم اإلاهىُحن لم جدضص الاخخُاحاث للبرهامج َبلا         ً البُضاػىجي ألؾاجظة الخيٍى املخهو للخيٍى

بُت الظي ًدضص اإلاضة واملخخىي البُضاػىجي  2011ماعؽ  31اإلاإعر في  35اللغاع  في البرهامج ما اهضه الخضٍع

بي وهُـُت جىُٓمهالخدًحري لألؾاجظة وأؾاجظة ئعاصة جىُُف اإلاتربهحن أزى صون ، (22)اء ؿترة التربو الخجٍغ

بُت. إلحغاءاثيبِ او جدضًض   جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

بُت حصخُو جم في خحن    م البُضاػىجيالاخخُاحاث الخضٍع ) هىاب مضعاء هىضؾت  بمباصعة مً الـٍغ

ً ت الؿذ(، الخيٍى ت الضعاؾاث مً َغؾ  مسخهحن بُضاػىحُحن  ميىوي اإلايىهحن للمعاهض الجهٍى مضًٍغ

ضعوؽ الؿضاس ي ألاٌو للؿىت ل جبعاخُث جم الدصخُو ، 2014وهي وسخت مهاصق عليها ؾىت ، والبدث

ً اإلايىهحن عاهضم بحن ؿغوقهكف الدصخُو عً  ، 2013الضعاؾُت  برهامج اإلاىـظة ل (IFEP)    ؿذال جيٍى

ً البُضاػىجي لألؾاجظة اإلاخسههحن  (23). الخيٍى

 الىدى الخالي:  حاءث الاخخُاحاث على
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ً البُضاػىجي لألؾاجظة اإلاخسههحن -1  الاعخماص على أصواث لخىُٓم الخيٍى

ً البُضاػىجي الؾاجظة اإلاخسههحن -2 البرهامج الخالي ٌؿدىض على مغحعحن ، اإلاهضاكُت في هخائج الخيٍى

 :)ً  جىُٓمحن )وػاٍع

  ل  19اإلاىاؿم ٌ  1431حماصي ألاولى  4مً اللغاع الىػاعي اإلاإعر في  5واإلااصة  4اإلااصة  2010ابٍغ

ً والخعلُم اإلاهىُحن.  واملخضص للىٓام الضازلي إلاعاهض الخيٍى

   الظي ًدضص اإلاضة واملخخىي البُضاػىجي الخدًحري لألؾاجظة  2011ماعؽ  31اإلاإعر في  35اللغاع

بي وهُـُت جىُٓمه. وأؾاجظة ئعاصة جىُُف اإلاتربهحن أزىاء ؿترة  التربو الخجٍغ

بُت ً فياإلاخمع ئن       بعُض هىعا وال عالكت لها بما ًدخاحه  أجهااإلاظوىعة ؾابلا ًجض  الاخخُاحاث الخضٍع

او جيىن اإلاىُلم في جهمُم ، مً معاعؾ ومهاعاث واججاهاث وكُم التي ؾحرجىؼ عليها البرهامج ألاؾخاط

ً اإلاىحه البرهامج  بُت، لألؾاجظةللخيٍى الـعاٌ في جدضًض  زغألالها  ًيىن   هما هجض ان الاخخُاحاث الخضٍع

هامج البر  امً جللى لِـ ؿلِ ، للبرامجفي الخسُُِ  اإلاكاعهحن و يىهحناإلاران تخاٌ اقا في وجىحيهه البرامج

بُت جدخاج الى اؾخىماٌ ببرامج جدؿحن مؿخىي  ألجها  أن  ( 24)دمحم بازدة  ئلُه أقاعوهظا ما ، اخخُاحاث جضٍع

غ  ٌعىص الى مضي اهسغاٍ اإلاضعؾحن ؿُه وخماؾهم لهالخُ أوقٍغ هجاح أي مكغوع جغبىي للخدضًث  ، ٍى

ً ، ولً ًخم طلً ئال بىاؾُت ئقغاههم عىض الخسُُِ  زُىاث ميسجمت  ئجباعخُث جخُلب زُِ الخيٍى

ً زم َ ت  –بُعخه )معغؿُت مً جدضًض خاحاث الـئاث اإلاؿتهضؿت وبلىعة أهضاؾ الخيٍى    (.مهىُت –جغبٍى

هىان عضة خاالث جٓهغ ؿيها الخاحت الى جدضًض الاخخُاحاث  أن( 2001ت )في هظا الهضص ٌكحر قلبىك     

بُت منها: اإلاؿخسضمىن الجضص خُذ ًخم  العمل والعمل اإلاُلىب  أؾلىبمعلىماث عً  ئعُاؤهمالخضٍع

 وأؾالُبزالثا اؾخدضار َغق ، التي جىدكف مً زالٌ اإلاغاكبت واإلاكاهضة ألاصاءزاهُا مكاول ، منهم

ع اإلاهاعاث زهىنا التركُت، حضًضة في العمل  (25).وزامؿا جدؿحن وجُىع الىٓام، عابعا جىَى

بُت  ًبضو معُاع جلضم علىما  مً زالٌ     ألاؾاجظة ئقغانًخم  لم ألهههٓغا ، ػحر مدلمالاخخُاحاث الخضٍع

نهم نيفي الخسُُِ للبرهامج  بضاًت جيٍى بُت مخعللت باألؾخاط الظي ؾِخ، الخيٍى ىهؿاالخخُاحاث الخضٍع ، م جيٍى

بُت لضحهم.  ألاهضاؾ مما ًجعل، الجضص مً  جخماش ى والاخخُاحاث الخضٍع

ت ) هظا ما أهضجه    ً 2003صعاؾت عؼ الضًً عمٍغ ( مً زالٌ الخدلم مً مضي اؾخجابت هظا الخيٍى

البرهامج ػحر مجضص وال ميسجم مع مىهب العمل وال اخخُاحاث  أنالى لخاحاث ألاؾاجظة  جىنلذ 

 (26)ألاؾاجظة.

ني الىاحهت أو   البرهامجأهداف  املعياز الثاوي: -6-2      ـُت الحعخبر ألاهضاؾ ألي بغهامج جيٍى هـدت الخعٍغ

ًعليها العىانغ التي ؾحرهؼ مً زالٌ جبُان  ، بأهمُت البرهامج اإلالضم ، عاعؾاإلافي مسخلف املجاالث )  الخيٍى
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مجمىعت اإلاإقغاث التي ًجب ان جخىؿغ في هظا مً زالٌ  ألاهضاؾجلاؽ حىصة  و، (ججاهاثالا، ثاهاع اإلا

 .اإلاعُاع

في الىلاٍ الخالُت: هضاؾ حملت اإلاىانـاث جىصة ألا في جلُُمه ل ( 2014همام طمير حمادهت ) خضصخُث    

، جدضص هخائج  الخعلم اإلاخىكعت مً اإلاخيىهحنو ، جـهُلُت أهضاؾجخـغع عنها و ، وحىص أهضاؾ واضخت ومعلىت 

ت(، الىحضاهُت، الث ) اإلاعغؿُتحكمل حمُع املجاو  ً. و ، اإلاهاٍع ، ( 27)مكخلت مً  اخخُاحاث اإلاعىُحن بالخيٍى

ًُف  وان جيىن ، بالكمىلُتجدؿم ألاهضاؾ  جيىن على اإلاىانـاث الؿابلت  ان  (2009)  احمد لىعانٍو

ؿُت   (28)كابلت لللُاؽ.، واملجخمع، معلىمت للهُئت الخضَع

صوى مً زالٌ أهدض  ألاهضاؾُم معُاع ُاهه ًجب ان هىاكل جل ( 2011)طىطً ػالس الجبلي حكحر هما   

 ما ًلي : 

 وحىص هضؾ عام للبرهامج مىزم ومعمم على الجهاث اإلاعىُت ًدضص اإلاعاعؾ واإلاهاعاث. ( أ

 وحىص أهضاؾ جـهُلُت مىزلت ومعممت جىبثم عً الهضؾ العام للبرهامج. ( ب

  (29)ؿت الخعلُمُت. اوسجام أهضاؾ البرهامج مع الؿُاؾت العامت للمإؾ ( ث

يُت مبرػة  أبعاصهبعض مً  ألاهضاؾ معُاع جامعت جىيفؾُغث  في خحن     أزىاء أنالجىصة للبرامج الخيٍى

ً ليل عملُت الخعلم )البرهامج أهضاؾول  نُاػت واهذ  ئنُمه ًجب جدضًض ما ُجل ، ةالىخض، الخيٍى

 أنونُاػتها في مسغحاث الخعلم و ، ٌ عليهاث التي ؾِخم الخهى هدى اإلاهاعا ألاهضاؾجخجه وان ، الضعوؽ(

يُت أَغاؾمعلىت لىال جيىن  اث الخـىحر )اإلاعغؿت، العملُت الخيٍى ، الترهُب، الـهم، حكمل مسخلف مؿخٍى

 .(30) جيىن واضخت. أنالخُبُم..الخ( 

ً بغهامجأهضؾ  ئلىبالغحىع     ً اإلانهي الخيٍى هه في بضاًت ا ؤلاقاعةال بض مً ، البُضاػىجي إلاعاهض الخيٍى

ً لم جدضص   31اإلاإعر في  35ما ًإهضه اللغاع  هظا، البُضاػىجييمً الضلُل  ألاهضاؾجًبِ  أوالخيٍى

جىُُف  ئعاصة وأؾاجظة لألؾاجظةالظي ًدضص اإلاضة واملخخىي البُضاػىجي الخدًحري  2011ماعؽ 

بي وهُـُت جىُٓمه  أزىاءاإلاتربهحن  يُت لم جظ خُث، ( 31)  ؿترة التربو الخجٍغ يمً هظا هغ ألاهضاؾ الخيٍى

ً وأزغي مىاص جخعلم باإلاضة  وئهما، اللغاع   وهظا املخخىي البُضاػىجي.، عً هُـُت الخلُُم وجىُٓم الخيٍى

ً ألاؾاجظة اإلاخسههحبلاأهضاؾ  ذيبُلىً    م البُضاػىجين بعض مباصعة رهامج البُضاػىجي لخيٍى  الـٍغ

ً البُضاػىجي يمً بغ ( 2014) هاصق عليها اإلااليسخت في  ً  لألؾاجظةهامج الخيٍى اإلاخسههحن في الخيٍى

ُف الخاعجي والخعلُم اإلاهىُحن ً  (32) الخْى كحر الضلُل  اهه في جهاًت مؿاع جيٍى اإلاخسههحن في  ألاؾاجظةَو

ُـهم على  ً والخعلُم اإلاهىُحن اللظًً جم جْى  الكهاصة ًخمىً هإالء مً: أؾاؽالخيٍى
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 والخعلُم اإلاهىُحن.ميىهت في  ئَاعاثًهبدىا  أن ً  الىٓام التربىي لىػاعة الخيٍى

 .ً  الخدىم في الجىاهب الؿُيىلىحُت والبُضاػىحُت ألي ؿىج زالٌ ؿترة الخيٍى

 .يُت خؿب اللىاعض اإلاهاصق عليها مً َغؾ الىٓام التربىي الجؼائغي  ًيكِ خهت جيٍى

ً أؾاجظة اإلاخسهه ئن    ً والخعلُم اإلاهىُحناإلالاعهت بحن أهضاؾ البرهامج الخالي لخيٍى وبحن ، حن في الخيٍى

ً البُضاػىجي ، البرهامج أهضاؾحكحر الى ػُاب اإلاعاًحر يمً ، اإلاعاًحر اإلاخعاعؾ عليها لًمان حىصة الخيٍى

ًدخاج البرهامج هضؾ عام الظي ٌعخبر هضؾ اؾتراجُجي لخىمُت  ئط، ؿهي اهضاؾ عامت ال حؿخىفي الكغوٍ

جـهُلُت التي حعخبر  أهضاؾجيكم عىه  لألؾاجظة ألاصاءالاعجلاء بمؿخىي ٌعبر عً  أوالبُضاػىجي  ألاصاء

في مسخلف املجاالث  ألاهضاؾح هظه اجغحمت للهضؾ العام وهي هظلً اإلاعاًحر التي ًمىً اللُاؽ بها هج

ت، اإلاعغؿُت  اججاهاث ألاؾاجظة. و، اإلاهاٍع

 املحتىي  املعياز الثالث:  -6-3   

  ئلُه أقاعما هظا  و، بجملت مً اإلاىانـاثواجهاؿها   ألاهضاؾغهامج  بًبِ ب أليًغجبِ املخخىي       

(   الازخُاع الؿلُم للمدخىي ال ًمىً أن ًخم ئال في يىء أهضاؾ صكُلت واضخت 2005)   جياللي بىحمامت

 هما ًـُض جدضًض ألاهضاؾ في عملُت، ومدضصة  حكمل اإلاعلىماث واإلاعاعؾ واإلاهاعاث والاججاهاث واللُم

 .ً م بخدضًض مضي ؿعالُت عملُت الخيٍى  (33)الخلٍى

يُت البرامج حىصة لخدلُم َمىخت أهضاؾ ويع ًىـي ال    لألهضاؾالترحمت الصخُدت  مً بض ال بل، الخيٍى

همام  أقاعوجخدضص حىصجه مثل ما ، مدخىي لل والخىـُظالازخُاع  حؿاعضالتي  آلالُاثجدضًض الى مدخىي و 

ًغاعي الـغوق وان ، عغؿت اإلاعانغة في املجاٌ التربىي البرهامج اإلا ي دخى م تمىاهب( 34)(2014) خماصهت

ٍغاعي الخىاػن بحن و َعىـ املخخىي أهضاؾ البرهامج بكيل واضر. و ، ًلبي اخخُاحاث اإلاخيىهحنو ، الـغصًت

 .الجاهب الىٓغي والجاهب الخُبُلي

جغجبِ بمغاعاة ازخُاع املخخىي اإلاىاؾب حىصة مدخىي البرهامج  أن ( 2009)  علي لىعان حمدأهما ٌكحر    

غاعي الـغوق الـغصًتو الخخُاحاث اإلاخيىهحن  ت و ، املخخىي ول مخيامل ٍو الخىاػن بحن الخبراث الىٍٓغ

، ًىمي الاججاهاث الاًجابُت هدى اإلاهىت، أن ٌؿهم في ئهؿاب اإلاخيىهحن اججاهاث وكُم اًجابُت، والعملُت

و ًدُذ الـغنت لالخخيان ، اؽ ما ًىاحه ألاؾخاط في عمله اإلاُضاويباإلياؿت ئلى املخخىي مىحه على أؾ

ٍلضم جىنُف للمىاص وألاوكُت و ، املخخىي مدؿم ومىاؾب لألهضاؾ هما ًيىن  ،اإلابىغ بعملُت الخضَعـ

 (35)اإلاعغويت ؿُه. 

ني بغهامج مدخىي  أي ًخىؿغ في أنًجب  هما      ًالتي ؾاؾُت ألا عىانغ ال جيٍى خض  على ًلىم عليها الخيٍى

 : في العىانغ الخالُت ( 36) (2010) بظام غاهم هغط
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ئعضاصه ئعضاصا مىاؾبا ًأزظ بعحن الاعخباع حمُع اإلاىاص في التربُت وعلم الىــ التي  الىٓغي: ؤلاعضاص - 

 حؿاعض اإلاعلم على ؿهم اإلاخعلم والخعامل معه بأؾالُب صخُدت.

ُـي: ول ما ًسو الخضَعـ بهىعة زانت  - مهاعاث ، عامل صازل الـهل وزاعحهوالخ، ؤلاعضاص الْى

ؼ  الىؾائل الخعلُمُت. ، أؾالُب الخضَعـ، ئصاعة الهف، الدصجُع، الخعٍؼ

ب في ؿعالُت البرهامج مً زالٌ كضعة اإلاعلم على  - ب العملي: ٌؿاهم هظا الخضٍع ائـه واهجاػ  أصاءالخضٍع ْو

لت مُضاهُت صازل ػغؿت الهف.         اإلاهام بٍُغ

ازخُاع وجىُٓم ًيىن  أنفي حىصة املخخىي Universieté de GENEVE  (2015 ) حىُفحكتٍر حامعت     

جدضًث املخخىي بكيل مىخٓم وؿلا هما حكتٍر ، على الغبِ بحن الىٓغي والخُبُلي املخخىي مع الخغم

غ البرهامج واإلاماعؾاث اإلاهىُتاملجمىعاث البدثُت اإلاكاعهت في جُ أعماٌ أو، لخُىعاث العلىم ع جىػَ، ٍى

اث بالخيامل بحن الىخضاث والضعوؽ.  (37)املخخٍى

 35وؿلا لللغاع الىػاعي  خُث ، ؿلض قهض حعضًالث عضة البرهامج البُضاػىجي مدخىي ئلى  بالغحىع      

الظي ًدضص اإلاضة واملخخىي البُضاػىجي الخدًحري لألؾاجظة وأؾاجظة ئعاصة  2011ماعؽ  31اإلاإعر في 

بي وهُـُت جىُٓمه جىُُف اإلاتربهحن أزىاء ؿترة ً التربو الخجٍغ . هجض ان البرهامج ًخًمً قيلحن الخيٍى

ً ال، والتربو الخُبُلي، البُضاػىجي الىٓغي  خًمً الخيٍى ، ( 38)ؾا 432ملُاؾا بذجم ؾاعي  12ىٓغي ٍو

 وعىىهذ اإلالاًِـ على الىدى الخالي:

ً وا01الجضٌو )   لخعلُم اإلاهىُحن. ( ًىضر مدخىي البرهامج البُضاػىجي ألؾاجظة الخيٍى

 اإلاعامل الدجم الؿاعي اإلالاًِـ الغكم

ً والخعلُم اإلاهىُحن 01  1 ؾاعت 18 اإلاباصئ العامت للخيٍى

 2 ؾاعت 72 بُضاػىحُت عامت 02

 3 ؾاعت 90 بُضاػىحُت جُبُلُت  03

 3 ؾاعت 48 جدًحر ومداهمت خهت حعلُمُت 04

ً و الضلُل الخلني وال 05  2 ؾاعت 30 بُضاػىجي للمتربهحناؾخؼالٌ بغامج الخيٍى

 2 ؾاعت 18 الدؿُحر البُضاػىجي 06

غ ؤلاصاعي  07  1 ؾاعت 18 الخدٍغ

 1 ؾاعت 24 الامً والبِئت، الىٓاؿت 08

 1 ؾاعت 30 مضزل لإلعالم آلالي 09

 1 ؾاعت 24 الخىـل بالـئاث الخانت 10

 1 ؾاعت 18 جغهُب ونُاهت الخجهحزاث 11

 1 ؾاعت 18 والاجهاٌ جىىىلىحُا ؤلاعالم 12
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  ؾاعت 438 الدجم الؿاعي 

ت الضًملغاَُت الكعبُت : زاملصد  ماعؽ. 31اإلاإعر في  35(: كغاع وػاعي عكم 2011)، الجمهىعٍت الجؼائٍغ

ً البُضاػىجي جم حعضًل املخخىي  2014وفي ؾىت     خُث  اإلاخسههحن مً لألؾاجظةيمً صلُل الخيٍى

جًمً اط ،   (PSFEP)اإلاخسههحن لألؾاجظةهو البرهامج اإلاعضٌ وز عضص اإلالاًِـ وهظا الدؿمُت

 الجضٌو الخالي ًىضر املخخىي اإلاعضٌ: و ، ( 39)ا ملُاؾ 13 املخخىي 

 2014( ًىضح محتىي البرهامج التنىيني البيداغىجي في اليسخت املعدلت 02الجدوى ) 

 اإلاعامل الدجم الؿاعي اإلالاًِـ الغكم

ً جلضًم عً كُاع ا 01   والخعلُم اإلاهىُحنلخيٍى

 ؾاعت 90

1 

تاإلاهام الخلىُت  02  1 وؤلاصاٍع

 2 بُضاػىحُت عامت 03

  بُضاػىحُت جُبُلُت  04

 ؾاعت 126

2 

ً اإلاهممت وؿلا للملاعبت بالىـاءاث 05  2 اؾخؼالٌ بغامج الخيٍى

 2 ؾاعت 41 جدًحر ومداهمت خهت حعلُمُت 06

  اػىجيبُضاػىحُت اإلاكغوع و اإلاكغوع البُض 07

 

 ؾاعت 176

1 

 1 الخىـل بالـئاث الخانت 08

 1 مىهجُت اعضاص صلُل اإلاتربهحن 09

 1  مىهجُت البدث البُضاػىجي 10

 1 مباصئ في ؤلاعالم آلالي 11

 1 جىىىلىحُا ؤلاعالم والاجهاٌ 12

 1 ألامً والؿالمت 13

 17 ؾاعت 442 الدجم الؿاعي 

Source : institut national de la formation et l’enseignement professionnels   (2014) 

ً اإلانهي أؾاجظةفي ًسو  أما         بغهامج زام بهم في اليسخت هىؿمبر ؿسهو لهم  (PFP) الخيٍى

مع بعٌ الخعضًالث على مؿخىي  2011اإلاإعر في ماعؽ  35واإلاخًمً البرهامج املخضص في اللغاع ، (40)2015

 والدجم الؿاعي.، املخخىي و  ،حؿمُت اإلالُاؽ

 ( ًىضح محتىي البرهامج البيداغىجي ألطاجرة التنىيً والتعليم املهىيين. 03الجدوى )

 اإلاعامل الدجم الؿاعي اإلالاًِـ الغكم

ً والخعلُم اإلاهىُحنكُاع ا جلضًم 01  // ؾاعت 12 لخيٍى

 3 ؾاعت 84 بُضاػىحُت عامت 02
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 3 ؾاعت 81 بُضاػىحُت جُبُلُت  03

 2 ؾاعت 58 جدًحر ومداهمت خهت حعلُمُت 04

05  ً  2 ؾاعت 78 اؾخؼالٌ بغامج الخيٍى

 1 ؾاعت20 مىهجُت اعضاص الضلُل الخلني للمتربهحن 06

 1 ؾاعت 18 الدؿُحر البُضاػىجي 07

غ ؤلاصاعي  08  1 ؾاعت 18 الخدٍغ

 1 ؾاعت 18 والبِئت ألامً، الىٓاؿت 09

 1 عتؾا 30 مباصئ ؤلاعالم آلالي 10

 1 ؾاعت 24 الخىـل بالـئاث الخانت 11

 1 ؾاعت 18 جغهُب ونُاهت الخجهحزاث 12

 1 ؾاعت 22 جىىىلىحُا ؤلاعالم والاجهاٌ 13

  ؾاعت 438 الدجم الؿاعي 

source : institut national de la formation et l’enseignement professionnels   (2015) 

ً  أن هجضالجضٌو أعاله مً زالٌ       بحن العىانغ  ًىىع البُضاػىجي الخدًحري املخخىي في بغهامج الخيٍى

الخيامل بحن عىانغ املخخىي  وئهماالخىىع ػحر واؾ  لىً ، اإلاظوىعة ؾابلا مً ئعضاص هٓغي وجغبىي وعملي

ً الـعاٌوهى ،  ما ًدلم الجىصة في البرهامج اإلاخيىن ًدمل في حعبخه ؿلِ ماصة  ؿاألؾخاط، ما ًدلم الخيٍى

اللضعة على جغحمت ما ًدمله مً معاعؾ ومهاعاث وزبراث  ئهؿابهالخداكه بهظا البرهامج بهضؾ  .الخسهو

م ئلىفي جسههه  به على مهاعاث الخضَعـ مً جسُُِ وجىـُظ وجلٍى  ئصاعةوهُـُت ، اإلاخعلم . مً زالٌ جضٍع

اث البرهامجالهف ويبُه .  ال ًلضم لألؾخاط اإلاخيىن  بدُث ، الخالي هظا الخيامل ما لم هلخٓه في مدخٍى

مو ، جىـُظو ، ما ٌعغؾ بمهاعاث الخضَعـ ) جسُُِ ؿُتو ، جلٍى  ئهما، جـاعل نـي( التي حعض الىـاًاث الخضَع

الاجهاٌ ، ي حؿاعض في جىـُظ مهاعاث الخضَعـ هخدًحر الضعؽبعٌ اإلاهاعاث الجؼئُت التله ًلضم 

وهي مهاعاث جىضعج يمً مهاعاث ، الخلُُمصًىامىُت الجماعت ، الاػغاى البُضاػىحُت، البُضاػىجي

   الخضَعـ.

مكىف في ه ًجعل، اإلايىن  لألؾخاطمما ًبضو علُه اجها مهاعاث مىـهلت في خاٌ جلضًمها هماصة مىـهلت      

مهاعاث  ئلىهمـهىم عام وجخـغع كضمذ في نىعة واخضة  ؿلى، واخض مـهىمفي  هاهُـُت الغبِ بُنها وحعل

 أهممً  الخام ئلىاالهخلاٌ مً العام ؿ ، عمل بهاواؾدُعابا للجيىن اهتر جلبال وؿهما ، ًخضعب عليها حؼئُا

ً  .مباصئ هجاح الخيٍى

ً الثلاؿُتالجىاهب  مً ال ًسلىأهه  الخالي ما ًمحز البرهامج لرلو       هجض الخعٍغف بلُاع  ئط، في الخيٍى

ً ضهي ملاًِـ  .ٌجىىىلىحُا ؤلاعالم والاجهاو ، وهظلً ؤلاعالم آلالي، الخيٍى ؿخىي الثلافي مً اإلا جٍؼ
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ن ًـهم َبُعت اللُاع الظي أو، جـخدا طهىُا ًـىق مؿخىي الخسهو الظي ًخلىه هظا و ، لألؾخاط اإلاخيىن 

ُف ، ٌعمل به   وؾائل الخىىىلىحُا والاجهاٌ في ماصجه. وجْى

 ئعضاصو ، وجدُحن البرامج ئعضاص منها:عضص مً اإلالاًِـ الخلىُت التي لها عالكت بُبُعت العمل  ئلى إضافت    

ت.و ، مىهجُت البدثو ، جغهُب ونُاهت الخجهحزاث و  الضلُل الخلني  اإلاهام الخلىُت وؤلاصاٍع

ني ول ما ًلضم في هظا املخخىي      ت والعملُت  العىانغ بجمُعًٓهغ خلُلت الخىىع والاهخمام  الخيٍى التربٍى

ت ؿلىم حمعذ اإلاىاص التي لها ، عغى وجبُان املخخىي  في الالعبِهىع مً  لىً كض ًيىن هىان ، والىٍٓغ

جدللها عضص مً  أومىهجُت في وخضة واخضة جخـغع منها  أو، جلىُت أو، هلُت اقتران ؾىاء بُضاػىحُت

يُت صون الاؾخـؿاعاث ػحر اإلاباقغة عً ؿائضة ول  َغاؾأويىخا لىال  أهثر ًيىن  .اإلاىاص العملُت الخيٍى

لل، ؽ مً َغؾ الاؾخاط اإلايىن او ما يغوعة اإلالُا ملُاؽ  أهثروجيىن ، عضص اإلالاًِـ اإلاعغويت هما ٍو

 الاؾخاط اإلايىن اإلاتربو.مً كبل  ئصعاوا

جىؿحر اعخلاصاث  ؿاهم فيالتي ح، جاهب الاججاهاثب هخمامالا  مدخىي البرهامجفي  ههلحظ ما لم      

، أو حعضًل جـًُالتهم، ُحر ما ٌعخلضون ؿُهوالى حؼ، ب جىؿغها في العملاإلاثل واللُم التي ًد مًمخضعبحن لل

خم طلً مً زالٌ الهُاػت اإلاالئمت للجاهب اإلاعغفي  جلبل أعاء حضًضة أو جاهب الث طلً في عوب، ٍو

ض مً معخلضاث  أزالكُاثمثل ، الخُبُلي عاث العمل ؿهي حعُي مـاهُم ومعاعؾ جٍؼ اإلاهىت وهظلً حكَغ

  اجه.ن العمل في ؾلىوالتي جٓهغ في مُضا اإلاخيىن  ألاؾخاطوكُم 

، زظ بعحن الاعخباع في يبِ املخخىي الاعخباعاث التي ًجب أن جإ  أهم( مً 2011) شاهس  ضياءما ًإهضه     

بُت على ميىهاث زالر وكض جلخهغ على واخض منها وهي ) اإلاعاعؾ اإلاهاعاث ، جدخىي ول وخضة جضٍع

 (41)  .والاججاهاث

غ على مؿخىي  أؾخاطًدخاج البرهامج اإلالضم الى  بكيل عام ً والخعلُم اإلاهىُحن الى مغاحعت وجٍُى الخيٍى

لخيامل بحن اإلاعاًحر للجىصة مً خُث يمان ا أهموهظلً اخترام ، املخخىي بمؿاًغة الخُىعاث اإلاعغؿُت

ًمً الخىاػن بحن الجاهب الىٓغي ، البرهامج أهضاؾوان ٌعىـ ، العىانغ اإلالضمت في البرهامج ٍو

 والخُبُلي.

ت )ما أه   ً لخاحاث 2003ضجه صعاؾت عؼ الضًً عمٍغ ( مً زالٌ الخدلم مً مضي اؾخجابت هظا الخيٍى

 (42)ألاؾاجظة  جىنلذ الى أن البرهامج ػحر مجضص وال ميسجم مع مىهب العمل. 

ً اإلانهي بحن زهىنُت العغى ومىُم 2006صعاؾت نالر نالخي وأماٌ قىجغي ) أهضث هما   (خٌى الخيٍى

ً اإلايىهحنان هىان ز، الُلب ً اإلانهي التي بلُذ ، لل وحمىص جيٍى اصة في معاهض الخيٍى ئط لم حسجل أي ٍػ

 (43).لعلىص مً الؼمً ولخض الؿاعت ؾخت معاهض

أن بغامج جأهُل اإلاعلمحن وئعضاصهم في خٌى حىصة املخخىي  (2004صعاؾت الؿيبل ) في هــ الؿُاق حكحر   

ً العغبي بأمـ الخاحت ئلى بىاء مىٓىما ت الجىصة مً خُث اإلالغعاثالَى  ( 44) .ث مًبَى
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لت التي ، بعض يبِ املخخىي في نىعجه النهائُتطسائق التدزيع املعياز السابع :  -6-1 ًدخاج الى الٍُغ

 
 
وهظلً مع مؿخىي اإلاخعلم مً خُث كضعتها على   جخالءم مع َبُعت اإلااصة بدُث، ؿهل ونىله الى اإلاخعلمح

 .هاهدباهه وجيكُِ أؿياع  ئزاعة

ـ2007)مهُـى عبض الؿالم لضمفي هظا الهضص ً       ـ ل ا( حعٍغ لت الخضَع ول ما ًدبعه اإلاعلم مً  بأجها ٍُغ

ت و وزُىاث وجدغواث مدؿلؿلت مخخالُت مترابُت لخىُٓم اإلاعلىماث واإلاىاكف  ئحغاءاث الخبراث التربٍى

 ًدضص و، (45)ألاهضاؾائم ًدلم ىىع في الُغ الخما ًجعل ، مً الضعؽاملخضصة  ألاهضاؾ أوهضؾ اللخدلُم 

ً ؿغصًت وحماعُت  في  َغائم الخضَعـ (2003خؿً دمحم خؿىحن )  اإلاىاككت  –مجمىعاث عمل  –) جماٍع

، ( 46)واحباث مجزلُت ( –العهف الظهني  –كىائم اإلاهماث الظاجُت  –اإلاؿابلاث  –الكغاهت  –اإلاىحهت 

ًُف زالض ابى قعحرة ) ، الخعلم الخعاووي، الىمظحت ، لخعلم الـغصي ا، العغوى العملُت (2008ٍو

 (     47). الخضَعـ اإلاهؼغ

ض اما زلُل قبر        لت ( ؿُهىـها الى  2014) وحامل وابى ٍػ لت اإلاىاككتو ، واملخايغة ؤلاللاءٍَغ ، ٍَغ

لت الخىاع )الؿ ٍغ لت العغى العمليو ، لغاَُت(َو لت اللهت في الخضَعـو ، ٍَغ لت خل اإلاكيلو ، ٍَغ ، ٍَغ

لت اإلاكغوعاثو  لت الخعلم باللعبو ، ٍَغ اعاث اإلاُضاهُت و، ٍَغ لت العهف و ، الخعلم الخعاوويو ، الٍؼ ٍَغ

 ( 48).الخعلم باالؾخلهاءو ، الظهني

ً ًجب أن جخهف َغائم الخضَعـ بمجمىعت مً اإلاىانـاث  كحر همام بها صخضلًمان حىصة الخيٍى

 في :  ( 2014) خماصهت

، اؾخسضام َغق مخىىعت مخجضصةو ، جدلم ألاهضاؾ املخضصة لهاو ، إلاخيىهحنمىاؾبت َغق الخضَعـ لعضص ا  

ُف الىؾائل الخىىىلىحُت الخضًثت في الخضَعـ و    (49) جْى

 جغهؼ حامعت حىُف في حىصة البرامج على معُاع َغائم الخضَعـ ما ًلي:  في خحن

ـ  ً وجيىن مخىى  بأهضاؾالخعلُمُت طاث الهلت  والىؾائلَغق الخضَع َغق الخضَعـ و ، عت ومبخىغةالخيٍى

ًيىن مدىع العملُت  أن، لـغصًت( وويعُاتهم اإلاهىُتبعحن الاعخباع جىىع هـاءاث اإلاكاعهحن )الـغوق ا جأزظ

ؿُت على اإلاكاعهت الـعالت والخعلم الظاحي.هما ، هى اإلاخعلم  ليل وخضة )ملُاؽ( و  حصجع الُغائم الخضَع

  (50) .ووؾائل حعلُمُت وأؾالُبَغق جضَعـ 

ً على مؿخىي    الظي  2011ماعؽ  31اإلاإعر في  35الىػاعي اللغاع لم جدضص َغائم الخضَعـ او الخيٍى

ًدضص اإلاضة واملخخىي البُضاػىجي الخدًحري لألؾاجظة وأؾاجظة ئعاصة جىُُف اإلاتربهحن أزىاء ؿترة التربو 

بي وهُـُت جىُٓمه  . الخجٍغ

م البُضاػى       ً اليسخت  َغائم الخضَعـ جي جٓهغاما على مؿخىي مباصعة الـٍغ  2014في صلُل الخيٍى

  اإلاىحهت لالؾاجظة اإلاخسههُحن 
ُ
ً بغهامج هغث َغائم الخضَعـ على قيل جلىُاث للخيكُِ في ط الخيٍى
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في ول اإلالاًِـ  بهمىص ى   KOLBمعخمضًً على همىطج وىلب  ، ؿلِ البُضاػىجي لألؾاجظة اإلاخسههحن

ً ألاؾاجظة اإلاخ على الكيل  (51)هما طهغث في البرهامجألاؾالُب وجخمثل   (PFSEP)سههحن  املخههت لخيٍى

 : الخالي

الخجغبت الخؿُت: مماعؾت جمهُضًت للمكاعهحن لخدضًض أؿياعهم أو الـهم خٌى للمىيىع مثل:  -1

، وكاَاث الترجِب( مً بحن اليكاَاث الدكاعهُت مثل: ) املخاواة، ججاعب شخهُت، )العهف الظهني

 اإلاىاككت(، لعب ألاصواع، تصعاؾت الخال

مىاككت زىائُت أؾئلت ، اإلاالخٓت والخأمل: الخأمل العام و اإلاىاككت ابخضاء مً اليكاٍ ) وكاٍ حماعي -2

 /أحىبت(

اث ومـاهُم:  -3 مـاهُمي مثل: )  ئَاعويع  أواإلاكاعهت  ألاؾاؾُتجدلُل اإلاـاهُم/ الىماطج/ اإلاباصئ هٍٓغ

 ى (ؿُضً، وزُلت صعم، على قيل عغوى مىحؼة

م : الخجغبت او الخُبُم ) أزىاء أو بعض الىعقت( للمـاهُم -4 واإلاىاكف ، والىـاءاث، الخُبُم و الخلٍى

ً م. ، وؤلاعاصة، ر الخىنلتفي ألازح، اإلاخُىعة ازىاء الخيٍى  والخلٍى

 أؾالُباخض  Kolbىمىطج وىلب لىً ًجب الخىيُذ أن َغائم الخيكُِ مؿخمضة مً أهماٍ الخعلم ل     

بي الخعلم  ت الخعلم الخجٍغ خُث جىؿغ هظه ، Expériential learning theory    ( ELT ) اإلاعخمضة على هٍٓغ

ت همىطحا قامال عً عملُت الخعلم وهي جإهض على الضوع ، باعوهمىطج مخعضص الؿىىاث في جىمُت الى، الىٍٓغ

اث ، الغئِس ي الظي جلعبه الخجغبت في الخعلم ت الخعلم اإلاعغفي التي مثل  ألازغي وهي جخمحز عً الىٍٓغ هٍٓغ

ت الخعلم الؿلىوي التي جىىغ اي صوع للخجغبت الظاجُت في الخعلم ،  على ؤلاصعان الخأهُضجمُل الى   (52)وهظا هٍٓغ

 همىطج وىلب طاث اكُاب زىائُت على زُحن مخهلحن هما هى مىضر في الكيل الخالي: حعض عىانغ   

                                                        

 الخبرة الخؿُت

 Accommodator Style  الخىُـي            Divergent Style الخباعضي

ب اليكِ  الخأمل واإلاالخٓت                                     الخجٍغ

 Convergent Style  الخلاعبي           Assimilator Style الاؾدُعابي 

ض اإلاـاهُمي  الخجٍغ

 .التعلم عىد لىلب أهماط( ًىضح 01 الؼهل )

غ  أنًىضر الكيل        والتي جمثل الجؼء الضازلي، ألاعبعت ألاعباعفي اخض  أصائهاإلاخعلم ًمُل الى جٍُى

، خُث ًدضص بعضا هُـُت اصعان اإلاعلىماث ومعالجخه للمعلىماث أؾلىب الخعلم للـغص، للخُحن اإلاخهلحن

والجزعت الى اؾخسضام ، ـًُله للمكاعغ باإلالاعهت مع الخـىحرؿخـًُل الـغص للخبرة الخؿُت جخًمً ج

وجـًُله للمالخٓت الخاملُت جخًمً مالخٓت خظعة ، مهاعاجه الخضؾُت مً ئخؿاؽ بما ًضعهه الـغص
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لت لـهم ما حعىُه الخبرة هما ًٓهغ الـغص اهخماما للىُـُت التي جدضر بها الاقُاء بكيل واكعي ، هٍُغ

جـًُل الـغص للخدلُل اإلاـاهُمي املجغص  أنهما ، باإلالاعهت مع العمل الخأمل أي، به باإلالاعهت مع ما ؾُلىم

وجـًُل الـغص للخجٍغب ًخًمً الاهخمام ، مً مُله هدى اإلاكاعغ أهثرًخًمً مُال هدى الخـىحر اإلاىُلي 

 ( 53). والخُأ       بالخُبُم العملي والخعلم مً زالٌ املخاولت 

هىان عىامل حؿاعض  أن، لم ًإزظ بعحن الاعخباع خحن اعخمض على هظا الىمىطج للخعلمالظي  ألامغلىً        

 أقاعخُث ، في َغخه ألهماٍ الخعلم  klob.D   (1999)ما خضصه ولىب ، الخعلم أهماٍفي  والخأزحرفي حكيل 

اث  أن اث معُىت مً الؿلىن جإزغ في اإلاؿخٍى ، لصخهُتا أهىاعللخعلم وهي: )  ألاعبعتهىان زمؿت مؿخٍى

ُـت اإلاهىُت، الخسهو العلمي ُـي، الْى   ( 54) الىـاءاث الخىُـُت ، الضوع الْى

اث الخمـ  جأزحرؾىداٌو وبخهغؾ جـؿحر     الخعلم  أهماٍ( على 1999) klobالتي طهغها ولىب اإلاؿخٍى

 وهُـُت الاؾخـاصة منها: 

  :هىع الصخهُت.Personality Types على الخىُف مع  لألؿغاصـًلت الخعلم مً الُغق اإلا أهماٍ جيخج

 العالم مثال الاهبؿاَي 

  الخسهو العلميEducational Specialization بدىىع العلم الظي ًضعؾىهه  ألاؿغاصسههاث : جدىىع ج

ش اعخماص همِ  علىاللؼاث وهي علىم جمُل اػلبها ، علم الىــ أو، الـىىن  أو، ؿلض ًسخاع الـغص الخاٍع

ائُت أهثرًىحض جسههاث الخباعضي في خحن الخعلم  ضا مثل العلىم الـحًز الهىضؾُت التي جمُل الى ، ججٍغ

 همِ الخعلم الخلاعبي.

  :ازخُاع الخلـُت اإلاهىُتProfessional Career Choice ؿازخُاع ، بُبُعت اإلاهً وأهماَهالخعلم  ًخأزغ

لتزام بمكيلت اإلاهىت ولىىه ًىُىي على الا، الـغص جسههه العلمي في بِئت العمل ىاإلاهىُت لِـ ؿلِ عغ 

اللظًً ًخلاؾمىن العللُت  أكغاجهمعًىا في مغحعُت مً ؿالـغص ًهبذ ، مثل الخضمت الاحخماعُت، عامت

هظا الخىحه اإلانهي حعل ، ًخهغؾ مهىُا أنومجمىعت مً اللُم واإلاعخلضاث خٌى هُف ًيبغي ، اإلاهىُت

 ب اإلانهي.الخعلم جسخلف مً زالٌ العاصاث اإلاىدؿبت  في الخضٍع أهماٍ

  ُـي الخالي : مخُلباث اإلاهىت والًؼِ اإلانهي  حكيل الخىحه الخىُـي  .Current Job Roleالضوع الْى

ائف واإلاهام التي جىضعج يمنها ججعل  ؿمنها ما ًخُلب مهاعاث ، الخعلم مخباًىت أهماٍللمهىت ؿُبُعت الْى

لب مهاعاث شخهُت اللائمت على العالكاث في خحن اإلاهام التي جخُ، ًخُلب همُا جىُـُا في الخعلمجىـُظًت 

اإلاهام التي جخُلب مهاعاث الخلىُت وخل اإلاكىالث  أما، حعلم جباعضي أهماٍالصخهُت والخىانل ؿخخُلب 

 .الاؾدُعابيهما حعخمض مهام الخسُُِ والبدىر على همِ الخعلم  ، ؿخمُل الى همِ الخعلم الخلاعبي

  :هـاءاث الخىُفAdaptive competencies  وهى ، الخعلم أهماٍالعىامل وؾاَت في حكيل  أهثروهى

ؿيل مهمت جىاحهه جخُلب مجمىعت مً اإلاهاعاث اإلاخىاْغة مً ، عمله أزىاءمكاول الـغص  أواإلاهام املخضصة 

، الـعاٌ وجإصي اإلاُابلت الـعالت إلاُالب اإلاهام واإلاهاعاث الصخهُت  الى الىـاءة الخىُـُت ألاصاءاحل 
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في خحن اؾلىب الخعلم الاؾخعابي مغجبِ بخدلُل ، ؿمهاعاث اللُاصة واإلاباصعة جخُلب همِ الخعلم الخباعضي

وهمِ الخعلم الخلاعبي مغجبِ بمهاعاث الخدلُل الىمي واؾخسضام الخىىىلىحُا ، اإلاعلىماث والبىاء الىٓغي 

  (55)وويع الاهضاؾ. 

اث الخمـ الؿابلت الظهغ ملخها همِ ا جأزحرملخها عً  (klob)هما كضم ولىب       ئًاهالخعلم باإلاؿخٍى

 : (56)في الجضٌو الخالي

 ( ًىضح العالقت بين أهماط التعلم و املظتىياث الخمع للظلىك04الجدوى زقم ) 

الخعلم أهماٍ  

 مؿخىي الؿلىن

 الىمِ الخىُـي الىمِ الخلاعبي الىمِ الاؾخعابي الىمِ الخباعضي

 

هُىائيالا  هىع الصخهُت  الاهبؿاَي الاهبؿاَي الاهُىائي 

الخسهو 

 العلمي

، ىن الـى

ت ، الاهجلحًز

ش علم ، الخاٍع

 الىــ..

، الاكخهاص

ايُاث علم ، الٍغ

، الاحخماع

 الىُمُاء

اء، هىضؾت ، ؿحًز

 علىم

 ئصاعة أعماٌ

الخضمت  الخلـُت اإلاهىُت

، الاحخماعُت

الاجهاٌ، الـىىن   

، ابدار، علىم

 معلىماث

 ،جىىىلىحُا

البِئت، اكخهاص  

 مىٓماث ألاعماٌ

ُـي ائف  الضوع الْى الْى

 شخهُت

ائف اإلاعلىماث ائف الخلىُت ْو ائف  الْى الْى

 الخىـُظًت

مهاعاث اجساط  مهاعاث الخـىحر اإلاهاعاث الخلُُمُت هـاءاث الخىُف

 اللغاع

 مهاعاث العمل

Resource:  Kolb .D,1999 : 

ني لألؾاجظة ، في أهماٍ الخعلم klobبعض العغى الخىيُخي لىمىطج ولىب     وبالغحىع الى البرهامج الخيٍى

ً  بمسخلف الخسههاث PSFEP1/ PSFEP2اإلاخسههحن اإلاىحه الى ألاؾاجظة طوي الغجبت  واؾاجظة الخيٍى

ً في ؿىج واخض وبدىىع الخسههاث،  PSFEPاإلانهي  ًدباصع في أطهاهىا الؿإاٌ خٌى هُـُت ، التي جخللى الخيٍى

ب الخيكُِ في هظا الؼزم اإلاخىىع للخسههاث والصخهُاث والىـاءاث الخىُـُت مما كض يبِ أؾالُ

ؿُت ال جدلم الهضؾ مً الضعؽ. لت الخضَع  ًجعل الٍُغ

 The Dunn’s Learning Style Inventory modelصون وصون  الخعلم هجض جهيُف أؾالُبوباؾخُالع   

لت التي  أؾلىب The Dunnsقعبُت واؾخسضاما خُث ٌعغؾ  ألاهثر ٍاثوهي مً الىٓغ  الخعلم اهه الٍُغ

نها وجظهغها.  الخعلم هي  وأهماًٍغهؼ ؿيها الـغص على العملُاث واإلاهاعاث الاواصًمُت الجضًت والهعبت لخسٍؼ
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بُت اإلاـغويت التي حؿاهم في الترهحز ج بحن العضًض مً الخهائو البُىلىحُت والخجٍغ لتها ، اإلاٍؼ ول بٍُغ

ًخظهغ اإلاعلىماث الجضًضة  وان اإلاخعلم ئنمً مجغص  أهثرالخعلم هى  ؿأؾلىب، الخانت وولها معا وىخضة

، واليكاٍ، واللـٓبت، والخىيُذ، والىخابت، واللغاءة ، والغؤٍت، والهعبت وبؿهىلت مً زالٌ الؿمع

وان الـغص ٌعالج اإلاعلىماث  ئنمً  أهثربل هى ، الخعلم أؾلىبهي حؼء واخض ؿلِ مً  ؤلاصعاهُتؿاللىة 

لت الكاملت أو، لخخابع الخدلُليبا  أنومً اإلاهم ، ؿاإلاعالجت هي مجغص عىهغ واخض مً همِ الخعلم، بالٍُغ

ؿهى ، ولىً صعاؾت ول مٌُى ليل ؿغص هدى الخعلم، همِ الخعلم لِـ ؿلِ الؿلىن الـغصي أنهضعن 

   (57) في عحن الاعخباع مسخلف البِئاث  ًأزظهمىطج 

الخعلم ًإصي الى جدؿً حعلم  أؾالُبالخضَعـ مع  أؾالُبجُابم  أن Dunn & Dunnصون وصون ٌعخلض  

 مجاالث هي:  أعبعجضزل في جمِ الخعلم وجخىػع الى ، وكض اهخم بعضة عىامل مخضازلت ومخـاعلت، ألاؿغاص

 واإلالاعض. ألازاراإلاخؼحراث البُئُت: والهىث والخغاعة والًىء وجهمُم  أوالخاحاث  -1

 ـعالُت: وجخًمً الضاؿعُت واإلاؿإولُت واإلاثابغة والخهمُم.اإلاخؼحراث الاه أوالخاحاث  -2

الخاحاث أو اإلاخؼحراث الجؿمُت: وؾخًمً الُعام والكغاب والخغهت والىكذ والىيع اإلاـًل مً  -3

 خغوي(، بهغي ، كبل الـغص ) ؾمعي

  الؿلُت.  وأقياٌاإلاخؼحراث الاحخماعُت: وحكمل مجمىعاث الخعلم  -4

الخغوي اليكِ( ، الخأملي، لخدلُليا، الخالُت ) الكمىلي ألاهماٍ ىال غاصألاؿوكؿم الخعلم خؿب مٌُى   

ومجمىعاث ، الخضَعـ ًمىً جىُُـها لخـًُل اإلاخعلم على الخسُُِ الخعلُمي أؾلىبعىانغ  أنوعهؼ 

 وأؾالُب، الخضَعـ وأؾالُب، وممحزاث الخضَعـ، وبِئت اإلاضعؾت، وجهمُم الؼغؿت الهـُت، الُلبت

  (58)الخلُُم. 

ب ألاؾخاط على مهاعاث الخضَعـ مً حهت      ني جدًحري لخضٍع وهظا هُـُت جهمُم ، باعخباع البرهامج الخيٍى

وجىُف خاحاث ، وهُـُت الخعامل ؤلاصاعي والخلني مع بِئت العمل، البرامج وؿلا للملاعبت بالىـاءاث

ع في َغائم الخضَعـ ، اإلاخعلمحن مً حهت ازغي  ، بما ًخىاؿم مع اهضاؾ الضعؽًدخاج البرهامج الى الخىَى

هما البض الازظ ، ولِـ خؿب اهماٍ الخعلم الن هىان عىامل مخعضصة ال حؿمذ باالعخماص على هظا الىمىطج

بها لألؾخاط اإلاخيىن وهى ما  ؿُت وجضٍع بعحن الاعخباع ان املخاواة للضعوؽ جدخاج الى ججؼئت للمهاعاث الخضَع

لت الخضَعـ اإلاهؼغ ( أن الخضَعـ اإلاهؼغ اخض أؾالُب 2010بؿام ػاهم )أقاع ئلُه ما ، ًخىاؿم مع ٍَغ

ب اإلاعلمحن وئعضاصهم ت، جضٍع ًُبم على مهاعة حعلُمُت مدضصة في مىكف ، الظي ًخم جدذ ْغوؾ مًبَى

م بعض ألاصاء، نـي مهؼغ ُت ئزًاعه للخلٍى بأصواث ، ومع عضص كلُل مً اإلاخعلمحن لىكذ نؼحر قٍغ

ت غ ألاصاء ال، مًبَى   (59) خصخُخي ئلى أن ًبلؽ اإلاخضعب اإلاؿخىي اإلاُلىب في اإلاهاعة.زم جىٍغ

لت الخضَعـ اإلاهؼغ في جدلُم اهضاؾ الضعؽ     عضص ، ػحر ان مً بحن اهم الىلاٍ التي حؿهم في هجاح ٍَغ

( أن اإلاكىالث التي جىاحه الخضَعـ اإلاهؼغ هبر عضص مجمىعاث 2009قلىم )اإلاكاعهحن في الـىج ما أهضه 

   (60)مخعلما  18ن التي في الىاكع جهل ئلى اإلاخعلمح
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متربها يىها م 30ًهل ئلى اإلاخيىهحن عضص باعخباع ، الظي ال ًخىاؿم مع البرهامج اإلاعخمض علُه خالُا ألامغ     

لت الخضَعـ اإلاهؼغ ًجعل كضمما  الىاخض الـىج في او  مجمىعت مً العغاكُل في جىـُظها جىاحه ٍَغ

 جدلم اهضاؿها.الاعخماص عليها او ختى 

 وجقىياث التعلم الىطائل التعليميتاملعياز الخامع:  -6-5

بت  أوما ًيىن املخخىي  لثيرا          في  اإلاعلممما ًجعل ، على اإلاخعلماإلاعلىماث اإلالضمت نعبت أو جبضو ػٍغ

ًاإلاكاعهحن في الخيالؼغابت على  ىن ًلمد أو، مً كبلهم كف أهثر نعىبت بؿبب عضم الاؾدُعابامى  ما  .ٍى

عغى اإلاعلىماث بالكيل  أو، لغب اإلاـاهُم ًُ  هي الخل الظيىؾائل الخعلُمُت بال ًجعل الاؾخعاهت

ٌؿخسضمها اإلاعلم  أصاة( 2010)  صالح علي فصالتوصوعها الخؿاؽ ٌعضها  و هٓغا ألهمُتها، الىاضر

ب على أو،  وألاؿياع، وجىيُذ اإلاعاوي ، لخدؿحن عملُت الخعلم والخعلُم جىمُت  أو، اإلاهاعاث الخضٍع

 (61). وألاعكام، والغمىػ ، ألالـاّعلى  أؾاؾاٌعخمض اإلاعلم  أنلُم صون الػغؽ  و، ججاهاثالا

ع اهدؿاب اإلاعاعؾ واإلاهاعاث الخعلُمُتلىؾائل ا بالتالي       أو باألخغي جدلُم أهضاؾ ، ٌؿخعان بها في حؿَغ

ع ؿيها ؾُيىن له  ؿالىؾائل الخعلُمُت في الخلُلت ، ألاهضاؾدلُم الىبحر في ج ألازغالضعؽ لىً الخىَى

  istructional materials or softwareاإلاىاص الخعلُمُت  ئلى( 2011) عفت الطىاوي جىلؿم خؿب جلؿُم 

عُىت في اإلاهظه اإلاىاص الخعلُمُت  حعض،  audiovisuel Equipment or hardwareو ألاحهؼة الخعلُمُت 

بِىما ألاحهؼة الخعلُمُت هي حمُع ، وػحرها، والهىع ، والعُىاث، الىماطج وألاقُاء و ، الخضَعـ واألؿالم

 (62). الخلـاػ، مثل الجهاػ العاهـ ألاحهؼة اإلاؿخسضمت في عغى هظه اإلاىاص

اؾخسضام مسخلف الىؾائل الخعلُمت بالكيل الصخُذ  ئلىجدخاج البرامج في جىـُظها للمدخىي      

ع في الا  والخىكُذ اإلاىاؾب ( معاًحر الىؾائل الخعلُمُت 2009) مهُـى ًدضص صعمـ ئطؾخسضام مع الخىَى

ع ؿيها في كاعت الخضَعـ الىاخضة  حهاػ اؾلاَي  ، جلـاػ، همبُىجغ ) أحهؼةمً  الخىؿغ للىؾائل وهظا الخىَى

(projector Slide , projector,    حهاػ ؿُضًى..الخ ) ،هما ًغهؼ على مهاصع الخعلم مً خُث وحىص  اإلاىخبت 

غ للُلبت وجىؿغ املخابغ واإلاعامل ، جخىؿغ على اإلاغاحع والىخب الخضًثت وجىؿحر زضماث الُباعت والخهٍى

( 63). وألاصواثالخجهحزاث  بأخضراإلاؼوصة 
 . 

( معاًحر 2009خضص اخمض علي هىعان  )  خُث، حعخبر اخض ألابعاص التي ًلاؽ بها حىصة البرامج أجهاهما     

جىؿغ اإلاىخبت والىخب والضوعٍاث ، هـاًت كاعاث الخضَعـ ومالءمتهالخعلم في: حىصة الىؾائل ومهاصع ا

اإلاعامل واملخابغ مجهؼة ، البرهامج أهضاؾاإلاعامل واملخابغ الياؿُت لخدلُم ، واإلاغاحع طاث الهلت بالبرهامج

 (64). البرهامج أهضاؾ ًدلمبما 

ؿيها  ؿغالتي ًخى ، الخعلُمُت ومهاصع الخعلمبالىؾائل  الم ًسهو في البرهامج البُضاػىجي عىهغا زان   

ً الاؾاجظة  ئقاعةالا اهه واهذ ، الىنف لهظه الىؾائل للضعائم البُضاػىحُت اإلاؿخسضمت مً جيٍى

ً اإلانهي  بأؾاجظةوػُبذ في البرهامج الخام ليل ملُاؽ مً اإلالاًِـ  2014في الضلُل  اإلاخسههحن الخيٍى
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صلُل البرامج باإلالاعبت ، اللاهىهُت الىهىم،  باإلالُاؽ اإلاضعؽ هظهغ منها باألزو: ) وزائم مخعللت، 

 (65) )مسُِ ويعُت حعلُمُت، بالىـاءاث

  هيئت التدزيع أعضاءاملعياز الظادض:  -6-6

ً ُم ُجخدضص معاًحر الخل أنًجب      س ي مخـغغ مىاؾب مً في  لًمان الجىصة في الخيٍى جىؿغ واصع جضَع

هُئت الخضَعـ لياؿت املجاالث اإلاعغؿُت  أعًاءحؼُُت و ، ث العضص والخبرة وجىىع الخسههاثخُ

غ ،  الخضَعـ الجضصهُئت  ألعًاء وألاواصًميالتربىي  الخأهُلو ، للخسهو اإلاؿخمغ  ألاواصًميو الخٍُى

هُئت  أعًاءالخىانل بحن  و، اث الخضًثت في مجاٌ الخسهوع هُئت الخضَعـ إلاىاهبت الخُى  ألعًاء

توؤلا الخضَعـ واليىاصع الـىُت  وحىص هٓام مخيامل ، للخعُحن والتركُت آلُاثو وحىص ، وهظا الُلبت صاٍع

م  ؿُت صوعٍا والاعجلاء بهم أعًاءلخلٍى س ي ووؿبت اؾخمغاع و ، الهُئت الخضَع تهم في ٍمضي زباث الياصع الخضَع

م اإلانهاج، اإلاكاعهت في اليكاَاث العلمُت و، عملهم َعـ مً هُئت جض أعًاءالؾخلُاب  آلُتوحىص ، في جلٍى

 ( 66)طوي الخبرة.

ني في     الظي ًدضص اإلاضة واملخخىي  2011ماعؽ  31اإلاإعر في  35الىػاعي لم ٌعُى اهمُت للياصع الخيٍى

بي وهُـُت  البُضاػىجي الخدًحري لألؾاجظة وأؾاجظة ئعاصة جىُُف اإلاتربهحن أزىاء ؿترة التربو الخجٍغ

   (67).جىُٓمه

م البُض     ً الاؾاجظة اإلاخسههحن زلهذ الى  اػىجيالا ان مباصعة الـٍغ كائمت  جدضًض في ويع صلُل لخيٍى

ت والخُبُلُت اإلاضعحت في ، ؿلِ 2014ضلُل الفي  اإلايىهحن ألاؾاجظةمً  للخىـل بمسخلف اإلالاًِـ الىٍٓغ

ني ، ػىحُحناجىىع في ملمذ اإلايىهحن مً مـدكحن بُض هىان وعلى ما ًبضو، البُضاػىجي البرهامج الخيٍى

ً، هحن في اإلاىهجُتخسهم ئلى باإلياؿت مسخهحن في البُضاػىحُا جظةأؾاو   ؤلاعالمهحن في خسهم وآزٍغ

 (68)للخىـل بمسخلف اإلالاًِـ اإلاضعحت في البرهامج.، وألامً والبِئتالىٓاؿت و  آلالي

ني الى اؾاجظة مخسههحن ومً طوي لىً     على اؾاؽ اجهم ، علُاالكهاصاث الًدخاج البرهامج الخيٍى

طلً ان ؿعالُت اصائهم ، وجلني ؾامي، و لِؿاوـ، مً خملت قهاصاث مهىضؽحن ىهىن اؾاجظة مخسههًي

ئلى يغوعة  (1993عدوان وفاػت )صعاؾت  جإهض الهضصفي هظا ، ميىوي اإلايىهحنجخىكف على ؿعالُت اصاء 

غ بغهامج جأهُل اإلاعلمحن بدُث  ًيىن  وأن،  لهـُتا العملُت واليكاَاث اإلاُضاوي الُابع عليها ٌؼلب جٍُى

 في والخاؾىب الخضًثت الخىىىلىحُا وئصزاٌ،  الياؿُت الخبرة وعىضهم الضهخىعاه خملت قهاصة مً اإلاضعبىن 

. في هظه الىلُت بالخدضًض ًمىىىا الدؿلُم باللٌى " ال ًمىً ألي هٓام حعلُمي  (69)جأهُل اإلاعلمحن.  عملُت

 (70)أن ًغجلي أعلى مً مؿخىي معلمُه .

 الجدولت الصمىيت :الظابعاز املعي   -6-7

ً أهضاؾلخدلُم ، ػمني مسُِ له ئَاعًخم يمً  أنًدخاج البرهامج     واملخخىي مً معاعؾ ، الخيٍى

الخـهُلُت اإلاؿُغة واإلاضة  ألاهضاؾالجضولت الؼمىُت بعضص  أوومهاعاث وكُم واججاهاث ًغجبِ يبِ اإلاضة 

ٌ ؿلض ًدخاج هضؾ ما الى مضة اليؿبُت ليل هضؾ  ألاهمُتالالػمت لخدلُلها وهظا   .آزغمً هضؾ  أَى
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ني جم جدضًضها بؿخت أقهغ وؿلا اإلاضة اإلا      اإلاإعر في  35مً اللغاع الىػاعي  7للماصة ىـظة للبرهامج الخيٍى

ني البُضاػىجي الخدًحري  2011ماعؽ  11 أقهغ بذجم  6واملخضص بمضة ، املخضص إلاضة ومدخىي الخيٍى

م البُضاػىجي  أحٍغذ حعضًالث، (71) ًٍ للتربو الخُبُلي.قهغ مع ،  ؾاعت. 438ؾاعي   وؿلا إلاباصعة الـٍغ

ً على مؿخىي الجاهب الىٓغي مضة  بدُث 2015-2014للضلُلحن  زهو لبرهامج ألاؾاجظة  الخيٍى

ؾا للتربو الخُبُلي بمضة جلاعب  270منها ، ؾا 712حجم ؾاعي ملضع بـ   (PSFEP )اإلاخسههحن 

ً ً اإلانهي في خحن زهو ، الكهٍغ ً الىٓغي  481حجم ؾاعي ملضع بـ  (PFP)ألؾاجظة الخيٍى ، ؾا للخيٍى

ً للتربو الخُبُلي.  (72)وقهٍغ

 م ييالتق التاطع:املعياز  -6-8

 وللخأهض، مً مضي اهدؿاب اإلاخعلم مدخىي البرهامج بمسخلف حىاهبه للخأهض، الخلُُم عملُت مهمتٌعض    

على عىهغ ( 2009اخمض هىعان ) الجىصة في هظا العُاع عهؼلًمان ، مً ؾحر البرهامج بالكيل املخُِ له

اث  وحكمل، ؾالُب قاملت لجمُع حىاهب العملُت الخعلُمتألا  و، في الخلُُم اإلاىيىعُت مسخلف مؿخٍى

 (73)م. حعخمض أؾالُب مخىىعت في الخلُُو ، تجغاعي الـغوق الـغصً و، اإلاعغؿُت

مهؼث حامعت حىُف في جدضًض حىصة معُاع في خحن    ، الخلُُم مخهلت باملخخىي  أهضاؾ جيىن  أن، ع الخلٍى

ت، َغائم الخلُُم )مىخىبت و َغق و ، حؿمذ بخلضم الخعلم و، ت على الىكذ ملـاث( مىػع،  أعماٌ، قـٍى

  ( 74)طاث نلت باألهضاؾ. و ، جلُُم الخعلم مخىىعت

ً البُضاػىجي مل الخلُُملم ٌكهض معُاع    ً والخعلُم حعضًال هبحرا في بغهامج الخيٍى خخلف أؾاجظة الخيٍى

الظي ًدضص اإلاضة واملخخىي البُضاػىجي  2011ماعؽ  31اإلاإعر في  35الىػاعي خُث  وؿلا لللغاع ، اإلاهىُحن

بي وهُـُت جىُٓمه ، الخدًحري لألؾاجظة وأؾاجظة ئعاصة جىُُف اإلاتربهحن أزىاء ؿترة التربو الخجٍغ

 ً البُضاػىجي الخدًحري هما ًلي:              هُـُاث جلُُم الخيٍى 11املخضص في ماصجه و 

 .2بمعامل  20الى  0معضٌ اإلاغاكبت البُضاػىحُت لجمُع الىخضاث اإلاضعؾت جدؿب مً  -

 .1بمعامل  20الى  0معضٌ هلاٍ التربهاث الخُبُلُت جدؿب مً   -

 0) بخلُُم مداواة صعؽ هٓغي ومداواة صعؽ جُبُلي مضة ول مداواة ؾاعخان النهائي:هلُت الامخدان  -

 (75).3بمعامل  ( 20 –

م البُضاػىجياما عً     ؾاجظة أو ، اإلاخسههحن لألؾاجظة 2015و  2014في اليسخخحن  اكتراخاث الـٍغ

ً اإلانهي ، أو مؿمُاث   ع يبِ للمهُلخاث البُضاػىحُتمُم ُلخل أقياٌ تبلاء على زالزجم ؤلا ، الخيٍى

وحاءث ، هٓغي او هالهما أوالضعؾحن جُبُلي  ألخضاواة ُم النهائي مً زالٌ مدُلعضًل على مؿخىي الخحو 

 :على الىدى الخاليمغاخل الخلُُم 

  0( و معضٌ الخلُُم ليل ملُاؽ )20 - 0ص بعالمت )20الامخدان الىخابي ليل ملُاؽ: بمضة ػمىُت -

20.) 
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 (20-0بمعضٌ ) الخُبُلي:ُم التربو ُجل 

 بمعضٌ جلُُم ، ؾا2مضة املخاواة ، جُبُلي أوو/مداواة صعؽ هٓغي  ُم النهائي )مداواة ( : ُالخل

(0-20.) 

م ُاث اللعميبِ  هما جم  على الكيل الخالي: للمىدؿباثلخلٍى

ؿما ؿىق للخهٌى على قهاصة  10اإلاخيىن على معضٌ  ألاؾخاطًخدهل  أناإلاعضٌ العام: ًجب  -1

ً البُضاػىجي التي حؿمذ له بخجاوػ امخدان الخثبُذ ) الترؾُم(  الخيٍى

 ـ عحر املخهلت.ِ: ٌعُض اإلالاً 10مً  ألاكل العام ٌاإلاعض -2

 ( 76) كهائُت : ٌعُض اإلالُاؽ ػحر املخهل.ئؿما ؿىق مع هلُت  10العام  اإلاعضٌ -3

خلُُم الو ، ىخابُت الخدهُلُت الزخباعاث الا في ، َغائم الخلُُم للمخيىن هلمـ حعضصا وجىىعا في        

 يىن ًسخاعها اإلا جُبُلي آزغ و هٓغي صعؽ مداواة مً زالٌ  اث() اإلاهاع  لألصاءخلُُم الوهظلً ، ؿخمغاإلا

 .اإلاتربو

 املعياز العاػس : التربص التطبيقي -6-8

ني مً التربو الخُبُلي أيال ًسلى       هى ( التربو الخُبُلي2008اط ٌكحر عمغ ههغ هللا ) ، بغهامج جيٍى

بهم عل وجأهُلهمالجاهب الخُبُلي مً بغهامج ئعضاص اإلاعلمحن  ُـت اإلاعلموجضٍع ب ، ى اللُام بْى خم الخضٍع ٍو

  (77)وألاصائي. ، الىحضاوي، باإلاكاهضة واإلاكاعهت واإلاماعؾت والتي لها عضص مً اإلايىهاث "اإلاعغفي ؤلاصعاوي

 مغاخل عملُت جخمثل في عباعة عً اهه( 2010)بظام غاهم وخالد أبى ػعيرة في هــ الؿُاق ًإهض    

م الظي ٌعض، واإلاماعؾت واإلاكاعهت، اإلاكاهضة م عمل  حؼظًت عاحعت ٌكاعن ؿُه والخلٍى لجىت لخلُُم وجلٍى

 ( 78) مً احل جدؿحن مؿخىاه وحعضًل أي زُا كض ًلع ؿُه مؿخلبال.، ألاؾخاط اإلاتربو

(  2009مً وحهت هٓغ اخمض علي هىعان ) جمثلذ بجملت مً اإلاىانـاث جلاؽ حىصة التربو الخُبُلي    

الخيؿُم بحن اإلاعاهض و ، أهضاؾ التربو الخُبُلي واضختو ، الخُبُليوحىص مهلخت زانت بالتربو 

حؿاعض على  الـهم الخام  ، ٍىمي التربو الخُبُلي مهاعاث اإلاخعلم الالػمت للخضَعـو ، ومإؾؿاث التربو

ؿُت بكيل وامل ، إلاىاكع عملُت الخضَعـ في اإلاضاعؽ واإلاىاكف الخعلُمُت ًماعؽ اإلاخيىن العملُت الخضَع

اإلاضة واؿُت للتربو و ، الخُبُم الـعلي ملخخلف اإلالاًِـ اإلاخضعب عليها في اإلاعهضو ، ؼغؿت الهـُتصازل ال

 (79)وحىص صلُل للتربو الخُبُلي. ، الخُبُلي

على اقخلاق اإلاخضعب ٌؿاعض  أنالتربو الخُبُلي  في(: اإلاعاًحر 2009في خحن ًدضص بللِـ صعمـ )    

الخضعب على  و، الضعؽ أوكُت ئصاعةالخمىً مً  و، اإلااصة العلمُت ألاهضاؾ الؿلىهُت الخضعب على جدلُل

ؼ  و، املخخلـت بأهىاعهاَؿاعض في بىاء ازخباعاث و ، ازخُاع اؾتراجُجُاث الخضَعـ ٌؿاعض في جلضًم الخعٍؼ

الهـُت وهظا جىمي هُـُت ازخُاع واؾخسضام الىؾائل  ألاؾئلتالخمىً مً َغح و ، والخؼظًت الغاحعت

 (80)الخعلُمُت.
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(  ئلى معاًحر حىصة التربو الخُبُلي ما ئطا واهذ حؿهم في جىمُت مهاعاث 2013) عمس علي دحالنٌكحر      

م بمسخلف أهىاعه وئعضاص الازخباعاث  اإلاخيىن في مهاعاث الخضَعـ مً جسُُِ وجىـُظ للضعؽ والخلٍى

 (81)والخـاعل الهـي صازل الهف. ، الخدهُلُت

ً اإلاظوىع في  أولم جدضص التربو الخُبُلي  ؾأهضا أن ؤلاقاعةًجب       جظهغ على مؿخىي صلُل الخيٍى

الظي ًدضص اإلاضة واملخخىي البُضاػىجي الخدًحري لألؾاجظة  2011ماعؽ  31اإلاإعر في  35الىػاعي اللغاع 

بي وهُـُت جىُٓمه م ، وأؾاجظة ئعاصة جىُُف اإلاتربهحن أزىاء ؿترة التربو الخجٍغ لىً بعض مباعة الـٍغ

ً الُضاػىجي  ولم جدضص في ، 2014اإلاخسههحن ؾىت  ألاؾاجظةيبُذ في اليسخت اإلاهاصق عليها لخيٍى

ً اإلانهي أؾاجظةصلُل  على قيل هُيلت جىُٓمُت بدُث ًجغي على زالر مغاخل جخسلل  ئال  (PFEP) الخيٍى

ً الىٓغي  اإلاخسههحن  اإلاؿُغة للتربو الخُبُلي لالؾاجظة ألاهضاؾو بالغحىع الى  ، ؿتراث الخيٍى

(PSFEP)   خىـُظ الىـاءة اإلاىدؿبت مً كبل لعلى خؿب الضلُل ًجب أن ًيىن التربو الخُبُلي ههضؾ

ً وطلً بعض:   ألاؾخاط اإلاخسهو أزىاء ول مغخلت مً الخيٍى

ً اإلانهي. -  مماعؾت التربو الخُبُلي صازل مإؾؿاث الخيٍى

- .ً ؼ مىدؿباث الخيٍى  حعٍؼ

    .إلاؿخىي مىدؿباث اإلاخيىن م ُُجل -

اث:  أما  عً عملُاث جىـُظ التربو الخُبُلي خضصث على زالر مؿخٍى

  التربو الخُبُلي ٌ مً زالٌ وكاَاث ، أؾبىعحن: ًخم جىـُظه بعض البُضاػىحُا العامت مضجه ألاو

غ جغبو.، حعخمض على اإلاالخٓت باؾخسضام صلُل اإلاالخٓت  ٌؿلم في جهاًت على قيل جلٍغ

 اإلاهممت وؿلا التربو الخُبُلي الثاوي: ًخم جى ً ـُظه بعض اؾخىماٌ ملُاؽ اؾخؼالٌ بغامج الخيٍى

 .اليكاَاث خٌى مغاخل الخهمم وؿم اإلالاعبت بالىـاءاثًخم مً زالٌ ، للملاعبت بالىـاءاث

  + التربو الخُبُلي الثالث: ًخم جىـُظه مباقغة بعض اؾخىماٌ اإلالُاؾحن ) بُضاػىحُا جُبُلُت

ًلىم ألاؾاجظة بعملُت الخضَعـ على أؾاؽ أؾخاط ، أؾابُع 4م في مضة ًخ، جدًحر ومداواة خهت حعلُمُت(

، بُاكاث الىنـُت، مسُِ الضعؽ، والىزائم اإلاؿلمت مسُِ اإلالُاؽ   mise en doublureبضًل  

غ.  ( 82)  والخلٍغ

ً البُضاػىج      وال ، يمما ًبضو اهه لم جظهغ جـانُل عً الخيؿُم بحن اإلاعاهض اإلاتربو بها ومإؾؿت الخيٍى

غ ٌعضه  أنهما ًٓهغ ، هُـُت مخابعت هظا التربو التربو مع مجمىعت  ألاؾخاطالخلُُم ٌعخمض على جلٍغ

لىً الظي ًجب أن ال وؼـل عىه هى الخاحت الى صلُل للتربو الخُبُلي ، مالخم خٌى مسُِ الضعؽ

، ُبُلي مً مالخٓتمسخلف مغاخل التربو الخ أزىاءاإلاتربو  ألاؾخاطلًبِ العملُاث التي ؾُلىم بها 

م، ومماعؾت، ومكاعهت التربو خؿب مإقغاث  أزىاءوالتي حعض جـهُالث على ما جم اهجاػه ، زم الخلٍى

 حىصة التربو الخُبُلي.
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 املتابعت :التاطعاملعياز  -6-9

ني بهضؾ معغؿت  اإلاتربو )الاؾخاط اإلايىن(ًخًمً مـهىم اإلاخابعت  مغاكبت          ئنبعض جللُه البرهامج الخيٍى

يُت حؿحر وؿم ما وهى ما ، وجدضًض حمُع العىامل التي جإزغ في هجاح العملُت، زُِ له واهذ العملُت الخيٍى

 ؤلاخهائُتججمُع اإلاعلىماث والبُاهاث  في بعتاإلاهام الغئِؿُت للمخا( جخمثل 2009دمحم الهحرفي ) ئلُه أقاع

بُت وما  لي طلً هُـُت اؾخسضام جلً اإلاعلىماثبها  ًخأزغالضكُلت عً حمُع ما ًإزغ في العملُت الخضٍع مً  ٍو

بي.   (83)احل جدؿحن اليكاٍ الخضٍع

يىهحن في أماهً عملهم لخدضًض هىاحي الًعف في البرهامج والعمل على هظا اإلاعُاع مهما في مخابعت اإلا ٌعض    

 (84).والىىاحي التي جدخاج ئلى ججضًض ، معالجتها

في الضلُل  أصعجمً زالٌ ما هى اإلاخسههحن  لألؾاجظةملخهو جخم اإلاخابعت على مؿخىي البرهامج ا    

2014  ً ً  أجهاػحر ، اإلاخسههحن ألاؾاجظةلخيٍى  ألؿىاجمخابعت جلىُت بُضاػىحُت إلاغاكبت ؾحر الخيٍى

 مىػعت على زالر عملُاث:  ألاؾاجظة

ً: جيىن كبل بضاًت البرهامج ب  -1 ً مً زال، ًىما 15كبل الخيٍى ٌ جدًحر ًخم ؿيها الخدًحر للخيٍى

ً التربهاث  أماهًجدضًض ، جدضًض ميىوي اإلايىهحن الضازلُحن والخاعحُحن، الىزائم طاث العالكت بالخيٍى

ً.، هلل الاخخُاحاث اللىحِؿدُىُت ، الخُبُلُت  و يبِ مدًغ بضاًت الخيٍى

ً: مً زالٌ مخابعت خًىع اإلاخيىهحن أزىاء -2 ً، الخيٍى م الغي، مخابعت جىـُظ بغهامج الخيٍى ، اوجلٍى

 التربو الخُبُلي.و 

ً: اإلاخابعت  -3 ً البُضاػىجي، ُم النهائيُفي الخل جخجلىبعض الخيٍى يبِ مدًغ ، املخًغ النهائي للخيٍى

ً    (82).جهاًت الخيٍى

ً بمضي هجاح  ً خؿب ما جللاه أصاءاإلايىن في  ألاؾخاطجخعلم اإلاخابعت بعض الخيٍى هما ، اإلاهام بعض الخٍى

ؼها أووالعمل على جضاعهها  ألاصاءي وجدضص هلاٍ اللىة والًعف ف اعاث مُضاهُت بعض ، حعٍؼ مً زالٌ ٍػ

 ً هي ، بؼُت جدضًض هلاٍ الًعف والعمل على معالجتها ألصاءكُاؽ  أو، في ميان العمل لألؾخاطالخيٍى

ً والخ ً البُضاػىجي الؾاجظة الخيٍى  (85)لُم اإلاهىُحن.عهلاٍ لم هجض لها اهخماما في بغامج الخيٍى

في مباصئ الخسُُِ لبرامج الخىمُت اإلاهىُت على اإلاخابعت  (2006زػدي طعيمت  ) ظا الهضص ًإهض في ه   

م بغامجها على أؾاؽ مضي جأزحرها على ؿعالُت أصاء اإلاعلمحن غ ، ألصاء اإلاخضعبحن في اإلاُضان  لُخم جلٍى وجٍُى

م  وهظه اإلاخابعت في جغقُض مماعؾاتهم واعجـاع مؿخىي حعلم اإلاخعلمحن.خُث حؿخسضم هخائج هظا الخلٍى

 (86)حهىص وزُِ الخىمُت اإلاهىُت الخالُت 

 : قياض فعاليت البرهامج العاػساملعياز  -6-10

بُت هي جلً ُمغخلت الخل ئن (2011) ٌكحر  بالٌ الؿياعهه        التي جلاؽ بها  ؤلاحغاءاثُم للبرامج الخضٍع

بُت ومضي هجاخها في جدلُم أهضاؿها اإلا ومضي  اإلاخضعبحنهما جلاؽ بها هـاءة ، غؾىمتهـاءة البرامج الخضٍع

ب في  وهظلً جلاؽ بها هـاءة اإلاضعبحن الظًً كامىا بدىـُظ العمل ، ؿيهم ئخضازهالخؼحر الظي هجر الخضٍع
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بي بي وكُاؽ مضي جدلُم هظا البرهامج ، الخضٍع ؿهى بمثابت عملُت كُاؽ مؿخمغة لىـاءة الىٓام الخضٍع

    ( 87).لألهضاؾ املخضصة مؿبلا

(  في 2013) ومحمىد، أبى عسابيُم إلاعُاع كُاؽ ؿعالُت البرامج خؿب ما أقاع ئلُه ُجخمثل معاًحر الخل     

ؿُت غ العملُت الخضَع م طاحي، وحىص آلُاث مالئمت ومـعلت لالؾخمغاع في جدؿحن وجٍُى مضي و ، وحىص جلٍى

م للخُ، جُبُم آلُاث وئحغاءاث ئصاعة الجىصة وؿاعلُتها في جدؿحن الجىصة غ مضي اؾخسضام هخائج الخلٍى ٍى

 (88)والخدؿحن وبسُت ػمىُت مىزلت.

        ً  kirkepatrickفي الخلُلت اهه عىض الخضًث عً جلُُم ؿعالُت البرامج ًدًغها همىطج هحرهباجٍغ

عخبر هظا1959) ً الىٓغي أو العملي. َو  ( هى الىمىطج اإلاغحعي عىض جىاٌو مؿألت ألازغ اإلاترجب على الخيٍى

ً اث بلُاؽ عيا اإلاكاعهحن في الخيٍى  وجدؿحن معاعؿهم ومهاعاتهم، Satisfactionالىمىطج أعبعت مؿخٍى

Acquisition ،والخؼحراث في الؿلىن الـعلي Transfert اق ألاعماٌ اإلاهىُت على هُاق أوؾع  في ؾُ والخؼحراث

Impact  .(89 )       

ً ملخخلف      ً أؾاجظةيمً بغهامج الخيٍى والخعلُم اإلاهىُحن ال ًىحض جدضًض لىُـُت كُاؽ ؿعالُت  الخيٍى

ً ألازغ أو، البرهامج الظي ًدضص اإلاضة  2011ماعؽ  31اإلاإعر في  35الىػاعي  في اللغاع الى الظي ًترهه الخيٍى

بي  واملخخىي البُضاػىجي الخدًحري لألؾاجظة وأؾاجظة ئعاصة جىُُف اإلاتربهحن أزىاء ؿترة التربو الخجٍغ

ً ئصعاجاهه جم  ئال، جىُٓمهوهُـُت  غ جهاًت الخيٍى م في جلٍغ ً  الخلٍى ً  ألؾاجظةفي صلُل بغهامج الخيٍى الخيٍى

م بدث بُضاػىجي (PSFEP)اإلاخسههحن  م:  ئلىًخُغق  بمباصعة مً ؿٍغ  قيلحن مً الخلٍى

 ُم اإلاىدؿباث: هلاٍ ول أؾخاط مخسهو في اإلالاًِـ وجدلُلها همُا وهُـُا.ُ/ جل1  

 (90)خسههحن وجدلُلها همُا وهُـُا.الغيا: مجمىع اؾخجاباث ألاؾاجظة اإلا / جلُُم 2 

م الغيا         الع على بُاكت جلٍى اإلاخسههحن وعياهم في ول ملُاؽ على  لألؾاجظةمىحهت  هي، بعض الَا

ت ومىاكف اإلاكاعهحن جلُُممؿخىي زمؿت مداوع )  ًو جلضًغ اإلاخيىن للـىائض ، الغوح اإلاعىٍى  مً الخيٍى

ً بهـت عامت للملُاؽ، للملُاؽ ً  ، جلُُم الخيٍى  ىهحن (جلُُم اصاء اإلاخي، للملُاؽو جلُُم جىُٓم الخيٍى

اإلايىهحن اإلاتربهحن خٌى ول ملُاؽ ومدخىاه واإلاكغؾ  ألاؾاجظةمما ٌعىـ الخؼُُت الكاملت إلاعغؿت عيا 

 ئليهاالىخائج التي جىنلذ  أو، بعض َلبىا لالؾخماعاث وطلًت البُاكت ػحر مـعل ئنػحر ، على اإلالُاؽ

 اإلاهلخت بعض جدلُل البُاكاث.

يُت جـخلغ ئلى ؾُاؾت جلاإلاعا أنمما ٌكحر الى         خُث ال ، ُم الـعالُت للبرامج بيل أقيالهُهض الخيٍى

ب ال على مؿخىي اإلاخيىهحن وال على مؿخىي اإلاإؾؿاث  ئط، جىحض مهلخت مؿخللت جبدث في ازغ الخضٍع

ً التي جإهله الحخُاػ امخدا ؾخاطألا جيخهي عالكت   ناإلاخيىن باإلاعهض بعض خهىله على قهاصة جهاًت الخيٍى

هض جدذ عىىان صوعاث جدؿحن عزم جخجضص عالكخه باإلا، الخثبُذ على مؿخىي اإلاإؾؿت التي ٌعمل بها

ً اإلاضعحت ألاؾخاطالتي ًبلى الخداق ، اإلاؿخىي  ُضاػىحُا ومنها منها ما ًخعلم بالب، بها ازخُاعي خؿب العىاٍو

 ما ًخعلم بالخسهو.
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غ اإلاهاعاث( 2013هيثم عبد املجيد )لظلً أهض        جدذ ، على يغوعة ئوكاء وخضة جابعت إلصاعة جٍُى

ب لىجاح  ب. هي وخضة مسههت للُاؽ عصة الـعل أزىاء وبعض الخضٍع مؿمى وخضة كُاؽ ازغ الخضٍع

ب والخؼلب على اإلاعىكاث هاع ميان الًعف واللىة في هظلً وكغ زلاؿت الل، الخضٍع ُاؽ وجلبل آلاعاء إْل

بُت.   (91)البرامج مما ٌؿاعض في معالجتها وحعضًلها خؿب الاخخُاحاث الخضٍع

  جىدة بسامج التنىيً البيداغىجي التحضيري:  -7

ٌُ ُبعض العغى اإلاـهل إلاعاًحر جل       يُت ملخخلفُم حىصة البرامج وملاعهتها مع ما   عخمض علُه هبرامج جيٍى

ً والخعلُم اإلاهىُحن أؾاجظة ً  ، الخيٍى ً البُضاػىجي  الخدًحري ألؾاجظة الخيٍى ًمىً اللٌى ما ًؼاٌ الخيٍى

ت وعؾم ؾُاؾاث واؾتراجُجُاث ؿعالت في حن بداحت والخعلُم اإلاهىُ ٍغ ئلى هىع مً الضعاؾاث اإلاُضاهُت الخٍُى

ً مً احل ، عالُت للبرامج اإلالضمت وحعخمض ؾُاؾت كُاؽ الـ، جخجاوػ ؿىغة الخكى للمـاهُم، الخيٍى

بُت ، معغؿت هلاٍ اللىة والًعف بدُث ًغهؼ البرهامج على أهم عىهغ وهى جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

يُت كبل الخضمت ختى وأزىاء الخضمت مىً الاؾخعاهت في جدضًضها مً زالٌ ، لِـ ؿلِ للبرامج الخيٍى ٍو

غ اإلاـدكحن  لًمان الىاكعُت والىـعُت للبرامج.، ؿهموهظا الاؾخعاهت باإلاخيىهحن أهـ، جلاٍع

ً العغبي عاحؼة عً جأصًت 1991) ما ألده دمحم الخىالدة ودمحم أبى صالح       ً في الَى ( أن بغامج الخيٍى

ُـي وأهضاؿها مخمغهؼة خٌى جبلُؽ اإلاعغؿت اث ، وهي ػامًت وؿًـايت، صوعها الْى هما أن ازخُاع املخخٍى

 (92)عُت .ال ًلىم على أًت معاًحر مىيى 

ً لخاحاث ألاؾاجظة  (2003عص الدًً عمسيت )أزبدذ لما       ، مً زالٌ الخدلم مً مضي اؾخجابت الخيٍى

ً اإلالضم ال ًترن أزغا اًجابُا على أصاء ألاؾاجظة بدُث ال ًؼوصهم بمهاعاث مهىُت وال  جىنلذ أن الخيٍى

غ أصائهم ت لخٍُى ، ع مىهب العمل وال اخخُاحاث ألاؾاجظةوالبرهامج ػحر مجضص وال ميسجم م، معاعؾ هٍٓغ

 .ً ت واإلاخىاؾلت مع أهضاؾ الخيٍى  عضم جىؿغ الىؾائل البُضاػىحُت الًغوٍع

 ألؾخاطالبُضاػىجي  ألاصاءهضؿذ الضعاؾت الىكف عً العالكت بحن ( 2008زضا حيرغ )دزاطت  وألدث  

ً اإلانهي والخىـل البُضاػىجي البُضاػىجي  ألاصاءمخىؾِ  أنى جىنلذ الضعاؾت الى الىخائج ال، الخيٍى

الخىـل  أنهما سجلذ الىخائج ، البُضاػىجي لألصاءالضائمحن اكل بىثحر مً اإلاخىؾِ اإلالبٌى  لألؾاجظة

     (93) البُضاػىجي يعُف.

 خالصت :     

      ً ً اإلانهي صوعا مخمحزا وباعػا في جيٍى  أؾاجظةمً زالٌ ما جم عغيه في هظه الىعكت ئلى أن إلاعاهض الخيٍى

ً والخعلُم اإلاهىُحن ج ًض عاملت ؿعالتعلى  ًٍكاصع  الخيٍى ت اإلاخسههت، جسٍغ و ، وفي ئعـضاص اللـىي البكـٍغ

على الغػم مً عضم التزامها ببعٌ اإلاعاًحر  الخىُف مع العلباث التي ؾخىاحههم في مُضان العمل

بُت غائم الخضَعـ، ألاهضاؾويبِ ، واالخخُاحاث الخضٍع  اهه ئال. كُاؽ الـعالُت للبرهامجواإلاخابعت و ، َو

ً الظي جللىهه غجبِ ًؿعالُت أصائهم  أن ئلى ؤلاقاعة ًجضع هظلً  وئهمااعجباَا هبحرا لِـ ؿلِ بالخيٍى

 .الاصاعي باإلاإؾؿاث التي ؾُعملىن بها والُاكم  مغجبِ
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يُ البرامججدؿحن  ًبلى ذلو مع        يغوعة  ىىىلىحُتلألؾاجظة في ْل الخُىعاث اإلاعغؿُت والخ تالخيٍى

بُت لأل خخُاحاث الا اهُالكا مً  ، خخمُت واليكاَاث العملُت  مغاعحن في طلً الـغوق الـغصًت، ؾخاطالخضٍع

يُتبؼُت  ، زىاء التربو الخُبُليأ حسصت عليه دزاطت عدوان وهى ما  جدؿحن حىصة البرامج الخيٍى

غ بغهامج جأهُل اإلاعلمحن بدُث( 1993وفاػت ) اإلاُضاوي  الُابع عليها ٌؼلب خحن عهؼث على جٍُى

 (94)،  الهـُت العملُت واليكاَاث

ً البُضاػىجي في الىلاٍ الخالُت:   مً زالٌ ما جلضم ًمىً جلضًم الىاكع لبرهامج الخيٍى

 .ػُاب عؤٍت وعؾالت واضخت للبرهامج الخدًحري البُضاػىجي 

 لللُاؽ لابلتال ُتالخـهُل الاهضاؾ ئلىعامت جدخاج  أهضاؾاإلاؿُغة  ألاهضاؾ. 

  اإلاخيىهحن. ألاؾاجظةيبِ البرهامج بما ًخىاؿم واخخُاحاث 

  باألهضاؾػحر مًبٍى يمً معاًحر لها عالكت املخخىي. 

 التربو الخُبُلي. إلاخابعت ػُاب ؾُاؾت واضخت 

 ُم لـعالُت البرهامج واإلاخابعت له.ُػُاب الخل 

  ع العمل. أزالكُاثػُاب بعٌ اإلالاًِـ اإلاهمت مثل  اإلاهىت وحكَغ

  أوالضلُل  ئلىاؿخلاع .ً بُت لخىخُض عملُت الخيٍى  الخلائب الخضٍع

 .البُضاػىجي الخدًحري ً  ػُاب البدىر والضعاؾاث في مجاٌ الخيٍى

 في البرهامج اإلاعخمض عليها هلو في الىؾائل الخعلُمُت. 

  :مخمثلت في اإلالترخاثخغنا مىا على الخدؿحن في هظا اللُاع اعجأًىا جلضًم بعٌ :  مقترحاث

 .البرامج البُضاػىحُتالىكىؾ وبدث أهم اإلاكىالث التي ٌعاوي منها اللُاع زانت ًيبغي  (1

ً اإلايىهحن جدضًضا لىلاٍ اللىة ٌؿخدؿً  (2 العمل على كُاؽ ؿعالُت البرامج اإلاعخمضة في اإلاعاهض لخيٍى

 والًعف.

بُت لألؾاجظة اإلاخيىهحن والعمل على جلًيبغي  (3  بُتها.الخغم على كُاؽ الاخخُاحاث الخضٍع

ت.ًـترى  (4 يُت يمً معاًحر مًبَى  يبِ بغامج جيٍى

ً على مؿخىي اإلاعاهض مىه زالٌ  (5 بُت مكترهت ملخخلف ًيبغي جىخُض الخيٍى  .اإلالاًِـئعضاص خلائب جضٍع

ً البُضاػىجي.الخغم على  (6  جىؿحر وؾائل حعلُمُت خضًثت ومخىىعت في جىـُظ الخيٍى

 ُمه وهظا مخابعخه.ُي وجلعؾم زُت صكُلت في ؾحر التربو الخُبُلمداولت  (7

 حصجُع البدث العلمي في اللُاع والاؾخـاصة مً هخائجه. علىالؿعي  (8

  قائمت املساجع:

ً اإلانهي الاكامي على الخهىعاث الظهىُت للمتربهحن2005واضر العمغي ) (1) مظهغة لىُل قهاصة ، (: مضي جأزحر الخيٍى

 65حامعت الجؼائغ. م ، ماحؿخحر علم الىــ جسهو عمل وجىُٓم
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(2) Frencoie. D , & julien . N , Quelle formation professionnelle pour quelle développement dans les 

DOM ? agence française de développement, AFD.  2012 , p 28  

(3) République algérienne démocratique et populaire(2012) : circulaire précisant la place et le rôle des 

établissements d’ingénierie pédagogique (INFEP- IFEP) au sein du système national de formation et 

d’enseignement professionnels. P 3  

ًدضص اللاهىن  2010ماعؽ  18اإلاىاؿم  1431عبُع الثاوي عام  2مإعر في  99 -10( اإلايكىع مً اإلاغؾىم الخىـُظي عكم 4)

ً والخعلُم اإلاهىُحن.ألاؾاس ي ا  لىمىطجي إلاعاهض الخيٍى

(5 ) JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE (2009) : 

Décret exécutif n° 09-316 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 

fixant le statut de institut national de la formation et de l’enseignement 

professionnels ( INFEP). N° 57. P13 

ت الضًملغاَُت الكعبُت )6) مخًمً  1993صٌؿمبر   18مإعر في  246(:  اللغاع الىػاعي عكم 1993( الجمهىعٍت الجؼائٍغ

ً اإلانهي.  6م  اإلالاَعاث الجؼغاؿُت إلاعاهض الخيٍى

ت الضًملغاَُت الكعبُت7)  3-1م ، :  اإلاغحع هـؿه 1993، ( الجمهىعٍت الجؼائٍغ

(8 )  Miceal.j – ever and all (2001) evaluation of teacher programs, purpose- 

methods and policy option, national academy of education, washingtom .DC .p1. 

ت الضًملغاَُت الكعبُت )9)  1430نـغ عام  26مإعر في  93 – 09اإلاغؾىم الخىـُظي عكم  ( 2009( الجمهىعٍت الجؼائٍغ

ً والخعلُم اإلاهىُحن مهام  2009ؿبراًغ  22اإلاىاؿم  ـحن اإلاىخمحن ألؾالن الخيٍى ًخًمً اللاهىن ألاؾاس ي الخام باإلاْى

ً والخعلُم اإلاهىُحن.  أؾاجظة الخيٍى

ً اإلانهي في مضًىت ؾُُف للىـاًاث اإلاهىُت للىـاًاث اإلاهىُت لضي 2010ؾامعي جىؿُم )(  10) ( مضي جدلُم مإؾؿاث الخيٍى

ً اإلانهي جي كُاع الخيٍى  ؾُُف.، حامعت ؿغخاث، جسهو علىم التربُت، مظهغة لىُل قهاصة صوهخىعاه في علم الىــ، زٍغ

ً اإلانهي مً خُث جدلُله الهضاؿه في بعٌ الخسههاث2011( كبلي زًغة )11) صعاؾت مُضاهُت بمغاهؼ -( : ؿعالُت الخيٍى

ً اإلانهي لىالًت ػلحزان  حامعت وهغان.، ة صهخىعاه في علم الىــ العاماَغوخت لىُل قهاص، الخيٍى

مظهغة ، (: عالكت ألاصاء البُضاػىجي بالخىـل البُضاػىجي لضي أؾاجظة املخخهُحن في الخعلُم اإلانهي2008عيا خحرف )( 12)

 16حامعت الجؼائغ. م، لىُل قهاصة اإلااحؿخحر  جسهو علىم التربُت

 .20م ، (: اإلاغحع هـؿه 2008( عيا خحرف )13)

 25الاعصن. م، صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَع، (:الجىصة الكاملت اإلاىهج2015مدؿً علي عُُت ) (14)

( معاًحر حىصة البرامج الخعلُمُت لالشخام طوي الاعاكت هٓغة عاإلاُت وئكلُمُت. وعكت 2015هضي بيذ نالر الغمُذ  ) ( 15)

ت" حىصة الخضماث اإلالضمت لالشخام طوي الاعاكت. مضًىت عمل ملضمت الى اإلالخلى الخامـ عكغ للجمعُت الخلُجُت لالعاك

 3م     الضوخت: كُغ.

( : صعحت جىؿغ معاًحر يمان الجىصة في بغهامج اعضاص معلم التربُت الابخضائُت في حامعت 2014همام ؾمحر خماصهت )(  16)

مل مسغحاث الخعلُم مع ؾىق العمل وعكت بدث ملضمت للمإجمغ الثالث " جيا، الحرمىن مً وحهت الُلبت اإلاخىكع جسغحهم 

 9الاعصن.م، في اللُاع العام والخام" حامعت البلاء الخُبُلُت
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ـ بالىـاءاث، ( عمىمً عمًان 17) ً ، معمغي خمؼة ) ب ث( عؤٍت مؿخلبلُت العضاص اإلاعلم في ْل الخضَع ملخلى الخيٍى

  17م ،  283 -272حامعت كانضي مغباح وعكلت. م م ، بالىـاءاث في التربُت

ٌ 2011( دمحم ابى الـخىح خامض زلُل )18) م التربىي بحن الىاكع واإلاامى اى، مىخبت الكلغي لليكغ والخىػَع، (: الخلٍى ، الٍغ

  . 55-51م ، اإلاضًىت اإلاىىعة

 3م ، ( اإلاغحع هـؿه 2015( هضي بيذ نالر الغمُذ  ) 19)

  لليكغ الىعق مإؾؿت، مخيامل اؾتراجُجي ٍت مضزلالبكغ  اإلاىاعص (: ئصاعة2006آزغون ) و الُائي حجُم ( ًىؾف20) 

 297الاعصن م ، الُبعت الاولى، والخىػَع

ت2011ػاهغ عبض الغخُم )(  يُاء 21) ٌ ، صاع الغاًت لليكغ والخىػَع، ( مـاهُم حضًضة في اصاعة اإلاىاعص البكٍغ ، الُبعت الاو

  143م عمان.

ت الضًملغاَُت الكعبُت )22) الظي ًدضص اإلاضة واملخخىي  2011ماعؽ  31اإلاإعر في  35 (: اللغاع2001(الجمهىعٍت الجؼائٍغ

بي وهُـُت جىُٓمه  .1م،  البُضاػىجي الخدًحري لألؾاجظة وأؾاجظة ئعاصة جىُُف اإلاتربهحن أزىاء ؿترة التربو الخجٍغ

 (32  ) institut national de la formation et de l’enseignement professionnels (2014) 

la pédagogie  programme de formation pédagogique des professeurs spécialisés de 

la de la formation et de l’enseignement professionnels (PSFEP) recrutement 

externe. Direction des etudes et de la recherche. Alger. P1. 

ً اإلاؿخمغ بح( 24) م م ، 55مجلت علىم التربُت العضص، ن الخاحاث وؤلامياهُاث وعهان الخجضًضدمحم باعصة ) ب ؽ (: الخيٍى

 .135م ، 138  -128

ب2010(  بالٌ زلـت الؿياعهت )25)  .94الاعصن. م ، 1ٍ، صاع اإلاؿؿحرة لليكغ والخىػَع ، ( اججاهاث خضًثت في الخضٍع

 .16م، (: اإلاغحع هـؿه2008عيا خحرف )( 26)

  38م ، ( : اإلاغحع هـؿه 2014(  همام ؾمحر خماصهت )27)

 الؿىت َلبت هٓغ وحهت مً الجىصة معاًحر وؿم ومسغحاتها اإلاعلمحن جغبُت بغامج جلُُم( :2009) هىعان علي (  أخمض28)

  84م، 93-15. صمكم  م م 3  4+ العضص - 25 املجلض – صمكم حامعت مجلت، معلم  كؿم في الغابعت

، ن حىصة واعخماص البرامج الاواصًمُت في اإلاإؾؿاث الخعلُمُت )الاهضاؾ(:  يما2011ؾىؾً قاهغ الجبلي )( 29)

ني لبرهامج جمبىؽ الاوعوبي اإلاىعلض مً )، الىخائج(، والاحغاءاث  30-29مإجمغ عابُت حامعاث لبىان بالخعاون مع اإلاىخب الَى

  13. حامعت لبىان. م 2011هِؿان 

(23  ) Universieté de geneve (3305) bureau qualité dimontions de la qualité pour 

les programmes de formation. L’évaluation des programmes de formation à 

l’Université de Genève. P 9 

ت الضًملغاَُت الكعبُت ) -(31)  ( : اإلاغحع هـؿه.2011الجمهىعٍت الجؼائٍغ

(23)  institut national de la formation et de l’enseignement professionnels (2014) : 

ibid, p 3.  

، مجلت العلىم ؤلاوؿاهُت، (: أهمُت ألاهضاؾ الخعلُمُت وصوعها في ئهجاح عملُت الخعلم والخعلُم2005حُاللي بىخمام )  (33)

 .7م  20-5م م ، كؿىُُىت  23العضص 

 م ، ( : اإلاغحع هـؿه 2014( همام خماصهت )34)

 86م  ، (  : اإلاغحع هـؿه  2009( اخمض علي هىعان )35)
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ت والخُبُم في نـىؾ الخللت الاولى 2010زالض دمحم ابى قعحرة )، بؿام عمغ ػاهم ( 36) (:التربُت العملُت الـاعلُت بحن الىٍٓغ

 الاعصن. م ، عمان، الُبعت الاولى، مىخبت املجخمع العغبي لليكغ والخىػَع، مً اإلاغخلت الاؾاؾُت

(37 )Universieté de geneve (2015) ibid , p : 12 

ت الضًملغاَُت الكعبُت )38)  (: اإلاغحع هـؿه.2011( الجمهىعٍت الجؼائٍغ

(29 ) institut national de la formation et l’enseignement professionnels   (2014) : 

ibid, p 7 

(03)  Institut national de la formation et l’enseignement professionnels   (2015). 

Programme de formation pédagogique des professeurs de formation 

professionnelle (PFP), direction des études et recherche, Alger., p 8 

 .180م ، ( : اإلاغحع هـؿه2011( يُاء ػاهغ عبض الغخُم )41)

 .16م، (: اإلاغحع هـؿه2008( عيا خحرف )42)

ً اإلانهي بحن زهىنُت العغى ومىُلم الُلب ، ( نالر نالخي43) ، مجلت بدىر اكخهاصًت ، اماٌ قىجغي : الخيٍى

 .67  -25. م   21/22العضصان 

  24م، (: اإلاغحع هـؿه2009( اخمض علي هىعان )44)

غ اإلانهي للمعلم2007( مهُـى عبض الؿالم )45) ـ والخٍُى ، َعصاع الجامعت الجضًضة لليكغ والخىػ ، (: اؾالُب الخضَع

ت، الُبعت الاولى  مهغ.، الاؾىىضٍع
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 ملخص: 

لعمة االاغيةمم اتمميا مذاممذاملجمغلااااملتةجممغغاابت"قيمم ايةممغ اهيةةم االجةمميها  مم امل تةجممغغا مةممغاا

حةممغبازشصةةمم احةممما ايةةمم القجةممياتمةممشالاااملتةجممغغاالجشحةمم الظممسملة املممياحغلمم االممت قغاا   ممغس ام مم ا

ناعغلااالغةبااليغعقة اا   غسي اججياا خاغ االيقعيياالجشبيالظسملياامذداملجغلااالجسي االقغئة ازح

وعممممغلااالةممممتغدباوملقت ممممةغغاهقا ةممممغتوعو امممممزااتظممممغطا  كقممممالساملعممممذل االت مممماليشاال مممم اهغ مممم او اصالمممم ا غممممز ا

ا خاغ االجشبياتياجةةعا ةظتشا م اتملشججةم اممزملاابعمذل اي غئةم اايت م اال محتوسباالتغسي"ةم اعمذ ا الاص  مغا

يا شكةمباامقمإلاال  مغلاا   مغس اتزممماتي غئة ا ةثياضذانا اصالاالجقياالجشبيالظسمليااكمممالتمغاعم

 جكع اأظئق املمحتباملعتيضباملققق ا ش مباعه مغاعمذباأحشوحمغغاملجش ةم اصادغاملميا جةةمإلااالققمإلااالمز اأةمزا

بجممممذااوجالداممممغاويةةةممممغاوملجش ةممممغا  غظممممق امل مممم اعممممذبام مممم غلةغغامل ممممغملةه غا مممممذداملعممممغساغا ةثممممياتممممياجالمشمممممغا

والجاغلممم اا   مممغسي انملمممغازمممحناتحشوحمممغغاال ظشيممم ااملممممغو غا تيمممغوغاتمممياجمممذال غالقق مممغفاعوممم ا مممك االت"قممم 

وا ملغ ممممباالتاكةقمممميازممممشصواهممممغلعتصواابالجممممالدازممممحناعممممغلااالةممممتغدباوعممممغلااالغةممممباترلمممم اأنا  ممممخة اعالاملمممميا

الت"قمممم او مذاممممذاالالجممممي اال غججمممم اات ومممم اتممممياي غاممممغااليكممممشاالجشبمممميالظممممسملياابتممممالوطازيكممممشباالتقممممذ الكمممميا

ملياااإلافارقة القائمة بين الىظزي والعمليويالي ا ا  ذ ا يجغاتياظيااات  غساوابقغسحغغاملتةغاهغ  اجذا 

ملميا غحةم اأةمشإاتمناممزملاابيغسيم ااوالفصل اإلاطلق بين العقل والوحي ،وبين العبادات واإلاعامالت غحة ا

ا ةثيازشصوازحناعغلااالةتغدباوعغلااالغةباكشطامليتال االت"ق نان

قعممممميياالجشبممممميالظمممممسملياا  مممممذاماوابجغجمممممشا  مممممغوصاوعقةممممم ال ممممم غلة :امممممميااظمممممتاغ اا خامممممغ االي

االث غئةغغاالقغ ق االقغبج ام غكاتياسحااالتتاثاوابجاق الإليس اا   غس ؟

االت"ق تاالت ةة تاعغلااالغةبتاعغلااالةتغدبتاالت اليشن       الكلمات اإلافتاحية:
Abstract: Backwardnessbetween the unseen world and the witnessed one The 

topic of Arabic enlightment was and is still feeding the Arabic discourse with all 

its aspects, distinguishing between worshipping and dealing, theoretical and 

practical, faith and work, It shows the collective mind which bring the changing 

project between the unseen world and the witnessed one, i.e : the work as a 

civilizational value in the Islamic philosophy and worshiping which leads to the 

Arabic philosophical discourse in the present day. 

Therefore the problematic is : could the Islamic and Arabic philosophical dis-

course overcome the fatal dichotomy in the patrimony ? 



  

 

410 
 

او ممضامليارلمم املممعا "ممك اتمميتا ممذاماوابجغجممشاالذاعةمم القت مماليش جممذدغاملقغسحممغغااليكممشاالجشبممياا 

وأةممممش الةعتالةمممم احغولمممم اأناتاملقغسحمممم اظممممقية ازتمممم ا  ممممالساي غاعومممم اعممممغلااالغةممممبتا  ممممخة اظممممغمشباالت"قمممم 

وعقةمم اتااليكممشاملممياعممالالااالغةممباعومم اأظممغطاأنااليكممشاالت مماليش اععممتةذاحقةقتمم املممياعممغلااالةممتغدب  تممما

ااملجغدل 
 
ننزغ  املب ة ااهاواعةياألةش  اهذ  ا ةالغايذ ياجالاملعاال قاهااعةيالذ ةغكاهذ  ا جيشاأزذااملياأ

عاعةقم ام املمميامرااملمغغاابممشفاا قامه ا:عمساال ممسباوالااقمماللاالشظماللاعقةم تا جمزساالاليماللاعومم احمذ احش ا مغ

 اننرلم اأناا  ةمغباالعتصةةم اوتميا تتلم ام م اعمغلااالغةمبااهوعقاااتتيعازم تاوجذي اجغسي يسثاولذااذعالال ا

ه ققم االالجميازمحنام تايمالا اا  ةمغباوالغغام املمياالالجمالدغدبا غلجةمياجمالمشازمياأملغاعياعمغلااالةمتتا ا غاعةي

ز ممياملممغاامةقمم املممياا مماراايممغ االجةممياواكتية ممغازممغل ظشاهممغناالعممتصوازممحناالجممغبحناورلمم امممالاالت"قمم االجممغبحن

اناذاعة القةااالع الناو "ق املغد امل غل اا   غسباوالثقغ  اال "ق اسوحياأةسقيايةل اأبجغدا

تممممياا   مممالساعومممم اا مممسص عسيممم اوظممممغمشباالت"قممم ا كةه ةممممغاتاالت ةةممم  ااةكمممياالي ممميازممممحناظمممغمشبا

املعتالإاالت السام  ادسج اأ  غانعتاةعاالقاللاأناالت ةة ازبعغح اتياالق غفاعو االت"قم اتمياممزااالعمةغ 

َممذدا قغسحمم ااقةةتممغازمحنادمحم عابددا اابددابزي ا  تامل مما ااابذا مم واامل مما اااليقعممي املجنممااالت ةةمم املمياةممسلامل 

يشساأناعغش االبةشاتياالاال غنااzeusال  امل ةال  غاأناككحتاآلت االةال غناصوطاتاالاال غنااالظ اأظاالسب

اdeucalion دوكدددداليون ابقممم ا بجمممذاأناا  ةمممشااليعمممغداوالظقمممااوألاظممم كذاداعومممم اتس اواظممم ثنااملمممياالبةمممش

أل  ةمممغاهمممغناعمممغدلحناملمكمممحنالقجمممذلابجمممذاحمممذوثاالاال مممغنامل ممم ااصملممميا مممجشا ةممم اابقممم ااpirrhaبيرهددداوصوجتممم ا

تاوصوجت ازغلالحذبا عذ اصوطاأناعجةشاتس ازغلبةشا ذملشمةغاأنااشملياهيامله ةغازغألحملمغساوسافاظتالسمةمغ

اع ممم ا ممممياالةمممال اامتمممغلاال مممغطاحةتئمممزام ممم امعمممغدباالك مممغفاويقالملمممالنازةمممغانجعمممت» ماللممم ا قممم اتحملمممغسام ممم ابةمممشا

وملةمممذاناابتمممياتاأواالجةمممشاناوالتجةحممتا ا مممش ا   مممغولاملةمممغدايايسي :ملةممذاناألايت مممغدتا هالت ةةمم هناوالت ةةممم 

تمياممزااااملمغلاتةحمتاكةمغاتمياااملمغ غاتةمشإااالت ةةم وااوملةذاناألاجتةغ اوالعةغظم اوالثقغ م نتاوال  غعغغ

مممإلااالتمممذلامله مممغام امرااهمممغناالتمممذزحتا ا مممغاامممتاازغ  كةممم  مقا
 
ا  كةممم اال ممم ا جنممم املجش ممم املمممغاممممالاتا ا  مممذ او ا 

ملالجالداوملجش  املغاا بننو ق اتيااليقعي اتياعسيل غازغبذا  نننالجالدبام  االيقعي امرناتمياالةمال اكةمغاهمغنا

اكمذواأناا ملمغزش اتمميا1«وسباايشضمتغا ةمياالتمذزحتاالمز ا مماازمذوناحكةم ا مذدإام م اتصملم ننالةمذنازمغألملغاضمشا

 جشيي اممزااامشح االت"قم ابعمالفاالتمذزحتاتمياااملمغلاالعةغجم  تاوي جمياا  كةم املشاد م اب ما اااليقعمي تا

والعممممممممم الااا مممممممممشلاالمممممممممز ااامممممممممشصاتمممممممممياممممممممممزااالعمممممممممةغ اأ ا قعمممممممممي ا؟ايمممممممممااألممممممممميغامل مممممممممذساا خامممممممممغ االعةغجممممممممم  ا

يقعييا؟اومل  اظالفاالتذزحتامل ذسملازغلذسج اتو  اا خامغ االيقعميياالمز ا اعأمياأدوا م او اعأمياا خاغزغل

ملياا"غحبنمناا  كة اال  ا م شاالالجالداتياأحذاالجغبحنا ا ةثيام ا   اا  قةق تاومل"شجغي غا كشطا

ة النعممغناال مم االت"قمم ازغظممااالممذاياأوازغظممااا   ممغسباوالتةممذنتاح ممغسباهممياإمم  فاملالجممالدا ا ممغام امنعممغ 

يغزم اأوا كهقمم ازيجمياالتاكةممعاالثقممغتياالمذاميام مم اعممذ األاعتمتالازممغلجةإلااابةتممغ حساقيالإلنعمغنتاعومم اأظممغطا

ا  اعغئإلااأملغ االتقذ تاوهغز ال  شيغغاال خ ة تاو كقىاع ذئزاملعذل االذاياوالتذاياملعذل ا شدا ا تتل ا

ااملتةأممميتا تت ممباعمميارلمم االيت مم اال مم اتممياأ ممذاملممميام مم ادائممشباا  شيممغغاال خ ممة ا اعسيمم التممغازغبةممشو ا
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عجتقمذاأناألاول  اشلااةكياال ظمشاملةم اعوم املعمتاليحن:القتيا نارل ا ت اااملغلاواظجغابيتال االتاشلتا

اعجتقذاأنامل ذسمغاعغلااالةتغدباناوالثاويحقةق االتقذ امل ذسمغاعغلااالغةبتا

اليكمشاالجشبمياا  ممذاماوابجغجمشاينمم ازذحشوحغ م االه  مالي الجممسحة تالك م اينممااملميا ااةتقمم ا

إمم  فا عممال ات  ممغسا فممرازغأل  ممغساوالضحممغئيايممغئكالنا ةممغا غئممذبالزممذا اتمميايةممغ اابكممذ اا  قةقممياومممالاسأطا

ز ممممغاجمممممضاام ممممم ااابممممغلاالبةمممممش االممممز ازذو ممممم ا ااةكممممياأنااتمقمممممإلااليمممممس اا   ممممغس ؟امناجمممممالمشاابالضممممال اا مممممض

ةامالسباا خقم ازمحناالمذاياوالتممذايتا غلمذاياملشججةتم املتجغلةم اعجعمتاعه ممغازمغل  اأواال قميتاأملمغاالتمذايا تممالا

ملةغسظمم املقت ممةغغاالممذاياو ممإلاامشملة الحةقممغاملجة مم امملممغايغئةمم اعومم االةمم ااقجممبا ا ممغاالجقممياالممذوسااليجممغلا

أظمممغطالاةمممغناالمممز امل مممذسملا مممالسات مممالاساهمممذداباملجممماللاعقا مممغاتممميا مقةمممإلااالت ممماليشتاأومشملة الحةقمممغايغئةممم اعوممم ا

كتغ اجغفالة"شلاال غطاملياالظقةغغام  اال الساوسظاللاملكجالثامغد ام  اهللااوظشاجغامل حمتاتا ش مباعميارلم ا

اعو اال جةذاال ظش امرااةاغزحنا:ةاغ ااةثق اأ  غساالتةغساال ص  تاوةاغ ااةثق اأ  غساالتةغساالجقوينن

 ممم اعجتقمممذاأ ممم ااةتقممم اا  قةقممم األناةاغزممم املشججةتممم االالاحممممذاز ةةمممعاأحةغاالتيدددار الى ددداص اإلاعا دددز -

وممممالااليكممممشاالممممز ااممممه لاأوااقمممال اعومممم االمممم  االممممذان ا»تحمممذاملكممممذأاالالجممممالداوسظمممالل اعقةمممم اال ممممسباوالعممممس 

)لظسملي(اويعتةذامل  اظقات اابجش ة تاويجتةذملاكةشججة املاقق اويغحج تاوأو  اوأةحتبتاتياأملالساالذايا

ةكمممياأنا ةحمممسا ةممم ا مممشيقحناتولااالجممم ازغألجمممال ياأل ممم ااقممم اع مممذاحمممذوداالظمممغمشاملمممياوممممالا ةمممغساا2«والمممذ ةغ

الممم  اأ ااتقةمممذاحش ةمممغازمممغل  اوالاليممماللاعوممم اظمممغمشاالممم  اتمممياحمممذارا ممم ا ذويمممياامممذةياضمممةيامشملة الحةقمممغا

لاةمغناأملممغااليشيممإلااالثممغنيا ةالجمم ازغلتممذان اوي كممعاأ  ممغسملاملمم هراالتذويمميالقم  اعومم اأناهقا ةممغاا اقممإلااملمميا

اعذبات جشي اهال  اظغزإلااعو االجقيهاوم  فاا ةجالنازحنامشملة الحةقغاتاةغناوالة نالقغ

  قةمغغاالتةممغساال صم  ا ش ممباعه مغاظممقالكااتغمزإاملمميامل"شجمغغاا خاممغ اعوم املعممتال ةتاشلتاأوا

ملعتال ااشو االتالاصنتاحاللاال شا املياابعتالإاا   غس اأ املجشك االتجةحتاوالتةكحناوالك مغفاممزااالمز ا

قةممم ازغلت ةةمممم تام ممم املجشكممم ا ممممجغسمغاا خممماللاعوممم االممممذاياتا مممغ ةشاالظمممغلااابتةممممغد اتمممياظقةممم اوملممممياا ممما ااع

االالة احعباصعةتااملجايابعحتباالتجةحتازةةغسظغ  االجذوا ة اابشسخ القت"ق األ م ااظمتغن اعمياالمذايا

دةمميار ممشاضممبااأواججقمم اعشضممةغاتممياحةممغباتملمم اأ ازممذلاد ةممغملازكةش مم تاوظممغساعومم امممذ ا ةممشاتج  مم ا قممال

لتكجم تاا خامغ اعوم اابعمتال اال ييم  اابمماملظممغمشاا   مشباوا  مضناوالتكمغهيننتاويعمتصاأمل مغداابغ م  االممز ا

أجممك اوعممغفاصملنمم امليممشعاملمميااليجممياا   ممغس ام املممغا جقممإلاازغلقةممالستاوالجممغئإلااتكعممتاابجامميابعممحتباالتقممذ ا

م املجشكم املمغسحم األاظم كذادازمثمغاحعباصعةتااملم مالساتمياابعمذل االعةغظمة ازمةمماملجشكم االك مغفاأجمك

عمممياملشاكمممضاالقمممالبالكمممياتممميايةمممغ االمممالمياالتمممغسيايازمممغلشامياوملقت مممةغ  تاممممزااا خامممغ اهمممغنالممم ازمممغل اتيمممشاتممميا

اظتيضاصاعالاح اا ملةغمحتااا ك الذاه غاواب قق اتياالتجكحمتاعمياممزااا  مبتا  غ م االثمالساغاالجشحةم اال م ا

عةممممإلااالت"قمممم اوصاداملمممميادسجمممم االتممممذةشتا غلتتمةممممباوالت"اليمممم اازممممذأغازمقممممااجةةممممياوا ل مممم ام مممم اوايممممعاملممممض ر

والتكيحمممممتاور االمممممذ ةغتاو مممممذجةةاابةمممممغعشاالذاتةممممم نناهغ ممممم اأدواغاممممممزااا خامممممغ اابتامممممشلاابممممم د راومل ممممما اا
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هحض امظسملياهاتياحذارا  اامةياتمياحةغ م ا يميالظمس اعميا ةمشتامناا خماللاعوم االمذاياي مزااابجنم اأد ا

جتةغعةمم ازممغلتتكحساعومم املممالاحياألاةممتسلا ممم املعمملاا لمم ة االجقةممذباوال  ة مم ااةكمميام مم اة خقمم االكنممااألاا

ح ممشمغاتممياأ ممم اةاممغ ااقتمممغغاملممياابغ ممم  ايحممتاملكممغ يازغ  غضمممشاوظممقا ا ةمممشاابت غملةمم تام ممم اةاممغ اا  كمممشا

الجغلااالةتغدباجةق او ي ةسانن

عوممم اممممذ ايمممالسبالممماليشاوحشكتممم از ةةمممعاأحةغ ممم اا كنمممااةامممغ ا مممإلااحشيقممم ااالتيدددار العقلدددي العزادددي اإلاعا دددز -

ألاحت غجة اضذاالك يع اعو اأظغطاأناالتةغساال ص  ااحملشاعو االجقمياالمز ازم ا ممذداملغمةم النعمغنا

زممميالمممال االجقممميابمممغاهمممغنام مممغكاالمممالحياوعقةمممم اعسيممم االممم  ازغلجقمممياعسيممم امشملة الحقةممم ا عمممتذمياح ممممالسا

بااب غدبهأظكقة االجقياعوم االم  هااةثقم االالايعاز يا  قةغ  اوم  فااملتذادالتتاثا كش ايغئيازغلقغعذ

ملمممياالقمممذملغفازغملتةمممغصاابجتسلممم اويمممغ  ا ةممم اازمممياالشاو مممذ اواازمممياصكشيمممغاالمممشاص نناأملمممغاابجغجمممشييا الجمممذوااملمممغا

ععممت ةبالتممزااابجنممااتمميا كممشاا  ذايمم اكة ظالملمم املجش ةمم اا "ممزغاملممياالجقممياابشججةمم التمقةممإلااالتقممذ تا

خ مم اع ممذا ةممشتا شاحممالااات ممملالناعومم امل الالمم تا غلجممغلااالجشبممياو ممإلااكت شحمم احةمم ايةغسمممغالا غزةمم امل 

  مممالساي ااتممممياأملمممغاا  غجمممم ام ممم اع ممممشاأ مممالاساعشبممممياوملمممه اا غجممممة ا  مممغستاوحمممم احعمممحنتاو ممممكويا ممممةةيتا

وظممممسمل املالجمممم اتاويجقممممال اجممممشولتاومظممممةغعةياملظتممممشتاو مممم اداصكشيممممغنناوعقةمممم االتةممممغساالجقومممميا ةممممغساحممممذا يا

تاا   ممممغس االةممممغملياالممممز ااقممممال اعومممم األا ي ممممغلاالجةةممممإلااعممممياهمممميامعممممغدبا هممممراتممممياالتغةحمممم»اوا  ذايمممم ا ةثممممي

و كمشاساو قيةمإلاتاأ اعمياهممياسجمال ام م اتجميانعجتةممذاعوم االجقمياالعتممغنياوالت شي مم اتميا اماليشاااملتةمعاملمميا

ةمممسلا اممماليشاايت مممغدملاوأ ةمممغياحةغ ممم او جكحتا ممم تاو "قة ممم املممميالامممذااللالجةغغاال ممم شي االغةبةممم تاوملممميا

كقمم اوملمممياا تةممغفاغاابغ مم  ان مممساحذايمم ادوناعقق ممم االيكممشاودوناا ي ممغلاالجقمممياالجقلمم اعمممياالتقغلةممذاابك

مرااهمممغناالتةمممغساتولا3«الالجمممذاناالمممذان تاوحمممذملاتظمممقال االجقلممم اوابممم هراالجقسنممميااكنممم االذولممم االج مممشي نن

قمالباتمياالمذاياا"غلاعو االذايا غلتةغساالجقوياا"غلاملياالذاياوكسمةغالااعجةياعو ااظم ثةغساع غجمشاال

االذاعة ام  االت اليشان

  ممغد اا خاممغزحناعوممم اال ممجةذاال ظمممش ابجةممذااعممميااليجممياا   مممغس اأويممعاا ملةةمممعاتممياملعممم  قعا

الت"ق تا ساحشك الجسصاملعاالاتاغو اوجةغلاالذايات غغنياوااعكذواننحقق اهياأمذا تغتاو امليا

غجمممشييااظمممتاغعالاازةةمممغسيجتاااله  مممالي ا "قمممة اوسيمممالاااليكمممشالجمممسحياز ممميامةالملممم اوم ممم غ   املمممياابج

والفصددل اإلاطلدددق بدددين ملمميا غحةممم تااالهدددوي بدددين الىظددزي والعملددديالممالحياالجشبممياملممميامممزااابعممم  قعتارلمم اأنا

امليا غحة اأةشإااةثيازشصوازحناعغلااالةتغدباوعغلااالغةبنااالعقل والوحي، وبين العبادات واإلاعامالت

كممم اوتممميايةمممغ االتمممالاصناملمممغزحناالجمممغبحنا جمممذدغاابعمممغئياتممميالنعمممغناسوصاوملمممغدباول ممميامل مممالناملاغل

اليكممشاالجشبممياملممياظمم الاابجش مم تام مم اظمم الاالثقغ مم تام مم اظمم الاالعةغظمم تام مم اظمم الاا   ممغسبتاوحغ مل ممغنا

ح شمغاتياظ الاواحذاومالاظ الاالت ةة االةغملق تاأظئق ايقق ا  ااعيايقإلااوجمالد املجشتمياويةلم المزاغا

يمشوناالهملشيم ا20غلكتغابعغساغاالتغسيخا الجتتغاكة املغا غفغاتياع شمغاالزم  ا)مل اشح ابجذاملغاهغ  امل
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تو  (أجكم ا كممال يعتغاعيامل غناتياالتغسيخاملمياةمسلاالتمذسيختاولميغاملمياةمسلاجم غع االتمغسيخارلم ا

ش  فاأناا غزةعالزذا اجي اومناهغنام غكامزذا ا تالاعجيشاملةتغاتياعغلااالعتصوااتتظشاوي اا  عغ ا ال

م األناالتممالبازممحناالشهممغ اابجشتممياال ظممش تاوا ملغ ممباالجةوممياا عممج اأبجغدمممغتا  ممغناجممذاشازممغليكشاالجشبممياتمميا

أزمغي اأناا عمغفلابمغا مميايمال ا قماللاو ا يجمي؟املمغاعالائمإلااوهمالاز ا ماليمياالقماللام م ا جمي؟اعمال اال عمغ لا

باال ممم اتمممياوظممم ازمممحناعمممغلااالغةمممباعمممياملغمةممم االت"قممم اع مممذمغااليممممكشااا ممم  اسحةمممغاعجمممشلاحشيقممم ام ممم اا  ةمممغ

وعمغلااالةممتغدبتاوال مم ا اععممتقةااملج غممغام ازغلجةممياعومم اابعممتاليحنتا كةمم االعمبةيام مم ا مذاممذاحشتمميامممزملا

اابجغدل ا؟

ملمياالعقدل وويديلة معز دة بدالوحي عسيم االعلم والعمل وؤلاًمان ومسدللة ملعذل االجسي ازحنا

تمياكتغزم اا*طد  عبدا الدزحم وابجغجمشيياملميامليكشي مغاو سظميت غتااابعغئياا ملالمشي اال  اسكضاعقا غاالقمذملغف

: مدددا العمدددل ه وكلهددد  ٌسدددلل: وي   ودددون هظممم الاالجةممميهايمممغس ازمممحناممممزملاابيمممغمةاا كغلتعمممك الممم املمممياععمممذلا

 آًة ه  و  وي   جعل م  هفساص آًة ه وي  و ل إلى هذه الىتيجةه:

االعالقة بين العلم والعمل وؤلاًمان: ناأ

ال عغ لاعياملغمة االجةميا ا كيميالإلحغحم ابغشضم تا عم الاملمغاالجةميا اامشادالزا م اوم ةمغاامشادالغغام ا ن1

 أمااوتياملةغسظ امزملاا  قةق اعةه غان

ملجش  اا  قةق  جسلاملياالجةياملجسل االجقاتاو اعةيابغحتاعقاتاوالجكغاص ة تا غلجقاا ات الساتيا ن0

 ألا تغغلامالاالجةينالجقيابغحتاممل غناألا تغغلازاشيقت تاومزاا

الجسي ازحناالجقااوالجةيا مكةتغايسي املكغدئا:هملكمذأا قمذااااعتكمغساالجةميتاوملكمذأاالجقمااابعمتجَةيتا ن3

وملكمممذأاالجقمممااال مممغ عهاحعمممبااليكمممشالظمممسملياابكمممذأاتولااممممماعوممم اأناهمممياملعمممذل ا ظشيممم اأواكمممس ا ااتت مممبا

كممذأاالثممغنيا يعممتقض ازممذنا ممتجقااملممياالجقممااملممغانجةمميازمم اع مم اعةمميا ا غئممذبامل مم او احغجمم القكمممما ةمم ننأملغااب

 ق ا سا ضيذاعو ارل اح اانجةيازةغا م ق غاعقة املياالجقاايمااأةحمتااابكمذأاالثغلمماويق م  ازمذنا شاممياتميا

 م مممةياالجقممماايةمممغسملا جقممم اوالجغجقممم اال ممم ا جمممالداعوممم االيمممشداوااملتةمممعازمممغل يعتاوممممزملاابكمممغدئا ةثمممياحمممذوداا

 لقجقااوالجةين

بقغزق ازحناهال ظشهوهالجةيهامسثااال غنيا اات ملااملعاحكةج االيمكشالظمسمليتالكمياااملممغلاالتمذاو ياا ن0

لظمممممسملياأضممممميىاعقةممممم اة الجممممميت ا ذعامممممغملاال مممممكغ االجةقةممممم اه مممممغل ظشهاأجمممممك ااتتلممممم ام ممممم ادائممممممشباهأعةمممممغلا

وهميا ذملمياأوا ظمشاات مةياالقمقبهاوهالجةيهااتتل ام  ادائشباهأعةغلاا ملالاسصهاومل  اهميا غةحمتاملشممالنابجةميا

يممالباالجةمميامرااالعممةذتاا  ممغكااأوااليةقعمماللاالةال ممغنياهممغنااقتممغغابعممجغدبايحممتملاوممماات ممقةغفاابجممززالناتمميا

 تس نن

هقةغا غقغيالنعغناتياالجةيتاصاداعقة تاوا ععاعقق اويقاللاالشظماللاه"هاتمياممزااااملمغلاهملمياعةميا ن5

 مم اهقةممغاانغةممغاحغلممباالجقممااتممياالجقمماتاهغ مم االثةممشباعةممياجممغ اازةممغاعقممااوسيمم اهللاا جممغ  اعقممااملممغا اعجقاهومل
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وهقةغاا  ة اتمياالجةمياهغ م االثةمشباعقمااأ يعنو  مذسال مغسبام م اأنامل ما ااهالجقماهاوهالجةميهاعةمتتهغناتميا

 ألا تقغ االقغال ا /ل/ اعكغسباعيا ققةكحنامل"تقيحناملياالتقغلةباالعت اابةك  التزملاابغدبان

تا ةذسكازمةما اًتبين هذا ؤلاوسان آلاًات في هفس  وفي آلا اقأظ النعغناأناظشاالالجالداوعو اسا ن6

ا"مممغل امدساكممم اسيمممباأنام مممغكاةمممغلإلااججمممياملمممياالالجمممالداولنعمممغناآاممم تاومل ممم الممميغالإلنعمممغناملمممياظمممبةيام ممم ا

اله مال ازالضمج اهكامم اوحةقت مةغي غام االممذةاللاتمياالجةمميازغةتةمغسملامراالاةممغناملالجمبالقجةمميتاوالجةميابغحممتا

ماةممغنامليمممشعاملمميااا تمممالإاالالجممالد اكةمممغاأسادملاهللاا جممغ  تا قمممذااكقمم ا ةممم النعممغناملكقغمممغاعظةةممغا ةكمممذطاملمممغا

اكذطالكيا اامةغاهانعغننناي زااابجنااحشكة االيكشاالتتزال الظسمليا جغ إلااعغلااالالجالداوالقمةاا مغلجقاا

ما مممغغتاوالتكةممم املمممعا مممالاص االةمممشااوابجش ممم اأدواغاي مممغااشقممم النعمممغنام ممم ادسجممم االكةمممغلامناعمممشلاولمممض الكمممي

ملعمممذل انعمممبة تاوهمممذنيازة ممما ااالجسعممم النعمممغ ة االمممز ا غ ممم ازممم ا قعمممي اع مممشااله  ممم االغشحةممم ااةثمممياتممميا

اليكممشالظممسمليا مممذ ايممغئااتممياراغالنعممغناابمم مليازشظممغلت اتممياالالجممالداابتجممغسكادوملممغاملممعا الاصعمم االزا ةمم ا

تا ممساعقماتاو اعةممياو اماةممغنام ازمممبا ةممشتاو قمم ا اعةممش اال م ا عممأ القتقمم اواظممتجكغدملاواظممتجكغدا ةممش

أسق املجغنياالجسع النعغ ة تا ةغاأحاللاتمل الظمسملة اعغملم اوتمل الجشحةم اةغجم التمزملاابجمغنياتمياملعمحتي غا

ذاا   غسي اابتجثتبتا غ خ اامالاهت غهاوه ةشهاملجحنا ياعقة تاوأ مغاملجمحنالم اعقةم تاويغا  مغاواحمذبا  عمة

ا خس مم ازممغبجنااالممذان اوا   ممغس اوالثقممغتيا م ممغسباالغممش اتمميا  مم اا  قةقمم تاأواحقةقمم املةممالم تاأل  ممغا

 الم املجناامنعغ ة النعغنتاوعقة ا ااةكيا تااالزاغام ازغ خشولاعياالزاغتا غ نعغنالااعجشلاأنا

تس تاوبمممغاهمممغنالنعمممغناتس اكشويممم اوي مممةقياملمممياممممزملاابجش ممم اال ممم اأجمممكم ايغزتممم ام ابجمممذاا خمممشولاعممميا

عمممغلاايمممغئااززا ممم امل مممذسلاتمممياعمممغلااأكعمممتامل ممم اهغ ممم اممل غ ةممم اا خمممشولاعمممياالمممزاغاواسدباوممل غ ةممم اا خمممشولاعممميا

الجغلاايحتاواسدبتالكياسياارل اععتاةعالنعغناأناعجشلامرااعقذاج  غاملمعاهللاا قمااا جمياالجقمياملتمغتا

لممممزاغاوججممممميامل اقمممممإلااا   مممممغسباملكمممممغدئاالمممممالحياوالجقممممميتاوكعممممشاأجممممم غ االالياليةممممم اوت غ ةممممم اوالتةشكمممممضاعوممممم اا

والققباليتااحقةق اابجش  اوالالجالداوالقمةاننا ا م اأنا تمااي مزااابجنماا تجمغ إلاا ةم االعمةغفاملمعاتس ا ا

 اتمقإلاام ازذظغلةبا شحالي امل ةكج ازيقعي ا شحالي املشججةل غاالالحياوالجقياو ا جغس ازةه ةغنن

الوحي:عالقة العقل ووييلة معز ة با نا 

ملعمتصااملعمتساغاالي مياملمغازةه ةمغاالعقدل وويديلة معز دة بدالوحي عسي ااط  عبا الزحم امذدا

املي ذاا ق اابعتساغا حتإازذناالي يا اا  غول امليايسي اجالا با:

االجقيازةجن االشأ اوالشأ اا غداالالحينن -1

االالحيازةجن اال قياوال قياا غداالجقيانن-0

سلياا ممممغداالجقيننصحممممذبا مقةممممياو ي ةممممذاهمممميا قامممم املمممميامممممزملاالممممالحياةعممممتاةممممغسليتاوا خعممممتاا خممممغ-3

اال قغياهغلتغ ي:
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 ةمميااممشداالجقمميام مم االممشأ اا ممالناكةمميااممشدا»أملممغاالممضعااتولا ممغلشأ ا  ومم املمميا  قةممغغاالجقممياوعقةمم ا -

 ن4« غلشأ امرناليغاملشاد غالقجقيننال يام  اا ملضفتا ة النامزااالشدازغحستا

ح شامل ا ااالالحياتياابجنمااا خمغ"ا قم اأ االكمس االمز اأ ضلم اهللاااأملغاالضعااالثغنيا ةشججةت  -

ظمممكمغ  اعوممم اأ بةغئممم تادوناألا  كمممغملام ممم اابجنمممااالجمممغ القمممالحياالمممز ا ا عمممتقةااظمممحتوسباالالجمممالداز مممي اعغملممم ا

ملغااققىاتياالققباملياالجقاتاويكذواأناجمق االمالحيازغلققمباتميا»اوالالجالدالنعغنياز ي اةغج ام از اومالا

الإاجمممق ااةكمممياأنا  مممالناأل ا جممميامدساهممميازممم تازمةمممما اوحممميام اتمممياالققمممباومرااهمممغناتملمممشاكمممزل تالمممض اأناأيمم

ا الناالالحياأيش ا جيام  االجققالما غصارل اأ  تابغاهغناالجقيامالااليجياابةحسالقققبتاوهغناالالحياعكغسبا

يا يعمم ازمةمممااالسيمم اعقممااملممغالممااعممياملقممغفاتممياالققممبتادلارلمم اعومم اأناالممالحيام ةممغامممالااملتممذادالقيجممياالجقومم

عجقمااز يعم تاولمال اوجمالدايمذساملةمتتكازمحناالمالحياوالجقميتابمغاح مياممزاالملمذاداالمز املميا مذ  اأنااالظممعا

 5«آ غ االجقينن

أملممغاالممضعااالثغلممما ةي ممذملازثسيمم احلممراتو مم ا:ال قمميااقت مم  اأناا خعممتاا قممياعمميايغئقمم اعومم املممغامممالا -

تا ققمم ات بةمممغفام مم اأيمممالاملتااعومم اال ممممالاالممز ا مممضلازمم تالكممميالمميغاتمممياعقةمم املممميادونا غةحممتاليظممم تاوالممالحياةعممم

هممميايممماللامل قممماللاممممالاملممميامنةمممغفايغئقممم تاوممممزاالنةمممغفا»اا خعمممتااب قممماللاملمممغاامممذلاعوممم ا جغسضممم املمممعاالجقمممياألن

اقت   املياالجقياملغااقت ة االقاللايحتااب قاللتارل اأناال قيا اا النام امل شدا مشي الققاللاملميايغئميا

ا-أوايمياابكقم – اأيشال اتيامل ةال  اننن ةغاالظيامرااهغنااب قاللامالاكس اهللااعضاوجياوهغناال غييام  ايحتملا

وملمتممممالإامممممزملاا مملمممم اأ مممم املمممميايحممممتاابجقمممماللامنااجممممسلاالممممالحياعومممم اعقمممميايحممممتامل مممممياا6«مممممالاال  مممم اال ممممذو  

قس ةمممم اننومل ممممةالنالقةجش مممم ا ممممالحياهللاامممممالامل ت ممممااالجقممممياودعال مممم اعومممم العممممغناأ بةغئمممم تادعممممالبام مممم اكةممممغلاالج

ا ممل االثغ ة ااقض ا ا غااليغجيازحناالجقياوال قيام  االتذملياتياملجغس  تاوال  ة  اال م ااتالجمياملا مغاحتةمغتا

أناأيقمممباابجقممممال غاملمممياملجممممغسلالنعمممغنامل قممممال غتا مةغ ممم ا عممممتمةيالمممالا الجممممباعقةممم اأنا ااذةممممزام ازةممممغا

تمممياالمممالحياوممممالاكةمممغلاالجقممميا؟أملمممغاا مملممم االثغلثممم اااتالجمممياملةممم اعققممم ا كةممم ااثمممإلااتممميامل قمممال غايحمممتملاو ااثمممإلا

اكذواأناالعبباالز ادعغام  املقغزق ااب قاللازغبجقاللامالاألاعتقغدازذناا خعتاا غداال ظشتازمةما»ا ةقاللا

عجتعممتاال ظمممشاملشاد ممغالقجقمممياوا خعممتاملشاد مممغالق قمميتاولكمممياننا خعممتايمممذاا ممالنا ظمممشاامل قممال تاكةمممغاأناال ظممشايمممذا

االالاظقة غازغلت غدازحناا خعتاملياجت اأناتولااالجمباالتالظم تاوأناالثمغنيا ا الظم ااتكن اعو اةعتتاوح 

 ة تا سانعقاازغلتتادلازحناال ظشاوالجقياو ازحناا خعتاوال قيتا غلجقياأعمااملمياال ظمشتاأل م ا جمياالققمبا

ان7«تمشكننا ملغملعتاوال قياأعااملياا خعتتاأل  ا جياالتمشي املياملالضعام  املالضعتاأاغاهغناالش  فااب

أملمممغاتمممياظمممةغ ا مقةقممم ابجناهةعمممتاةمممغسليها حمممتإاأنالنعمممغنا ااةكمممياأناات مممالساعسيتممم ازغلجمممغلاا

الغة ممم اأواعمممغلااابق مممالغام املمممياةمممسلاملقمممال غاالجمممغلااابش مممياال ممم ا امممشاعقا مممغاح مممااأ ممم اا ممماشام ممم اال ةمممبة ا

ا ةةياحق االتجسا 
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ال او م هنن غ ملتممم اه مممال هاد لممم ا قشيمممباوليعممم اوملمممياممممزملاابقمممال غاا ملتمممغغااب غ ةممم اهةمممغسلاوداةممميهننه 

د لمم ا مقةممإلااع ممذملغااتجقممإلااتملممشازممغلالحيتاكةممغاأ  ممغا مةممياد لمم االعممةالاابج ممال تاويكقممىاهللااظممكمغ  او جممغ  ا

أيممش ام مم النعممغناملممياحكممياالالسيممذتايشيممبام مم ايقالح ممغاوعقالل ممغتا تممالاالالاظمما ام مم اأ يعمم غتا قممال ملاملممغاعققمم ا

وعوم اممزاتا مارااوجم االمالحياز ال م اةغسجةمغتا مسااتك ميا»اغاو امغغاعوم ارلم اكثحمتبايقالح غتاملمغاعققم اعقالل م

وم ا مممغألو  اأناا–أ اية ممم اا–وم ةمممغاعوممم املجنممماايحمممتامل مممغنياا–أ اابش مممياا–أناامةممميارلممم اعوممم املج مممغملااب مممغنيا

سلمم االممذاةيا  ممالنايقالح ممغاتممياابجممذودباتممياا خممغسلتاولمميغاالممالحيتاأل مم امممالاالممز ااتالظمم اتممياعققتممغتا ةجممسلاملج

زغلتعمممك املا ممممغاويتت مممباعومممم اممممزاتاأناالممممالحيالممميغاةغسجةممممغام اتمممياالظممممغمشاالمممز اامكةمممم ايمممغ النااب ممممغنتاوم ةممممغا

ان8«حقةقت اأنال اهوجالداداةويهاأعةإلااملياهالالجالداالذاةويالقجقيهتامرامالاالالاظا ا ة نن

ا  مذاماوابجغجمشامناملغااذ ج غام  اممزااالتمقةمياي مغاغاراغاحمغبعامبعم ةةاللاللياأ شصممغاالجقماا

وتمميامممزاا كممشيغاو جةةممإلاالقةيغضممق اتاملشججةل ممغاابمم هراابتكممعاتمميا  ممالساحقممغئإلااالالجممالداومممالاابمم هراالت شي مم 

لغممممم اا  مممممممالاسا ا مممممغاسايةممممم اتامليغضمممممق ا ش مممممباعه مممممغاظيعممممما اعقةةممممم تاوالجقمممممياتممممميا قصممممم  اا  قمممممغئإلاحناا  مممممغامزممممم

تام م اابشججةم اابةتغ حساقةم اا  الاساالجمالدبوهغنامل ت اامزااتاوالغغا امله غا   اا  قةق اومليغمةةتغاملجقذب

تا ت مممغصلاالجقممممياملع عمممقةغارلممممةسالمممكجلاابكممممغدئاال ممم اأظممممغاعقا مممغاعقالملمممم اوهمممغنالاةممممغناي مممغاضممممشوسباعقةةمممم 

 غليحسامممممممغفاتاوملكمممممممذأاالعمممممممكبة انن تمممممممماللاملعمممممممغساالجقمممممممااملمممممممياالقمممممممغ النام ممممممم اال ظشيممممممم تاهغ اةممممممغنازةكمممممممذأاا  تةةممممممم 

 ا ظشيممممم املكمممممذأمغاالجقمممممياوالشيغضمممممةغغاالكسظمممممةكة اال ممممم املكمممممذأمغاالكسظمممممةكة اال ممممم املكمممممذأمغاا  مممممغاأجمممممكم

عو اأظغطااليشضة اال  اتياا ا  ذطاا  ي  اأجكم اعققة اةغل  اوهيامزملاالجقال اويحتمغاأجك ايغئة

و تغلامزااالتتاكااابجشتيا اا"شلاعميادائمشباالتعمبة اتا كشباملقتتح اعو اأظغظتغااتااز غفاال ظشي االجقةة 

ا  تةة اوالسحتةةم ننناأدواغاملجش ةم ايغمل م ازغمتم اتمياظمياتاواوال شوسبااب اقة تالتعبة ويكقىامل ا ااا

مظممشاساالجقممياالجقلمم اعومم ا مةةممذاابجاممىاابةتممغ حساقياتممياملجغا مم احقممغئإلااالالجممالداو ممغسيخاالجقمماااقممشازمقةقمم ا

االجقياومل ت غ   أعتقمذاأناتاأح غ  غا  قةغاحغولاالتشو امله غاويعاتيتاملالضالعة اوتياأناابةتغ حساقغا َ ب 

حقةقممممم النعمممممغناحقةقممممم اتا مممممغسيخاالجقممممماالممممميغام احمممممالاسازمممممحناابةتغ حساقمممممغاوحقممممماا م مممممةياا  قةقممممم االجقةةممممم 

حقةقمم ااب ممحتننومليغ ة امممزملاا  قممغئإلااملةك مم امراا كممزاالجقممياالجقلمم ا كممشبا اأوملمميام ازغب ممخ اتاالالجممالد

س اتاوبجكمغسباأوحماامراا مكل االجقمياوالمالحيجققةم االجقال اا  عة اوالجقال االاأ امراا كزا كشباابيغضق ازحن

نجمااممالاكمزل ازغلتعمك الالايج مغاالجشبميالظمسملياابجغجمشاالمز ا جثمتغاتايغئيامناحمشحكااممزااملمملاممشاف

ملعممممممتققةغاعومممممم اتس ا ايممممممذسبال  شكمممممم الذامممممم اساصااتاقممممممعابجةال مممممم اتا   ممممممت اسيممممممااوجممممممالدامل اققممممممغغااله ممممممال 

و اصالاملت قعمممغاا مممغيشاتمممياةاغزممم االمممز اععمممالي اوابي ممماللاعمممياتاالةغة ممم الثةمممشباع مممشات مممالاساوا  ذايممم 

اجشبانالالايعاممل غ ة االذةاللاتياالجالب املياعذملتغاوحغألملغاالقشيباهغناا غيشاملة ق اتجغل اوابجغ

ي مزااابجنماا غيمذالتاليتم ااابجغجمشاالجشبميالظمسمليااليقعيياالجقياعو امزااتظغطانعتتتةاأن

وماليت اال  اي غااظتاغ اوضعاأظغاومل اققغغاتاهغناو ااضالااكمماعياماليت ابجةذااعياألا تقغساهللا جغ  
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ملكمذأامالي اماةغ ة ايغئة اعوم اتاوال  ا ققيتغاالغش اوججقالمغاملكذأا  شكل ااالجقةة االجقااتياالج شاالزم  

 اااااااااااااتيارل اجسصاالذاياوالذ ةغنولاةغنازغهللا جغ  اوتاالجقااوالجةي

 الهوامش:
                                                           

ان16تا"ا1997ا-1ا ملغزش اااعغزذتاهي غاغاتيااليكشاابجغجشهتاملشكضادساظغغاالالحذباالجشحة تايا-1

تا0212تا1ا  غلاكةةيتاه  ذ االجقياالجشبياابجغجشاأواال ذا اال غعإلااملعاا  ذاي هتاداساا  ذاي تازحتوغتايا-2

ان38"

ان8تا"ا1تاي1919اجغد اجسلالجظاتاه قذااليكشاالذان هتاداساالاقةج تازحتوغتا-3

االذاساا-* اابشكضاالثقغتياالجشبيت اعكذاالشحةياح تاهظ الاالجةيازمماعياتجاللاالجةقة اتيااليكشاوالجقاهت أ ظش:
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ان96 يغاابشجعتا"ا-6

انا97 يغاابشجعتا"اا-7

   ن98 يغاابشجعا"اا-8
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2 

ين، وطلَ بالغحىع ئلى الكترة  امللخص: تهضف هظه الضعاؾت ئلى الٌكل غً مىانل وآعاء اإلاثهكين الجؼاةٍغ

ت، أي  ً يمغخلت مغحػُت، وطلَ لؿببين ازىين وهما:  اجساطالاؾخػماٍع الخدام -قترة بضاًت الهغن الػكٍغ

اث غلمُت  ت وونُى بػًهم ئلى مؿخٍى ين باإلاضعؾت الاؾخػماٍع لهم ئلى أن وهظا ما أه  عقُػت، بػٌ الجؼاةٍغ

ت والتي  ًٍىهىا مً قئت اإلاثهكين باإلاكهىم الحضًث للٍلمت. أما الؿبب الثاوي قهى وحىص الظاهغة الاؾخػماٍع

ت والاؾخهالُ مً َغف قػب مؿخػمغ، والظي مً اإلاكغوى  جخُلب هًاال ويكاخا مً أحل اؾترصاص الحٍغ

 أن ًٍىهىا اإلاثهكين في َلُػخه. 

ًاهذ جُالب قالكئت اإلاثهكت ا  ،ً ت في مػظمها زالُ الىهل ألاُو مً الهغن الػكٍغ  باالهضماجلجؼاةٍغ

ت، في خين أن الكئاث الكػبُت هي التي اهداػث ئلى الحغيت  واإلاؿاواة مؼ الكغوؿُين صازل الضولت الاؾخػماٍع

ت  ٍغ ىُت والخُاع الاؾخهاللي. يما أن الحغب الخدٍغ ًان الخدانالَى ه بها مخأزغا نامذ في ؾُاب اإلاثهل و

وؿبُا وهظا ما حػله في مىنؼ الخابؼ للؿُاس ي )الػؿٌغي(. ونض اؾخمغث هظه الػالنت ئلى ما بػض 

الاؾخهالُ، خُث بهي اإلاثهل الجؼاةغي بػُضا غً ؾلُت الهغاع الؿُاس ي القخهاصه للكغغُت واإلاكغوغُت 

سُت والثى -التي اؾخىلى غلحها )الؿُاس ي  .عٍتالػؿٌغي( باؾم الكغغُت الخاٍع

 .الثىعة، الؿلُت، الكغغُت، اإلاكغوغُتاإلاثهل، الؿُاس ي،  الكلمات املفتاحية:

Abstract : The aim of this study is to reveal the attitudes and opinions of the Algeri-

an intellectuals by reference to the colonial period, ie, the beginning of the twentieth 

century as a reference stage. This is because of the following two reasons: - Some 

Algerians enrolled in the colonial school and some of them reached high levels of 

science. Of intellectuals in the modern sense of the word. The second reason is the 

existence of the colonial phenomenon, which requires struggle and struggle for the 

restoration of freedom and independence by a colonized people, who are supposed to 

be intellectuals at the forefront. 

During the first half of the 20th century, the Algerian intelligentsia was demanding 

integration and equality with the French within the colonial state, while popular 

groups were aligned with the national movement and the independence movement. 

In addition, the liberation war was carried out in the absence of the intellectual. This 

relationship continued until after independence, where the Algerian intellectual 

remained away from the power of political decision for his lack of legitimacy and 

legitimacy seized (political-military) in the name of historical and revolutionary 

legitimacy. 
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Bey words : intellectual, political, revolution, power, legitimacy. 

ألنها هي الكئت اإلاؿدىيرة التي  ال ًمًٌ ألي مجخمؼ مً املجخمػاث أن ٌؿخؿني غً الكئت اإلاثهكت، مقدمة:

غ  ، وجدضًض ألاهضاف وعؾم آلاقام اإلاؿخهبلُت للمجخمؼ بامٍانها وكغ الىعي الاحخماعي وجىٍى الػهُى

ًاهىا مثهكين ًاث الاحخماغُت والثىعاث الٌبري ًجض أن مىظغيها وناصتها  ش الحغ في  والضولت مػا. قاإلاخدبؼ لخاٍع

الظي غغقخه وما اهجغ غىه مً جكٌَُ وجضمير  الاؾدُُاويؾير أن في الجؼاةغ وهدُجت لالؾخػماع  .الؿالب

و الؿُاؾاث الٍىلىهُالُت، والتي ٌػخبر الخػلُم أبغػها، خُث -للبنى الؿىؾُى زهاقُت للمجخمؼ غً ٍَغ

ين، واؾدبضاُ  غمض الاؾخػماع ئلى جكٌَُ الخػلُم املحلي ومً زم ئ وكغ الجهل والامُت في أوؾاٍ الجؼاةٍغ

يناللؿت الػغبُت باللؿت الكغوؿ وهدُجت لهظه الؿُاؾت . ُت والتي لم جًٌ مخاخت ئال لكئت نلُلت مً الجؼاةٍغ

ين آمىذ بمباصب الحًاعة الؿغبُت غمىما والثهاقت الكغوؿُت غلى وحه  ظهغث قئت مخػلمت مً الجؼاةٍغ

هت  ثهبهغ االخهىم، و  بالخكىم الػلمي والخهني لهظه الثهاقت. وهظا ما اوػٌـ غلى ؾلىيها وغلى ٍَغ

 الاؾخػماع ومً الكػب الجؼاةغي غلى الؿىاء.، ومً زم غلى آعاءها ومىانكها مً غِكها

ئت الجهل والامُت والكهغ، هظه الكئت هي التي           ين حػِل جدذ َو ًاهذ الؿالبُت مً الجؼاةٍغ وفي اإلاهابل 

ًاهذ مً أحل اؾخهالُ الجؼاةغ هايلًىهذ الىىاة الهلبت للحغيت الىَىُت والخُاع الاؾخهاللي الظي  ، و

الحايىت التي اخخًيذ الىًاُ الؿُاس ي في الثالزُيُاث والاعبػُيُاث، وخملذ الؿالح وقجغث الحغب 

ت في  ٍغ في ؾكلت مً اإلاثهكين الظًً اههؿمىا بين الاهضماج واإلاؿاواة والاهخساباث. ومً هىا وحض  54الخدٍغ

 ً ازىين ال زالث لهما: ئما الاهًمام للثىعة وبالخالي جبػُخه إلاكجغيها، اإلاثهل هكؿه زاعج اللػبت، وأمام زُاٍع

ؤلازالم إلاىانكه وجهىعاجه وبالخالي الحٌم غلى هكؿه باإلنهاء والخُاهت. ومً هىا بمٌىىا َغح وئما 

ؤلاقٍاُ الخالي: هل غالنت اإلاثهل بالؿُاس ي في الجؼاةغ هي غالنت جبػُت وؾُُغة أم جٍامل وجكاهم؟ وهل 

ت؟ أهه ٍغ ىُت والحغب الخدٍغ   مً ؾير اإلامًٌ أن هكهم هظه الػالنت ئال باعحاغها ئلى مغخلت الحغيت الَى

 الجزائري والحركة الىطنية: املثقف-1

ً، بضأث الكئت  ت في بضاًت الهغن الػكٍغ ت ؾُاؾُت وزهاقُت جدذ اؾم الجؼاةٍغ اإلاخػلمت في حكٌُل هٍى

ا لؿىت  R.Ageronالهغن، يما ًدب أن ٌؿمحهم ) )الكباب الجؼاةغي(. قأَكاُ أحغون( لِؿىا حُال غًٍى

. ولًٌ ًجب أن هيخظغ نهاًت الحغب الػاإلاُت ألاولى، ًي ًمٌىىا أن هكهم أيثر خغيت )الكباب 1900

الجؼاةغي(، ولًٌ هظه اإلاغة مؼ قاغلين حضص في الحهل الؿُاس ي وفي الصحاقت، أًً هجض أن ألاؾلبُت مً 

، 1881ًان ًضعؾىن في الثاهىي يما هجض بػٌ الُلبت مثل )قٍغل بً خبُلـ اإلاىلىص ؾىت الىاقُين 

، الػغبي َهغاث  ، وقغخاث غباؽ والضيخىع بً 1896اإلاىلىص ؾىت  وقٍغل ؾِؿبانوالضيخىع دمحم بً حلُى

ؼ يؿىؽ 1894وبً غىصة خاج سحان بكُاعػي، اإلاىلىص ؾىت  1899زلُل اإلاىلىص ؾىت  ، ودمحم الػٍؼ

. قهض مثل هظا الجُل الكئت اإلاثهكت باللؿت الكغوؿُت، واللظًً ؾاهمىا في ئوكاء 19031ىلىص ؾىت اإلا
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ًاهذ جضغى في مػظمها ئلى الاهضماج صازل الضولت الكغوؿُت، وجُالب  الػضًض مً الجغاةض والصحل، والتي 

ت  ين جدذ مظلت الضولت الاؾخػماٍع  الكغوؿُت.باإلاؿاواة ما بين الكغوؿُين والجؼاةٍغ

ين بػض الحغب الػاإلاُت ألاولى، هي الػامل الظي وُحه ألانالم الؿُاؾُت لهظه  قمكاغغ اإلاثهكين الجؼاةٍغ

ين أنهم: " وبالغؾم مً ازخُاع ؾُاؾت  حػغف Fanny Collona. ئط هجض قاوي ًىلىها2الىسبت اإلاػلمين الجؼاةٍغ

ًان الاهضماج يهضف نهاتي خهغهم مؿبها في أَغ الىظام الٍىلى  هُالي الظي ًىاػغىهه، قان مدخىي مُالبهم 

لحهم َلبت حامػت 1912. ونض أؾـ اإلاػلمىن حمػُتهم ألاولى ؾىت 3زىعٍا باإلاػنى الحغفي للٍلمت " ، ٍو

جي اإلاًضعؾت  ين قهض أؾؿىا حمػُتهم في 1919في  Médersaالجؼاةغ وزٍغ . أما الػلماء اإلاؿلمين الجؼاةٍغ

ل واإلاباصعة خُث أن ًلما ػاصث صعحت الخىظُم الضازلي واعجكػذ، ًلما . والخىانٌ ًٌمً في الكػ1931

ًاهذ جهضع في جلَ الكترة.4حػهضث وظُكت اإلاثهكين أيثر قأيثر  . وهظا ما جبرعه الجغاةض واملجالث التي 

ىُت، ولًٌ بهكت مخهلبت في بػٌ ألاخُان،  قاإلاثهل الجؼاةغي نض قاعى يمً نكىف الحغيت الَى

ًاهذ جخميز بىحىصه غلى خىاش ي ؤلاصاعة والدؿُير واجساط الهغاعاث غلى مؿخىي الحؼب  قمكاعيت اإلاثهل

ني: أي خؼب الكػب الجؼاةغي  . قدًىع اإلاثهل لم ًًٌ ًخميز بالحًىع الهىي غلى مؿخىي PPAالَى

ت في جلَ الكترة لم جٌ ت لحؼب الكػب. ولهظا هجض أن وكاٍ وخغيت ألاهخلجيؿُا الجؼاةٍغ ً الىىاة اإلاغيٍؼ

ىُت  .5ؾىي نىعة مػٍىؾت لهظا الىحىص صازل الحغيت الَى

لبت الجامػت،  1939قكي ؾىت  ىُت الٌثير مً خاملي الكهاصاث الجامػُت َو اهًم ئلى نكىف الحغيت الَى

اث. ألن خؼب الكػب الجؼاةغي ال ًٍى   ن ئَاعاث، ولٌىه ٌػخمض غلى ما ًيخجه املجخمؼ مً  وجالمُظ الثاهٍى

اتهم ومإهالتهم الثهاقُت  ئَاعاث. قاإلاثهكىن  جهم الصخص ي والخام، خُث أن مؿخٍى ًهلىن بىاؾُت جٍٍى

جضقؼ بهم ئلى الهكىف ألاولى صازل الحؼب والحغيت. يما ًهل البػٌ مجهم ئلى مىانب نُاصًت غلى 

ىُت  مٌىا أن هظيغ البػٌ مً الٍىاصع التي الخدهذ بهكىف الحغيت الَى ني. ٍو اإلاؿخىي الجهىي والَى

إلاين صباؾين، صعصوع )َبِب أؾىان(، خاج ؾػُض قٍغل )مدامي(، مدكىظي )أؾخاط(، ماًؼا  مثل: ص

)مدامي(، يما هجض بػٌ الُلبت مثل: بً ًىؾل بً زضة، مهُكاي، بً مهل، ... ومؼ وقاة بً باصٌـ، 

   6قهضث حمػُت الػلماء الٌثير مً ئَاعاتها لهالح خؼب الكػب مثل: قاصلي اإلاٍي، ؾػُض ػمىش ي ...

ل يخابا  1935قكي ؾىت 
 
ؼ يؿىؽ والظي أل هجض أخض اإلاثهكين الباعػًٍ في جلَ الكترة، وهى دمحم الػٍؼ

، وطلَ مداولت مىه للمكاعيت في الىهاف الؿُاس ي الضاةغ آهظاى  نؿيرا مً جهضًم الضيخىع دمحم بً حلُى

". أًً ًىكي  La vérité de malaise algérienغىض عحاُ الؿُاؾت الكغوؿُين، خُث غىُىن هظا الٌخاب بـ" 

ضغم انتراخاث ناهىن قُىالث  ت ٍو يخهض وحىص الهىمُت الجؼاةٍغ  .Violette 7ٍو

ولظا هجض الُىم الٌثير مً الباخثين اإلاهخمين بمىيىع اإلاثهل، أن أؾلبُتهم، ًضغمىن الغأي الهاةل بًػل 

ىُت واإلاخمثلت  Organicitéغًىا هُت اإلاثهل الجؼاةغي  أؾاؾا في الخُاع الاؾخهاللي، صازل الحغيت الَى

ش الجؼاةغ مثل اإلاُالبت باالؾخهالُ، وجأؾِـ  سُت في جلَ الحهبت مً جاٍع ويػل جأزيره غلى الهغاعاث الخاٍع

 . 8وجىظُم خؼب حماهيري، ويظلَ جبني مباصب الٌكاح اإلاؿلح ًىؾُلت لخدهُو الخدغع والاؾخهالُ
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م بلهاؾم ًىػذ اإلاثهكين، بأنهم  كت ولظلَ هجض يٍغ مىايلين ؾُاؾُين مً حهت، وجهىُين للَغ

(Techniciens de la plume م بلهاؾم ما يخبه الضيخىع قىقي مهُكاي، ئط ًغص (. وطلَ غىضما نغأ يٍغ

ذ مهم  كت، ئهٌم جٌخبىن جماما، ما هكٌغ هدً قُه ". قهظا الخهٍغ :" ئهه عاتؼ مثلٌم، جهني الَغ م بالهُى يٍغ

ت ئلى ا لىعاء، خُث هجض الضيخىع مهُكاي، بجاهب مهالي الحاج، غلى مؿخىي حضا، ئط ما عحػىا بػكٍغ

. قهظا ما ًمًٌ أن ٌؿاغض غلى جدضًض الػالنت بين اإلاثهل والؿُاس ي.  قاإلاغخلت 9نُاصة خؼب الكػب

ًان وكاٍ اإلاثهل غلى الػمىم مىاػي للحغيت  ً ئلى بضاًاث ألاعبػُىاث  اإلامخضة مً بضاًاث الهغن الػكٍغ

ىُت أي خؼب الكػب جدضًضا ئال في بضاًاث الىَىُت، ولظل َ لم ًًٌ اهسغاَه في نكىف الحغيت الَى

ألاعبػُىاث، وبالخالي لم ًًٌ اإلاباصع ألاُو بكٌغة الىًاُ والاؾخهالُ، وغىض اهضالع الثىعة يظلَ لم ًًٌ مً 

ىُت مخأزغا، يظلَ هجضه ًلخدو بالثىعة مخأزغا ، وعبما هظا ما مىظمحها. قٌما الخدو اإلاثهل بالحغيت الَى

 ًان غامال أؾاؾُا في جدضًض مٍاهخه وأصواعه.

 املثقف الجزائري في فترة الثىرة التحريرية:-2

 إلاعداد والتحضير للثىرة: 1.2

ش الجؼاةغ اإلاػانغ، يثيرا ما ًالخظ يػل غًىاهُت اإلاثهكين  ين صازل  Organicitéغبر جاٍع الجؼاةٍغ

ىُت بكهها الاؾخهاللي، يما ًمًٌ مالخظت يػل جأزير اإلاثهل غلى الهغاعاث الهامت في قترة  الحغيت الَى

الاؾخػماع، قلم ًًٌ اإلاباصع ألاُو واإلاُالب باؾخهالُ الجؼاةغ، وال اإلاخبني للمباصب التي جضغى للٌكاح 

ت، يما أهه لم ًًٌ   . 10مً اإلاكاعيين في ئغضاص الجِل الؿغي اإلاؿلح ًىؾُلت وخُضة لىُل الحٍغ

قباليؿبت ئلى بػٌ الثىعٍين الظًً غاٌكىا اللحظاث ألاولى الهضالع الثىعة، قانهم ٌػخبرون اإلاثهكين بهكت 

اث والجامػت( وخاملي الكهاصاث بهكت زانت، ٌػخبرونهم غىانغ مكٍىى قحها،  غامت )أي َلبت الثاهٍى

نب نُاصًت غلى اإلاؿخىي اإلاغيؼي للثىعة. قالخدام اإلاثهكين بالثىعة وألحل طلَ ال ًجب أن حؿىض لهم مىا

ني غ الَى ، 11بهي ًُغح الػضًض مً الكٍىى والدؿاؤالث لضي الٌثير مً حىىص ومىايلي حِل وحبهت الخدٍغ

ت  مثلىن اإلاىظمت الخانت أو الؿٍغ ًاهىا ًيخمىن في مػظمهم لحؼب الكػب ٍو ًان لها  L’OSوالظًً  التي 

 .1954غالن الثىعة في هىقمبر الؿبو في ئ

ئال أن البػٌ آلازغ مً املخخهين والباخثين ًغون بأن الجهض الكٌغي نض ؾبو بالكػل اهُالم الغنانت 

ػمل في طاث الىنذ غلى حػمُهها  ًان ٌػبر غً ئًضًىلىحُت الثىعة َو ألاولى، ولى ال اهدكاع الكٌغ الظي 

ز قغاهؼ قاهىن في يخابه " مػظبى 12الجماهير الكػبُتباؾخمغاع، إلاا اؾخُاغذ أًت نىة أن جىكظ ئلى  . ونض مي 

ألاعى " بين زالزت مغاخل لخُىع اإلاثهل اإلاؿخػمغ وهي: مغخلت الاهضماج الٌلي خُث عاح اإلاثهل ًبدث غً 

مسغج مً ويػُت الخابؼ غبر اؾدُػاب زهاقت املحخل، قمغخلت الحيرة خين ؾػذ ألاهخلجيؿُا الخائهت ئلى 

ًاع اإلا اض ي والانتراب مً الكػب. زم مغخلت اهخهاُ ألاهخلجيؿُا مً مداوالث الاهههاع بالكػب اؾخظ

. وهظا ما ًإيض مضي غمو الخكخذ الظي قهضجه البيُت 13والظوبان قُه ئلى ئًهاظه وخمله غلى الٌكاح

لت. ه َُلت قترة الاؾخػماع الٍُى  الثهاقت للكػىب اإلاؿخػمغة هدُجت ما لحهها مً جٌؿير وحكٍى
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ًان هىغه ال ًدضر في املجخمؼ ئال ئطا ونؼ جؼوٍض الجماهير ناخبت الخؿُير بالىعي الظي ًجػلها قال خؿُير أًا 

ا . قاإلاثهل الجؼاةغي 14جضعى وانػها، وجإمً بًغوعة الػمل مً أحل جدؿين طلَ الىانؼ أو حؿُيره حظٍع

ت الٌكُلت بيكغ الىعي اؾخُاع بكًل ما أوحي مً غلم وشجاغت، أن ًٍىن نضوة وأن ًيخج اإلااصة الك ٌٍغ

ً َلُػت بػًها قػاُ ومباصع وبػًها مؿخػض لخبني الكػل  ني في أوؾاٍ الجماهير الكػبُت، وبخٍٍى الَى

ًمًٌ أن هميز بين  1962 – 1954واإلاباصعة والالتزام بالػمل مً أحل ئهجاخها. قكي قترة الٌكاح اإلاؿلح 

غ زالر أهىاع مً اإلاثهكين هم: الظًً بهىا مً الغوا ص أوقُاء إلاباصب الىًاُ، والظًً نىػتهم حبهت الخدٍغ

ني، والظًً الػمىا الهمذ ألؾباب مخػضصة  .15الَى

ولظا ٌػخبر حىن بُى ؾاعجغ أن اإلاثهكين ال ًمٌجهم بأي خاُ مً ألاخىاُ " أن ًلػبىا صوعا خهُهُا في ئغاصة 

مت الًمير الػمُهت التي ٌػِكىنها بين الُابؼ اإلاضوي للمجخمؼ ئال بهضع ما ًىجحىن هم أهكؿهم في ججاوػ أػ 

. قاإلايزة التي جميز بها اإلاثهل الجؼاةغي في مغخلت الاؾخػماع نض اهدهغث 16غملهم الػام وؾلىيهم الخام "

ىُت غبر ًل مغاخل جُىعها، وبهاءه غلى مؿخىي الكغوع  بين ؾُابه الكبه الٌلي غلى مؿخىي الحغيت الَى

ت نض عسخذ قٌغة الاؾخهالُ في مً اإلاؿإولُاث أزىاء اهسغاَه في  ىُت الجؼاةٍغ الثىعة. قالحغيت الَى

ًان غامال  أوؾاٍ املجخمؼ، يما قغيذ هكؿها غلى اإلاؿخػمغ الكغوس ي وواحهخه بضون مثهكين، قهظا ما 

أؾاؾُا في جدضًض صوع ومٍاهت اإلاثهكين الظًً الخدهىا قُما بػض بالثىعة، خُث أنبذ املحَ الحهُهي 

 ت هى اإلاباصعة باغالن الٌكاح اإلاؿلح.  الؾترصاص الكغغُ

 املشاركة في الثىرة: 2.2

حػض ؾىىاث بضاًت الخمؿِىاث أنػب الؿىىاث التي غغقها خؼب الكػب مىظ وكأجه ألاولى جدذ اؾم 

اث الضًمهغاَُت. خُث قهض هظا الحؼب أػمت زُيرة بين  هُا ئلى ؾاًت خغيت الاهخهاع للحٍغ هجم قماُ ئقٍغ

و ال هين، ؾير أن الكٍغ ت، واههؿم ئلى قٍغ ثالث والظي ونل أههاع مهالي الحاج وأغًاء اللجىت اإلاغيٍؼ

ت الكبه  هين اإلاخسانمين، واإلاخمثل في أغًاء اإلاىظمت الؿٍغ مىنل الحُاص، وخاُو أن ًهلح بين الكٍغ

ت  و  1947، والتي جأؾؿذ ؾىت L’OSغؿٌٍغ يجهاػ جابؼ للحؼب مٍلل باإلغضاص للٌكاح اإلاؿلح، هى الكٍغ

ًان له الؿبو في ئغالن الثىعة.  الظي 

ين، انخىؼ مجمىغت مً قهغ ماعؽ  1954وفي ؾىت  ها بين اإلاهالين واإلاغيٍؼ  L’OSخُث قهضث ألاػمت أوح 

بأن ألاػمت اجسظث أبػاصا زُيرة وال ًمًٌ ئنالخها، وبالخالي أؾؿىا " اللجىت الثىعٍت للىخضة والػمل 

CRUA  مً هكـ الكهغ يمىظمت مإنخت جدًغ إلغالن الٌكاح اإلاؿلح في أنغب ونذ ممًٌ، ونض جىحذ "

ني  1954ً هىقمبر في ألاُو م غ الَى باغالن الثىعة غبر ئغالن الكاجذ مً هىقمبر، وئغالن ئوكاء حبهت الخدٍغ

 يدؼب مىظم ومخبني للثىعة وهاَها باؾمها.

قاغالن الثىعة لم ًًٌ مىخظغا، وزانت أن مكجغيها لم ًٍىهىا مً اإلاػغوقين غلى مؿخىي نُاصة خؼب 

ئلى غضم اخخالُ الجماغت اإلاكجغة للثىعة مىانب نُاصًت يبيرة الكػب بكهُه اإلاهالي واإلاغيؼي. ًغحؼ طلَ 

اتهم الضعاؾُت وؿبُا مهاعهت بالهُاصاث الؿُاؾُت لحؼب  صازل خؼب الكػب، ويظلَ هظغا لخىايؼ مؿخٍى
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سُين، هجض  09بما قحهم اُ 29الكػب. خُث أن ناصة الىالًاث اُ اث ابخضاةُت،  3/5الخاٍع مجهم بمؿخٍى

اث حامػُت. في خين ال هجض مً بُجهم وال أمي  13,8 %هىي، وبمؿخىي زا¼ والغبؼ  خانلين غلى مؿخٍى

واخض، يما أن الثلث مجهم نض احخاػ الابخضاتي. قؤلحل هظا ال ًمًٌ مهاعهت هظه املجمىغت بالجماهير 

ًاهذ في مػظمها أمُت  .        17الكػبُت ألازغي، والتي 

ا1956و 1955قبػض ؾىت  ني، واإلاخمثلىن أؾاؾا . اهًم الٌثير مً ؤلَا غ الَى عاث ئلى حبهت وحِل الخدٍغ

ًان ًغأؾه قغخاث غباؽ، وبػٌ مً حمػُت  في أغًاء خؼب الاجداص الضًمهغاَي للبُان الجؼاةغ الظي 

ني مً أصحاب  غ الَى ين، ولًٌ ما ًمًٌ مالخظخه هى أن اإلالخدهين بجبهت الخدٍغ الػلماء اإلاؿلمين الجؼاةٍغ

ًان ؾببا مباقغا في جدضًض  البُان وحمػُت الػلماء ين، وهظا ما  ٌػض يػُكا وؿبُا مهاعهت بػضص اإلاغيٍؼ

ًاهذ جدضص غلى أؾاؽ اإلاباصعة باغالن نُام  ويػُاث ومٍاهت اإلالخدهين بالثىعة، خُث أن غالناث الهىة 

 . 18الثىعة، وهظا ما لم ٌؿمذ للملخدهين مإزغا بالثىعة أن ًلػبىا ألاصواع ألاولى غلى مؿخىي الهُاصة

ني،  غ الَى ًاهذ غلى مؿخىي نُاصة حبهت وحِل الخدٍغ مًٌ أن هميز بين زالر غُىاث أو مجمىغاث والتي  ٍو

غ قىجض: الػُىت ألاولى والتي بها  يابُا وناةضا للىالًت. أما  29وهظا َُلت اإلاضة التي اؾخؿغنتها خغب الخدٍغ

ل الهُاصة مً لجىت الخيؿُو والخىكُظ شخها وهم اإلاخىاحضًً غلى مؿخىي هُاً 87الػُىت الثاهُت قخًم 

CCE وأغًاء الحٍىمت اإلاإنخت ،GPRA ني للثىعة ، يما جًم مؿيري الكُضعالُت CNRA، واملجلـ الَى

ت بكغوؿا، وطلَ مً ؾىت  ئَاعا  91. أما املجمىغت الثالثت والتي جخٍىن مً 1961ختى عبُؼ  1954الجؼاةٍغ

، وأمىاء غامىن ومىظكىن ؾامىن في وػاعاث الحٍىمت اإلاإنخت، واإلاخمثلت في عؤؾاء صًىان 1962ختى بضاًت 

غ، ويظلَ مؿإولى هُئاث ومىظماث قػبُت، يما جدخىي هظه  يما جًم أًًا مضعاء بمهالح حِل الخدٍغ

ًاهذ جمثل الجؼاةغ بالخاعج  . 19املجمىغت غلى شخهُاث هامت والتي 

ً بالثىعة أًً جخهاَؼ وجلخهي قُما بين  1954ومً هىا ًمٌىىا الخمُيز بين عحاُ  واإلالخدهين اإلاخأزٍغ

ىا  ين ألانل جٍٍى ىا ؾُاؾُا: قىجض في الػُىت التي جًم  –الػؿٌٍغ  31غًىا،  87واإلاضهُين ألايثر جٍٍى

ًاهىا ًخدٌمىن في الهُاًل 2/3يابُا ما ًهاعب  56و 35,6 %ؾُاؾُا  والهُئاث الهُاصًت للثىعة، ، والظًً 

ختى ولى أن البػٌ مجهم )الًباٍ( لم ًٍىهىا ًخىاحضون باؾخمغاع في اإلاُضان وؾاخت اإلاػاعى. قكي الغبُؼ 

 .20ًاهىا مخىاحضًً زاعج الجؼاةغ 42,8 %أي  56يابُا مً  24، هجض أن 1961مً غام 

ني ؾىت قٌما هى مػغوف الُىم، وألاعقُل ٌكهض غلى طلَ، أهه غىضما صغذ  غ الَى حبهت وحِل الخدٍغ

لبذ مً الُلبت وجالمُظ الثاهىي بالهؿم الجهاتي الازخُاع بين مىدت صعاؾت في الخاعج أو الالخدام 1956 ، َو

بهكىف املجاهضًً، قالبػٌ قًل اإلاىدت، في خين أن البػٌ آلازغ مً الُلبت والخالمُظ اإلاًغبين 

اؾت، بضون جغصص صازل الجؼاةغ، يما زاعحها بخىوـ واإلاؿغب قًلىا الالخدام بالثىعة ومؿاصعة مهاغض الضع 

ًاهىا مهضصًً مً َغف الػضو  ويظلَ بأوعوبا وطلَ غلى مؿخىي جأَير اإلاىايلين الىاقُين، والظًً 

ت اإلاخىاحضة بكغوؿا آهظاى  . 21الكغوس ي وزانت الجالُت الجؼاةٍغ
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غ لم ًًٌ ئلؼامُا وال حما ًان ئعاصًا باليؿبت للػىانغ التي قالخدانهم بهكىف حبهت وحِل الخدٍغ غُا، بل 

ين في  ًاهذ حػخمض أؾاؾا غلى هىغُت الُلبت اإلاىسَغ ني  غ الَى الخدهذ بالثىعة. خُث هجض أن حبهت الخدٍغ

ني للثىعة، وناةض  ًان ًمثل اإلايؿو الَى الثىعة أيثر مما جغيؼ غلى الػضص. قباليؿبت لػبان عمًان والظي 

ًان الؿغى مً اإلاىُهت الحغة للجؼاةغ الػا نمت ومؿاغضًه ًل مً: بً ًىؾل بً زضة وؾػض صخلب، 

ت اإلاؿخهلت . وهظا ما ًبرػ 22ئصماج اإلاثهل صازل نكىف الثىعة هى عؾم أقام جأؾِـ الضولت الجؼاةٍغ

ىُين، قهض جىاحض اإلاثهكىن )خاملي  غ الَى مًٌ مالخظخه غبر حمُؼ هُاًل وهُئاث حبهت وحِل الخدٍغ ٍو

ت( صازل هظه الهُاًل وجهلضوا الٌثير مً اإلاىانب واإلاهام ولًٌ بضعحت أنل الكهاصاث الجامػُت  والثاهٍى

ًاهذ مً اخخٍاع  صازل اإلاغايؼ الهُاصًت الػلُا للثىعة ما حػلهم بػضًً غً اجساط الهغاعاث الهامت، والتي 

 اإلاىايلين ألاواةل في خؼب الكػب ومكجغي الثىعة.

ت والتي أملذ غلحهم قاؾخجابت اإلاثهكين لىضاء حبهت الخدٍغ ًان جُىغُا وطلَ هابؼ مً جهىعاتهم الكٌٍغ غ 

ًان ًضغى ئلى ؤلايغاب وويػىا أهكؿهم في زضمت  هظا الالخدام، قهض اؾخجابىا وبٌثاقت لؤلمغ، الظي 

الثىعة. خُث الخدو بػًهم باملجاهضًً اإلاخىاحضًً بؿاخت اإلاػغيت بالضازل، والبػٌ ألازغ الخدو 

غ بالخاعج، يما الخدو بػًهم باإلاإؾؿاث الجامػُت ألاحىبُت، وئلى حاهب باإلاىظماث الخابػت  لجبهت الخدٍغ

غ. ولًٌ وغلى الغؾم مً جىاحضهم غلى مهغبت مً مغيؼ الهُاصة، ئال أنهم  نُاصاث ومؿإولي حبهت الخدٍغ

 . 23ًاهىا مجغصًً مً ؾلُت اجساط الهغاعاث وجىحُه الثىعة

ىن لبىا هضاء ؤلاي ني، وطلَ مً أحل اإلاؿاهمت في قالُلبت الجؼاةٍغ غ الَى غاب الظي صغذ ئلُه حبهت الخدٍغ

ت، لهض اهًمىا ئلى نكىف املجاهضًً بالضازل، يما الخدهىا باإلاإؾؿاث الجامػُت  ٍغ الثىعة الخدٍغ

ني. ولًٌ ما بجضع ؤلاقاعة  غ الَى بالخاعج أًً ًلكىا بمهام يمبػىزين مٍلكين مً َغف نُاصة حبهت الخدٍغ

ً غً ئبضاء أي ئلُه أهه غ غ ئال أنهم بهىا غاحٍؼ لى الغؾم مً جىاحض اإلاثهكين بجاهب نُاصة حبهت الخدٍغ

 .  24مباصعة وال هُت لىيؼ أي حؿُيراث وملحاولت قغيها، وال النتراح أي خلُى طاث بػض يبير

لحغيت ئال أن البػٌ مً اإلاهخمين بكأن اإلاثهكين في الجؼاةغ ًظهبىن ئلى جأيُض صوع اإلاثهل في نكىف ا

ا  : " ئن مكضي ػيٍغ ا بالهُى ىُت نبل الثىعة وأزىاءها. خُث ًإيض أخضهم طلَ ئط ٌؿدكهض بمكضي ػيٍغ الَى

لم ًًٌ قاغغا ويكى بل واخض مً حىىص الهلم الظًً ال جهخهغ مؿاهماتهم في الٌكاح غلى الٌخابت قهِ، 

ٍا في اجساط الهغاع، ًان مً اللحظاث ألاولى الهضالع الثىعة قٍغ ومؿإوال ًإزظ عأًه بػين الاغخباع في  لٌىه 

ش 25اإلاؿخىي الهُاصي " . يما ٌؿخضُ هكـ الٍاجب بمثهل آزغ وهى مالَ خضاص، خُث ناُ: " ؾُظل الخاٍع

ًدكظ إلاالَ خضاص بأهه مً اإلاثهكين الهالةل الظًً جٌُكىا بؿغغت مؼ اإلاػُُاث الثىعٍت التي حاءث بها 

ني، وعاخىا مً طلَ ا غ الَى إلاىُلو ًهضمىن الحلُى ملخخلل الهًاًا الثهاقُت التي جخدٌم حبهت الخدٍغ

. ئال أن هظا الغأي ًبضوا أهه مبالـ 26مػالجتها في جسلُو املجخمؼ الجؼاةغي نهاةُا مً الؿُُغة ألاحىبُت "

قُه بػٌ الص يء، ئط أن الٍاجب ًىانٌ هكؿه خين ًهُى بأن مالَ خضاص مً اإلاثهكين الهالةل، ئط أهه 

 اهمت اإلاثهل في اجساط ػمام الهُاصة والهغاع.ًإيض يػل مؿ
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 املثقف ومكانته داخل جبهة وجيش التحرير الىطني: 3.2

، وباجكام مؼ غبان عمًان، نام أغًاء الاجداص الػام للُلبت اإلاؿلمين 1956في الثامً غكغ مً ماي 

ين  لهاء، خُث جم ؤلاغالن  ، اإلاضغىمين مً َغف إلاين صباؾين وغالوة بً بُىف ... بدىظُمUGEMAالجؼاةٍغ

غً الضزُى في ئيغاب غام وؾير مدضوص غً الضعاؾت والامخداهاث والاهًمام ئلى نكىف حبهت وحِل 

ين بظيغ أؾماء الُلبت  ذ الظي ناخب ؤلاغالن، نام اجداص الُلبت اإلاؿلمين الجؼاةٍغ غ. قكي الخهٍغ الخدٍغ

ت، مً بُجهم: ػصوع ب ت الاؾخػماٍع لهاؾم، والضيخىع بً ػعحب، وبػٌ جالمظة اإلاؿخالين مً َغف الكَغ

اإلاخىؾُاث، يما طيغوا خٌم ؤلاغضام الظي الناه عيا خىخى، يما طيغوا في بُانهم أؾماء الػضًض مً 

الُلبت الظًً حػغيىا للخىنُكاث والسجً والخػظًب. ونض اهخهى ؤلاغالن بالخأيُض غلى يغوعة مؿاصعة 

م بالٌكاح اإلاؿلح إلاؿاهضة الجماهير الكػبُت جدذ نُاصة حبهت وئزالء مهاغض الضعاؾت بالجامػت والالخدا

غ ني وحِكها للخدٍغ غ الَى  .  27الخدٍغ

غ نض جؼوصث بكئت مػخبرة مً اإلاثهكين مً زالُ  قبهظا جٍىن الثىعة ونُاصتها في حبهت وحِل الخدٍغ

ًلكذ الاهدباه هى أن الخدانهم بها، قخىػغىا غبر حمُؼ الهُاًل والهُئاث اإلامثلت للثىعة. وما ًمًٌ أن 

ًاهىا ًمثلىن الهُئاث الهُاصًت في حاهبها الؿُاس ي، مً أغًاء الحٍىمت  87مجمىغت اُ غًىا والظًً 

ًان مؿخىاهم الضعاس ي مغجكػا مهاعهت بمجمىغت  ني للثىعة ولجىت الخيؿُو والخىكُظ،  اإلاإنخت واملجلـ الَى

ي 29اُ ًاهىا ًمثلىن ناصة الىالًاث أي الػؿٌٍغ ًاهذ جًم  87ن، قمجمىغت اُوالظًً  غًىا ختى وئن 

، قانها غلى الػمىم جخميز باعجكاع اإلاؿخىي الضعاس ي ألغًائها مهاعهت 2,47 %ازىين ؾير مخػلمين أي 

. يما هجض أن اإلاخىنكين غً الضعاؾت في اإلاؿخىي الابخضاتي حػض وؿبهم نلُلت، خُث ًمثلىن 29بمجمىغت اُ

ت، وأيثر مً عبؼ ألاغًاء لهم  25%جض أن الغبؼ . يما ه45,35 %أنل مً الىهل، أي  مً َلبت الثاهٍى

اث حامػُت    .28مؿخٍى

ني  غ الَى ونض هكؿغ هظا الاعجكاع في اإلاؿخىي الضعاس ي ئلى ئعحاغه ئلى الالخدام الظي قهضجه حبهت الخدٍغ

ين،  ونض حػؼػ غضص مً َغف الٌثير مً اإلاثهكين والظًً ًيخمىن ئلى خؼب البُان وحمػُت الػلماء واإلاغيٍؼ

غ باإليغاب غً  اإلاخػلمين أيثر غىض اهًمام الٌثير مً الُلبت للثىعة جلبُت للىضاء الظي وحهخه حبهت الخدٍغ

 الضعاؾت.

والتي جخمثل في ئَاعاث الحٍىمت اإلاإنخت، واإلاىظماث الكػبُت والؿكغاء،  91أما قُما ًسو مجمىغت اُ

ز لهظه املجمىغت هى وحىص قئت مػخبرة مً  ًاهذ جسًؼ ألوامغ الهُاصة الػلُا. والص يء اإلامي  والتي ًضوعها 

اث حام اث غلُا، خُث أن الىهل مجهم طوي مؿخٍى طاث  25 %ػُت، والغبؼ أغًائها مضهُين وطوي مؿخٍى

ت، والخمـ  اث زاهٍى مجهم ال ًخجاوػون اإلاغخلت الابخضاةُت مً الخػلُم. قهظه اإلايزاث هاججت  20 %مؿخٍى

ًاهىا ًمثلىن  ين خُث  قهِ مً هظه املجمىغت، ئط ًغحؼ هظا ئلى  22%أؾاؾا في يػل جىاحض الػؿٌٍغ

و اليكأة، ني بهكتها يضولت في ٍَغ غ الَى وهى ما ًدخم غلحها ئًجاص غىانغ مإهلت غلمُا  خاحت حبهت الخدٍغ
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ىا غلمُا ومػغقُا، وهى ما ًسُى لها الهُام  ًاهذ جخُلب جٍٍى ومهىُا وجٍلُكهم بمهام ووظاةل جهىُت، والتي 

غ وجمثُلها صولُا     . 29بمهام صازل نكىف حبهت الخدٍغ

ًاهىا جدخل في مجملها صعحت غالُت وؿبُا غلى اإلاؿخىي الؿىؾُى  91قمجمىغت اُ منهي. قاإلاهً التي 

اث والتي مً أحلها جم حػُُجهم.  ًاهذ مغجبُت أنال باألصواع اإلاخػلهت بالخىكُظ غلى أغلى اإلاؿخٍى ًمتهىىنها 

اث الضًمهغاَُت، وقهِ  10/1خُث أن أيثر مً الػكغ   7,5 %هم مىايلىن في خغيت الاهخهاع للحٍغ

ت الكالخين قهي ؾير مىحىصة صازل هظه املجمىغت. هجضهم مً قئت الػماُ ألاحغاء غىض الخىام، أما قئ

ين الهضامى  4,3% أما قئاث اإلاالى الهؿاع والخجاع وممخنهي ألاغماُ الحغة قُمثلىن  قهِ. أما الػؿٌٍغ

هظه اإلاغة. أما مػلمي اللؿت الػغبُت قهم  20,5% ومػلمي اللؿت الكغوؿُت واإلاىظكين قهم ًمثلىن وؿبت

 %وأعبػت يخاب وصحاقُين  ،3,2 %جًم هظه املجمىغت زالزت مهىضؾين  . يما4,3 %مخىاحضون بيؿبت 

ًاجب ًاؾين ومالَ خضاص، أما الُلبت والظًً لم جًٌ لضيهم أًت مهىت قُمثلىن  4,3 ، يما 9,7 % مً بُجهم 

. قاإلاالخظ أن هظه املجمىغت جًم وؿبت يبيرة 30ًمتهىىن أغماُ خغة 20,4 %غًىا ًمثلىن وؿبت  19هجض 

ًاهىا في مػظمهم مضهُين، وطلَ ما جإيضه اليؿب وألاعنام، يما هالخظ مً اإلاخػ لمين واإلاثهكين والظًً 

اث صعاؾُت يػُكت غمىما  ًاهىا ًخميزون بمؿخٍى ين واإلاؼاعغين والظًً  الحًىع الًػُل حضا للػؿٌٍغ

 واوػضام اإلاؿخىي الضعاس ي باليؿبت لبػٌ الػىانغ مجهم. 

ىن،  غًىا هي قئت ألاشخام 91قمجمىغت  ن جدذ الهُاصة بهكتهم أشخام زاهٍى الظًً ًىًىُّ

ًاهىا ًمثلىن الىسبت اإلاإهلت واإلاخميزة  ين وجٌىىنغاَُين، قهض  واإلاخٍىهين أؾاؾا مً ويالء جىكُظ، وبغحىاٍػ

ًاهذ في بضاًت وكأتها. هظه الكئت  ت التي  بالٌكاءة والتي غملذ الؿلُت غلى جىظُكهم لبىاء الضولت الجؼاةٍغ

ًاهذ مجغصة مً اجساط أي نغاعاث ومً أي مباصعة ؾُاؾُت، قػلى أًت خاُ لم جًٌ جمخلَ خو اإلاثهكت  التي 

اخخٍاع الٍلمت ألازيرة، ألنها لم حؿخضعى وجىظل مً أحل هظا. قالخانت همكذ غلى مؿخىي الهُاصة 

ؼ لها صازل الؿُاؾُت للمجخمؼ الجؼاةغي مىظ الحغب الػاإلاُت الثاهُت، ولم حػض ناصعة غلى ئًجاص مىان

غ، ومً هىا  ا غلى مؿخىي ئَاعاث حبهت الخدٍغ الهُاصة الؿُاؾُت مً أحل اجساط الهغاع، ئنها ممثلت زاهٍى

ًي وؿخُُؼ جدضًض الىحه الجاهبي  اعاث  ًمٌىىا الغحىع ئلى صعاؾت الاهخماءاث الؿُاؾُت ألاولى لهظه ؤلَا

اعاث  .31لهإالء ؤلَا

بهكخه اإلاؿإوُ -يض بً بلت ومدؿاؽ-ً نبل مإجمغ الهىمام قػىضما جم حػُين الضيخىع إلاين صباؾين م

ًان طلَ مً أحل جٍلُكه بمهام لىحِؿدٌُُت، وبالضعحت  ني،  غ الَى الىخُض غً وقض الخاعج لجبهت الخدٍغ

ًاهذ جدذ ئمغة أخمض بً بلت ونض همل إلاين صباؾين في الكترة  ألاولى مً أحل ئبػاص مجمىغت مدؿاؽ التي 

ًاهذ قحها اله م بلهاؾم، لخًغ بً َىباُ، وغبض الحكُظ التي  ُاصة مخمغيؼة في الباءاث الثالزت وهم: يٍغ

ني بأههغة )جغيُا(1960بىنىف، وفي ؾىت  غ الَى ن ممثال لىقض حبهت الخدٍغ  .32، غي 

هب اإلاهضؽ" مٌغها، وأن غبان عمًان 
 
م نهُضة "الل

 
ا نض هظ يما ًظهب البػٌ ئلى الهُى بأن مكضي ػيٍغ

ػخبر أن الػهل الؿلُم ًغقٌ اؾخػمل مػه ال ػىل إلعؾامه غلى طلَ. ئال أن البػٌ آلازغ ًغقٌ هظا َو
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ني ًمثلها في الخظاهغاث  33هظا الاصغاء مُلها. غ الَى أما مالَ خضاص قهض ويؼ هكؿه في زضمت حبهت الخدٍغ

ً، ئط  ًان ًهضمه للَى الثهاقُت الضولُت، قغؾم عيا اإلاؿإولين غلى هخاةج وكاَه، قاهه لم ًًٌ مهخىػا بما 

طلَ غظب، ٌػبر غلى طلَ بهىله: "ئهني أججُى بِىما آلازغون ًهاومىن، بِىما هظا ألهي غلُه الهبٌ، و 

ئال أهىا ًمًٌ أن هٌدكل مً هظه الكهاصة أن اإلاثهل لم ًدخل  34وطاى ازخُل ولم ٌػض ٌؿمؼ له زبر".

ا غلى مؿخىي الهُاصة، يما أن مهضع  غ، وبهي صوعه مدهىعا وزاهٍى اإلاغايؼ الهُاصًت صازل حبهت الخدٍغ

 قغغُت الؿلُت ًلً مهخهغا غلى خمل الؿالح.

ذ  سُت، خُث  la Bleuitوحػخبر نًُت البلٍى أزُغ خاصزت ًخػغى لها اإلاثهكىن، وطلَ بالىالًت الثالثت الخاٍع

غ بأن اإلاثهكين الظًً الخدهىا بالىالًت الثالثت هم  Godardنام الػهُض الكغوس ي  حىصاعص بايهام حِل الخدٍغ

ني الزترانه مً الضازل،  غ الَى ونض مضغىمين مً َغف قغوؿا مً أحل طلَ جم اهًمامهم لجِل الخدٍغ

نام الػهُض غميروف بكخذ جدهُو، وجم حػظًب الػضًض مً الُلبت واإلاثهكين أزىاء الخدهُو، خُث اغخبر 

الػهُض غميروف أن حمُؼ الُلبت واإلاثهكين الظًً الخدهىا بالىالًت الثالثت زىهت مىضؾين صازل حِل 

غ الىَني. ومً هىا أنبدذ ألامُت هي الًامً الىخُض للىجاة مً الػها ب واإلاىث، ونض نامذ لجان الخدٍغ

، خُث 1958الخدهُو ومٍاقدت الجىؾؿت والتي جم ئوكاء ها بالىالًاث بػض الاحخماع اإلاىػهض في صٌؿمبر 

غ الظي نام باغضاصه ًل مً  جم جىكُظ خٌم ؤلاغضام في خو الػضًض مً الُلبت واإلاثهكين، ونض حاء في الخهٍغ

إلاثهكين الظًً جم ئغضامهم بػض الخدهُو والخػظًب الظي س ي أدمحم وس ي نالح خهُلت زهُلت مً الُلبت وا

غ اإلاٌخىب في  شخها نض جم الخدهُو مػهم، زم  486أن  1959أوث  17حػغيىا له، خُث حاء في الخهٍغ

، وزمؿت بغجبت مالػم، و   11خىيمىا وجم جىكُظ ؤلاغضام في خههم، قالهاةمت جًم أعبػت بغجبت مالػم أُو

، و 35، و Adjudantsغض مؿا Aspirants ،19مغشحا   35مً الجىىص 409بغجبت عنُب أُو

ين  ، ًهىم بخهُُم وههض طاحي لالجداص خُث UGEMAوهجض بػض الاؾخهالُ الاجداص الػام للُلبت الجؼاةٍغ

ىن في ماي  ، ئال 1956ًهُى بُان ناصع غً الاجداص أهه وبالغؾم مً ؤلايغاب الظي نام به الُلبت الجؼاةٍغ

ت، وأن الُلبت لم ًهىمىا بضوعهم يما  أن الاجداص لم ًًٌ ٍغ له الضوع الٌبير والهُاصي صازل الثىعة الخدٍغ

ًاهىا غلى هامل اإلاأؾاة التي  ًان ًجب أن ًٍىن في الهكىف ألاولى مً أحل الٌكاح اإلاؿلح، وأن الُلبت 

غ نُاصة الثىعة  . وهظا ما ًإيض أن الكغغُت التي اغخمضث غلحها36غغقتها الجؼاةغ زالُ مغخلت خغب الخدٍغ

 ًاهذ مغجبُت بمُضان الهخاُ واإلاػغيت، وأن اإلاػُاع ألاولي وألاؾاس ي هى الحًىع في ؾاخت الهخاُ.

 مرحلة الاستقالل:-3

لُت سها الحضًث، يما أن 1962 ٌػخبر الُىم الخامـ مً حٍى خي حكهضه الجؼاةغ في جاٍع ، أغظم خضر جاٍع

ت  في الكاجذ  ٍغ ش أي ًىم ئغالن الاؾخهالُ ما هى ئال هدُجت خخمُت ومىُهُت إلغالن الثىعة الخدٍغ هظا الخاٍع

 ، قبػض الاؾخهالُ مباقغة باقغث الؿلُت والهُاصة الؿُاؾُت في الجؼاةغ في غملُت بىاء1954مً هىقمبر 

ت، وطلَ مً أحل اؾخضعاى الخأزغ الٌبير والكغاؽ الظي غغقه املجخمؼ  ىُت الجؼاةٍغ وجأؾِـ الضولت الَى

الجؼاةغي مً زالُ الخٌؿير والخكخِذ الظي غغقخه البنى الثهاقُت والانخهاصًت والؿُاؾُت مً حغاء 
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ججىُض ًل الهىي والُاناث الاؾخػماع ، ولظا لجأث الهُاصة الؿُاؾُت في الجؼاةغ بػض الاؾخهالُ لدسخير و 

ت التي ال ًمًٌ ألي  ت لغصم الهىة السحُهت  التي جغيها الاؾخػماع، ومً الُاناث البكٍغ اإلااصًت مجها والبكٍغ

صولت أو مجخمؼ أن ٌؿخؿني غً ئؾهامها ومكاعيتها في الخىظير والخدًير ألي مكغوع مجخمعي، هجض قئت 

ُت ومٍاهت اإلاثهكين صازل املجخمؼ في هظه الكترة، وغً غالنت اإلاثهكين، ومً هىا ًمٌىىا الدؿاُؤ خُى ويػ

 اإلاثهل بالضولت والحؼب والؿُاؾت في حؼاةغ الاؾخهالُ.

 املثقف في فترة بناء الدولة الىطنية: 3-1

ًاهذ قهُت زالُ مغخلت الاؾخضماع  ًل اإلاػُُاث اإلاخىقغة خُى ألاهخلجيؿُا اإلاؿاعبُت ال جىكي أنها 

ىت ًاهذ جهضؽ أقٍاع )قىلخير( و)عوؾى( وجُالب  الاؾخػماعي وخٍؼ ني، قلهض  زالُ مغخلت البىاء الَى

ًاهذ مخكاغلت ومىكػلت مؼ ألاخاصًت الىاخضة مسخغة نلمها  !باالهضماج والخمازل وهظا قهاء ال هظير له يما 

غي قغاهؼ 37 !وزُبها لؿُل الؿلُان وهظا خؼن ال مثُل له ؿخػمغة نض قاهىن بأن اإلاثهكين في الضولت اإلا ٍو

اهًمىا ئلى نكىف الحؼب غكُت الاؾخهالُ مإيضون بؿلىيهم الخها أن هظا الاهًمام لِـ له هضف 

ىن في الػضًض 38آزغ ؾىي اهتزاع نُػت مً الٌػٌت بػض الاؾخهالُ ىن ٌكتًر ًان اإلاثهكىن الجؼاةٍغ ، قاطا 

مً اإلاميزاث والخهاةو التي ًخميز بها حمُؼ اإلاثهكين مً البالص اإلاؿخػمغة غامت، ألاهخلجيؿُا اإلاؿاعبُت 

ين غً أنغانهم في باقي الضُو اإلاؿاعبُت  زانت، قما هي الكغوم واإلايزاث التي جميز اإلاثهكين الجؼاةٍغ

 ا؟واإلاؿخػمغة غمىم

غي بػٌ اإلاخدبػين واإلاهخمين بمىيىع اإلاثهل في الجؼاةغ، أن اإلاثهكين مػهضون ججاه الثىعة ألن  ٍو

ًاهذ يػُكت ألحل طلَ قهم ًخجىبىن الخىى في اإلاىيىع، وهىاى مً ٌػخهض أن ؾبب  مكاعيتهم يجىىص 

غضصا مجهم أغضم في  الػهضة ًٌمً في ًىن الثىعة لم حػُهم ًل زهتها أزىاء مغخلت الٌكاح اإلاؿلح، بل أن

بػٌ اإلاىاَو بتهمت الخُاهت زانت، زم جدىلذ التهمت، مؼ مغوع ألاًام، ئلى عجؼ وحبن لهُهين باإلاثهل 

 ًجغصاهه مً الهضعة غلى الىًاُ واإلاهاومت.

ًان هىغه ال ًدضر في  في خين ًغي البػٌ آلازغ أن هظه اإلاؼاغم ال أؾاؽ لها مً الصحت، ألن الخؿُير أًا 

ئال ئطا ونؼ جؼوٍض الجماهير ناخبت الخؿُير بىعي ًجػلها جضعى وانػها، وجإمً بًغوعة الػمل مً املجخمؼ 

ا ًي 39أحل جدؿين طلَ الىانؼ أو حؿُيره حظٍع ، ومً زالُ هظًً الغأًين وؿعى إلاػغقت مضي نضم ًل عأي، 

 وؿخُُؼ أن هدضص ما للمثهل الجؼاةغي وما غلُه.

لت ئبان  ومً الصخهُاث اإلاثهكت الباعػة في الجؼاةغ هجض قغخاث غباؽ، والظي غغف مؿيرة هًالُت ٍَى

يُاث ختى بضاًت  ت، ئط اهخهل مً اإلاُالبت باإلاؿاواة والاهضماج مىظ نهاًت الػكٍغ الحهبت الاؾخػماٍع

ألاعبػُيُاث ئلى الاغخضاُ في مىانكه والخؿُير اليؿبي في َغوخاجه وأقٍاعه، ختى اهخهى به ألامغ ئلى جغأؽ أُو 

ت في ؾبخمبر خٍ ، وجغأؾه املجلـ الخأؾِس ي مباقغة بػض الاؾخهالُ لِؿخهُل مً 1958ىمت مإنخت حؼاةٍغ

ٍىن الؿبب ألاولي والغةِس ي لهظه الاؾخهالت هى الازخالف في الغؤي 1963مىهبه هظا في ؾىت  ، ٍو
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ا ما حػله في والخػاعى في اإلاىانل بِىه وبين الهُاصة التي اؾخدىطث غلى الؿلُت ؾضاة الاؾخهالُ وهظ

 نل اإلاػاعيين للؿلُت والىظام في الجؼاةغ.

في الجؼاةغ اإلاؿخهلت ئلى )مثالُخه الجمهىعٍت ألانُلت(، ولًٌ  1962قهض غاص قغخاث غباؽ بػض 

نض ججاوػجه. ئنها مغخلت  63و 62الضًىامٌُُت الاحخماغُت واإلامثلت في خغيت ووكاٍ الدؿُير الظاحي في ؾىتي 

ًاؾترو( التي غغقتها الضولت خضًثت الاؾخهالُ، قكي ؾىت )الاقترايُت( غلى م اؾخهاُ  1963هاؽ )قُضاُ 

قغخاث غباؽ مً عةاؾخه للمجلـ الخأؾِس ي وطلَ الخخجاحه غلى اإلاىاهج ؾير الضًمهغاَُت التي اجبػها 

ًاةؼ الحؼب  ًان ٌؿعى إلعؾاء ع  خُث ًهُى في هظا 1964الضولت، وجم ئًهاقه في  –أخمض بً بلت والظي 

أي  Soviétisationالكأن: "لهض جم ئًهافي ألنهم لم ًغيىا أن أغبر غلىا غً عقط ي اإلاكاعيت في )بلككت 

حػل الجؼاةغ غلى الىمىطج الؿىقُتي( بلضي، ئنها ئًضًىلىحُت َبهذ يض ئعاصة الكػب الجؼاةغي". ولم 

ًان مخػلها حضا بهُم الضًمهغاَُت مؼ اخ  .  40خكاظه بىغُه الاحخماعيٌؿير قغخاث غباؽ عأًه ومىنكه، ونض 

وؾضاة الاؾخهالُ غمضث الؿلُت الؿُاؾُت في الجؼاةغ ئلى بظُ مجهىصاث يبيرة في مجاُ الخػلُم وحػمُمه  

ت، خُث اغخمضث في ألاُو غلى ألاؾاجظة  غلى حمُؼ قئاث املجخمؼ، يما غملذ غلى بػث الجامػت الجؼاةٍغ

ًاهىا ًضع ؾىن بالجامػاث ألاوعبُت وزان ًاهىا في ؾالبُتهم أؾاجظة حاءوا مً الظًً  ت الكغوؿُت مجها، و

ت، وبػٌ ألاؾاجظة الجامػُىن الظًً ًيخمىن ئلى أؾغ مً ألانضام الؿىصاء الظًً بهىا في  الضُو الاؾخػماٍع

الجؼاةغ بػض الاؾخهالُ. ئال أن الؿلُت الؿُاؾُت في الجؼاةغ خضًثت الاؾخهالُ غملذ غلى ؾض الكغاؽ 

جظة الكغوؿُىن الظًً ؾاصعوا حامػت الجؼاةغ بػض الاؾخهالُ ، خُث اؾخػاهذ باألؾاجظة الظي جغيه ألاؾا

ت يهىاغت مجهم  ًاهىا في مػظمهم مثهكىن قُىغُىن والظًً الخدهىا بالجامػت الجؼاةٍغ اإلاخػاوهين والظًً 

 André ماهضوػ  واإلاؿُخي اللُبرالي أهضعي  Rober Saufereyوالتزام، ومً بُجهم البروقؿىع عوبغث ؾىقىعاي 

Mandouse ت الخػلُم  41الظي ٌػخبر أُو مضًغ للخػلُم الػالي بالجؼاةغ اإلاؿخهلت ونض زلكه غلى عأؽ مضًٍغ

 .1967ئلى ؾاًت اؾخهالخه ؾىت  1964الػالي ألاؾخاط مالَ بً هبي مً 

اإلاثهكين قالخبني الاقتراًي يسُاع وخُض وأوخض مً َغف الؿلُت الؿُاؾُت بػض الاؾخهالُ، ويؼ 

ين آهظاى والظًً لم ًٍىهىا بالًغوعة ًإمىىن بىكـ اإلاباصب وألاقٍاع التي اهخهجتها الؿلُت  الجؼاةٍغ

ً ازىين قاما الخسلي غً ألاقٍاع واإلاباصب والاهضماج في الىهج الظي ويػخه الؿلُت،  الؿُاؾُت أمام زُاٍع

لػؼلت والتهمِل، ولم جًٌ هظه الىيػُت زانت وئما الدكبث باإلاباصب املخالكت للمباصب الؿاةضة، وبالخالي ا

بىيػُت اإلاثهل الجؼاةغي قهِ، وئهما غغقتها الػضًض مً الضُو التي زغحذ خضًثا مً الاؾخػماع، خُث 

ًهُى هكام قغابي: "في الهمذ الغهُب الظي أغهب الخىظُم الالصًمهغاَي للؿلُت قان اإلاثهل الػغبي 

 .42و ئما بالضغاعة أو الػؼلت" مدٍىم غلُه ئما باملحاباة أو الىكي،

قهظه الىيػُت التي غغقتها الجؼاةغ بػض الاؾخهالُ غلى ؾغاع باقي الضُو اإلاؿخػمغة والتي خخمذ غلى 

اإلاثهل أن ًسخاع بين الدكبث باإلاباصب والبهاء زاعج الؿغب، وئما الخسلي غً الهىاغاث الخانت 
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الؿلُت الؿُاؾُت بػض هُل الاؾخهالُ مداَت بكئت والاهًمام ئلى الهاقلت، "قكي الجؼاةغ مثال، أنبدذ 

ت جاحغث نغاخت بمكهىم زضمت الضولت وهُبت اإلاىظل الؿامي"  .43مً ألاهخلجيؿُا ؤلاصاٍع

سُت  خي بالػىصة ئلى الهغاءة اإلاىيىغُت للحاصزت الخاٍع وغىى أن ًداُو اإلاثهل أن ًجبر الٌؿغ الخاٍع

ض مً الؿ مىى غلى الترايماث الاحخماغُت الىاحمت غً الخُبُهاث اإلاؿُبت، عاح ٌكاعى في ئياقت اإلاٍؼ

اإلاؿخعجلت للىماطج ألاًضًىلىحُت اإلاؿخىعصة. ولظلَ قاهىا هجض َىاُ قترة خٌم الحؼب الىاخض جأَير 

للمجاُ الثهافي مً َغف املجاُ الؿُاس ي، قاإلاثهل الجؼاةغي غمىما ظل جابػا للؿُاس ي، وهى في أخؿً 

ٍا ؾير مخٍافئ ًان لؼاما غلى اإلاثهل في هظه الحالت أن ًيخج زُاباث جبرع وحػُي ألاخىاُ قٍغ . ومً هىا 

وهظا ما ًمًٌ أن هجضه في الػضًض مً الٌخاباث الغواةُت، والبرامج  44مكغوغُت الزخُاعاث عحل الؿُاؾت

ًاهذ جضاقؼ غً الىهج والىمىطج  ت التي  الخػلُمُت وفي مجاُ الؿِىما واإلاؿغح وبػٌ الٌخاباث الىظٍغ

 قتراًي وألاًضًىلىحُت الحاملت له.الا 

أما اإلاثهكين الظًً بهىا زاعج الؿغب ولم ًضزلىا بِذ الُاغت، قهض غاهىا مً اؾتراجُجُت الخؿُِب، والتي 

ًاهذ جكهل اإلاثهل اإلاغوى غً  قاعيذ أي هظه الاؾتراجُجُت في نىاغت الهىة اإلاكهلُت التي غاصة ما 

سُت التي  ًاهذ ًل الهغاءاث التي خاولذ الىحه آلازغ للجظوع الخاٍع ًدكٍل مجها املجخمؼ الجؼاةغي. ولظلَ 

أن جبرع لهظه الهىة نغاءاث مٍُاهٌُُت زايػت إلًضًىلىحُت اإلاثهل وهى ًظهب أبػض مً الؿلُت في 

 .45مماعؾت ؾلُت حؿُِب هظا الىحه آلازغ

غلى هامل الضولت  وحض اإلاثهكين أهكؿهم زاعج املجاُ، 1988ختى  62قػبر َُى هظه اإلاغخلت مً 

واملجخمؼ، لهض بهىا مخىاحضًً غلى قٍل أقغاص، ولم ٌؿخُُػىا أن ًخٌخلىا في مجمىغت ولم ًٍىهىا 

ىن أي لم ًٍىهىا  هت، ئنهم اوػؼالُىن أيثر مً اؾخمغاٍع لت وغٍغ ت وال بخهالُض ٍَى مغجبُين خها بمضاعؽ قٌٍغ

ت خاملين لكٌغ مخىاعر ومؿدىض غلى مغحػُت عاسخت، يما لم ًٍ ىهىا مإؾؿين لخُاعاث ومضاعؽ قٌٍغ

ًاجب ًاؾين، مىلىص مػمغي، ودمحم خغبي، لهض  ومػغقُت، ومً أبغػهم: مهُكى ألاقغف، مالَ بً هبي، 

أزظون مىانؼ لهم، قهبل الاؾخهالُ اؾخُاغىا أن ًبلىعوا أقٍاعا لهم،  يكغون، ٍو بضأوا ًٌخبىن ٍو

ًاهذ مضقىغت بالخ ت،  ىا في قٌخاباتهم وئؾهاماتهم الكٌٍغ ىُت، لهض اهسَغ خي اإلاخىامي للهىمُت والَى ُاع الخاٍع

ىُت  هظا الخُاع وأؾهمىا قُه. اما بػض الاؾخهالُ قىحضوا أهكؿهم في ويػُت مػهضة، في نلب الهىمُت والَى

وألامت والتي غاصث مً بػُض، غلى هامل الضولت، والتي اغخمضث غلى الُابؼ الكمىلي لخجىب الازخىام 

هت مػُىت غلى هامل املجخمؼ الظي غاوى وجأزغ جدذ ويؼ والؿغم، يما وح ض اإلاثهل هكؿه، وبٍُغ

 .46الاؾخػماع

 املثقف في مرحلة حكم الحزب الىاحد: 3-2

ًي غلى ؾغاع  ًاةؼ الىمىطج الاقترا بػض الاؾخهالُ مباقغة قغغذ الؿلُت الؿُاؾُت في الجؼاةغ في ئعؾاء ع

ت الٌبري، خُث جبيذ الضُو اإلاىػخهت الىهج الػضًض مً الضُو التي اؾخهلذ غً ؤلامبراَى  عٍاث الاؾخػماٍع

الاقتراًي غلى اإلاهاؽ الؿىقُاحي والهُني، وما ًميز هظا الىمىطج هى الُابؼ الكمىلي، يما ؾػذ الؿلُت 
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ًان الضولت الحؼب بهُاصة الحؼب الىاخض وؤلاًضًىلىحُت الىاخضة -الؿُاؾُت في الجؼاةغ لخثبُذ أؾـ أع

الخًاًل وال الخػاٌل مؼ الغؤي وألاقٍاع املخخلكت غجها. قكي ظل هظه الىيػُت يُل حػامل والتي ال جهبل 

ش الجؼاةغ اإلاػانغ؟ وما مىنكه مً ًل هظا؟  وجكاغل اإلاثهل مؼ هظه اإلاغخلت مً جاٍع

ىُت،  ت بػض الاؾخهالُ والتي جخمثل في الَى قاألؾـ ألاًضًىلىحُت التي جأؾؿذ غلحها الضولت الجؼاةٍغ

ًاهذ ال حؿمذ بأن جًاًل الغؤي والخهىعاث واإلاباصب التي جسخلل وجخػاعى مػها. والاقت رايُت وؤلاؾالم، 

ًاهذ حػخمض غلى حسخير حمُؼ  قاإلاؼج بين ألاؾـ الثالزت التي اغخمضتها الؿلُت الؿُاؾُت في الجؼاةغ 

مام هظا الغهان، قاما الهىي والُاناث إلهجاخها، ومً بين هظه الهىي قئت اإلاثهكين، والتي وحضث هكؿها أ

كير الغةِـ هىاعي بىمضًً في هىقمبر  ئلى أن اإلاثهكين في  1974الاهضماج وئما الغقٌ وبالخالي ؤلانهاء. "َو

و الاهدغاف  ؿيرون غلى ٍَغ ين، وأنهم ًضًغون ظهىعهم للثىعة َو اإلاضن جدىلىا ئلى بيرونغاَُين وبغحىاٍػ

ًان اإلاثهكىن باألمـ  زهىما مخدمؿين لالؾخػماع، قانهم الُىم ببؿاَت أزظوا وأخُاها الخُاهت. وئطا 

مٍاهه، قبمجغص أن ًىهي الُالب، الظي ًجِل قبابا زىعٍا، صعاؾخه الجامػُت ختى ًىضمج في مجخمؼ اإلاضن 

ًي"  . 47الاؾتهال

ت اتهام اإلاثهكين وجدؿِؿهم بالظهب، خُث بهي  وغلى أؾاؽ هظا الهُى ًمٌىىا الاؾخضالُ غلى اؾخمغاٍع

بت والكَ، قمجهم مً ازخاع أن ٌسخغ نلمه وزُبه للضقاع غً زُاعاث الؿلُت  اإلاثهل في مىيؼ الٍغ

وجىحهاتها، ختى وئن لم ًًٌ مهخىػا بظلَ، ومجهم مً عقٌ طلَ وأنغ غلى البهاء زاعج مظلت الحؼب 

والظي والضولت وبالخالي خٌم غلى هكؿه بالتهمِل وؤلانهاء. قُىاُ مغخلت خٌم الحؼب الىاخض بالجؼاةغ 

ًان ًماعؽ عنابخه اإلاُلهت غلى ًل الهُاغاث، ظل ؤلاهخاج الثهافي مغانبا مً َغف الؿلُت مما أصي ئلى 

ت، وبهظا بهىا مهمكين مػؼولين  .48مىؼ الٌثير مً اإلاثهكين مً ئبضاء الغأي والخػبير بدٍغ

ًاهذ جماعؾها الؿلُت غلى ًل ؤلاهخاج الثهافي والكٌغي والكني،  وأمام هظه الىيػُت الهػبت، والغنابت التي 

لجأ البػٌ مً اإلاثهكين وزانت الغواةُين مجهم ئلى الخسكي وعاء الٌخاباث الغواةُت واجساط شخهُت 

اإلاثهل البُل املحىعي في عواًخه. ئط ال ًسخلل صوع اإلاثهل في الىانؼ غً صوع اإلاثهل في الغواًت، طلَ أن 

ي اؾخػماُ الكًاء الؿغصي مً أحل جهضًم الغؤٍت أُو ألانىػت التي ًجب أن ًخهىؼ بها الغواتي ف

و البُل اإلاثهل. قمً الىاخُت اإلابضةُت، ال ًسخلل صوع اإلاثهل وهى ًماعؽ صوعه  ؤلاًضًىلىحُت غً ٍَغ

ًان صوع الثاوي أيثر  غلى مؿخىي الىانؼ غً صوع اإلاثهل وهى ًماعؽ هكـ الضوع غلى مؿخىي الؿغص. وعبما 

ه ًًمً له جدهُو ًل ألاخالم التي لم ٌؿخُؼ جدهُهها غلى مؿخىي الىانؼ، أهمُت باليؿبت للغواتي، أله

ت الجهغ باإلاىانل والضقاع  بما قحها الخُباث الؿُاؾُت واإلاٌبىجاث ؤلاًضًىلىحُت اإلاخػلهت أؾاؾا بدٍغ

 . 49غجها

غا ؾلؿا ًًمً  غ الغؤٍت ؤلاًضًىلىحُت جمٍغ ًان ًًمً له جمٍغ ًان ًهىم به الغواتي  غىهغ قالضوع الظي 

الهغاع واإلاىاحهت والبىح باإلاٌبىجاث ؤلاًضًىلىحُت التي ًهىم بها البُل اإلاثهل غلى مؿخىي الؿغص، بِىما 

ًخسكى الغواتي )الؿاعص( في َابؼ الخمىنؼ الكىقي باإلاكهىم الؿغامص ي. طلَ أن هظا اإلاثهل ظل خًىعه 
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ت جخسظ مً شخهُت اإلاثهل مدىعا جضوع  مداًثا لحًىع الغواًت. قمػظم الىهىم الغواةُت الجؼاةٍغ

 .  50خىله مسخلل ألاخضار

ًان  وئطا ما جدبػىا مؿيرة اإلاثهل الجؼاةغي مىظ الاؾخهالُ وزانت مىظ بضاًت الؿبػُىاث هجضه أهه " 

ت في عواًت  ش والهٍى اإلابكغ بالخؿُير الهاصم في عواًت الؿبػُىاث، وهى اإلاىخهض لىانػه والىانض للخاٍع

ً "الثماهُيُاث، وهى اإلاأ أة الىانؼ في عواًت الدؿػُيُاث مً الهغن الػكٍغ   . 51ػوم واإلاهؼوم جدذ َو

 فترة التعددية السياسية وإلاعالمية والعنف املسلح:-4

ش  ت، قبػض جكانم ألاػمت 1988أيخىبغ  05ٌػض جاٍع سا قانال في مؿيرة املجخمؼ والضولت الجؼاةٍغ ، جاٍع

اء اهسكاى أؾػاع البتروُ اتها الضهُا، أنبدذ الضولت غاحؼة غً  1986في  الانخهاصًت مً حغ  ئلى مؿخٍى

ؾض الىكهاث واإلاهاٍعل، وقغغذ في عقؼ ًضها غً صغم أؾػاع اإلاىاص الاؾتهاليُت، يما بضأث ظاهغة الىضعة 

ًاهذ هظه بػٌ بىاصع ألاػمت في حاهبها الانخهاصي، قما هي  في اإلاىاص والاعجكاع اإلاتزاًض ليؿبت البُالت، قاطا 

 اناث ألاولى لبضاًت ألاػمت في حاهبها الؿُاس ي وؤلاًضًىلىجي؟ؤلاعه

اع ألاُو والظي  ً قاإَل أما قُما ًسو البػض الؿُاس ي وؤلاًضًىلىجي قُبضو أهه ًىهؿم ئلى نؿمين أو ئَاٍع

ٌػخبر صازلي والظي ًخمثل في الهغاع الهاةم بين الؼمغ والٌخل اإلاىحىصة في هغم الؿلُت، والظي ًخمثل 

اع الثاوي زانت في  الهغاع بين املحاقظين وؤلانالخُين، مما أونل ئلى الاوؿضاص ويُو ألاقو. أما ؤلَا

والظي ًخمثل في الؿُام الػام الػالمي وزانت غلى مؿخىي ؤلاًضًىلىجي، خُث قهضث هظه الكترة انهُاع 

الضُو  اإلاػؿٌغ الكغقي وجكٌَ الاجداص الؿىقُاحي وؾهٍى حضاع بغلين. قهض مؿذ هظه ألاػمت ًل

ًاهذ جدبنى الىهج الاقتراًي، ومً يمً هظه ألاهظمت، الىظام والؿلُت في الجؼاةغ خُث ال  وألاهظمت التي 

ًمًٌ أن جٍىن بمىأي غما ًدضر مً حؿيراث في الػالم. وبهظا جٍىن الجؼاةغ نض صزلذ مغخلت حضًضة، وهي 

لدؿاُؤ خُى ويػُت وصوع اإلاثهل في مغخلت الخػضصًت الحؼبُت، الؿُاؾُت، والصحكُت. ومً هىا ًمٌىىا ا

ًان له صوع في هظه الػملُت؟  هظه اإلاغخلت. قما مىنؼ اإلاثهل مً هظه الخؿيراث الحانلت في الجؼاةغ، وهل 

قالحغيت الكػبُت والتي عاقهها اإلاىار الؿُاس ي الجضًض، نض لهُذ اعجُاخا يبيرا مً نبل ؾالبُت اإلاثهكين 

ه الخهىم، والظًً لُاإلاا هايلىا بٍل شجاغت مً أحل هظا، خُث مً الجامػُين وؤلاغالمُين غلى وح

ًان  ػت وغمُهت وػغؼع أع هت ؾَغ هجحذ هظه الحغيت الكػبُت خها في زلو مجاُ حضًض والظي جم بٍُغ

الىظام البيرونغاَي، والظي غمل غلى زىو املجخمؼ. ولٌىه نام بػملُت اههالب لِـ قهِ يض الهُم التي 

ت، الضًمهغاَُت واإلاؿاواة في الحهىم...، ًاهذ جبضو أنها ججمػه ًالحٍغ م في مجاُ واخض مً أحل الىًاُ 

ىن( يما ٌؿمحهم  لٌجها اههلبذ يض ألاقغاص أهكؿهم بهكتهم خاملين لهظه الهُم. قهإالء )اإلاثهكىن الػًٍى

البيرونغاَُت، ، والظًً غاهىا يثيرا مً ألاقٍاُ املخخلكت مً الًؿِ والغنابت مً نبل Gramsciؾغامص ي 

و )البرايؿِـ  ( والظي جغحم غىض أؾلبُتهم، في الىنىف بالهكىف Praxisهظغا لدكبثهم بالجماهير غً ٍَغ

ًان اإلاثهكىن مجغصًً مً أًت وؾُلت 52ألاولى مً أحل الىًاُ الكػبي . وأمام هظا الكٍل مً الىًاُ، أًً 

اث وزانت  للضقاع والىنىف أمام الخهم والضقاع يض هظام الحٌم، ومؼ خو ألاقغاص، ومً أحل الحٍغ
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ًاصًمُت ... ولٌجهم لم ًٍىهىا مؿخػضًً، وال مخىنػين أن ًجضوا أهكؿهم في مىاحهت املجخمؼ في  ت ألا الحٍغ

ض أن جإؾـ )مجخمؼ  ًاهذ ناةمت غلى أؾاؽ أنها جٍغ ن  خض طاجه. طلَ أن الثهاقت التي بضأث في الخٍى 

ً )بالكُاَين(   . 53مالةٍي(، وجىػذ آلازٍغ

وهدُجت لهظه الىيػُت، وحض اإلاثهكين أهكؿهم غلى الهامل مخسلكين غً الحغيت الاحخماغُت، بل أيثر     

ؿت ٌؿهل الاههًاى  مً هظا، قهض وحضوا أهكؿهم في ويػُت ألاغضاء لهظه الحغيت، قهض أنبدىا قَغ

ب في اإلاػنى والظي غلحها، وضحاًا مؿتهضقين للهًاء غلحهم. قالضًىامٌُُت الاحخماغُت، نض غغقذ اههال 

كا غمُها في قػىع اإلاثهكين وغٌـ )نىعة  اوػٌـ غلى اإلاثهكين في قترجين، قكي الكترة ألاولى زلو حكَى

ًاهىا ٌػخبرون )أنضناء الكػب(، في خين حػل مجهم الخهىم في الكترة الثاهُت، قهإالء  طواتهم(، ئط 

جابهىا وقو اإلاػاًير ا و الٌخابت وههاف ألاقٍاع ... ئلخ، الخهىم )اإلاثهكين( لم ًىاحهىا، ٍو إلاػخاصة، غً ٍَغ

ًاهذ ممىىغت أو مغانبت مً َغف البيرونغاَُت، ولٌجها بهُذ ألاصاة اإلاألىقت للكػل  ًل الُغم التي 

ؿخالىن في بػٌ ألاخُان بُغم بكػت وقيُػت  . 54الؿُاس ي. ولٌجهم آلان )اإلاثهكين( ًداعبىن َو

ًاه أي اإلامثلين  –حامػُين وأَباء، صحاقُين وههابُين  –ىا اإلاثهكين قالطحاًا ألاواةل للػىل اإلاؿلح 

لآلعاء الىهضًت وزانت اإلاخػلهت مجها بالىهاف الػمىمي والهًاًا التي تهم املجخمؼ املحٍىم غلُه بالخُُئت 

ش اؾخُال ه وطلَ لضعحت جأزيرها غلى الجماهير الكػبُت. ومً بين هإالء الطحاًا هجض )حُاللي لُابـ(. قخاٍع

ًاهذ هظه  1993في ماعؽ  ٌػخبر جضقِىا إلاغخلت الاؾخُاالث التي مؿذ الػكغاث مً اإلاثهكين. خُث 

ت وجأزظ قٍل َهىؽ. قمً قهغ ماي  هت وخكُت وبغبٍغ  1994ئلى ؾاًت صٌؿمبر  1993الاؾخُاالث جخم بٍُغ

حامػُا، مً بُجهم  20صحكُا، ومً بُجهم يخاب وقػغاء، وجم اؾخُاُ في هكـ الكترة أيثر مً  23جم اؾخُاُ 

اث الػلُا، ويظلَ قىاهين مً َغاػ غالمي في مجاُ ألاؾىُت واإلاؿغح، وأيثر مً غكغة  أؾاجظة مً اإلاؿخٍى

 . 55ههابُين، وزانت الظًً ًيكُىن في نُاع الخػلُم

ًاهىا ًان اإلاثهكين اإلاؿخالين أؾاجظة مً الىحىه اإلاكهىص لها بالخأهل الػلمي يما   قكي الهُاع الجامعي، 

ًاهذ جخم غملُت الاؾخُاُ في بػٌ ألاخُان أمام مغأي الجمُؼ،  ًدظىن باخترام يبير مً َغف الجمُؼ. ونض 

ًاهىا ًمثلىن ما  وطلَ مً أحل الترهُب وئغُاء اإلاثاُ للؿير. قهظه الكئت مً اإلاثهكين الظًً اؾخُلىا 

ًاهىا ًدظىن باإلنؿاء Maitres du sens، ومػلمي اإلاػنى Porteurs du sensوؿمحهم بدملت للمػنى  ، ونض 

ىن غبر وؾاةل ؤلاغالم  كاًع ًاهىا ًخضزلىن َو مً َغف اإلاهغبين مجهم، بل مً َغف ؾالبُت الجماهير. قهض 

ىن والجغاةض اإلاػغوقت، واملحايغاث( خُى الٌثير مً اإلاىايُؼ والتي جٍىن في بػٌ ألاخُان زاعحت  )الخلكٍؼ

ًاهىا ًًػىن الهُم واإلاثل مً أحل ئعؾاء جسههاتهم، ولًٌ ألاهم مً ًل  غً مجاالث هظا هى أنهم 

 .56مػالم إلاكغوع مجخمؼ

ت ألازيرة مً الهغن  وغلى الغؾم مً الهػىباث والتهضًضاث التي لهحها اإلاثهكىن أزىاء ألاػمت في الػكٍغ

ت والثهاقُت، وبُغم  ً، ئال أهىا هجض عحاال ووؿاء بهىا ٌػملىن غلى جدمل مؿإولُاتهم الكٌٍغ  الػكٍغ

يكئىن  عؾىن، ًٌخبىن، ًيكغون مهاالث ويخب، ًخضزلىن غبر وؾاةل ؤلاغالم، ٍو
ًاهىا ًض  مسخلكت، قهض 
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صوع اليكغ، يما غملىا غلى ئخُاء بػٌ املجالث، وئهخاج مىخىحاث قىُت. لهض ويػىا ًل اهخماماتهم، 

ًائهم، ومػاهحهم ألازالنُت، في زضمت املجخمؼ، وألامت، ونض  هظتهم، ووغحهم، وط ونلذ لضعحت الخطحُت ٍو

لت للمثهكين اإلاؿخالين.57بأعواخهم وأهكؿهم  . وهظا ما ًمًٌ أن جبِىه الهاةمت الٍُى

وأمام هظه الىيػُت في ؾىىاث الدؿػُيُاث، والتي جميزث بالػىل اإلاؿلح ويثرة الاؾخُاالث، وحض اإلاثهكىن 

ىن ئلى الهمذ، أو الالخدام  ً ئلى الًغ  .58والاهًمام ئلى الخُاع ؤلانالحي الجضًضالىهضًىن أهكؿهم مًٍُغ

وغلى الغؾم مً هظا بهي الٌثير مً اإلاثهكين غلى نىاغاتهم ووكاَاتهم ولى بهىعة مددكمت، ووقو ما 

 حؿمده به الظغوف.

ًبهى مىيىع اإلاثهل مً اإلاىايُؼ التي جثير الٌثير مً الىهاف والجضُ مً نبل الباخثين الخاثمة: 

حخماعي وؤلاوؿاوي والثهافي، وال ًؼاُ املجخمؼ بداحت لىحىص اإلاثهل الىهضي والضاعؾين في املجاُ الا 

يخج له اإلاكاهُم والهُم والضالالث والتي ال  غؾم له الخُِ اإلاؿخهبلُت، ٍو غي ًي ًدضص له ألاهضاف ٍو والخىٍى

خُىع بضونها.  جاص الحلُى أما باليؿبت للمثهل الجؼاةغي الحالي قهى مُالب باًًمًٌ للمجخمؼ أن ًىمى ٍو

اث، ومً زم  حىبت التي ًُغخها الىانؼ واملجخمؼ باؾخمغاع، وطلَ بترحمتوألا  هظه الىناتؼ ئلى مكاهُم وهظٍغ

خ ت ختى ًدؿنى له قهم هظا الىانؼ الظي ًخؿير ٍو ُ نُاؾتها في قٍل اَغ هظٍغ يما أن اإلاثهل  باؾخمغاع. دى

ت والػمُهت التي ٌكهضها املجخمؼ حغاء الخُىع اإلادؿاعع والغهُب  الجؼاةغي ملؼم بمىايبت الخدىالث الجظٍع

 .الظي حػغقه وؾاةل الاغالم والاجهاُ الحضًثت
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 امللخص:

بال٣ُم الؿلى٦ُت و  بهخاج مٗاوي زانت بالجؿضو  الاؾخسضام الاحخماعي للمخىن الكٟهُت ٌٗمل ٖلى نىاٖت

ُت وخضوص الًٟاءاث الاحخماُٖتالخانت به حٗم ت الىٖى هي حٗمل و  ل ٦مىحهاث لألٞغاص بدُث جبحن الهٍى

ُٟي بحن اإلاظ٦غ ، اإلااهث لخاؾـ لىٕى مً الاػصواحُت )ؤهىزت/ط٧ىعة( ٨ًمل ؤخضها آلازغو  ٖلى الٟهل الْى

ت ٩٦ل حٗمل ٖلى جغبُت وخث ألاٞغاص ٖلى هٕى مً الالتزاماث جسض ، م الاحخماعياإلاخىن مىحهت للٟئاث الٗمٍغ

مؿخسضمت ٖلى و  الث٣افي ال ػالذ مىحىصةو  بن اإلاخىن الكٟهُت ٚىُت بال٣ُم ٖلى ٖال٢ت بالىا٢٘ الاحخماعي

ت م مً ٧ل الخٛحراث البيٍُى ها املجخم٘ املحلي. و  هُا١ واؾ٘ ٖلى الٚغ  اله٩ُلُت التي ٖٞغ

 ىعة.الظ٧، ألاهىزت، الىٕى الاحخماعي، ال٣ُم، الكٟهُاثالكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

The social use of the oral corpus works to form and produce meanings and ther 

corous with behavioral values its ouen Also it given an identity and limited spaces 

to the individuels and separated between (mal/femal) and complet cachother 

addresses all categories in the socety in a longscal in spite of all its changees. 

Key words : Oralities, Values, Social Gender, fiminity, masculin. 
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ت وؤلاقاعاث و تهخم  الغمىػ ٖلى ؤنها ؤهماٍ قبه زابخت حٗبر ًٖ و  الٗالماثألاهثربىلىحُا باألوؿا١ الغمٍؼ

ت ىلي ال٨ثحر مً الضعاؾاث اهخمام بالٜ لل٩لمت اإلاىُى٢ت ج، الاحخماعي "الكٟهُاث" ؤي ال٣ىالب اللٍٛى

جخمحز باؾخسضامها ، ٢ُممٗاوي ؾلى٦ُت و ٢اصعة ٖلى اؾدُٗاب  ألنهاحٗخبرها ههىم لها بٗضها الضاللي و 

٤ حؿخسضم في ؾُا١ الخساَب/الخىا، اإلا٨ث٠ في الىؾِ املحلي ال ًم٨ً ٞهمها بال بالغحٕى بلُه نل ٞو

ُٟت مدضصة ٢ض ال جسغج ٖنها.الاجٟا١ الجمعي)مبضؤ مخٗا٢ض ٖلُه    ( طاث م٣هضًت جسضم ْو

ت مً ال٣ُم جدى٫  ٞهي في هٓغ الكباب ، بلى ٢ُمت الىٕى الاحخماعي للكٟهُاث ٢ضعة ٖلى بلىعة مجمٖى

شالخجغبت و ، هاججت ًٖ الخبرة، مهضع لل٣ُمت يُت للظ٧ىعة وألا ، الخاٍع  لهظا، هىزتجه٠ الُبُٗت الخ٩ٍى

 بلى: في اإلاُضان )الىؾِ املحلي( جم اللجىءمىهجُا 

صعحت الخ٨غاع بٗض ٖغيها ٖلى ٞئت الكباب جهي٠ُ ألامثا٫ خؿب اإلاًامحن وجغجُبها خؿب قضة و  -

 الخ٣ؿُم الاحخماعي لألهىزتو  جيؿُتاإلاٗبرة ًٖ الخهائو ال اإلاخىن اإلاؿخٗملت في الُىميؤي الغحٕى بلى 

 .الظ٧ىعةو 

الث الكبابو  مدخىي اإلاخىن بالغحٕى بلى اإلاُضانو  إلاًامحناً ال٨ك٠ ٖ - تهم لها. في هظه و  بلى جإٍو عٍئ

٦ُبي م٘ عبِ ٧ل طل٪ باإلاماعؾاث والخهىعاث اإلاغخلت ؾنهخم بالجاهب الضاللي ؤ٦ثر مً الجاهب التر 

 .الخمثالثو 

ت/مىُى٢ت للمتن الٗالماث مً لٛت /اإلاغصصون و٫ اإلاىخجىن اًد ت  ج٨ك٠ ماصًت بلى ؤ٣ًىهىاث قٍٟى ًٖ هٍى

٣ا إلابضؤ اإلامازلت  الح٨م ٖلى اهخماء هظا الٟغص بلى ٞئت ؤو هٕىالاهخضاء و -الخ٣ا-الٟغص الاحخماُٖت لدؿهل ٞو

ُت. ل٨ً اإلاالخٔ لضي ٞئت الكباب وحىص ه هامما ًجٗل، ٚحرهبحن الٟغص و  ت الىٖى امل للخُٛحر حٗبر ًٖ الهٍى

ت و  ت والضًيُت جخإزغ بالخىحهاث الٞاإلاخىن ، صالالث حضًض اثط االظو١ حٗال منهٞخىامي ٢ُم الحٍغ ٨ٍٟغ

ت جخجلى مً زال٫ اللٛت ب٣ُىؾُت ناعم الىٕى الاحخماعيٍداٍ و  لُستز٫ ، الحًاعي والىٓام اإلاٗغفي و 

 ٢ُمها.الكٟهُت و 

اث  عابِ بحن اإلاماعؾاث  ٦ما ًم٨ً اٞتراى وحىص، لٛتمٗلىت  بًضًىلىحُابىنٟها ًم٨ً الىٓغ للكٍٟى

ٞخضاو٫ اإلاتن ٖلى هُا١ ، ٞاإلاٟغصاث صازل اإلاتن ح٨ٗـ ما هى زاعحه، الؿلى٦ُاث الاحخماُٖتت و اللؿاهُ

ت الٛغى مىه الخٗبحر ًٖ الاحخماعي لضي الكباب وبم٩اهُت  واؾ٘ ت مً ال٣ىالب اللٍٛى الازخُاع بحن مجمٖى

زىائُاث عي مثل: بالىٕى الاحخما ٧ل ما له ٖال٢تو  ألاوؿا١ الث٣اُٞت، ال٣ُم ًم٨ىىا مً الىنى٫ بلى

٨ث٠ُ ٖباعة ًٖ ج الكٟهي اإلاتنٞ ....الخ(زمثالث خى٫ الجؿضو  جهىعاثمٗاوي الٟدىلت و )الظ٧ىعة/ألاهىزت 

 احخماعي.، للٛت طو بٗض ز٣افي

تراٝ بإن ، ال٣ُم الىاحب الالتزام بهاحٗبر ًٖ الؿلى٦ُاث و  الكٟهُاث م٘ الخُاباث الث٣اٞت َ٘ج٣ا م٘ الٖا

م مً حم تو  الُخهاإلاتن ٖلى الٚغ َاب٘ الخ٨ث٠ُ الٛاًت مىه الخىحه هدى مخل٣ي مٗغوٝ و  َا٢خه الخٗبحًر
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الىٓغة للىٕى -في ما حٗل٤ بالجىىؾت  جىحهاتهمٌٗبر ًٖ ٢ُمهم و مجخم٘( ٞهى -)ؤخض ؤٞغاص الجماٖت

 بلى ه٣لها بلى آلازغ. /اإلاخضاو٫ وحهت هٓغ مكتر٦ت ٌؿعى اإلاىخجهدً ؤمام ، -الاحخماعي

ت و  ممىهجُا ًجب الاهخما لهظا ًجب جدب٘ ، اإلاغاص حُِٗىهالؿلى٥ و ، الضاللت الث٣اُٞتبالضاللت اللٍٛى

الٗباعاث اإلاهاخبت الجمل و ، عص الٟٗلو  ٖلى مؿخىي اللٛت وألاصاءو  مؿخىي اإلاتنالخٛحراث التي جدضر ٖلى 

ت وحىص مؿإل مغاٖاة٦ما ؤهه ًجب ٞهم الخ٣ُٗباث ٖلى اإلاتن ، للمتن )ؤزىاء لحٓاث بهجاػ ٞٗل ال٨الم(

٠ُ اإلاخٗضص، ٞهم حضًض للمتنو  زُاباث حضًضة ت لها نٟت الخْى ، لهظا جخٗضص مٗاهيها، ٞالٗالمت اللٍٛى

ت الث٣اٞت و الهض الغبِ بحن ٧ل اإلاٗاوي/ال٣ُم و  ججلُاتها مً زال٫ الكٟهُاثٝ هى الىنى٫ بلى عمٍؼ

 اإلاىحىصة.

بما ؤن الكٟهُاث لها زانُت ، بهخاج ال٣ُم بٖاصةهي جًمً بهخاج و ألن اإلاخىن جخمحز ب٣ضعتها ٖلى الخىانل ٞ

ت بحن الجماٖاث ؾلى٦ُاتهم )اإلاتن ٌؿخمض و  ٢ُمهمو  ٞهي جم٨ىىا مً الىنى٫ بلى جمثالث ألاٞغاص، الاؾخمغاٍع

حٗبر ًٖ ، ز٣افي، احخماعيلىا٢٘ بازخهاع هي جمثُل ، ٢ُمها(٢ىجه مً زال٫ اعجباَه بالث٣اٞت وبمٗاهيها و 

بًجاص جمى٢ٗاث للظاث  ٢ض ج٩ىن الٛاًت منها، هي او٩ٗاؽ للىا٢٘ الاحخماعيو  ىلتألاصواع اإلاكٛاإلا٩اهاث و 

ت(.و  اإلاظ٦غ/اإلااهث )جترحم ٦ٗباعاث  جغا٦ُب لٍٛى

 قيم الجسد:و  املشافهة

جًبِ اإلاماعؾاث ، الهضٝ هى زل٤ ؤهمىطج للجؿض ٩ًىن زُابُا ًجب ؤن جخماهي مٗه ٧ل ألاحؿاص

مُلىب جىخُض الؿلى٦ُاث لُخدى٫ بلى نىعة همُُت حؿخجُب ، خجٗل مىه مغحٗالالخُابُت الؿلى٦ُت و 

، ألا٧ل، بك٩ل مىٓم إل٣ًإ اإلا٣ضؽ ًىضمج في اإلاٗامالث ًسً٘ لىيُٗاث مدضصة )ويُٗاث الجلىؽ

  (.الىٓغ...الخ

اث لخٗمُم مماعؾاث الجؿض  ؛بٗض ؤن ٣ًٟض الظاحي ًجب ؤن ًىسٍغ في الاحخماعي ًخم الاؾخٗاهت بالكٍٟى

ُٟت ال٣ُم اإلاىحىصة في اإلاتن هي عبِ الجؿض بمٟاهُم ؤلاهخاج 1، ويإ الجؿضًتؤي ج٣ىحن ألا  الٟٗالُت و  ْو

 . ٢ُم الٛحرو  ًجب ؤن جًبِ ٧ل خغ٧اجه إلاىاحهت ال٣ُم الىاٞضة/الجضًضة

خه في و  في بَاعها َابٗا الغحلو  بلى جغؾُم الجؿض بدُث جبضوا اإلاغؤة اللٛت حؿعى ا هدُجت لًٍٗى مُبٖى

  2لبِئت التي جٟغى جباص٫ لبٌٗ الؿماث الث٣اُٞت"الجماٖاث ؤو ا

ؼي ٣ِٞ و اإلاالخٔ ؤن اؾخسضام اإلاتن لضي الكباب ً ه بخٟؿحراث بُىلىحُت غبٍُستز٫ الجؿض في الٍٛغ

ًسً٘ لل٣ُم  طو َاب٘ زام بياٞت نٟت الكهىة بلى الىٕى الاحخماعي خى٫ الجؿض بلى ٦ُان، قائٗت

"مجمٕى الثىائُاث ، الكٝغ ًجب ؤن ًسً٘ للثىائُاث اإلاىحىصة حؼء مً"عؤؾما٫ عمؼي  الجؿض، اإلاخماًؼة

ت اإلاخٗاعيت؛ الحكمت/الؿٟىع   3الُهاعة/الىجاؾت."، ألانل/الضزُل، الًُٟلت/ؤلازم، ألازال٢ُت اإلاُٗاٍع
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 جغجبِ بال٣ُم الحكمت، مً زال٫ اللٛت اإلاخضاولت خى٫ الجؿض ًم٨ً ؤن هالخٔ ؤهه ٖباعة ًٖ ٖالمت صالت

٤ حٗمل الحُاء و  ٞاإلاخىن ٚىُت ، جغاعي ؤن ًضمج هظا الجؿض في الاحخماعي اؾتراجُجُاثالكٟهُاث ٞو

ُب والترهُب حر بضائل لألٞغاص للخٗامل زىائُت الثىاب وال٣ٗاب ٧ل هظا لتروٌٍ الجؿض و ، بٗباعاث التٚر جٞى

، الٗاعو بزباجه ألهه ٖلى ٖال٢ت بمٟاهُم ٧ؤاإلاخىن جىُل٤ مً ٢ىاٖض ؤزال٢ُت لىٟي الجؿض  حلمٗه. 

، اإلاباح، اإلامىٕى، الحغام، لهظا هجض ؤن الجؿض ًسً٘ لثىائُت الحال٫ مؿخ٣غ للٟخىت.و  اللظة ، الكب٣ُت

٤ هظه الثىائُاث ًخدضص م٩اهه ووُْٟخه. اإلاؿمىح  ٞو

ت الب٣اءىُْٟت خٟٔ اليؿل و ب جغبُهإلاخىن عبِ الجؿض ب٣ُم ٧الخهىبت و جغاعي ا لهظا ، يمان اؾخمغاٍع

 .الىٕىو  خِ الؿاللي ألاخاصي الاججاه مً زال٫ املحاٞٓت ٖلى الجؿضال -ه٣اء-ًجب املحاٞٓت ٖلى 

للظاث )مثل اإلاغآة ؤي  غاه آلازغون ؤي الجؼء اإلاضع٥ الىاحب عئٍت مً آلازغ ماؾـما ً الجؿض/الظاث هى

ت بْهاع بهى ما ًاو٫ بطن ًجو  الاو٩ٗاؽ( و٩ٗاؽ بلؼامُت الخ٨غاع لال ؛الخُاب٤-الالتزام بالخمازلو  الٛحًر

ضه آلازغ بن  .الٓهىع الخجلي و  ًًبِالازخالٝ  ذًمىٌكإ في اإلاتن  حل ما ، آلازغ...الخ، ألار، ألاب، ٦ما ًٍغ

جدُذ ، مازل ٣ِٞجزل٤  مً ؤحل الىا٢٘ ح٨ٗـ ما هى مىحىص فيؤلازٟاء/الُمـ في اللٛت  اؾتراجُجُت

ٕى اإلاًاص لل٣ُم. بدُث ًهبذ ألاٞغاص اإلامىالخجلي ٞخبحن اإلاؿمىح بالٓهىع و  جاؾـ لهظااإلاخىن الكٟهُت و 

الاؾخسضام الىاؾ٘  " مً زال٫ اللٛتألها املعمم"٫جإؾِـ الٛاًت مً الكٟهُت  في آلان هٟؿه "ٚحر" و"طاث"

 .جبجي ال٣ُم اإلاىحىصة ٞيهااٖض ٖلى الترؾُش و ٌؿللمخىن 

، ال٣ض، ًت )ال٣ىامجغ٦ؼ ٖلى الهٟاث الجؿضزل٤ ال٣غائً للخضلُل ٖلى الجؿض و٢ُمه و حٗمل اللٛت ٖلى 

ت؛ اإلاُى٫ والاؾخٗضاصاث بحن الظ٧ىعي و ًخم الخإؾ، ال٣بذ(الجما٫ و  مً ، ألاهثىي ِـ لالزخالٝ في الهٍى

ؿحن ًخمحز ب٣ُمت ال٣ٗل الُاُٚت ؤخض الجي، الخهيُُٟت ٤ اللٛت الحاملت للمٗاوي الىنُٟت ؤوزال٫ زل

. مً زال٫ قبىب اليؿا في وحىهها(و  لها)قبىب الغحا٫ في ٣ٖى  آلازغ ًخمخ٘ ب٣ُم حمالُت/حؿضًت ٣ِٞو 

ًٖ ال٣ُم اإلاغجبُت بها ٞاألهىزت بطا عبُذ ب٣ُم الجما٫ الجؿضي جسخهغ و  ًٖ ال٨ُىىهت ؤلاٞهاحاإلاتن ًخم 

ؤي الٟدىلت  ال٣ىة، ألاوـ م٣ابل الظ٧ىعة التي جغجبِ بالخكىهتالحىان و ، الل٠ُ، الغ٢ت، ي الٟٗتف

 .وال٣ضعة

اء، حل ب٣ُم الىجضةبِ الغ جًغ  هظا بدض طاجه نىاٖت و  ال٣ىة بِىما اإلاغؤة جغبِ ب٣ُم ؤزغي البإؽ و ، الٞى

بِىما ٌؿخٗض الظ٦غ ، الحىىو  جخه٠ بالغ٢تو  للمٗجى للٟهل في الحخماعي. "ٞاألهثى حؿخٗض للحًاهت

بِىما ال ًل٤ُ بغحل ؤن ًُلب خماًت اإلاغؤة ، هي جُلب الحماًت الغحل لهاو  ال٣ىة.و  ٍخه٠ بالبإؽو ، للىجضة

بِىما ال ًل٤ُ باإلاغؤة ؤن ، هى الظي ًُلب ًض اإلاغؤةو ، في خحن ؤن اإلاغؤة ؤمُل للضٞإ، الغحل ؤمُل للهجىمو ، له

 4الجغؤة."و  الؿتر بِىما هى ًخدلى باإل٢ضامو  هي جخدلى بالهىن ، جُلب ًض عحل

٨ً ؤن ًخجلى ال ًمو  لهظا ٞال٣ُم الجمالُت التي ًىن٠ بها حؿض اإلاغؤة ًجب ؤن جبظ٫ للؼوج ٣ِٞ صون ٚحره

ت مدضصة ُاءجدضص الٗىعة  بضوعة الحُاة ؤي بٗض الؼواج ٣ِٞ. هظا الجؿض ألاهثىي بال في مغاخل ٖمٍغ  إٖل
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ًغي اإلاخضاولىن للمتن مً ٞئت الكباب ؤن الجؿض ال ًجب ؤن ٩ًىن ٖباعة ًٖ ؾلٗت ، ه٢ُممٗجى للجؿض و 

 لإلهجاب.و  ًسخهغ ٧ألت لإلعجاب ال ًجب ؤن، اإلاخٗاٝع ٖليها الاحخماُٖت ال٣ُم ًجب ؤن ًخماهى م٘

مً هىا ًيكإ ٞهم زام للجؿض اإلامخى٘ ؤو اإلامىٕى ألهه ال ًجب ؤن ًمخ٘ بال مً زال٫ الاعجباٍ بالغحل 

ُُٟت ؤلاهجاب ت و بما ؤن الجؿض و ، التربُتو  بغباٍ احخماعي لخضمت ْو بٗىانغ ٢بل هظه اإلاغخلت ًغبِ بهٍى

ُٟت ًغبِ باألنل مثال ب٣ُم الجيـ لظا ًجب ؤن ًحجب )و  حماٖاث الاهخماءو  ألاٞغاص ، ألاؾغة، حٍٗغ

تحؿخسضم  غ اإلاى٘ و  ٢ُمت الٗظٍع  (.جدبٗها ٢ُم ؤزغي ٣٦ُمت الكٝغو  الحجب٦ُٛاء لخبًر

حر ؤزال١ و  الكٟهُت صوع ال٣ُم مٗاًحر ًجب ؤن ًداٞٔ ٖليها ألاٞغاص ٧ىيُٗاث الجؿض لظا ال ًدكبه جٞى

مً ألازغ ال٣ىة و  ال٠ُٗو  حىانال، الحُاء، الغ٢ت، ل٠ُالظ٧ىع باإلهار ًُلب مً ؤخض الجيؿحن ال

 ال٣ُم ؾلى٦ُا.ب ًُلب مً ألاٞغاص ؤن ًلتزمىا، الهالبتو 

ال ًخٗل٤ ألامغ ، خٗبحر ًٖ الخماًؼ في ال٣ىةلل٢ىة الخضبحر املخاجلت و و  م مثل اإلا٨غ الضهاءجغجبِ اإلاغؤة ب٣ُ

ائ٠ مخماًؼة و الاؾخدبإ بو  باإل٢هاء الجم٘ بحن ٦ُىىهخحن ، ج٣ؿُم الاحخماعي ٣ِٞل بغبِ ألاٞغاص بْى

ججٗل منها اإلاخىن الضهاء وجيؿبها لألهثى و و  الحُلت، لب ٢ُم اإلا٨غون٠ للكغا٦ت بُنهما. ل٨نها حٛو ، مخٟغصجحن

 .اإلاباصعة لُلب اللظة

لب لظا ًجب ؤن ٩ًىن ٖا٢ال للخٛ، ًدمل اؾمه، بلُه جيؿب ألاقُاءو  اإلاؿئى٫ اإلاتن ًبحن ألاصواع ٞالغحل هى 

   ٖلى ال٣ُم التي جيؿب للمغؤة.

ُُٟتهظه الخغوج ًٖ   زايٗحن ألاهىزت ٚحرًجٗل ٧ل مً الظ٧ىعة و  اإلاىحىصة في اللٛت الكٟهُت الْى

ل٨ً اإلاغؤة التي "، خضًضًت'، عاحل، زكبت"٢ض ج٩ىن اإلاغؤة '، الخىضًضو  للخ٣ُُم الاحخماعي بل بلى الى٨غان

ت، ٪ٞهي جسغج بظل، ج٩ىن ٦ظل٪ ال حٗىص امغؤة تها ألاهثٍى ٞخهبذ زلىا مً ، لً جهحر عحالو ، ًٖ ؾٍى

خه..."و  مً هىا ًجضع ب٩ل مً الغحلو ، الظ٧ىعةؾماث ألاهىزت و    5اإلاغؤة ؤن ًب٣ى ٖلى ؾٍى

للماؾؿت الؼوحُت لِؿذ و  اإلاجز٫ و  حؿُحر ألاؾغة، هىا٥ مخىن جغي ؤن هىا٥ صوما بصاعة للكإن الُىمي

الخضبحر ٖلى خؿً الخهٝغ و  ًٓهغر بل هى مخٗل٤ بال٣ضعة ٣ِٞ اإلاتن بالًغوعة خ٨غا ٖلى الظ٧ىع ؤو ؤلاها

جداو٫ الىنى٫ بلى مً هىا حكُ٘ الكٟهُاث للخ٩امل و ، ؤنها زانت بالغحل ل٨ىه ال ًىٟيها ًٖ اإلاغؤة

ً. الخإؾِـ للثىائُت الخ٩املُت. عبِ الؼواج باإلهجاب  ً مسخلٟحن مخماًٍؼ ٢ىة  ؤي ؤنالاؾخ٣غاع بحن ٖىهٍغ

ٍت ال جمى٘ ؾترها. ؤي ؤنها عئ في باليؿبت للكباب لحجب اإلاغؤة و هى مبرع ٧احهت لخل٤ الحُاة. و الجيـ مى 

نها ؤي الؼوج  الجيـ بل حُٗض صمجه واؾخسضامه بهٟت مىٓمت. لهظا ٞخباص٫ اليؿاء وخٟٔ اإلاغؤة ل٣ٍغ

٘ البدث ؤو ٖلى ألا٢ل اإلاغؤة جخدمل مؿاولُت ؤهىزتها بط ٌٗخ٣ض مجخمو  الغاحل للمغؤة(-الٗكحر )اإلاغؤة للغاحل

بطا جم الالتزام بال٣ُم مً َٝغ اإلاغؤة ٞةنها جدهل ٖلى الجؼء الٛالب ؤن اإلاتن مىحه للمغؤة بالضعحت ألاولى. 

ت الجماٖاثألنها جسضم الاحخماعي و  ألامىمةؤٖلى ٢ُمت؛   مً هىا ٞخباص٫ اليؿاء ًجب ؤن، جًمً اؾخمغاٍع

غ مً حماٖت بلى ؤزغي خؿب ما ج بطا  .(الجماعيو  الجيس يبا. )الكٟهُاث جغبِ بحن ال٣ضس ي و غاه مىاؾًَا
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ت ألاولى مجغص  ىؽ"ٞةنها باألمىمت جخدى٫ بلى ، مدؿىؽ حيس ي "بًغوؽ"٧اهذ اإلاغؤة في مغاخلها الٗمٍغ  "لٚى

 هي ؤٖلى ٢ُمت حؿعى بليها.و  جمخل٪ ٢ُمت ال٣ٗل

الٗال٢اث ، الخُاهت، الؼوحُتر ًٖ اهتها٧اث للماؾؿاث ال جسلىا ال٣هو الىاعصة ًٖ الكباب مً حٗابح

ت بحن الجيؿحن لهظا ٞضوع اإلاتن بقاٖت ٢ُم ؤلازالم الخظ٦حر بالؿلى٦ُاث الكاطة. و  الخٟاوي، ٚحر الؿٍى

٘ الٗال٢اث مً زال٫ زل٤ الًٟائل وال٣ُم مثل الٟٗت والخد٨م في اإلاخٗت وج٣ؿُمها بلى مكغوٖت  جَُى

٤ هٓام ال٣ُمو  بتج٣ؤي يبِ الحاحت و ، ٚحر مكغوٖت ٞو غ ، ىحن الٚغ حؿخسضم اإلاخىن ٧ألُت للضٞإ والخبًر

 الكهىاهُت.  "الاًغوؾُت"الخدظًغ مً ال٨ُىىهت ٣ِٞ ولخبُان ما هى مكغوٕ و 

لمخٗت لؤؾاؽ يابِ لُجٗل منها اإلاضوـ زىائُت اإلا٣ضؽ و بحن للمخىن ٚالبا ما ًغبِ بُنها و  بن اإلاخضاو٫ 

الاحخماعي ؤي ؾعي لخإؾِـ لىمىطج ٞٗلي مً  لىا٢٘لخضمت امُٗاع مىحه ٍجٗل مً الٟٗل الجيس ي و 

ؼي مً  اهُال٢ااملحلي  جخدضص الجيؿاهُت في املجخم٘، زال٫ اللٛت ُسضم الظي ًجب ؤن ًًبِ ل الٍٛغ

ائ٠ مدضصة ًلغي الجيس ي بل ال ألاقٗاع ٖلُه في ال٣هو وألامثا٫ و  ؤلاخالتؤو الضًجي بن اؾخضٖاء ، ْو

ُُٟت مبرعة بًًٟي ٖلُه هالت و  ت"ؤلازم"ُٗضة ًٖ ٍمىده ْو الحكمت بلى ٢ُم و  الٟٗتو  . بالخالي جدى٫ الٗظٍع

 ألاحؿاص.بُت للىيُٗاث و ؾلى٦ُت يا

با عجىػ مؿىت ؤو قابت ما٦غة التيو  حل اإلاخىن الكٟهُتجٓهغ اإلاغؤة في  حمُ٘ ؤهىإ  جخٟجن في ألاؾاَحر ج٣ٍغ

ن الكٟهُت وألاؾاَحر طاث ٢ُمت هي نىعة اجٟا٢ُت مىخضة ٚالبت في الكٟهُاث. حٗخبر اإلاخى و  6"اإلا٨غ...

ً. اإلاالخٔ ؤن  سُت زل٣ذ للخضاو٫ ججٗل مً ؤخض الجيؿحن ًىؾم مً َٝغ آلازٍغ ٧الىزائ٤ الخاٍع

ذ ٞاألخضار جضوع في ماض ي ؤؾُىعي بال ؤنها مً "مىٓىع احخماعي  الىهىم جخجىب الضزى٫ في ػمً نٍغ

ُت ؤو خضر ٖاصيحٗخبر ٦د٨م ج٨غاعي ؤو ابخ٩اعي ًهضعه الٟاٖل في ْٝغ مٗحن؛  جبضوا ، في خالت جىاٖػ

الىهىم الكٟهُت ٦ك٩ل مً ؤق٩ا٫ الخالؾً الهاصٝ بلى ببغاػ الح٨مت ال٩امىت في الخمثُل الاحخماعي 

 ٧ل هظا إلهخاج ٢ُم. 7الخدتي للث٣اٞت."

 قيمة الشزف:

ت في الضعاؾاث ألاهثروبىلىحُت اإلاخىؾُُت ، ٗاث املخخلٟتؤصاة ٢ُمت للم٣اعهت املجخمو  "٨ٞغة الكٝغ مغ٦ٍؼ

الحماًت ، الًُاٞت، الثإع، ؤلا٢ضام، ل٨نها طاث مًمىن ملخبـ زانت ؤنها جغجبِ بإ٩ٞاع ؤزغي ٧الٟٗت

٦ما ؤنها "جغجبِ باًضولىحُا؛ ًخٗل٤ قٝغ  8وه٨ظا جغؾم مالمذ لح٣ل معجمي."، الىبل واإلاهابت، والسخاء

مً حهت واٖخباعاث احخماُٖت مً حهت الٟئت الٗائلُت في خىى اإلاخىؾِ بدالت جىاػن بحن َهاعة الضم 

ٌؿهغ ٦ال الجيؿحن ٖلى ؤن ًخهٝغ ب٩امل ، ٌسخغ ٧ل ش يء صازل الٟئت لخإمحن هظا الخىاػن ، ؤزغي 

ٌؿهغ الغحا٫ ٖلى اخترام الحكمت الجيؿُت لليؿاء مً ؤحل ؤال جٟؿض َهاعة وؿبهم ، الاخترام لهظه ال٣ُمت
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ه٨ظا ججبر الجماٖت و  بن ٣ٞضان الكٝغ ًىلض الٗاع، هًوجدث اليؿاء الغحا٫ ٖلى ٖضم ؤلاؾاءة بلى ؾمٗت

 9ٖلى بٖاصة الخىاػن اإلا٣ٟىص بال٣ىة ؤو بالحُلت"

بهما الظي و  ألاهىزت ٦سانُت ال حٗجي اإلاىخج/اإلاخضاو٫ للمتن؛ بىنٟها حؿضا ٧إي حؿض آزغو  لهظا ٞالظ٧ىعة

ٟت والغحل الحامي لها ْاهغة ال جخ٨غع ٖىض ٧ل اليؿاء بنها خالت ٦ما ؤن ألاهىزت ، ٌٗىُه هى اإلاغؤة/ألاهثى الكٍغ

ألامغ ٦ظل٪ ٞهي ها٢هت ًخىحب البدث ًٖ مالمذ؛ باؾخمغاع؛ في حؿض اإلاغؤة  ما صام، زانت ب٩ل امغؤة

ٖىضها ؾىٗثر ٖلى جل٪ اإلاغؤة اإلا٣ٟىصة ٞهي خالت و  ٧ل طل٪ للٗثىع ٖلى ؤهثى/ألاهثى، الظي ال ًخ٨غع هى آلازغ

٤ ال٣ُم اإلاىحىصة في املجخم٘.و  ج ًداو٫ ؤن ًُٕى ألاحؿاصبن اإلاىخ 10جسو امغؤة واخضة."  ٍٟغ١ بُنها ٞو

ت ٣٦هت مثال الجما٫ الجؿضي وال٨ٟغي  الكباب بلى ونٟها ٦ىمىطج ًجب -ًخجه ألاٞغاص، ح٨ٗـ الجاٍػ

الىنى٫ بلُه وجبيُه مً زال٫ اللٛت هظا ًبحن ؤن "اللٛت ؾلُت"... ججٗل مً الٟغص "٢ُٗت " ًخم جىحيهها 

ال ٩ًىن طل٪ بال بهضم اللظاث ، ٖليها مً ؤحل جد٤ُ٣ الخىاػن بحن الحاحاث ومخُلباث املجخم٘ الؿُُغة

والكهىاث ألنها جضٞ٘ بلى ٖضم الامخثا٫... "ؤنبدذ الؿلُت جدانغ خُاجىا الُىمُت...ٞإمؿذ جستر١ 

 11جٓهغ ٖبرهم ومً زاللهم."، ألاٞغاص

 ومً زال٫ اللٛت اإلاخضاولت.

غ ُٟي "الٗضو" يض ٢ُم الكٝغ والحغمت  حؿعى اإلاخىن بلى جهٍى حر الْى الخُغ املجهى٫ ٚحر اإلاإلٝى ٚو

" جغبُه بداالث وويُٗاث ٧الٗؼوبت والُال١ وحهل اليؿب ٧لها خاالث زُغة هخجذ ًٖ ، والى٠ُ

ت خؿب اإلاىخج ؤو اإلاخضاو٫ للمتن.   ؾلى٦ُاث ٚحر ؾٍى

٣ت ٚحر واُٖت ًخم خهغ و  ج٣ضًغ ألاهىزت/الظ٧ىعة بالغحٕى بلى الجؿض بالغحٕى بلى اإلاُضان هالخٔ ؤهه بٍُغ

اإلاخىن الكٟهُت في الىؾِ املحلي جغ٦ؼ ، )ما ٣ًضمه الجؿض مً مخٗت وزضمت(، ٣ِٞ ؤي باإلااهُت الجؿضًت

ت الٟاجىت الؿاخغة اإلاٟٗمت باألهىزت طاث الك٩ل الجؿضي اإلامحز ل٨نها جداو٫  مثال ٖلى نىعة اإلاغؤة اإلاٍٛغ

ا بال٨ثحر مً ألاخ٩ام ، الكٝغو  الحُاءو  الحكمتجإَحر الجؿض مً زال٫ ٢ُمت  ل٣ض خض ي الجؿض لٍٛى

٤ زىائُاث ؤلاه٩اع/ؤلازباث إلهخاج اإلاى٘/الحجب ٧ل هظا لهىاٖت الٟغو١  اإلابيُت ٖلى ؤؾـ حكخٛل ٞو

 وبُٖاء مٗجى احخماعي للخمحز. 

مت لضي الكباب جسضم واإلاماعؾاث الجيؿُت ًُٟض ؤن اللٛت اإلاؿخسض ٦ما ؤن ٖىاًت اإلاتن الكٟهي بالكب٣ُت

ل الُبُعي "ؤلاباحي" بلى الاحخماعي مً زال٫ بلحا١ اللٛت باإلاُٗاعي  ُٟت جدٍى ؼ ، ْو هي ٖباعة ًٖ آلُت لخٍٗؼ

جخإزغ اللٛت بالغ٢ابت ٞاإلاىخج للمتن ًداو٫ ؤلاٞهاح ًٖ ، "الجيـ الحمُمي" الظي ًسضم الاحخماعي ٣ِٞ

هى ما ًىحي بىحىص ؾلُت إلاغا٢بت و ، ث حؿضًتال٣ُم الحخماُٖت/اإلا٣بىلت ًغبُها ب٣ُىؽ ومماعؾا

ؼة. ٞاإلاتن ال ، الجيـ اليكاَاث واإلاماعؾاث مً زال٫ بهخاج زُاباث قٟهُت جلح ٖلى الابخٗاص ًٖ الٍٛغ

جٗل مً الجيـ مؿإلت حمُٗت ب في اإلالظاث الشخهُت ٍو الكٟهُاث ؤ٢غب بلى الخُاب الجماٖاحي ، ًٚغ
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اث ًبحن ال٣ىاهحن الًبِ وهى ٖلى ٖال٢ت مً حهت ؤزغي الٗائلي مىحه لخدضًض اإلاؿمىخاث واإلامى ٖى

 بىٓام الالتزاماث الٗالئ٣ُت.

 ألامال٥، الخِ الؿاللي، ًجب ؤن ًداٞٔ ٖلى الكٝغ، الضائمت الخصىبةًيبغي ٖلى حؿض اإلاغؤة جإمحن 

ًىٓغ بلى في خالت اإلاىخج الٗاٝع )الٟاٖل اإلاخٗالي( ، هدً ؤمام زُاب جىحُهي ل٩ل الٟئاث، همِ ال٣غابتو 

 الخُاب ٖلى ؤهه قبه م٣ضؽ.

اإلاتن ًداو٫ ؤن ٌكُ٘ ٢ُم الخماًؼ بحن الجيؿحن؛ ًداو٫ اإلاخضاو٫ للمتن بقاٖت مٟهىم الىٕى الاحخماعي 

م٣اًِـ للىن٠ والخهي٠ُ زل٤ ٢ىاٖض للخباص٫ مبيُت ٖلى ٢ُم احخماُٖت ًهٗب ؤن جٟهل ًٖ م٣ىالث 

ت مثل ت للمل٨ُت وؤلاعر ، ألابىة...الخ، ماعيالغباٍ الاحخ، البىىة، اإلاهاهغة، مغ٦ٍؼ وهي ٚىُت باإلخاالث الغمٍؼ

وزِ اليؿب وال٣غابت. ٦ما ؤهه ًداو٫ ؤن ًبحن الخهائو اإلاؿىضة ل٨ال الجيؿحن ٌٗمل اإلاتن ٖلى بْهاع 

وهى ًٟغى ز٣اُٞا ، اإلاظ٦غو  الٟغو١ والخماًؼ باؾخمغاع؛ "حمُ٘ املجخمٗاث حٗمض هدىا حيؿُا؛ لــــــ اإلااهث

ًخسُى ؤخُاها "البضيهُاث" البُىلىحُت. مً هىا جبضوا مٟاهُم الجيـ -اإلاٟهىمي الىا٢عي–ً هظا الىدى ول٨

ائ٠ لخل٤ جباصلُت ج٨دس ي َاب٘ الضًمىمت  12احخماُٖت ٣ِٞ..." ئ للمهام والْى هالخٔ في الكٟهُاث ججَؼ

مض الٟئاث اإلاخضاولت هظا الخ٣ؿُم الظي ًاؾـ لٗضم الدكابه ، بالتر٦حز ٖلى الجيـ والٟهم البُىلىجي ٍو

 للكٟهُاث بألُاث للغئٍت و٢ُم ونُٟت/جهيُُٟت للجؿض للىٕى الاحخماعي الخ٣ا.

بك٩ل ٖام خ٣ى١ لجيـ/هٕى "الغحل" ، "مجمٕى الىاحباث والح٣ى١ وألامال٥، ٌٗمل اإلاتن ٖلى جىيُذ 

 ٖلى حيـ/هٕى اإلاغؤة."

ل حؿاٖض ٖلى ، زل٤ للخماًؼو  صوع الكٟهُاث/ال٣ُم هى ٞهل اإلاخمازل ًٖ املخخل٠ وي٘ ؤهٓمت للخإٍو

ت مً الًٟاءاث الاحخماُٖت )ألاهىزت/الًٟاء الخام الظ٧ىعة/الًٟاء ، جىػَ٘ ألاحؿاص ٖلى مجمٖى

ُٟت ؾامُت في هٓغ الكباب؛ الحٟاّ ٖلى جمازل ألا٢اعب، الٗام( بًجاص جىُٓم و  ؤي ؤهه ماؾـ لُسضم ْو

ى ج٣ضٌـ الغباٍ الضمىي واإلاهاهغة وبالخالي بُٖاء م٩اهت ٖائلي )حيـ واخض ألنل زُي واخض( مبجى ٖل

ؼ ال٣ضعاث ؤلاهجابُت، ممحزة لألهثى بغبُها ب٣ُم الكٝغ والٟٗت والحُاء الء ٢ُمت ، ويمان للخباص٫ لخٍٗؼ إٖل

م ؤو مى٘ الخباص٫ في خاالث مدضصة.الخصىبة  . حٗمل ال٣ُم ٖلى جدٍغ

اختى لى جغاحٗذ ٢ُمت ال٣ضس ي وال٣ُىس ي بال ؤن ا ٟٞي اإلاتن الكٟهي ، للٛت جخسظ مً الجؿض مىيٖى

مثل الغبِ بحن اليؿا/الحغر؛ جغابِ  -هالخٔ ج٣اَ٘ الخٗابحر؛ ًخم الغبِ بحن حؿض اإلاغؤة وبخاالث ٖىه

عمؼي ًخٗل٤ بسهىبت اإلاغؤة وهى ًمثل عحٕى اللٛت بلى الىمىطج ال٩ىوي اإلاخمثل في ألاعى؛ ألام/ال٨بري 

بزغاج  بت...اليؿاء خغر للغاحل( هىا ؤًًا صوع اإلاتن الخٗبحر ًٖ الاحخماعياإلاىجبت )ؤخغر ألاعى ال٣ٍغ

ت ت والٍٟٗى لها مً وكاٍ ٞغصي مدٌ بلى وكاٍ احخماعي م٣جن، للٗال٢ت الجيؿُت مً الٟىيٍى ٦ما ، جدٍى

الن ًٖ ألاهمىطج الاحخماعي اإلاٗتٝر به عبُه و  ؤن اإلاتن ًىلي ؤهمُت بالٛت "للى٩اح الكغعي ٣ِٞ" )ؤلٖا

ٌ الاقباٖاث الجيؿُت ألازغي مهما ٧اهذبا الن ًٖ ٞع ٦ما ؤن ، لٟهم ال٣ضس ي للٗال٢ت الجيؿُت( ؤي ؤلٖا
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ًه للجؿض الكهىاوي الكب٣ي اإلاتن ، ٧إؾلىب خُاة، اإلاىخج واإلاخضاو٫ للمتن مً ٞئت الكباب ًبضي ٞع

بت. الن ًٖ الٚغ ٌ ؤلٖا  ًٞغ

 قيمة الجمال:

ىبت الجما٫ ٌٗجي احخمإ الهٟاث املحمىصة ؤو هى  اخخىاء ماهُت الص يء ٖلى ٧ل ؤو حل الهٟاث اإلاٚغ

غ الهٟاث الالئ٣ت )الجم٘ بحن خؿً الجؿم و ، اإلاٗتٝر بها ٖلى ؤنها حمُلتو  هى اؾخ٨ما٫ الظاث بخٞى

ت البضيهتو  الك٩ل/اللىن( وخؿً الخإصب الجؿض الحؿً الجمُل هى ما ججخم٘ ُٞه الهٟاث و ، ؾٖغ

خضا٫و ، جىاؾب الخل٣تو  ٧االؾخ٣امت  بلى ؤن ًهل بلى ال٨ما٫. الٖا

" ؤي ؤن اإلاتن  ًغجبِ الجما٫ ٣٦ُمت بماهُت الص يء ؤي ؤنها جدضص ما ًل٤ُ به "ما ًل٤ُ باألٞغاص خؿب الىٕى

/الجيـ؛ جخجلى ُٞه "في و  ل٩ل نٟاجه التي جمحزهو  ٣ًىم ٖلى الازخالٝ في مٟهىم الجما٫ خؿب الىٕى

تراٝ بإن هى مسخل٠ لىحو ، في الؿلى٥ الٓاهغ للُٗان"و الجىهغ م مً الٖا ىص جٟاوث في مٗاهُه ٖلى الٚغ

ًى٣ؿم ، اإلاىاؾب الظي ٌٗتٝر به احخماُٖاو  الجما٫ نٟت مىحىصة لضي ٧ل ألاٞغاص. الجما٫ ٌٗجى اإلاىا٤ٞ

الجما٫ "ال٩امل" هى و  ٍضع٥ بالىٓغ ٣ِٞو  بلى اإلاٗىىي الظي ًغجبِ بالٟٗل واإلااصي الظي ًم٨ً ؤن ًغي 

 الخىاؾب في حمُ٘ الهٟاث.

خضا٫ ؤي جغجِب ٖلى ، لجما٫ ٌٗجى احخمإ الهٟاث الٟايلت ؤي ال٨ما٫ الخل٣يوا زم الىنى٫ بلى الٖا

، ال ج٨ٟي احخمإ الهٟاث املحمىصة ٣ِٞ بل ًجب ؤن جٓهغ في الؿلى٥، اإلا٣غع احخماُٖا، الىدى الىاحب

 "٦ما٫ الجؿض ٨ًخمل ب٨ما٫ ألاٞٗا٫" حما٫ مدؿىؽ ًم٨ً بصعا٦ه باإلاالخٓت البؿُُت.

ل٨ىه ًلجإ بلى ، مً زال٫ الىن٠ القيم الجماليةعى اإلاخىن بلى وي٘ ؤهمىطج للجؿض ًغج٨ؼ ٖلى حؿ

جمثُله مً زال٫ ألاويإ الحغ٧اث وؤلاًماءاث و  اؾخضٖاء الىٓائغ الُبُُٗت للخٗبحر ًٖ الجؿض )٧الٛؼا٫(

بل، مثل مص ي الٛؼا٫ ىعصة لىن٠ ال، الحىجتو  الحبت، الخىصة، جض٫ ٖلُه ٖباعاث لضي الكباب جتٖز

ل الجؿض بلى ٦ُان ونٟي حٗبحري  ل ال٣ُم الجمالُت اإلاغئُت بلى ٢ُم حمالُت ، اإلاغؤة...الخ. ٧ل هظا لخدٍى لخدٍى

ت لهظا ًخم زل٤ ٢غابت بِىه وبحن ؤمىع َبُُٗت ؤو حكبيهه )مثل ٖباعة ِٖكت عاحل( ٧ل هظا لإلًداء ، لٍٛى

ىب واإلامىٕى ؤو اإلاؿ٩ىث ٖىه اعيت ل٨نها، والخٗبحر ًٖ اإلاٚغ ألن ؤي ، ججٗل مً ٢ُمت الجما٫ ٢ُمت ػائلت ٖو

ىت وب٣ُم ؤزغي ٣٦ُم ال٣ٗل ٨خمل بالضًجي ٢ُم الُهاعة ، الخ٣ٗل-همىطج حؿضي ًجب ؤن ٨ًخمل بالٍؼ ٍو

 بياٞت بلى ٢ُم ؤزغي ٧اإلاهاعة )٧ل نب٘ بهىٗت(.، والٟٗت

خامت؛ "ًجب ؤن ًمأل الجؿض الض، الض٢ت، الغقا٢ت، ألاهمىطج الجؿضي الٗام لضي الكباب ًخمحز باألها٢ت

بن اإلاتن )بطا ما 13الخهىبت".و  الٗحن " ؤن ًخالءم اإلاكهض الجؿضي الٗام م٘ الخهائو الاحخماُٖت ٧األصب

ا ٣ًغبىا مً ال٣ُم والؿلى٥ ٞالكباب ، ؤيٟىا له الخٗل٣ُاث مً ٞئت الكباب( ًم٨ً ؤن ٌُُٗىا معجما لٍٛى

الخسل٤؛ ألن الجما٫ هى ، ٣٦ُمت و٢ُم ؤزغي مهمت ٧الٟٗت ؤو ًغبُىن بحن الجما٫، ًغبُىن الجؿض باإلاخٗت

حؼء انُىاعي ًم٨ً الحهى٫ ٖلُه )٢ابل للخضاو٫ الامخال٥؛ ًم٨ً الحهى٫ ٖلُه في ؤي و٢ذ( ٦ما ؤنها 
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ً اإلا٨مى٫...(؛ ٦ما ؤن  ىحن...الٍؼ ت احخماُٖت )هجض نضاها في ٖباعاث بىاث لجىاص ٍػ ُٟت جمحًز طاث ْو

مثل الخٗابحر التي جض٫ ٖلى ال٣ُم الجمالُت التي جغجبِ ، خايغة لضي ٞئت الكباب 14الاؾخيهاماث الكهىاهُت

بضخامت الجؿض وضخامت ألاحؼاء التي لها ٖال٢ت بالٗملُت الجيؿُت وبُاى البكغة )الؼع٢ت ٧ي الٗؿل بطا 

غ الجؿض.  َاخذ ٖلى الجغح حكُٟه...( بطن ال٣ُم الجمالُت جغجبِ بخهٍى

بالخالي ٞةنها جغبِ اإلاخٗت والكهىة بالىمىطج ، ج٩ىن صائما حٗبحر ًٖ ويُٗاث الىمىطج الجمالي ومٗاًغه

جى٣ل بٌٗ اإلاخىن نىعة  15اإلاثالي الجمالي. "بنها جاؾـ للحٓت الجيؿُت اإلاغج٣بت ولى ٖلى مؿخىي الخسُل"

غ لألهىزت، ًٖ الجؿض الٛالب ٞيها هى اإلاخٗت ٍغ ٍستز٫ الجما٫ في هماطج خغ٦ُت وجهى و  الكهىة والخهٍى

له بلى نىعة زُالُت ل٨ً بٌٗ اإلاخىن ألازغي جهىعه ٖلى ؤهه "ٞخىت". جغبُها بالٛىاًت ، للمٓهغ لضعحت جدٍى

ىاء.  بت ٚحر اإلاٗلىت في ؤلٚا  والٚغ

 الذكىرة /ألاهىثة كقيمة:

ت اإلاالخٔ هى وحىص هٕى مً ، اإلاالخٔ ؤن اإلاخىن جغبِ بحن الؿلى٦ُاث وجمحز بحن الظ٧ىعٍت وألاهثٍى

"٢ض ًٓهغ الاػصواج في ٖباعاث مبيُت ٖلى الثىائُت ، ت في الخٗبحر ًٖ هظه الثىائُت )لهىاٖت ال٣ُم(الاػصواحُ

 زحر/قغ )الخحر مغؤة والكغ مغؤة( ٢ض ًخسظ هظا الاػصواج ٖال٢اث ؤزغي ا٢خهاصًت مثال )الغبذ مً اإلاغؤة

٪و  ( بطن هظه الاػصواحُت مبيُت ٖلى اإلاغؤة حُٗل٪و  الكغ مً اإلاغؤة( ٦ما ؤهه ًخسظ نٟت الخدظًغ )اإلاغؤة حٍٗغ

 ٧16ل هظه ٌكحر بلى ؤن الهىعة ٚحر مؿخ٣غة."و ، عبذ/زهاعة، ٖضة زىائُاث ٞهي: قغ/زحر

ىبت وم٣بىلت مثلها مثل الظ٧ىعة وهي ، هظه الثىائُاث ججٗل مً ألاهىزت والظ٧ىعة مهضع لل٣ُمت ٞاإلاغؤة مٚغ

وهي ، ...الخ(، هي مىالث الضاع، لى٧اهذ خماعةو  ة ٖماعةمُلىبت ألنها اإلاىحه ألاؾاس ي لال٢خهاص اإلاجزلي )اإلاغؤ

مهضع للخٝى ، مهضع لالؾخ٣غاع ولإلقبإ. بال ؤن هىا٥ مخىن ؤزغي ججٗل منها مهضع للتهضًض والخُغ

ت، لى ٧اهذ بالظهب مُلُتو  ال زحر في البيُت، حىان البىاث زاوي ، )ؾى١ البىاث زاوي  ، صاع البىاث زاٍو

ُُٟت ٦خىحيهها بلى ؾُاؾت اإلاجز٫ والؿهغ بلى ما ٖىضه بىاث ما ٖ ىه باه ماث...الخ(. م٘ التر٦حز ٖلى الْى ٞغ

...الخ( ٦ما ؤن اإلاغؤة ج٩ىن مًاٞت بلى الغحل في ، اإلاغؤة بما صاعها ؤو ٢برها، ٖلى ا٢خهاصه )اإلاغؤة للغاحل

ت.و  الخٍٗغ٠  الهٍى

ت مً ال٣ُم وعبُها بثىائُت ا ً مجمٖى لظ٧ىعة وألاهىزت مً زال٫ زل٤ لٛت ٌٗمل اإلاتن الكٟهي ٖلى ج٩ٍى

ت الجيـ ، جمحز بحن ٢ُم الهالح و٢ُم ٖضم الهالح ل٨نها ٧لها ججٗل مً الثىائُت الؿاب٣ت مهضع الؾخمغاٍع

 البكغي.

ٗلها ٞةنها جخدضر بهٟت مباقغة م٘ الغحل ل٩ىنها "جدظعه مً  مثال: ألامثا٫ جه٠ ؾلى٥ اإلاغؤة و٢ىلها ٞو

به ٞيها ٦ما ؤن  17ها جًٗه ٖلى ٖلم ب٩ل مؿاوئها مً حهت وحل مداؾنها مً حهت ؤزغي."اإلاغؤة ؤو جٚغ

ٖضم و  الضهاء، حؿخسضم اللٛت الكٟهُت لخبُان ؤزغ اإلاغؤة ٖلى الىٓام الاحخماعي مً زال٫ عبُها ب٣ُم اإلا٨غ

ت مً الثىائُاث  الخ٣ٗل ٞهي "ٖل٣ت" "٣ٖغب" ججٗل منها مهضصة للىٓام ألاؾغي وحٛغؽ في اللٛت مجمٖى
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ضم ، الضهاء، بالث بحن ٢ُم مثل الٟٗت الهالح الاؾخ٣امت م٣ابلت ل٣ُم مثل اإلا٨غوالخ٣ا ٖضم الخ٣ٗل ٖو

 الهالح.

ائ٠ ًجب ؤن ج٣ىم بها و  جغجبِ اإلاغؤة ب٣ُم ؤزغي  ُُٟت-بْى لهظا  -زانت ؤن ٞئت الكباب ًامىىن بهظه الْى

ؤن ال٣ٗم هى و ، ًٖ الخهىبت ًغي اإلاؿخجىبىن ؤن اإلاغؤة مؿئىلت، ًخم التر٦حز ٖلى ٞٗل الخهىبت وال٣ٗم

ُُٟت ًجب ججاوػها )مؿئىلُت الحٟاّ ٖلى الاؾخ٣غاع ت الىٕى قإن اإلاغؤة(. جًٟل و  خالت ال ْو اؾخمغاٍع

ت الاؾم والىحىص ألاؾغي ٩٦ل مغهىن ب٣ُمت  الهٟت ألاولى ٖلى الثاهُت ٞاإلهجاب هى الًامً الؾخمغاٍع

 الخهىبت.

٨غة ألانل ، هىا ٩ًىن الٟغص بُٗض ًٖ ٢ُم الخداًل، هخماء واليؿب اإلاٗغوٝالا ، الغبِ بحن ٢ُم الهالح ٞو

غاء والخضإ جداو٫ ألامثا٫ ؤن حكُ٘ ال٣ُم ألاولى )٦ُض اليؿاء ٦ُضًً مً ٦ُضهم ًاخؼووي...بطا و  ال٨ُض وؤلٚا

 بطا خبىا ًضبغوا...الخ(.و  خلٟىا ُٞ٪ اليؿاء باث ٢اٖض...بطا بٛاوا ًضبغوا

 أفزافار:علي قدمه الباحث للشزح وعتمد على املخطط الذي 

بهخاج م٣ىالث جخىا٤ٞ م٘ و ، الٗاوـو  اإلاُل٣ت، الب٨غ، مثل الثِب، الىيُٗاث الاحخماُٖتو  الغبِ بحن ال٣ُم

ىت بال في خاالث هاصعة جمـ ال٨غامت )٦ىذ ؾُض الىاؽ ولُذ ٦ُٟ٪ ٧ي ، ٧ل مغخلت ٖضم الخسلي ًٖ ال٣ٍغ

 18 الىاؽ وجالي الىاؽ(.

 
هالخٔ ؤن هىا٥ عبِ بحن الحالت الاحخماُٖت وال٣ُمت ٦ما ؤن ألاٞغاص في املجخم٘ ًخجاوػون هظه الىيُٗاث 

ل الٗمل بلى ٢ُمت وجغبِ بالىٕى الاحخماعي "ؾب٘ وؿاء ال٣غبت ًابؿت" و  لُخدى٫ ٧ل ش يء بلى ٢ُمت مثل: جدٍى

ُُٟت الاحخماُٖت وزضمت الا٢خهاص اإلا  وعٖاًت ألاٞغاص صازل بيُت ألاؾغة.، جزليمُلىب الالتزام بالْى

اعًم٨ً ؤن وؿخٗحر ٨ٞغة الباخث  حن.، ٖلي ؤٞٞغ  ؤًًا في ٞهم الىٕى الاحخماعي وال٣ُم مً زال٫ مؿخٍى

بٌٗ و  الغقا٢ت، الُٗىحن، الٟم، ما ًٓهغ منها ٧الكٗغو  "ون٠ حما٫ ؤحؼاء اإلاغؤة املستىي ألاول:

ًاء ح٨ٗـ الغقا٢ت لضي اإلاغؤة". غى ؤوناٝ حٗخبر ٦م٣ُاؽ للجما٫ حٗخمض لالزخُاع "الٗغ٢ىب" َٗو  19ألٖا

 )ٖغ٢ىبها ًظبذ الُحر...ٖضم وحىص حما٫ ٖضم وحىص ٞا٫(.

 متزوجة للمرة الثانية ← ثيب هجالة ← إمرأة متزوجة  احلالة األوىل:

 متزوجة                 ابيرة                  بكر       احلالة الثانية:

 إحرتام               عدم احرتام             احرتام   :موقف اجملتمع
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ً اإلاغؤة في خُاها" املستىي الثاوي: الًامً لهالح و  هى حؼء مً الجما٫و  ب٢غان الٟٗل بهالح الؿلى٥ "ٍػ

 َُُٗىا الباخث الخُاَت الخالُت:و  الؿلى٥

 
 هى الخ٣اء هاصعو  )ب( [ 1)ؤ( +  1حما٫ الٟٗل ]و  بطن الخ٣اء حما٫ الجؿم

هى الالخ٣اء الظي وحض م٩اهخه صازل اإلاثل الكٗبي طل٪ ؤن و  )ؤ( [ 2)ب( +  ٢1بذ الجؿم ] و  حما٫ الٟٗل

ُمت بل طل٪ لخٟاصي الهغإ الظي ال ًُٟض مٗه الجما٫ ٣٦و  م٣ُاؽ الجما٫ لِـ مُلىبا بل خؿً الٟٗل

هٟـ الخىحهاث )ؤ٢بل ال٣ضعة ٖلى ٞمها و  ؤٞٗالها الهالحت. ٦ما ؤن الهضٝ بٖاصة بهخاج ألاٞغاص بىٟـ ال٣ُم

 جُل٘ للبيذ ألمها(.

اع هىا٥ اخخماالث ؤزغي ًىعصها الباخث  :ٖلي ؤٞٞغ

ُُٟت في مجخم٘ البدثو  هي ٚحر مدببتو  )ب( [. 2)ؤ( +  ٢1بذ الٟٗل ] و  حما٫ الجؿم  ٚحر ْو

 )ب( [. ٚحر م٣بىلت لضي ٞئت الكباب ٣٦ُمت. 2)ؤ( +  ٢2بذ الٟٗل ] و  جؿم٢بذ ال

ت ( جإ٦ُض و  ٚحر ؤن هظه ال٣غاءة ه٣ٟض مٗىاه بالغحٕى بلى الكٟهُاث هٟؿها هٟـ الٟئت )صاع البىاث زاٍو

ٞضوع الظ٧ىعي مهم مً الضوع ألاهثىي لهظا ، مضاٞٗحن ًٖ الكٝغو  لل٣ُمت الظ٧ىعٍت الظًً ٌٗخبرون ٖؼوة

ُُٟت ًجٗل مً ال٣ُم جخمخ٘ باالػصواحُت.ٞا  العجباٍ بالْى

ٞالجما٫ ًؼو٫ ل٨ً الىلض ، "ًخٗل٤ ال٨ُان الاحخماعي للمغؤة مبضئُا بإمىمتها ؤ٦ثر مً حاطبُتها الجؿضًت

ٞهي بمى٢٘ احخماعي ؤًٞل مً مى٢٘ ، ألام الىلىص حٗٝغ بإن اإلاؿخ٣بل لها ختى لى زانها ػوحها .ًب٣ى

ُُٟتالجمُلت الٗا٢غ ٞاأل   20ال٣ٗغ ٌؿاوي الهامكُت."و  مىمت حؿاوي الْى

ؤق٩ا٫ و  حٗضص الىماطج ال٣ُمُتو  ٍبحن حٗضص ألاصواعو ، ح٨ٗـ اإلاخىن الخسٝى مً ازترا١ مىٓىمت الؿلُت

ت هالخٔ ؤن و  بما ؤن ألاؾغة حك٩ل وخضة ؤولُت لالهخماء اإلام٨ىت.و  الهغإ اإلاىحىصة ؤؾاؽ لالؾخمغاٍع

تو  ًخجه بلى ج٣ضًغ هظه البيُتالاؾخسضام الاحخماعي للمتن  ٦ما ؤنهم ٌٗخبرون ؤن مً ، َٗخبرونها ؤؾاؽ للهٍى

اث جإؾِـ ؤؾغة مً بحن ال٣ُم التي يهخم بها الكباب الاؾخ٣اللُت في و ، الحهى٫ ٖلى ؤَٟا٫و ، بحن ألاولٍى

 هى ما ًثحر مؿإلت ٖال٢ت الكباب بجُل آلاباء. و  م٣ابل الُاٖت

 الجمال:قيمة الوظيفة 

 احلالة الثانية    احلالة األوىل  
 2القبح                           1اجلمال                        

 الفعل)ب(       اجلسم)أ(           الفعل)ب(      اجلسم )أ(           
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 بمٟاهُم احخماُٖت مثل٢ُم الجما٫ جغبِ  جهىع لألقُاءبىاء وعي و تن ألاٞغاص اإلاخضاولحن ٖلى ٌؿاٖض اإلا

باث " إليٟاء، للخ٣ُُم ٍسًٗهاو  اإلاهاهغة، الغباٍ الاحخماعي، الٗال٢اث ً مٗجى ٖلى الٚغ مىيٕى ج٩ٍى

بت" بت مً زال٫ نىاٖت "طاث ٖا٢لت" جخد٨مٗمل اإلاتن ٖلى الٟهل بحن الجؿض و ٌ، الٚغ ، في الجؿض الٚغ

ل اإلاتن بلى زُاب جبلُغي    .لهظا اإلاٗجىخامل جإَحر الحًىع الضائم للجؿض جدٍى

ت مً اإلاخخالُاث َٗلم الٟهامت.. مثل: )خضًث اليؿاء ًىوـ و ٖلى الجما٫ الضالت ، اإلاخٗاعيت جىحض مجمٖى

 في ٞال٨الم، ر ًٖ الجما٫للخٗبح الح٩ي( ًجم٘ اإلاىخج بحن اإلاتن و ٦المهم ما ًخيس ي...الخو  ..ما٧لتهم ما جخدس ي

ال٨الم و ، لظة الجؿضججخم٘ لظة الخُاب و بطا ٧ان املخاَب ؤهثي ، اللظةخض طاجه مخٗت ألهه ًىلض ألاوـ و 

ت٩ًىن الحضًث في اإلاثا٫ الؿاب٤ ، "الاًغوس ي"دضًث الجؿم ٣ًترن ب، ٞخىت مثل اإلاغؤة  ٖباعة ًٖ لظة عمٍؼ

ؤلاٞهاح ًٖ  اإلاخضاو٫ بلى/ٌٗمض اإلاىخجهىا ، للٟخىت ةؤصالظة و مهضع لٖلى ؤهه  ألاهثىي  "الاًغوؽ"ألهه ًبحن 

مى٘ ألهه ٢ض ٣ًىص بلى ؤلاباخُت مجا٫ إلهخاج الظاث ًجب ؤن ً /ال٨المالخٝى مً اإلاغؤة. الخُاب اإلا٨بىث

حؿلؿل ألاٞٗا٫ مً لحٓت و  حل ال٣هو حٗبر ًٖ طل٪ مً زال٫ جدى٫ الٟخىت. و اللظة ، الكهىة ًُل٤

هى . الهضٝ والى٢ٕى في ؤلازم الىنى٫ بلى الاٞخخانخضور ألالٟت و  اإلاُل زم زمان الاؾخدؿ ؤيالبضاًت 

ٖلى ما ٌؿخد٤ ؤن ٩ًىن مً و ، والحٟاّ ٖلى ؤق٩ا٫ الخًامً، الحٟاّ ٖلى اؾخ٣غاع املجخم٘ ووْائٟه

 زال٫ الخ٣لُل ؤو مى٘ الٗال٢اث بحن الجيؿحن.

٣ضم  ٣ُموال الجمُٗتبن اإلاتن ٣ًضم الخجغبت  هى خضًث ًٖ و ، ماعيللىحىص الاحخ٣ائ٤ و للح جهىع ٍو

غى لأل٩ٞاع و  ت الحمُمُت ٖو ُتالخٍٗغ٠ بالهٍى ألاهماٍ ، لخجغبت الاحخماُٖتا٨ٗـ اللٛت الكٟهُت ح، الىٖى

ت ِ ألاها عبزل٤ لظواث جمثُلُت  ؛دك٨ُل الظاثل ٌٗمل الخضاو٫ ٖلى مداولت ./الظ٧ىعٍتالؿلى٦ُت ألاهثٍى

٣ت  ألههالاؾخٗاهت باإلاتن  جخم ؛معبُها بال٣ُو ، بالًٟاء الاحخماعي  ي٤ٞ آلُت ًغاع" و صعماج٨ُُت"مهاٙ بٍُغ

ت  مُٗىت. بًضًىلىحُا٠ لخضمت ًْى، ٞيها بهخاج ما هى ٢ابل للخضاو٫ في الؿى١ اللٍٛى

 ٞالخضاو٫ بلى زضمت الاحخماعي  الجماليةالجىاهب مٗاًحر جخجاوػ مً مٟاهُم و٢ُم و الكٟهُاث ما جخًمىه 

حٗبر ًٖ الوعي ألاٞغاص ، َؿخسضمىنهالمىن بها و الكٟهُاث حٗبر ًٖ وعي مً ًخ٩ ٗجى.ٌؿهم في حك٨ُل اإلا

وخضة الاؾخسضام ل٨ً ال ًم٨ً بلٛاء حٗضص اإلاٗاوي و ، هخحن جدُل بلى صوا٫ مخٗضصة زاعج اإلاخٗاٝع ٖلُ

ز انت ؤنها جخمحز، الخهىعاث التي جخًمنهاألاهثروبىلىجي لل٨ك٠ ًٖ ال٣ُم و  للخدلُل ًم٨ً بزًاٖها

ها زغائها و  الخٗبحر ًٖ حل الؿلى٦ُاث للخمضص و  ت٢ابل اث مخجضصةؾُا٢بم٩اهُت اؾخسضامها في بدىٖى

الىٕى الاحخماعي -هي خاملت للخهىعاث خى٫ الجيـو  ؤلاخاَت باألقُاء.٢ىة الخبلُٜ و ، اإلام٨ىتحىصة و اإلاى 

في حل اإلاىا٠٢ الُىمُت الغحٕى إلاتن ألٞغاص مىلٗىن بازخُاع ألالٟاّ و ٞا مبيُت ٖلى سجاالث زىائُت.

هى ما ًبرع ٧التزام بالغحٕى بلى اإلاتن في ٧ل لحٓت مُل بلى اإلاتن لض٢ت الخٗبحر( و و  )اإلاالخٔ هى وحىص خغم

مى٠٢ الىو بىاء ٖلى وا٢ٗت ٢ابلت للخ٨غاع والخٗمُم ) ىن ًهىٗ ىن مً الضعحت الثاهُت؛مىخجالكباب ٞ
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جخمحز زىائُت ي و مٗبر ًٖ خ٣ُ٣ت الىٕى الاحخماع، قائ٘ ٢ابل لالؾخسضامازخباعي( ٣ًابله مٗجى ٖام و 

 ٢ُم ؾلى٦ُت.ما ًدمل مٗجي و الخٟاٖل الجضلي بُنهو ، /ألاهثىي الظ٧ىعيبحن خ٣ابل بال

ت و  غا١بُٗضا ًٖ اإلاُٗاٍع خ٣اص والىزى١( و بفي اإلاثالُت ٌٗخ٣ض الكباب  ؤلٚا ؤهه هخاج إلاى٠٢ هض١ اإلاتن )الٖا

ُٟخه املجخمُٗت مً زال٫ جدلُل اإلاتن ًم٨، اازخباعي ًترحم الىا٢٘ الاحخماعي لٍٛى ً الىنى٫ بلى ْو

ت( جغجبِ بالؿلى٥ مباقغةو  ت )مىخج إلاٗٞغ زال٫ الاؾخسضام ٞالكباب مً ، ؤهمُخه ٦مىخج لل٣ُم الىٍٓغ

اث ْغوٝ -٨َٗؿىن ٖبر هظا الاؾخسضام اإلاٍٟغ للمتنالاحخماعي للٛت وللمتن ًيخجىن ال٣ُم و  الكٍٟى

بطن ٞضعاؾت ، الخهىعاثبلى الخمثالث و  باإلياٞتالاحخماعي الح٣ُ٣ي ٖاإلاهم ِٖكهم ووا٢ٗهم و 

املحضصاث الؿاب٣ت مً ؤحل ال٣ُم/ؾلى٦ُاث ال ًجب ؤن جخى٠٢ في هظا الجاهب ٣ِٞ بل ًجب الغحٕى بلى 

 الىنى٫ بلى اإلاٗجى الح٣ُ٣ي الىا٢عي.الٟهم و 

ًم٨ىىا مً ٞهم  مما، ٟاٖل الُىميالخَبُٗت الٗال٢اث واإلاٗاف الاحخماعي و بن صعاؾت اإلاتن ًبحن ٦ظل٪ 

حر/، خماعيالاح ل مٗٞغهي مىخجاث ج٣ىم ٖلى جٞى ت ًٖ الىٕى الا -)ج٣ضًم نىعة تجدٍى حخماعي( زل٤ مٗٞغ

اث للخماًؼ و  ت جم٨ً مً ، للٟهلمىيٖى ُتون٠ الظاث و مٗٞغ ت الىٖى لها ٢ُمت ٞٗلُت ألن اإلاالخٔ ، الهٍى

اٖخ٣اص ؤن الخ٣لُض الكٟهي "قبه ٢ضس ي" بطن ٞهى ٖباعة  في مجخم٘ البدث ؤي لضي ألاٞغاص مً ٞئت الكباب

ت حٗبر ًٖ ال٨ُُٟت التي ًدُا بها ألاٞغاص الىا٢٘.  ًٖ بيُت يغوٍع

ُٟت ٖملُت ت طو ْو ت اصة بهخاجألهه ٌؿهم في بٖ، اإلاتن هى ٖباعة ًٖ مىيٕى مىخج للمٗٞغ لٗال٢اث ل لٍٛى

ت خى٫ الجيؿحنالخمثالث و الاحخماُٖت و  سُت لم ج٣ٟض مً ماهُتهاٖل، ال٣ُم الىٍٓغ م مً ؤنها جاٍع ، ى الٚغ

 ت.حٗبر ًٖ الخماًؼاث/الخباًىاث الاحخماُٖ

غ اليكاَاث و ٌٗ ٗمل ٖلى جبًر ُُٟت ؤؾاؾُت هي زل٤  الخٟاٖالث وهى طوبر اإلاتن ًٖ البيُت الاحخماُٖت َو ْو

ت له ٖلى بقاٖ ىن ولاإلاخضا ٌؿاٖض، مبرعةو  حٗل الخىا٢ًاث وا٢ُٗت م٣بىلتالخماًؼ وبيٟاء َابٗا ُٚبُا و 

ُتو  لخٗضًل الؿلى٦ُاث ال٣ُم ت احخماُٖت اجٟا٢ُت.و  بالخالي بهخاج ٖال٢اث هٖى  هٍى

ت ت/خ٣ُ٣ُت هظا مً حهت ةمىلض اللٛت الكٍٟى  ةمىلض يهو  للٟغو١ التي ٌٗخ٣ض الكباب ؤنها يغوٍع

ُٟت بٖاصة بهخاحهو  بدُث ٌؿعى الكباب للمداٞٓت ٖليها، ٖال٢اجهلخهىع خى٫ َبُٗت الىٓام و  ا )ْو

 لل٣ُمو  ال٣ُم التي ًجب ؤن ًمخل٩ىها( بهخاج لىا٢٘و  حٍٗغ٠ ألاٞغاص بم٩اهاتهم يمً قب٨ت الٗال٢اث

  للؿلى٦ُاث.و 
 اهلوامش واإلحاالت:

                                                           

٣ُا الكغ١، اإلاٛغب،  1 ض الؼاهي: "الجؿض الهىعة واإلا٣ضؽ في ؤلاؾالم"، بٍٞغ  .41-40، م1999ٍٞغ
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ت الحجاب مٟاهُم وصالالث، مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، الُبٗت ألاولى، بحروث لبىان،  2 ٖاًضة الجىهغي عمٍؼ

 .45م 2007ؾبخمبر 

 .45الجىهغي مغح٘ ؾاب٤، مٖاًضة  3

ٖلي خغب: "الحب والٟىاء؛ اإلاغؤة/الؿ٨ُىت/الٗضاوة"، الضاع الٗغبُت للٗلىم هاقغون، ميكىعاث الازخالٝ، الُبٗت  4

 .42، م2009الثاهُت، 

 .53ٖلي خغب الحب والٟىاء، مغح٘ ؾاب٤، م 5

ت للمجخم٘ ال٣بائلي" ميكىعاث صاع الؿٗ 6  .99اصة، الجؼائغ، مبضا٥ قابدت: "اإلاماعؾاث السحٍغ

 .111-110بضا٥ قابدت، مغح٘ ؾاب٤، م 7

بُاع بىهذ مِكا٫ اًؼاع معجم ؤلازىىلىحُا وألاهثروبىلىحُا جغحمت مهباح الهمض، الُبٗت ألاولى، اإلاٗهض الٗالي الٗغبي  8

 .583، م2006للترحمت، 

 . 584-583بُاع بىهذ مِكا٫ اًؼاع، مغح٘ ؾاب٤، م 9

ت اإلا 10  .103، م2001غؤة وؤهىزت ال٣هُضة، ميكىعاث بجداص ال٨خاب الٗغب، ؤخمض خُضوف: قٍٗغ

غ للُب٘ واليكغ والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى،  11 ، 2009مِكا٫ ٞى٧ى: جغحمت خؿحن مىس ى، "الٟغص واملجخم٘"، صاع الخىٍى

 .12م

 .٢306امىؽ ازىىوحُا ؤهثروبىلىحُا، مغح٘ ؾاب٤، م بُاع بىهذ مِكا٫ بًؼاع: 12

ض الؼاهي، 13  .79مغح٘ ؾاب٤، م ٍٞغ

ًغبِ الكباب بحن بٌٗ ال٣ُم الجمالُت وال٣ضعة ٖلى مماعؾت الجيـ والكهىاهُت لضي اإلاغؤة م٘ الخمُحز بحن اليؿاء  14

ىت ٖال٢ت بالٟخىت والٛىاًت  في لىن البكغة، و٧ل واخضة لها نٟاث ٖلى ٖال٢ت باإلاخٗت الجيؿُت. ٞالكباب ًغون ؤن للٍؼ

ضها اإلاغؤة لٛاًاث مدضصة مىحهت مثل  جىلض ؤلاعجاب واملحبت وجثحر بت لضي الغحل. والجما٫ ٖباعة ًٖ بؾتراججُت جٍغ الٚغ

حن صٖىة للٛىاًت اصة اإلا٣بىلُت والخ٣غب مً الغحل لهظا حؿخٗحن اإلاغؤة بال٨دل الؿىا٥ والهبالت...الخ. ٢ض ٌٗجى التًز  ٍػ

ض الؼاهي، مغح٘ ؾاب٤، م 15  .89ٍٞغ

اع: "نىعة اإلاغؤة بحن  16 ، 1996اإلاىٓىع الضًجي والكٗبي والٗلماوي"، صاع الُلُٗت للُباٖت واليكغ، بحروث، ٖلي ؤٞٞغ

 .60م

اع، مغح٘ ؾاب٤، م 17  .63ٖلي ؤٞٞغ

اع مغح٘ ؾاب٤، م 18  .73-72ٖلي ؤٞٞغ

اع، مغح٘ ؾاب٤، م 19  .71ٖلي اٞٞغ

 .281-280، جىوـ، م2000ٖبض الىهاب بىخضًبت: "الجيؿاهُت في ؤلاؾالم"، جغحمت دمحم ٖلى م٣لض، بغاؽ لليكغ،  20
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 الجفيمددع ى دك   دد اإلادهب  الالسيدد بش نكددضو  إلايدإلام ؤلامددفات ، بينش د   ل   دد    اتجدد لقد    8ملخص       

ش الددإلاية ، فيددع   ،بددإلا   دد   قددإلات عدد ، ى ى ددك  دد  اإلاسددل،ل ع الجئية ددع     ، ،اد بددها ي الاخ  ددي  تددإلانف قددَف

ألاإلاين ديو   ًدي  الهممدي ال  وسدإلانيو ال ئدإلايف ال فسسد  و  دة القدفو ال دي   ىكدف بد  نسيد ع      اإلادهب  

 .فريديريك هيجل،ايمانويل كانط، 

الإلامددإلاد   الددف،و  ددة   دد ىإلا يل دد   الددف ا ددكلالدد  ،ناددفا لو كددب ال سددمن الددهي  اددن عدد  بددها اإلاددهب  ، ددي  دديو      

دىدإلاا ي دك الالدن ىد  الاب مديت عيلجفيمدع  د  امدب تف  د  الرئي دع  ي ُيل ي ع و القفن و ال ييد  ىكدف ،الركدفي 

،الئ سد ع ،الام ميى ددع   هد  اتتدديي تد اع ة ، ية ددع دنيى ددع  ى دك  يلددع امجدفت ن سدد   د  الئددإلااةة الرًدإلايع

الاتجديى الإلايد،ة   د سد  ف دع  ينإلان دع  دة القدفو الركدفي   في دع  د    مدي نجد  ىد  بدها     يد  الجفيمدع  

 حركة الدفاع الاجتماعي الحديث.تشت اي   اب مي   جيالت 

 Abstract : 

The classic doctrine of criminality has been directedat crime. It is the cornerstone 

of criminalresponsibility, whichisbased on the availability of the policeman of 

consciousness and freedom of choice. The 18th century French philosophers of 

enlightenmentwerejoined by Germanphilosophers Emmanuel Kant and Frederic 

Hegel  . However, due to the relative failure of this doctrine and whatwascalled for, 

the presence of thinkers in Italybetween the nineteenthcentury and twentycalled to 

desistfrom attention to the crime to focus attention on the case of the 

samecriminalfrom the organic, psychological and social aspects to 

takedefensivemeasuresagainst the crime , As a result of this positive trend, the 

birth of a legalmovement in the twentiethcentury close to the areas of 

interestunder the name of * the modern social defensemovement * 

غ دددة  آخدددف عرقدددب او   شمدددب  يةئدددي  مدددي ال قدددا ن ددد  او اإلاسدددل،ل ع ودددة عإلامددد  ىددديت ،يددد  اسسددديسش اي ال مقدمصصصة:

اإلاسددددل،ل ع ، إلاددددي  ينددددت بالددددها  لدددد   ئشهددددف الئاددددف نهمددددي ى ددددك ال سيدددد ع نقددددِ عددددب قددددي  ل  نهمددددي ي،،  ؤلاسسدددديو

الاخ هدديم8 ىومددين الددئ ـ  ىومدددددددين الام مدديم  ىومددين الامددفات   مددي  القددينإلاو  ،  ددفد بددهى اإلاكددي  ع ىس ددع 
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يل سدد ع لو دددفد ، امج مدد   نيلسدديةم اإلالمددإلا   سددل،  ىدد  اندديعع ا ددد  اإلاسددل،ل ع عدديلج ان  ، اذددف بددها الاخ ددة ع

اإلاي ة  الاب  سل،  ى  تفب ع ا،الدى  الات  سل،لع ىد  ع لمدي  الدإلاء ان  سدل،لإلاو ىد  اىمديلل  ل ديت ال ةإلاديو  

، الُيلد   سددل،  ىدد  ن يةجدد   ددة الاخ  دي . نمدد  خددس  بددهى الا  وددع   د ، او اإلاسددل،ل ع تق طدد ن ،مددإلاد نرددب 

ر  ى ددك ىدديتم مدد و  ددي  الندد  وسدد    ددة   ،ذدد   ،  دديو  ددة  قدد ، ى لو  شددإلا  د،و ، إلاىدد  ،  دد  بئددي  ددي نًدد

تشمددددب بددددها الجدددد و ن دددديةو انريلدددد   دددديدات بددددإلا اإلا؟سدددد    ددددة  دددد ، مي. نمددددي اإلاسددددل،ل ع  ،  ددددي قددددف،َلي  ،  ددددي 

في  الإلايد،ة  لنريلد   دة ء د  ال؟كدلنإلااىلي  ،  ي ىس لمدي عيلرقديب  ، ا دك اي  د    بدإلاو امجدفت  سدل،ال ىد  

 مفهوم املصؤولية:  . ي     نجيىع ، نريل ع امفانات ال نيم الام ميية اإلا تهة    َف  امج م ، 

8اإلاسددل،ل ع  هدد  بي نددئيية  دد  ايدد  اإلا رددإلا 8  سددل،  اإلاكدد م  دد  نرددب يددض  ، للددها ن ددن ت  دد   ددإلاو لغصصة

 ذي ا  ر ئع.الاسسيو  سل،ال ، بإلا  سل،  بئي ى  نرب  يت ع   ة اإلايض ن ، خون ، انى ا

 ابو ددع ال ددفد 8 وددة تشمددب الجدد و ن دديةو انريلدد . ل، ال ديا ال  رددع ل يىددب  دديت ع رددب  ددي.  مددي ا مددي اصصصحاحا

 1ل شمب ن يةو انريل .

    خس  بها ال رفين ن ل  لو لومسل،ل ع قف،ٍ نميوة 

 8شرطا املصؤولية

 ددك  رفنددع ال رددب ل، الانرددي  ال ددن  دديت 8 لبددش تبددإلاو اإلاسددل،ل ع العدد  لو  بددإلاو ال يىددب  دديد ا ى)الصصوعي  املعرفصصة

بمددي  ، ى ددك ال م  دد  عدد و اإلا ددي، ، اإلامئددإلام  عدد و  ددي بددإلا قددف ، خ ددة  دد  الانرددي   ، عمرفنددع الئ دديةو السدد  ع  دد  

ال سددددئع  ددددة الاىمددددي   نيلُ ددددب الهدددد  ة الددددهي  وردددد  عددددضىإلااد الال ة ددددت ،  ؟سدددد    ددددة  دددديد   فيددددم نلددددإلا غ ددددة 

   ،  ي  تةت  ىئ . سل،  الن  ل  عرف  ال رب الهي  يت ع

ال دددن يددد  شمب اإلاسدددل،  ن يةجلدددي  ل دددي الانردددي   اخ  دددي  ادة  دددفة  دددة ي8 العددد  لو تقدددإلات اإلاسدددل،ل ع ى دددك الحريصصصة

 ال فد  ة  يلع تئإلاي  ل، ا فاى نين  ل ـ عقيد  ى ك الاخ  ي  ، عيل ي ة نين  ل ـ اإلاسل، .

ل، ىقديب  ح دم عيلجد و ىئد   تيل  د   ايو اإلاسل،ل ع وة تشمب ن يةو الاىمي  ،    تبدإلاو ى دك قدبب لدإلات

لوقينإلاو. ، بها الوإلات ل، الرقيب ا ي او سكرف عد  داخدب ان سدئي ، بدهى ودة اإلاسدل،ل ع الاخس  دع ال دن  شمولدي 

لددي لئدي امج مد  عئإلاىهمددي ولئدي الًدم ة  ل، وسددوِ ىو ئدي  د  ال ددي    ، بدهى ودة اإلاسددل،ل ع الام ميى دع ال دن  شم

نم ومددي يدد م لو   ومددي  دديو بئدديو مدد و ،  تيل ددع لوقددينإلاو  ينددت اإلاسددل،ل ع.ىفن ددع ،  ينإلان ددع. لالدد  لدد ـ 

لا امجئدإلاو ل  ديب ح دم عد  ال  ردع ل  ديب الئودك  ،  دهع ئي  ال   شمب الُ ب اله  ة ن يةو لىميل   ، ال ت

الئ دديةو ال سددئع ل، السدد  ع ال ددن   ال عرددف الددإلاية  جرددب نددي    غ ددة  دديد  ى ددك ال م  دد  عدد و ال  ددة ، الكددف ، 

 تتةت  ى ك الانري  ، ال هفنيت ن إلانن ا مي خ ة ا، قف.
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 ددددت  شدددد و   ، امجئددددإلاو   ددددت عرقددددب  8"  ندددد  القودددد  ىدددد  ذسذددددع8 الهدددمن  الرشصصصصوى صصصصصلى   عميصصصص  و شصصصصم  دددي  

 ي  ج  الق يت ع  ،  ي ال عرف   ي بإلا خ ة ،  ي بإلا قف  ، الئية    ت عس؟ قظ." بالها  إلال  الاسسيو ، بإلا ، 

قيبي  ا ك لو  هب ا ك الس  ال دن تمالئد   د  ال م  د  ق  ي نك  ي َ قي لوتةع ع ال ن   ورو  ال  ج . ذ     ل   

عد و الانردي . ،  د   د د القددينإلاو يد  الفقد   دة غيلدد  الا  ديو نسد  ال ي ئدع ىكددف  د  ىمدف الاسسديو    ولددي 

 دهلا   فب لم ، ىد  تد ىدهم  سل،ل و ى  الانري  ال دن تهد    د  لَ ديلل   عهد لم   سدل،ل و  آلاعين بإلاو 

ال عردد ،و  سددل،ل و  ،  دد   بإلانددإلاو  سددل،ل و  ذدد  تفندد    بئدديو  دد  الانددفاد  دد  عوددن يدد  ال ي ئددع ىكددفة لالددهم

ىددهم  اإلاسددل،ل ع   ومددي  شدد    ددة ال يلددع ال ددن   قدد  نهمددي الاسسدديو ،ى دد   ،    تدد  ى ددك  رفنددع  ددي  تةتدد  ىدد  

 لئلسسديو  الئ سد ن ل فايدي ى  د ة  مالد  عمفى ىق ة ل، ن سد ن. ،  د  ي دف الُد إلنيع  لىميل     ن يةو  

نهمي لو   ق  ،ى   ،    ت  ى ك ال م    ع و الانري  ، تضخه بهى الا فاى نر و الاى  ي     َدف  ام المدع 

 ى  ال يا اإلاسل،ل ع عيلج و ، تش    الرقإلابع.

الاسسدديو الئي ددك ب ندفا    ددة  او غ دة لو  ددي سرئ دد  بئدي عيإلارفنددع لدد ـ  رفنددع القدينإلاو  ن دد و الئوددك ، الجلدد

الري ب ال  شم   القينإلاو ايا  يو ميبس ل . اي  د  ،ام د   رفن د  عهد    ندفدا  دة  ج مد  تدئا  الرس ديت ، 

ن    إلاان و  ج  ا تةا لي. نس  مال  لوج و ال يلن ، الري ب او  قإلاد الس ي ة ، بإلا ميبب لقينإلاو اإلاف،   

8" ايا  ددديو املعتزلصصةلدد   شم دد . ،  ددة بدددها الهدد د  قددإلا  ، ايا نرددب ، ا تالدد   يدذددي  ندديو ملودد  لقدددينإلاو اإلاددف،  

 عإ بيندد الاسسدديو غ ددة  دد مال   دد  لو عرددف  عمراددت ايدد شيلت ىو دد  اإلارفنددع  نلددإلا لدد ـ  سددل،ال. ل ددي ايا  دديو 

لو عرف  ، ل  عرف   نيو بها ال عر       اإلاسل،ل ع  ،     بإلاو عهلا    ا تال   ره   و8 الا، ك نرو  

او  يو ام ُئ الهي عرف  القينإلاو  سل،ال ا يت القدينإلاو ل ردة  د  الدهي لو  لق ش ." ، لق  ح  ، ال ين ع ما

ال عرفنددد . اي  ومدددي ءاد  هددد ى  دددة ا تبددديب الجفيمدددع ءادت  سدددل،ل   . ،  ومدددي  ودددت  رفن ددد   دددب  هددد ى ،  ودددت 

 2 سل،ل   . ل ي    الئي  ع الاخس  ع نلإلا ال عر   سل،ال ايا ل   قه  ا تبيب الكف.

ت  رفنع ال  ة ، الكف  ، ال م    ع هممي الكٍف الإلا     دة ال ديا اإلاسدل،ل ع عيلجد و. اي  د  ال لال  ل س

 بددإلاو الاسسدديو  سددل،ال ، او ذ ددت نوددج  الرق ددة  لسدد   ،ا دد   اندد  نقدد  القدد  ة ى ددك الاخ  ددي  ىئدد    ي دد  

ل ـ  ألن رمب    ن يةو عيل رب. نيلجئ ي الهي  قإلات عيلرمب ا   يال لس،ا ف ال   شمب  ي  تةت  ى ك بها ال

لهلا نجد  اإلارت لدع  جرودإلاو  د  ،مدإلاد اإلاسدل،ل ع دلد س ى دك ،مدإلاد ال فيدع.  دهلا مردب  ني   القفا  ن  .

سسيو  سدل،ال  الا ايا  ديو  دفا     ال فيع ايييي يو  ع  ل ئين ىيإلا  الاخسقة  الهي ال  بإلاو ن   الا كانط

يت الام ميى دع و     فيع الاسسيو ،    ت  ى ك الاخ  ي  اي،  ا ،   تشت ي ظ خي جة اإلا م ب  ة الًد إلَا

و8" ال الدفة الايييد ع لد   ي توفيص  الشصاو  ل، داخ ة اإلا م ب  ة الرق  ، الا فاى الئ س ع.  قإلا  الد   إلا  

 فيددع الاخ  ددي   رقددب ، الاد او ، و   ددت عوددن د مددع  ر ئددع  دد  المملددإلا  اإلاكددفى و ، ال سيدد ع  وددة او الاسسددي

سدددل،ل ع ادع دددع ، اخس  دددع ىددد  تهدددفنيت   عش دددل عسددد شم او   شمدددب الجددد ان الدددهي   فيددد  عر  دددة  سدددل،ال  
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لدد   جدد  ال؟كددفي   ددة اإلايضدد ن عدد ال  دد  الا ددفا  عشفيددع  الدد    ل، الاخددسا ا، القددينإلاو ىدد  الاىمددي  ال ددن  فتال مددي."

لو  ئلسسددديول. ، لددد  عرودد  ىدد   دديالت  مالدد  نيتشصص ا ادة الاسسدديو  دد  لمددب او  ح ددم عدد  الرقددديب.   ومددي  ددف  

 ،الام ميى ددع  ًددب تُددإلا  الروددإلات الاسسددين عع  قدد   في دد  ،    تدد  ى ددك ال م  دد  الا  ددة القددفو ال ييدد  ىكددف  

  عروددد   شددد دا 64القدددينإلاو الجئددديرش ال فسسددد ن  دددة اإلاددديدة  1810خيندددع ىوددد  الدددئ ـ ، ىوددد  الام مددديم.  دددة يدددئع 

يو مفيمددع  ا،  تيل ددع إلاددي  بددإلاو اإلاددلم   ددة ال دديالت ال ددن ال  بددإلاو نهمددي الاسسدديو  سددل،ال ىدد  اىميلدد 8" لدد ـ بئدد

 يلددددع اخدددد س  ىق ددددة ىئدددد  ا تبدددديب ال رددددب  ا، إلاددددي  بددددإلاو  ج ددددةا عقددددإلاة لدددد  عسدددد ُ   إلاامللمددددي." ، او  دددديو غ دددديب 

الدهي   قدد داةمدي  شمدب  قد ا ا  د  الا ادة ، الاخ  دي    الق  ة ى ك الاخ  ي  ال  وغة تمي ي  سدل،ل ع الاسسديو

الا  دددة  ددديالت  قإلاان و ال؟كدددفير ع  دددة الرهددف ال ددد  ل ال توغدددة  سدددل،ل ع الاسسددديوعهدد    البدددية  الري دددب. نددديل

ال دددن عرددد  تش  ددد بي  ددد   لددديت  نددديد ة  ، او  يندددت بدددهى اإلاسدددل،ل ع تشددد د ت ردددي لقددد  ة الجددد و ى دددك الاخ  دددي 

 3ام المع.

ك الاخ  دي  بالها سس   و لو اإلارفنع ال تال ش لجرب الاسسديو  سدل،ال  ، انمدي  جد  او تبدإلاو ل  د  القد  ة ى د

 ا ًي  ن ه   ال رب    ا ادت  ال فة.

لالدد  ،نادددفا لو كدددب ال سددمن الدددهي  ادددن عدد  بدددها اإلادددهب  ، ددي  ددديو  ددد ىإلا ال دد   ددد  ي ييدددع مئية ددع  دددة  بينشدددع 

الجفيمدددع  الدددف ي دددك الإلامدددإلاد   الدددف،و  دددة ي ُيل دددي عددد و القدددفن و ال ييددد  ىكدددف ،الركدددفي  دىدددإلاا ي دددك الالدددن ىددد  

 ددددد  الئددددددإلااةة الرًددددددإلايع ،الئ سدددددد ع   الرئي ددددددع ى ددددددك  يلدددددع امجددددددفت ن سدددددد  ؤلاب مددددديت عيلجفيمددددددع  دددددد  لمدددددب تف  دددددد

 ،ؤلام ميى ع   ه  يتتيي ت اع ة ، ية ع دنيى ع ي  الجفيمع.

 8دواعي إلاجرام في نظر الوضعيين

8 او لبب ايبفة ي  ي  ، او ن ـ الاي يب و قإلاال  وهاوال ،ال  م ع الس   ع يايا  يو الرو   قإلات ى ك    ل

ـ الئ دديةو  ، ايا  ينددت الجفيمددع ادديبفة    ةبددي  دد  الاددإلاابف للددي ايدد يبمي ال يىوددع  بددب بددها ورُددش داةمددي ن دد

عران لو الاسسيو ل ـ  سل،ال ى  لنريل  الامفا  ع  ايا ىومئي لو الاسسيو بإلا البدية  الإلا  د  الدهي  م ديء 

  عيلرقب ، الا ادة  ن؟سين  ا ك اي      مال  لو  بإلاو  سل،ال  ة ء   ال  س ة الإلاي،ة

، ات يىدد   Auguste compt اوغصصصك كونصصك ددييا سراددن عيل  ىددع الإلايددر ع  سراددن عيل  ىددع الإلايددر ع نوسدد ع 

الدده   عري يددإلاو ال  سدد ة ال وسدد ش اإلا  ددين   قش لواددإلاابف. ،  دد ىإلاو ا ددك ت سدد ة الاددإلاابف عييدد يبمي ال يىوددع 

ع الإلايددددر ع ت سدددد ة يددددوإلاو ال ددددن ايا تالددددف ت تالددددف   رلددددي ن ددددـ الئ دددديةو.  ددددي ىس لمددددي عيإلاسددددلل ع  تشددددي،  ال  ىدددد

الاسسدددديو ، خينددددع الامفا ددددش  ئدددد .  ددددة  دددد و  ددددف  الدددد رٌ او الاسسدددديو   قددددد  سددددل،ال  لمددددي  ينددددت الاددددف،  ، 

الاي يب الن  البية  الإلا    الدهي  م ديء عيلرقدب.  مدي  د نرئي ا دك َدف، الاقدبيل ع ال يل دع8 ا دك اي  د    مالد  

 ي  ددد   تبدددإلاو امدددفانات الددد نيم الام مددديية    ودددعلسسسددديو او  بدددإلاو  سدددل،ال  دددة ،يدددِ ال  م ددديت  ، ا دددك ا
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ندددديا ال ددددن عسدددد،ك الهمددددي ام  هددددإلاو  ددددة ىودددد  الامددددفات  دددد  امددددب الدددد شال  ، لوقًددددين ى ددددك الجفيمددددع  ،  ددددي وددددة آلا 

 4امج م   ال فد ال قو ب    خُف الجفيمع ى ك

او الدددددإلا  ال  ىدددددع الإلايدددددر ع ، تتودددددو الاسسددددديو  ددددد   دددددب ال  سددددد ةات ال وسددددد  ع ، اإلا  ين   ق دددددع   الئددددد   ددددد  

تشق م ن يةو ىوم ع    دةة  دة   د او الرودإلات الُ  ر دع  ، الد شال   دة الادإلاابف إلارفندع ايد يبمي ال يىودع  ال دن 

و الاسسددديسش  ، ت سدددد ةى ايا تالدددف ت ت الدددف   رلددددي ن دددـ الادددإلاابف  مددددي مروددد    الدددف  ددددة ادخيللدددي   ددد او السددددوإلا 

ت س ةا ىوم ي  خينع السوإلاو الامفا ش الهي عر     الاإلاابف الام ميى ع ال ُ ةة  ال ن  إلاامللي الاسسيو 

 ئه لو خوم  نرمب ى ك  بينشلمي  إلاي وس       خوب  ة اي قفا  امج م . غ ة او ،ي وع  بينشع الجفيمع 

فدم ى ددددك ايددددير او امجددددفت  ددددية  ىي ددددب  قددددإلات عيلجفيمددددع  ددددة القدددد     ينددددت الرقدددديب الكدددد    ا،  ددددي عرددددف  عدددديل

 أليدددد يبامجددددفت  ، انمددددي  إل ادةعمشددددٌ ا ادتدددد . ل ددددي اادددد يب ال  ىددددع الإلايددددر ع ن ددددة،و او الجفيمددددع ال تفمدددد  

نيىوددع دنر دد  ا ددك الجفيمددع دنرددي. ، بددإلا ال  ت ددي  الجفيمددع ، انمددي  ئقدديد الهمددي. بددهى ال  ايددع الروم ددع لحجفيمددع 

 5.عم  الاجرامملي ، ال   ل بمي   ب   ، مي  سسمهمي ال ن تمالئئي    نل

 8العوامل الفردية املوروثة

  ،بددإلا ليد يي الُدد  الكددفية ي دد  اإلاليسد و الا،اةددب للد )Lombrozo )1836-1909 لصومررووو شصصيزار ير  دة، 

،الرهدددمن ،الًددديعِ عددديلج ل ؤلا ُدددي ة يي لو ىموددد   ُ  ددد  قدددفية  يددديى ى ى دددك الق ددديت عال  دددة  ددد  ألاعشدددي  

نردد  او نددئن امجددف  و ا ددك  لصصومررووو.  ددف  ال ددن  الئ دد   دد  ،يدد  نُفي دد  الكددل ةة  ددة ىودد  ؤلامددفات لروم ددع ا

خمسع انئي   او امجفت عيلُ    شمب الجفيمع  ة ن يت  الجسم ع ، بإلا عهلا  شمب الجفيمع  ر   ئه 

 جرود  عكدبب  ىهمدي اعد ا  مدي،الدت  اي او امجفت  إلال  ، بإلا   ،د عيي ر اد نُفي لحجفيمع  ، بإلا ال   ت ك 

امددفانا ام ميى ددي   دديدى ،مددإلاب ىدد   ، اي؟ هددي  امجددف  و عدديل ُفة  لصصومررووو دد ت خُددفا ى ددك امج مدد   ، 

ىدد  امج مدد  ،   ددت ن ددهم   ددة نرددٌ ال دديالت   ددإلا م  ال عسدد ُ رإلاو ال ت ددة ىدد  الجفيمددع   مددي اندد  ا دد  ى ددك 

، الريَ ددع ىدد  َفيدددم الا قدديد ، ال إلام دد  ، اىددديدة  يددف، ة الاب مدديت ،ال ال دددب عدديمجف  و عيلردديدة ، الهددد نع

التةع ع ، الانس، ، بدها  دي عردف   دة ،  ئدي ال دي ة عديمفانات ال مي دع الام ميى دع. ل دي امجدفت عديلجئإلاو ني د  

 6ى ك يف، ة ىسم  الن  عريسش    خوب ا، ااُفاب ىق ة.

 العوامل النفصية لإلجرام:

  1939-1856) فرويصصصصصد شصصصصصيغموند يدددددع ال شو دددددب الئ سددددد ن ع ىي دددددعل دددددي ام وودددددإلاو الئ سدددددين إلاو ، خيندددددع     

 ف،و او يوإلاو الاسسيو  فم  ا ك السقدرإلا   ،  دي   1961-1875كارى يونغ )،  1937-1870د أدلر )يألفر ،

 تت ن     ي فيديت  لإلادع ،  غ ديت  ال إلاتدع  ن بدإلاو الاسسديو عدهلا غ دة  سدل،  ىمدي  هد    ئد   د  انردي  

،ي  م ل ُدديب بددهى اإلا  يددع ى ددك  ق طدد ن ىسمدد  ايا ا دنددي القًددين ى ددك الجفيمددع. امفا  ددع  نلددإلا عردد   فيًددي
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لو الجفيمدع يدوإلاو  ئشددف      دةا  دي  بددإلاو نيتجدي ىد  ىإلاا ددب ن سد ع  ال إلاتدع  ددة يدي ع السقدرإلا   َ،  رددع 

بدددددهى الرإلاا دددددب تت ودددددن  ددددد  ليددددد يي ي دددددك آخدددددف  ،بدددددها  سددددد  تجفبدددددع ،خ دددددةة  دددددب ،ا ددددد   دددددهم   نفاةددددد  اإلا  يدددددع 

 ش ددددددإلاي ى ددددددك الفغ ددددددع الج سدددددد ع اإلاال إلاتددددددع لي  ي دددددد ىإلاى عددددددد  قددددددرإلا  لس  ددددددف  لندددددد   دددددديدات لو ايصصصصصصد فرو  شصصصصصصيغموند

لؤلىدفاى  د نإلام  دة نادفى بمدهى  انلمديو"  نيلسوإلاو ؤلامفا ش    اى  ان ى ك الام يم ا، libido"الو    ، 

 الفغ ع ال ن ئع.

الجسدددميسش ا، الدددهبان     دددإلاي ى دددك ىقددد ة الدددئقو  القهدددإلا  ن دددة  عددد ، ى لو السقدددرإلا   ش، ألفريصصصد أدلصصصرل دددي 

نلدإلا  شدي،  لو   جددي،ء كصارى يونصصغ، نيلسدوإلاو ؤلامفا دش  دة ناددفى عمت ودن لنإلااىد   دد نإلام بمدهى الرقد ة  ا ددي ،

 ىقدد ة الدددئقوال ردد د  ددة الئاددفة ال يندددوع عدد و ألا،  ،ال دديسش  ل قدددإلا  لو السقددرإلا   ًدد  ال فاةددد  اإلاال إلاتددع ، 

اإلا إلاا ذدددع   مدددي عكدددبب ىئددد  ال دددفد  دددي  ددد ىإلاى بدددها  قدددي ،لالئددد   ًددد  ل ًدددي  ت ودددن الُقدددإلار ،"الُيعإلابددديت" 

 ا تبديباإلا الف عشيلع "السقرإلا  الجم،ة" الدهي  دلذف  دة يدوإلاو ال دفد  عش دل  مالد  لو   نرد   دة  دإلات  دي ي دك 

 7الجفيمع.

 لإلجرام: الاجتماعيةالعوامل 

لالدددهم   فنًددددإلاو ا دددي انهدددي  ال  ىددددع الام ميى دددع نلدددد  عددد ، ب   فمرددددإلاو الجفيمدددع ا دددك ايدددد يبمي ال يىودددع ا ًددددي 

"او ال قددددف اإلا قدددد   ل دددد  الكددددل ةة8اإلارددددف،  عمقإلا  Verry فيصصصصر  نُفيلمددددي  ، بددددها  ددددي ا دددد  ىو دددد  الردددديل  الا ُددددي ة 

ال ات ال ي ل بمي ليير الامفات." نيلجفيمدع ىئد ب  ،ل د ة ايد يب ،ادف،  ام ميى دع  ييد ع  ديل قف ، ، 

لددددإلا  ن ددددـ الئ دددديةو  ال ددددش او نس ددددظ ا ال ف دددديو ، ال ددددلر ، ال ُيلددددع...الف ،  يدا ددددت ن ددددـ الايدددد يب ورُددددش

 اي يب الجفيمع لئ إلا     ، مي.

الجفيمع نرس غ دة نديتو ىد  تهدف  خديَئ إل ادة امجدفت  عدب بدإلا نردب نديتو أونريكو فير   اى  ةىو    نق  ، 

 ددد  تبإلايئددد  الرًدددإلاي ،اإلا اجدددة ل،  ددد  اف،نددد  ىددد  ىإلاا دددب ال   ودددع لددد   دددة ي جيدبدددي عإ ادتددد   نقددد  تبدددإلاو نينردددع 

 8ل،     ب بهى الرإلاا ب  ج مرع. الام ميى عل،    اف،ن   الئ س ع

 8العوامل البيولوجية لإلجرام

 مي ءاد بها الاتجيى الإلاي،ة  ة  شي بع الجفيمع ل ردة  دإلاة ال قد ت الال  دة الدهي ا فءتد  ال  إلالإلام دي  دة بدهى ، 

يللف إلانيت ، ال د د  السئإلاات الاخ ةة. لق  اذ ت ال  إلالإلام إلاو ،مإلاد ىس ع ي   ع ع و اله يت الجسم ع  

 ، عد و  ددي  هدد    دد  الاسسدديو  دد  يددوإلا يت. نيلردد ،او الج سدد ن الددهي  مي يدد  الدد رٌ يدد  الَا ددي  الهدد ي 

   سف نري ب سكيٍ اللف إلانيت الج س ع  مي  وغة  سل،ل ع الاسسيو.
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إلا ، ايا  ديو امجددفت  ددة اإلايضدد ن عري دد  ىقيعددي قدد   ا ى ددك ايدير اندد  نددي   ال رددب ، ايا ندد    ئدد  قددف  نلدد

  نديو الال  دة  د  لآلخدفي الهي ا ادى ، اخ ي ى  ، الهي  ت ي  الكف  ج  او عري    ش  بإلاو ى ةة لئ سد  ، 

بددع ا ددك د مددع ال ي مددي  ددة الال  ددة  دد  الا ددإلاا   عييدد  الاددف،   ىإلاو ا ددك تت  ددن الرقإلا اإلاكددفى و اإلارينددفي   دد

م يلددددا الكدددد ف اللددددفت  ددددة  هددددع ال ددددن  دددد  تبددددإلاو ا ددددإلا   دددد  الاسسدددديو  ن  نردددد  ا ددددك الجفيمددددع    ومددددي دندددد  الجددددإلا 

 9،و مإلاىي ا يت ى    .  إلا ً امب اَريت ا  يدى اله ي  الهي   ا ك السف ع    لممنفموطيالرقيب 

  لق    ى ك امجف  و  نين  ل  عس ُغ ة او القينإلاو ال إلات ، او خ ن    الرقإلابيت ال ن  ينت وسوِ  ة ا

نهمدي الُد  الئ سد ن ىد ت  سدل،ل ع الجد و اإلاُوقدع. او او  و همي تمي ي  الا  ة ال يالت اإلافي ع ال ن  ل   

الاسسدديو  إلاندد   يةئددي ىددي س يا ا ادة  عردد   سددل،ال ىدد   ددب  ددي  هدد    ئدد   دد  انرددي    لمددي  ينددت الاددف،  ، 

الايدددد يب. لالدددد  ال سراددددن بمددددها  سددددل،ل ع ال قو دددد   و  ال ددددن تددددفنٌ الاىتددددةا  عدددد ،  الاددددف،   ، ور  ددددة امجددددفت 

يت  ئد   ، لالد  اإلاسدل،ل ع ال دن ال تئ دش د،  الادف،  ، الرإلاا دب ال يىودع  دة  د ،  اسسيني قفيفا  ج  الان ق

الجفيمددددع. نق ددددب او  ح ددددم الرقدددديب عيلجدددد و سرمددددب ى ددددك تش  دددد   قدددد ا     تدددد  ى ددددك الاخ  ددددي  ىئدددد    ي دددد  

 دددلتمف ىددديلجن عدددينجوتةا عددد و ن ددد  ىومدددين  5771عيل ردددب  ،  شددد د الرقددديب َ قدددي للدددهى القددد  ة. اسرقددد   دددة يدددئع 

 إلالإلام ددددي  او الجفيمددددع تفمدددد  ا ددددك ايدددد يب ع إلالإلام ددددع ، ن   إلالإلام ددددع  ت وددددت  دددد    يعددددع الجدددد و ، ا ادتدددد   ال 

ل دين اإلاسدل،ل ع    دةا نادفا لوًدف  الدهي ين هد   لد  ىومدين الد    ، الاخدسا ، امج مد . ،  ديو تتدإلانل   د  

او  قإلات ،   دن عرد ل      ح م ع مييا ال  ية الام ميى ع ،   ي مي. ،  يو يلالل    ن  مال  لومج م 

 دةى  د  الاندفاد  ايا لد    شمدب  دب ،ا د   دي  هد    ئد   د  انردي   للد     دم الاندفاد او عر كدإلاا غال فد  د  

ندددفاد  ، الدددهي  تدددف  ىهمدددي مميىددديت نكدددٍف او تإلايددد  القدددإلاان و ال دددن تدددئا    دددية الجميىدددع ،  شتة لدددي  دددب الا 

ال   ل ى  الاخسا ، دىدإلاة الاسسديو ا دك الا ت ديم عري     ياي ى ك   يو امج م  ، عقية   ،   ن  مال  

، الفقدددة نسدددوإلا   ا دددك  دددي  جددد  او  بدددإلاو ىو ددد  السددددوإلاو الاسسددديسش  ايا لددد  ندددل   عقددد  ة الاسسددديو ى دددك تإلام دددد  

ل سددت اإلاسددل،ل ع وددة ال ددن تم دد  الاسسدديو الهدديلي ىدد  الُدديلي  ل بددإلاو الا،    دديال ل  ددةى ،  بددإلاو  يددوإلا    ا،

  تضع دديو يو  دديو نق دةا ، ىدديف اف،ندي ام ميى ددع يد  ع  ، لالدد   فا دع ، ىدد ة ن سدال ديسش ى ددةة  نالد   دد  اسسد

 10او  م    ى ا ك السف ع.

ايا  ينددددت ال  ىددددع الإلايددددر ع ال ور مدددد   ددددة د ايددددلمي  الا ى ددددك  ددددي بددددإلا  شسددددإلار  ، تئ ددددش عددددهلا الا ادة  ادددديبفة 

و ال سيدددد ع ا مدددد  اخُددددض،ا إلاددددي  رئإلايددددع ،  سددددس،  م والدددد  الاسسدددديو  ندددديو الرودددد  ال ددددإلات ال  ئالفبددددي. نم ومددددي اد  

ابموإلاا الجين  الجسجن  ري ب  ل   ة تش  د  السدوإلاو   دهلا اد و الرومدين ا مد  اخُدض،ا إلادي ا اد،ا ابمدي  

الجسدددجن  ،  جددد  اخدددهبمي  ردددي نرددد و الاى  دددي  ايا ا دندددي نلددد  عجين  ددد   الف،ةدددة ،  نيإلسسددديو،ةدددة. الجينددد  الف 

 يوإلا   نلمي ا  شي.
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ت   ددة ء دد  الرودد  ، ال الئإلالإلام ددي ، الاتجدديى الإلايدد،ة  ال عسدد ُ   لو  ئ ددش او ال؟كددفي  ال ددإلا  خاتمصصة:

ال عسدددد ُ   او  ئ ددددش تمي ددددي ا ادتدددد . ، الرددددإلادة ا ددددك ىقإلابددددع الاىدددد ات ال ددددن ور  ددددة  ألندددد تمي ددددي  سددددل،ل ع الاسسدددديو 

ا صدد ت الرقإلابدديت اإلارمددإلا  بمددي ال ددإلات  ددة نرددٌ ال دديالت انًددب دل ددب ى ددك يلددا. عدد و اإلاليدد    لورقإلابددع ، عدد و 

يى الفانً و للي عيي  الاف،  ، الاي يب ،  قإلاا الاسسيو  م ا   الكن ى  نرإلابع ال إلان م ع و الاتج

الرقب ، الاتجيى الروجن الإلاي،ة الهي  قإلا  عيلاف،  ، الاي يب ال يىوع  ، ،  عيإل ادةال وس ش الهي  قإلا  

ب  ،  قددددد ا  ا ادة اإلاسدددددضلع ورودددددم ى دددددك ىددددديتم ام ققددددد و الددددده    شددددد د،و  قددددد ا  يددددد ِ الادددددف،  ، الايددددد ي

الاسسدديو   ددش ال  بددإلاو الرقدديب اومددي ، ال تبددإلاو اإلاسددل،ل ع    ين   ق ددع ىم ددين    ومددي  ينددت  ددة اإلايضدد ن  ، او 

، بالدها ندفغ    ينت ال توغك الا  ة نرٌ ال يالت اإلافيد ع ال ُ دةة   دل عرد   اإلادفيٌ  دش ال  ًدف امج مد .

الاددددددف،   تضخددددددهكددددددبإلا ي نهمددددددي ، او  ينددددددت ال ددددددإلات الددددددإلا  ال  ىددددددع الإلايددددددر ع  ندددددديو  سددددددل،ل ع الاسسدددددديو لدددددد ـ  

الام ميى دع ، الئ سد ع ، ال    إلالإلام دع لومجددفت نرد و الاى  دي    ددب تش  د  الرقإلابدع. ، تجدد   عئدي الاقدي ة بئددي 

 ا ك الهرإلابع الال  ةة ال ن  إلاامللي القينإلاو    امب تش    الرقإلابع ال ن وسوِ ى ك امجفت.
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 د/ هاشمي بزيلل                                                            مشكالث املجتمع الحضزي                                              

164 

  

 

  

  :امللخص باللغت العزبيت

فلذ شهذ الهالم خالٌ اللشن الخاظو نشش همىا ، الخدػش مً اإلاىاغُو الخـــي شام الخذاٌو فيها مىز اللذم

ا لم ٌعبم له مثُل في مخخلف اإلاذن الخـــي هي رلً حشاء الثىسة الطىانُت الخـــي قهشث في جلً الفترة ، خػٍش

 في نهاًت ألامش جلخُظ لىػاٌ ؤلاوعان في مىاحهت الؿبُهت وما ًخطل بها مً إخفاق وهجاح.

فُت ، والخدػش هىم مً ؤهىام الخًحر في املجخمهاث وفي ؤظلىب خُاتها هما ؤن اهخلاٌ العيان مً اإلاىاؾم الٍش

ت قاهشة قلذ مالصمت لىمى العيان الهالم في الهلىد ؤو ما ٌهشف بالهجشة الذاخلُت ، إلى اإلاىاؾم الحػٍش

خُت  وهي اخذ الهىامل الاحخمانُت للىمى الحػشي.، الخاٍس

لت حعخًشكها بهملُت الخدٌى مً مشخلت إلى  خُت الىاكهُت ؤن اإلاذن جمش بفتراث ؾٍى وجؤهذ الشىاهذ الخاٍس

 وؤلاهخاج .ورلً بىفغ الىجحرة في ألاظلىب الزي ًخم به نملُت الاظتهالن ، ؤخشي 

Abstract  

Urbanization is one of the topics that has become commonplace since ancient 

times. During the nineteenth century, the world witnessed an unprecedented urban 

growth. This was due to the industrial revolution that emerged during that period in 

various cities, which is ultimately a summary of human struggle against nature and 

related issues. Of failure and success. 

Urbanization is a type of change in societies and their way of life. The movement of 

people from rural to urban areas, or so-called internal migration, has been a 

phenomenon that has been associated with the growth of the world population in 

historical decades and is one of the social factors of urban growth. 

Historical historical evidence confirms that cities are going through long periods 

of transition from phase to stage, at the same pace as the process of consumption 

and production 

 ملدمـــــــت      

خُث لهبذ دوسا هبحرا في جإدًت ، واهذ اإلاذن وال جضاٌ نبر الضمً جمثل مهذ الحػاساث ؤلاوعاهُت ألاولى

احخمانُت  وللذ حهشغذ اإلاذن إلى نذة حًحراث، هاث ؤلاوعاهُتنذًذة ومخىىنت لجمُو املجخم  وقائف

وهزا مً حشاء اهدشاس الطىانت ، واكخطادًت وزلافُت هامت وان لها جإزحر نلى معاس ؤلاوعاهُت في الهالم

وكذ اوهىغ رلً نلى الهالم اإلاهاضش في اصدًاد قاهشة الخدػش في ، وجؿىس وظائل الاجطاالث واإلاىاضالث

مىز قهىس خشهت ، واخخىائها نلى ؤهم اليشاؾاث والخذماث الاحخمانُت اإلاخىىنت، ههالهذًذ مً مذ

ملُىن وعمت إال  2.5يحر ؤن مذن الهالم الثالث لم جدؼ بكهىس مذًىت هبري ًفىق حهذادها ، الخدػش فيها

 (1)1980مذًىت نام  165بذؤ اسجفام نذد مذنها لُطل إلى  1960إال ؤهه في نام ، 1920في نام 
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ها لم جخمىً مً الخدىم في همىها الح، م حهف دٌو الهالم الثالث مً خشهت الخدػش هزهول شي ػإال ؤنَّ

و فُت إلى اإلاشاهض الح، العَش تػوالزي ًشحو ظببه في اإلالام ألاٌو إلى الهجشة الىافذة مً اإلاىاؾم الٍش ، ٍش

 ف الهالم الثالث. ذة في ٍسئت العائهدُجت لؤلخىاٌ الاكخطادًت والاحخمانُت والثلافُت العِ

ٌشخمل نلى الحشان والخىصَو العياوي والجًشافي وظلىن ومىاكف للفشد ، للخدػش بهذا احخمانُا هاما

ت ولخىكُمها ووقائفها هما شهذ  الهذًذ ، الزي ٌهِش في الحػش ومذي مالئمتها للحُاة الجمهُت الحػٍش

 والخىىىلىحُت.  الث حًحراتها الاحخمانُتوصٍادة مهذ، مً اإلاشىالث في البنى الاحخمانُت و الاكخطادًت

 أوال: املداخل الىظزيت في دراضت  املجتمع الحضزي 

ت في هخب ، إن اإلاخطفذ للترار الىكشي الطخم   اث العىظُىلىحُت الحػٍش والىخاباث الخاضت بالىكٍش

ت جطب، نلم الاحخمام الحػشي  ت للكىاهش الحػٍش اث والخفعحراث الىكٍش في خمعت  ًجذ ؤن حمُو الىكٍش

ت ؤظاظُت هي)  (:1اججاهاث هكٍش

I-  وحهشف مً ، : ًمثل هزا الاججاه اإلاذسظت ألاإلااهُت في نلم الاحخمامالاحتماعي  –الاججاه الىفس ي

 هما حهشف باالججاه العلىوي ؤو الاججاه الخىكُمي .، الىاخُت الضمىُت باإلاذسظت الىالظُىُت

ؤو الفهل والهالكاث الاحخمانُت وألاشياٌ الخىكُمُت وهلؿت اهخمام ؤصحاب هزا اإلاذسظت هى العلىن 

ت ت اهؿالكا مً ميان إكامخه فدعب، للحُاة الحػٍش ولىً اإلاهُاس ، فال هؿلم نلى الفشد ضفت الحػٍش

والفهل الهلالوي والابخهاد نً ، ألاظاس ي والزي نلى غىئه هخطه بهزه العمت  هى همـ العلىن

ت .الاظخجابت الهاؾفُت هدُجت لخهلذ الح  ُاة الحػٍش

اث وؤفياس ول مً "      -ماكظ فيبر –فزدًىاهد جىهحز  -حىرج سيمل وجبرص مهالم هزا الاججاه في هكٍش

" الزًً ًشون ؤن العلىن الحػشي ًيخج مً الخهلُذ الىكامي يحر املحذد للمذن الزي ًخمحز شبىجلز

ً العلىن والاظخجاباث ليي مما ًذفو ظاهني الحػش إلى الخىُف مو ؤهماؽ مهُىت م، بىثافت الحجم

ت مثل ظُؿشة الشوح الهلالهُت والهالكاث الالشخطُت  وؤلاخعاط بالىم ، ًخىافم مو الصخطُت  الحػٍش

ت ًؿبو  والىكذ والاججاه هدى الششادة في الخهامل ...و هىزا فان الؿبُهت اإلاهلذة لىمـ الحُاة الحػٍش

جىهىغ نلى اإلاذًىت في خذ راتها ما جلبث ؤن ظلىن العاهً الحػشي بممحزاث خاضت وهزه العلىهُاث 

اإلاؤظعاث والخىكُماث ...( ورلً اهؿالكا مما ًدمله ظيان اإلاذن مً جطىس وؤفياس ونلالهُت وسشادة في )

 خُاتهم الخاضت وفي حهامالتهم  وهىزا فالهلالهُت واإلاذًىت شِئان مخالصمان .

جدلُله للمذًىت نلى خطائظ احخمانُت لُللي " الزي اهؿلم في نملُت حىرج سيمل فالبيعبت  لـ "   

ت إلى ؤن سيمل واهخهى ، الػىء نلى ؤهم ضىس الخفانل الاحخماعي اإلامحز للحُاة ؤلاوعاهُت في البِئت الحػٍش

ذ مً الذكت والخىكُذ لُخمىىىا  مً الىفاء بالتزامهم وظـ هزه الشبىت ، ظاهني الحػش بداحت إلى مٍض

ت ش اكخطاد العىق والخىكُماث البحروكشاؾُت مً ، اإلاهلذة لىقائف الحػٍش ؤهم هخائج هزا الخهلُذ جؿٍى

و ، وهزا ًىهىغ بذوسه نلى شخطُت الحػشي ، الىبري وظُؿشة سوح الهلالهُت والهالكاث الالشخطُت

ليي ًخىافم الحػشي مو هزا الخهلُذ الىكامي نلُه ؤن ًيىن ؤهثر نلالهُت وإخعاظا بالىم والىكذ ؤن " 
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الهلل " ولِغ " الشوح " ؤو " الللب " ًطبدان مً ؤهم اإلالىماث التي جػمً بلاء واظخمشاس اإلااٌ " و " 

ت ألامش الزي جطبذ مهه الهالكاث بحن ؤلاوعان وؤكشاهه  وبِىه وبحن البِئت ، وجىافم الصخطُت الحػٍش

 (.2نمىما نالكاث حضئُت )

التي بذوسها جؿبو اإلاذًىت بؿابو  خاص مً  وهىزا فان اإلاذًىت جؿبو نللُت ؤفشادها ) شخطُت ؤفشادها (   

اث ؤظاظُت هي :  ، خالٌ الخىكُماث  و رلً وفم زالر معخٍى

 اإلاعخىي اإلاادي الهُىلي الخخؿُؿي للمذًىت الزي ًالخل في اإلاعىً ؤو الشاسم ؤو الخي ؤو اإلاذًىت هيل . -

 واإلاىفهت والخهاكذ .ونالكاث اإلاطلحت ، اإلاعخىي الاكخطادي اللائم نلى الطىانت والخبادٌ -

مثل مؤظعاث الػبـ وخفل ألامً والعهش ، معخىي اإلاؤظعاث الشظمُت التي جىكم الحُاة في اإلاذًىت -

 نلى مطالح العيان .

II-  : حشحر هزه الدعمُت  في نلم الاحخمام الحػشي إلى ألانماٌ الطخمت إلاذسظت الاججاه الاًكىلىجي

تالتي اهخهجذ مىخى خاص بها في  شيكاغى  وهزا الاججاه  مً جإظِغ الشواد ، جفعحر الكىاهش الحػٍش

ت مثل ، "ريدريك ماكيجزي  –اًزوطت بزغظ  –روبزث بارك الثالزت " وجإزشث هزه اإلاذسظت بهذة جُاساث فىٍش

ولزلً هجذ هزا الاججاه ، والاكخطاد الىالظُيي واججاه الاًيىلىحُا الؿبُهُت  "، "الذاسوٍيُت الاحخمانُت

ىت " مياها ؾبُهُا" وؤنها نباسة نً " بىاء ؾبُعي " ورلً في جفعحره للهملُاث الاحخمانُت ٌهخبر اإلاذً

ت وؤهماؽ الخفانل الاحخماعي الحػشي)  (. 3الحػٍش

هما ؤن ألافياس الشئِعُت لهزه اإلاذسظت واهذ جخمشهض خٌى ألاحىبت نلى ظؤالحن هما : ما هي اللىي يحر   

الحش والخجذًذ في زلافت  افت اإلاذًىت ؟ وما هي إمياهُاث الاخخُاسالاكخطادًت التي حهمل نلى خلم زل

 (؟4)اإلاذًىت

ت خحن انخبر اإلاذًىت مياها ؾبُهُا إلكامت " بارك "  ًشحو الفػل  إلى    في جدذًذ ؤلاؾاس الهام للىكٍش

مً وألنها هزلً فاهه ، وهى ًشي ؤن اإلاذًىت جُاس ؾبُعي ًخػو للىاهحن خاضت به، ؤلاوعان اإلاخدػش

لي و نلى هزا ألاظاط  ، ؤو هكامها ألاخالقي ، الطهب ججاوص هزه اللىاهحن إلحشاء ؤي حهذًالث في بىائها الفحًز

نىذ ، فان اإلاذًىت جمثل وخذة نلى دسحت نالُت مً الخىكُم مً خُث اإلايان اهبثلذ وفلا للىاهُنها الخاضت

وحهشف هزه ، ىمـ الاًيىلىجي للمذًىت" فُما كذمه مً جطىس هكشي للبزغظ  هزه اإلاشخلت ًإحي دوس "

ت ؤو بالخطىس الحللي ت الذوائش اإلاشهٍض ت باظم هكٍش والتي جىضل إليها مً خالٌ دساظخه إلاذًىت ، الىكٍش

ىُت نىامل مهىكت شيكاغى فئنها جخخز في هزا الشيل مً الىمى  ، مفادها اهه ما لم ًىاحه همى اإلاذًىت ألامٍش

ت ج، شيل خمغ خللاث مخدذة اإلاشهض وفيها جذوس ؤهثر ، مثل الحللت ألاولى منها مىؿلت ألانماٌ اإلاشهٍض

وشاؾاث اإلاذًىت وجلو نلى ؤؾشافها خللت زاهُت هي مىؿلت الخدٌى والاهخلاٌ جخهشع وباظخمشاس للخًحر 

قهىس الخفىً الاحخماعي ؤما ، هما جخمحز بىثافتها العياهُت الهالُت، هدُجت الحعام وهمى الحللت ألاولى

ًليها مىؿلت الفُالث وفي النهاًت جلو الحللت ، لت الثالثت فخػم مىؿلت ظاهني الؿبلت الهاملتالحل

 (. 5خُث حشيل الػىاحي وألاؾشاف مىاؾم ظىىُت لزوي الذخل اإلاشجفو)، الخامعت خاسج خذود اإلاذًىت
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جمىنت مً " جىضلذ هزه اإلاذسظت وفلا إلاذخلها الىكشي إلى ضُايت مدمحم بىمخلىف  وخعب الذهخىس " 

 (.6اللػاًا)

 : ًمىً ؤن ًخم مً خاللها سضذ حمُو الخفانالث والهملُاث الاحخمانُت .املدًىت مخبر احتماعي  -

لطذون به جلً ألاخُاء العىىُت التي جىمى  ؾبُهُا وبطفت خشة دون حهمُم معبمالحي العبيعي  - ، : ٍو

 لخي .ألامش الزي ًفسح املجاٌ للحطٌى نلى بىاء احخماعي ؾبُعي ل

بل ألن الىاخذ منهم ، : فالىاط ٌهِشىن مو بهػهم البهؼ ال ألنهم مدشابهىن عالكاث املصلحت  -

 غشوسي لآلخش .

: فالعيان ًخىصنىن نلى ؤخُاء اإلاذًىت وفم مذخىلهم التلطيم الاحتماعي للمجال الحضزي  -

 الاكخطادي هما ًخىصم اإلاخفشحىن نلى كاناث  العِىما .

ت نلى خلُلتها ج العبيعت البشزيت :املدًىت من إهتا - خُث ، ففي اإلاذًىت جكهش وجبرص الؿبُهت البشٍش

 حعىد فيها اإلاىافعت والفشدًت ونالكاث اإلاىفهت والهلالهُت واخخفاء العلىن الهاؾفي والخللُذي .

ت ججاهلذ الهىامل الثلافُت في  ًجمو الهلماء واإلاخخططىن في نلم الاحخمام الحػشي ؤن هزه الىكٍش

، وبهزا اإلاهنى فهي حعلب البِئت ؤلاوعاهُت خطىضُتها وججشدها مً ول مهنى، بُل جبعُـ مشيلت البدثظ

ت جىؿبم ، فاإلاذًىت هي بىاء الخفانل ولِعذ بىاء الحجش والطلب والاظمىذ وؤلاظفلذ هما ؤن هزه الىكٍش

ىُتشيكاغى  نلى مذًىت  ت إلى الخهمُم ، واإلاذن ألامٍش  .وبزلً جفخلذ هزه الىكٍش

III- : ت الزي ًداٌو بطفت خاضت جلذًم ضىسة لىمىرج  اججاه الثلافت الحضزيت هى اخذ اإلاذاخل الىكٍش

ت هاججت نً الحُاة في ، املجخمو الحػشي  وما ًمحزه مً خطائظ مً خالٌ مىكىس زلافي بانخباس الحػٍش

فُت .اإلاذًىت هكشا إلاا جخمخو به مً ظماث وخطائظ احخمانُت جمحزها نً الحُاة الاحخم  انُت الٍش

ش     خفم  نلماء الاحخمام الحػشي نلى ؤن هزا الاججاه مً جؿٍى  شيكاغى  وهى مً مذسظت  لىيظ ويزث  ٍو

لت للحُاة  -  الشهحرة ويزث جخػمً ملالت و  ت هؿٍش  الذنائم ألاظاظُت لهزا الاججاه . –الحػٍش

IV-  :الاحخمانُت همخًحر مدىسي نىذ دساظت جؤهذ هزه اإلاذسظت ؤهمُت اللُم الثلافُت ؤو الاججاه الليمي

ت الاحخمانُت " في إؾاس جشار هزه ماكظ فيبر وجذخل هخاباث "، ؤهماؽ اظخخذام ألاسع والبىاًاث الحػٍش

نلى خحن انخبر ، كُم ؤلاوعان الاحخمانُت والثلافُت اإلاخًحر اإلافعش اإلاعخلل فيبر  فلذ انخبر ، اإلاذسظت

ذ هزا  1955" نام فىن حزوهبىم وللذ هخب بهؼ اإلاؤلفحن "، (7البىاء الاحخماعي مخًحرا جابها) ملاال ًٍؤ

ؿبم ؤفياسه نلى اإلاذن ؤلاظالمُت  الخللُذًت التي تهُمً اللُم الذًيُت نلى ؤهىام اليشاؽ املخخلفت  الاججاه ٍو

ت  وكذ جىضل إلى رلً خحن اظخيخج مً الطالة التي جلام خمغ مشاث في الُىم وضُام، في الحُاة الحػٍش

ت. ، شهش سمػان  هخائج جخطل بًلبت اللُم واإلاهخلذاث وجإزحرها في ؾابو الحُاة الحػٍش

V- : لخىىىلىحُا ) مً وظائل الاجطاٌ ًلىم هزا الاججاه  بذساظت جإزحر وظائل ا الاججاه التكىىلىجي

لخىىىلىحُا في اإلاىاضالث...( نلى البىاء الاًيىلىجي للمجخمو الحػشي ونلى الهالكاث  الاحخمانُت ودوس او 

 و هزا بفػل جؿىس الذساظاث الهمشاهُت .، اخخُاس هىم اإلاعىً وهىم الجحران
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هذ     وكذ خشضا نلى جإهُذ دوس وظائل الىلل ، " مً سواد هزا الاججاهأمىص هىلي"و" ويليام أوحبرن " َو

ت .  في الخإزحر نلى ألاهماؽ اإلاياهُت والضماهُت للمذن واإلاشاهض الحػٍش

هخاحا مباششا لىقائف الىلل  أوحبرن حهذ في هكش ، هت ظيان اإلاذًىت ومىاكو إكامتهم  وؤنمالهم إن ؾبُ     

هما ؤن حشدذ ظيان ، بل ؤن اإلاذن  راتها حهخبر مً خلم وظائل الىلل الخاسحُت والبهُذة اإلاذي، املحلي

ت ت وي، اإلاشاهض الحػٍش حر رلً مً نملُاث و إنادة الخىصَو العياوي الزي حشهذه هزه اإلاىاكو الحػٍش

والخاسجي مً احعام  اظخجابت مباششة إلاا ٌشهذه مجاٌ الىلل الذاخلي هىلي  اًيىلىحُت هي في هكش 

 (. 8ملحىف في إمياهُت الحشهت وحعهُالجه)

ب     ت مً ججهحز للمباوي وجلٍش ال اخذ ًمىً ؤن ًىكش ما للخىىىلىحُا مً آزاس نلى ؾبُهت الحُاة الحػٍش

ت في اإلاذن مً نذمهاوهزا ، لالجطاالث ؤزش نلى اإلاشهٍض ذ ، ما ًللل مً الهضلت الاحخمانُت ٍو هما كذ جٍض

م هثافت الاجطاٌ الزي جىفشه الخىىىلىحُا  وظائل الاجطاٌ مً فشص الخماظً الاحخماعي نً ؾٍش

ظخمشاس هما ؤنها في مُذان البىاء وفشث فشضت قهىس ألاظشة الىىوٍت في هىف الهائلت اإلامخذة ؤي الا ، الحذًثت

و مو رلً فان ، مً خالٌ الخىلل مثال إلى الػىاحي نلى ألاسع و البىاء حمانت، في هفغ البىاء الاحخماعي

لي واظو .  هزه اإلاكاهش جبلى هفشغُاث جدخاج إلى جدلُم امبًر

 جاهيا  : مفهىم املجتمع الحضزي 

خ  صاد مً جىىنه حهذد الخخططاث، خكي املجخمو الحػشي بترار هكشي هائل     والخلفُاث والخاٍس

مًاًشا ، و وان اهخمام نلماء الاحخمام باملجخمو الحػشي ، والجًشافُا والاكخطاد والعُاظت ونلم آلازاس

وهكش نلماء الاحخمام إلى اإلاذًىت نلى ؤنها شيل مخمحز مً ؤشياٌ املجخمهاث املحلُت ، لىكشة الهلىم ألاخشي 

لت الحُاة فيها ؤًػا ممحزة ذة للمذًىت .فهىفىا ن، وؤن ؾٍش  لى دساظت الثلافت الفٍش

ىاث و الثالزِىاث مً هزا اللشن نً الاججاهاث الاحخمانُت    وؤحشي نذد هبحر مً البدىر في الهشٍش

، كليفىرد شى، إروطت بزغظ، بارك وخاضت  شيكاغى كام بها نلماء الاحخمام في مذسظت ، لعيان اإلاذًىت

 .(9)ألشوريت فاريظ و لىيظ ويزث

خمحز هزا املجخمو بهذة ظماث مثل ، الحػشي هى مجخمو اإلاذًىت نىذ نلماء الاحخمام واملجخمو  ٍو

الخهلُذ والخباًً وجلعُم الهمل واسجفام معخىي الخىىىلىحُا وجباًً العلىن والهلماهُت وجلذم الخىكُم 

 الاحخماعي والالججاوغ وشذة الحشان الاحخماعي وهثافت العيان وهبر الحجم .

ت، خهٍشف خطائظ املجخمو الحػشي ًىضح هزا ال   خُث ًبرص نذة ، ؤي خطائظ الحُاة الحػٍش

وحاءهزا الخهٍشف مً مىكىس نلماء الاحخمام الحػشي ، ظماث جخمحز بها اإلاذًىت هبِئت ٌعىنها الحػش

واحتهذوا في إبشاص خطائظ هزه الحُاة ، الزًً ًشهضون ؤزىاء دساظتهم للمذًىت نلى ؤنها قاهشة احخمانُت

 مانُت.الاحخ

هما حاء في اإلاشحو في مطؿلحاث الهلىم الاحخمانُت ؤًػا ؤن املجخمو الحػشي همـ مثالي ؤو مجشد   

خمحز املجخمو الحػشي بهذد ، هجضء مً جطيُفه املجخمعي إلى خػشي... شهبيروبزث رادفيلد  ؾىسه  ٍو
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خجاسة ونملُت الاجطاٌ ... العيان الىبحر وبالالججاوغ والاجطاٌ الىزُم باملجخمهاث ألاخشي مً خالٌ ال

باإلغافت إلى يحر ، و ظُؿشة الاهخماماث اإلاخبادلت الهلماهُت نلى اإلالذظت، ٌعىده جلعُم الهمل اإلاهلذ

و رلً في ملابل ، رلً فهى ًخمحز بشيبت ؤنػائه في جىكُم العلىن نلى هدى نلالوي هدى ؤهذاف  مدذدة

اث العلىن ومهاًحره الخللُذ ومً ابشص خطائظ املجخمو  ؤن الهالكاث ، ًت دون حذٌالاهلُاد وساء معخٍى

 (.10يحر الصخطُت وحهاكذًت وؤن غىابؿه الاحخمانُت مً الىىم الشظمي)

يي   فه للمجخمو الحػشي  روبزث رادفيلد وواغو هزا الخهٍشف هى ألاهثربىلىجي ألامٍش الزي اهؿلم في حهٍش

لُت ل، مً همىرج جطىسي هذد مً املجخمهاث املحلُت وهي ؤسبهت مً خالٌ دساظاث مُذاهُت امبًر

 (: 11وجىضل إلى نششة مخًحراث ؤظاظُت وهي)،  حشيزة اليىكىجان باملكطيكمجخمهاث مدلُت في شبه 

 . اسجباؾا بالهالم الخاسجيأو أكثر  -إهه أكل

 حًاًشا .أو أكثر  -إهه أكل

 جلعُما للهمل . أو أكثر -إهه أكل

شا الكخطاد  أو أكثر -إهه أكل  العىق واإلااٌ .جؿٍى

 اخخىاءا نلى جخططاث مهىُت ؤهثر نلماهُت . أو أكثر -إهه أكل

 بهذا نً الانخماد نلى الشوابـ والىكم اللشابُت . أو أكثر -إهه أكل

 انخمادا نلى مؤظعاث راث ؾابو يحر شخص ي للػبـ . أو أكثر -إهه أكل

 ي .جمعيا بالهلُذة اليازىلُىُت ؤو ألاضل الهىذ أو أكثر -إهه أكل

 بهذا نً الخمعً بالهاداث وألانشاف الخللُذًت . أو أكثر -إهه أكل

 حعامدا وجإهُذا للشوح الفشدًت في الفهل ؤو الاخخُاس . أو أكثر -إهه أكل

شحر املجخمو الحػشي إلى املجخمو الزي ًخمحز بالخهلُذ وجلعُم الهمل والالججاوغ   واظخخذام  َو

وهبر حجم هثافت العيان والهالكاث ، وجماًض الخىكُم الاحخماعي، الخىىىلىحُا في ؤلاهخاج والخذماث

 (.12و حهلذ ؤظالُب الخفانل الاحخماعي)، الشظمُت ووغىح الحشان الاحخماعي

ت ) اإلاذًىت (    جدعم ، و ونشف املجخمو الحػشي هى " مجمىنت مً ألافشاد جلؿً في البِئت الحػٍش

 (.13لىثافت والالججاوغ)بإظلىب خُاة مهحن ًخجاوب مو خطائظ الحجم وا

ت لىيظ ويزث ومً العىظُىلىحُحن الزًً اهؿللىا مً هزا الخهٍشف  "   " الزي وضح في ملالخه " الحػٍش

لت للحُاة " جطىسه نً املجخمو الحػشي  شي ، هؿٍش ؤن الحجم والىثافت والخًاًش ؤو الالججاوغ  ويزث  ٍو

يخج نً هزه اإلاخًحراث خطائظ ممحزة ٍو، مخًحراث ؤظاظُت ؤو خطائظ ممحزة للمجخمو الحػشي 

وجدٌى الهالكاث الاحخمانُت إلى ؾابو ، وانهُاس ألاظغ الخللُذًت للخماظً الاحخماعي، للمجخمو الحػشي 

ت، ال شخص ي هما جدٌى الػبـ الشظمي مدل سوابـ ، و جدٌى الهالكاث ألاولُت إلى نالكاث زاهٍى

في جطىسه للحُاة ويزث ؤظلىب دافحز  وحىرج سيمل وجبو ول مً  الخػامً إلى يحر رلً مً الخطائظ . 

ت .  الحػٍش
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وهىان مً العىظُىلىحُحن في مجاٌ نلم الاحخمام الحػشي مً ؤخز بهزا اإلاهُاس لخمُحز املجخمو    

خُث ؤن املحً العياوي ًمىً ؤن ، إال ؤن هزا الخمُحز ٌهاوي مً الهذًذ مً ؤوحه الػهف، الحػشي 

، ظشنت الخدػش في مىاؾم مهىُت إال ؤهه ال ًطلح للخؿبُم في ول ميان وصمانًيىن مفُذا في خالت دساظت 

ولهزا ٌهذ هزا املحً يحر ، فلذ جىحذ مىاؾم ًخىفش ظيانها نلى هزا الحجم و ال جخمخو بمىاضفاث الحػش

 مفُذ جماما مً الىاخُت العىظُىلىحُت .

 * بعض املفاهيم املتعللت باملجتمع الحضزي 

ت  في إؾاس الحذًث   نً املجخمو الحػشي اظخخذمذ بهؼ اإلافاهُم واإلاطؿلحاث جمثل اشخلاكاث لًٍى

ت "، مً اللفل الحػشي  وخشي بىا ؤن هىضح ولى بطىسة مىحضة ، و رلً مثل " الخدػش " و " الحػٍش

 ومً هزه اإلاطؿلحاث : ، اإلاهاوي اإلاشجبؿت بهزه اإلاطؿلحاث ومذلىالتها املخخلفت

I -  التحضز 

ان هثحرة اظخخذمها نلماء الاحخمام لئلشاسة إلى الهملُاث التي ًخم مً خاللها اهدعاب للخدػش مه    

ً لئلشاسة ، الىمـ الحػشي  ت. إلى الثلافتهما اظخخذمه آلاخٍش  الحػٍش

شحر اإلاهنى الهام للخدػش إلى " ؤهه قاهشة احخمانُت حًشافُت ًيخلل العيان في قلها مً اإلاىاؾم َو

فُت إلى اإلاىاؾم الح تالٍش وبهذ اهخلالهم ًخىُفىن بالخذسج مو ؾشق الحُاة وؤهماؽ اإلاهِشت اإلاىحىدة ، ػٍش

ؤدي إلى حًُحر احخماعي وزلافي، في اإلاذن و جذنُم الشوح ، وهى ؤظاظا ٌهني جمشهض العيان في اإلاذن ٍو

ت ." ) ت بهذما واهذ ؤولُت في اللٍش  (14الفشدًت في الهالكاث التي جطبذ زاهٍى

ٍشف ٌشحر الخدػش إلى مخخلف الهملُاث  الاحخمانُت ألاظاظُت التي جطاخب نملُت وفلا لهزا الخه   

ت وهي :   الخدػش وجفشغها الحُاة الاحخمانُت الحػٍش

 الحشان الجًشافي للعيان . -

 الخمشهض العياوي في اإلاذن . -

جي للعيان مو ششوؽ الحُاة في اإلاذًىت . -  الخىُف الخذٍس

ت . الخدٌى في الهالكاث الاحخمانُت مً -  الهالكاث ألاولُت إلى الهالكاث الثاهٍى

 الاججاه هدى الفشدًت  . -

م حًحر عبد املىعم شىقي " والخدػش  هما نشفه "  ادة ظيان اإلاذن نً ؾٍش هى الهملُت التي جخم به ٍص

ت فُت إلى خُاة خػٍش م هجشة اللشوٍحن للمذن اإلالطىدة، الحُاة في الٍشف مً خُاة ٍس بما في ، ؤو نً ؾٍش

خًحراث التي كذ جدذر لؿبائو وناداث وؾشق مهِشت ظيان الٍشف ختى ًخىُفىا للمهِشت في اإلاذن رلً ال

(15.) 

خُث ؤشاس ضاخب الخهٍشف إلى الهملُاث ، هزا الخهٍشف ال ًخخلف هثحرا نً اإلاهنى الهام للخدػش 

 ألاظاظُت اإلاطاخبت للخدػش وهي :
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ادة نذد ظيان اإلاذن - م الهجشة . الخدػش نملُت جخم مً خاللها ٍص  نً ؾٍش

 الخًحر الزي ًدذر لؿبائو الىاط وناداتهم ) نملُت الخىُف ( . -

 اهدعاب الؿابو الحػشي . -

ت  ال و ، ولىً ًجب ؤن هىىه إلى ؤن نملُت الخىُف واهدعاب الؿابو اإلامحز للحُاة الحػٍش ًخؿلب وكخا ؾٍى

 ال ًدذر بطفت آلُت بمجشد الاهخلاٌ إلى العىً في الحػش .

مىً    ، وجخمثل في اإلاهنى الجًشافي والذًمىيشافي والاًيىلىجي، ؤن همحز بحن خمعت مهاوي للخدػشٍو

 ( :16")دمحم بىمخلىف وظىهخمذ في نشع هزه اإلاهاوي نلى هخاباث " ، والخىكُمي والعىظُىلىجي

لخجمهاث ٌشحر الخدػش في مهىاه الجًشافي إلى احعام الشكهت الجًشافُت الىؾىُت لاملعنى الجغزافي :   -1

ت في ؤو بخدٌى اللشي إلى ، العىىُت الحػٍش ت اللائمت هدى مدُؿها الٍش ظىاء بخىظو الخجمهاث الحػٍش

ت بعبب ما ًؿشؤ نليها مً جدٌى اكخطادي ؤو إداسي ؤو يحر رلً ؤو بكهىس ججمهاث ، ججمهاث خػٍش

ت حذًذة جماما َو  الجًشافي  للمذن نلى هما في خالت اإلاذن الجذًذة  واإلاذن  الطىانُت  وؤن الخىص ، خػٍش

الشكهت الجًشافُت الىؾىُت له داللت بالًت ألاهمُت ونلى  ؤهثر مً  ضهُذ احخمانُا  وزلافُا  واكخطادًا 

ت للمجخمو.، وظُاظُا  واظتراجُجُا  فهى  مؤشش نلى  الصحت الحػٍش

ئُا هدُجت لهملُخحن ٌشحر إلى اصدًاد نذد ظيان الخجمو العياوي الحػشي إخطااملعنى الدًمىغزافي :  -2

دًمىيشافُخحن ؤظاظِخحن هما: الىمى العياوي الؿبُعي والىمى العياوي الىاجج نً الحشهت الجًشافُت 

 للعيان مً الٍشف إلى اإلاذًىت.

ٌشحر هزا اإلاهنى  إلى حاهب البِئت الىاججت نً نملُت الخدػش مً اصدًاد نذد املعنى الاًكىلىجي :  -3

واسجفام هثافتها وقهىس ألاخُاء واإلاىاؾم راث ألاوشؿت ، حجم اإلاذًىت البىاًاث وججاوسها وجىظو

جخمحز بهالكاث حىاس خاضت وهثافت الخفانل ، ًيخج نً ول رلً بِئت احخمانُت خاضت، اإلاخخططت

ت كذ جؤدي إلى جالكذ ألافياس ، الاحخماعي والاجطاٌ اإلاباشش ويحر اإلاباشش ولزلً فان البِئت الحػٍش

ٌ الخبراث وما ًخىلذ نً ول رلً ابخياس وإبذام فخخدٌى إلى بِئت إشهام فىشي وزلافي واهدشاسها وجباد

ت والخفانل، وخػاسي  ت بؿبُهتها جىفش فػاء واظها للحٍش وجخمحز بالخباًً ، ورلً الن البِئت الحػٍش

ؤدي إلى وهىزا فان الخدػش ً، الشذًذ واملجهىلُت واإلاُل هدى الفشدًت والىفهُت في الهالكاث الاحخمانُت

 إهخاج بِئت راث ؾبُهت خاضت.

جبرص فُه ظُؿشة ؤلاوعان نلى املجاٌ واليشاؾاث ، اإلاذًىت هي جىكُم احخماعي هبحراملعنى التىظيمي :  -4

بفػل الخىكُماث املخخلفت التي حعهش نلى غبـ الحُاة الجمانُت ، والهالكاث ؤلاوعاهُت بىغىح

ت بطىستها العا و ابشص ، بلت مً احل غمان فهالُت هزا الخجمو البششي الىبحرونالكاتها في البِئت الحػٍش

مكهش جىكُمي ًطاخب الخدػش ًخمثل في هكام الػبـ الاحخماعي الزي ًيخلل مً الانخماد نلى ألانشاف 

وهزا إلى حاهب ؤن الفشد الحػشي ًطبذ فشدا جىكُمُا ًيخمي في راث ، إلى الػبـ اللائم نلى اللىاهحن
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نذًذة ختى حعخلُم خُاجه في اإلاذًىت إلى دسحت اللٌى ؤن اإلاذًىت جخمحز بدىكُماتها التي الىكذ إلى جىكُماث 

ت التي ججىب  جيخكم في إؾاسها  الهالكاث والجهىد وألانماٌ الفشدًت  والجمانُت لخلً الجمىم البشٍش

 وهىزا فالخدػش جىكُم. ، ؤسحاءها

انُت التي جطاخب الخدىالث املجالُت ٌشحر إلى جلً الهملُاث الاحخم املعنى الطىضيىلىجي: -5

فاإلاعافاث اإلاياهُت العائذة ، والذًمىيشافُت والبُئُت والخىكُمُت التي جطِب الخجمو العياوي الحػشي 

جترن آزاسها واضحت نلى نالكاث ألافشاد والجماناث ، بحن العيان في الخجمو الحػشي كشبذ ؤو بهذث

الاجطاٌ ودسحت الخفانل وحجم الخجمو العياوي والاهخماء   هما هى الشإن باليعبت لىثافت، بهػهم ببهؼ

ول رلً ًدذر همؿا حذًذا جماما مً الهالكاث والعلىهُاث والخطىساث ، الخىكُمي اللعشي والؿىعي

ت التي لها كُمها ومهاًحرها –ًىدعبها ، والزهىُاث ًيخج نىه ما ٌعمى بثلافت اإلاذًىت ؤو الثلافت الحػٍش

وهىزا فالخدػش ًؤدي إلى خالت مً الىحىد الاحخماعي ، اإلاذًىت ؤو ًيشإ نليها اإلاىلىد فيهااإلاىخلل إلى -الفشد 

ت ، ًدعم بالخهلُذ ًفشع هفعه نلى ألافشاد والجماناث مهه، بشلُه اإلاادي والالمادي وهى مهنى الحػٍش

 .(17)لىيظ ويزث نىذ 

II-   الحضزيـــت 

ت للؿابو اإلامحز للمجخمو    املحلي الحػشي وألاظلىب الخاص الزي جدعم به ٌشحر مطؿلح الحػٍش

لت الحُاة في املجخمو الحػشي  ، والزي ًيخج نً الؿبُهت الاًيىلىحُت والاحخمانُت والثلافُت للمذًىت، ؾٍش

ذًت للخطائظ اإلامحزة للمذًىتو  ت بانخباسها ضفت ججٍش التي ًىدعبها ، لزلً ًمىً ؤن هىكش إلى الحػٍش

م الهجشةظاهني الحػش ظىاء باإلاُالد   خعب ما جبحن لىا في اإلاهاوي العابلت للخدػش .، ؤو نً ؾٍش

ت    ت إلى " ؤهماؽ الحُاة الاحخمانُت التي ٌهخلذ ؤنها ممحزة لعيان اإلاىاؾم الحػٍش ، فِشحر مفهىم الحػٍش

و هي جخػمً معخىي ناٌ مً جلعُم الهمل وهمى الزسائهُت في الهالكاث الاحخمانُت وغهف الهالكاث 

، والخدٌى الهلماوي وصٍادة الطشام الاحخماعي، همى اإلاىكماث الؿىنُت والخهذدًت في اإلاهاًحر، و تاللشابُ

 (.18")م ؤهمُت وظائل الاجطاٌ الجماهحري حهاقو 

ت ؤنها همىرج مهحن مً الثلافت جيشإ نً جشهض نذد هبحر مً العيان   فهي ، وهىان مً ًىكش إلى الحػٍش

نل الاحخماعي " الىاجج نً جشهض نذد هبحر مً العيان في مىاؾم مدذودة حشحر إلى " همارج الثلافت والخفا

ت جىكُم املجخمو في خذود جلعُم الهمل اإلاهلذ، وعبُا اث الخىىىلىحُت ، و حهىغ الحػٍش و معخٍى

و و الانخماد اإلاخبادٌ بحن ؤنػائه في ؤداء الىقائف الاكخطادًت ، اإلاخفىكت والخىلل الاحخماعي العَش

 (.19حخمانُت يحر الصخطُت)والهالكاث الا 

ت وخطائطها نلى ؤنها الحطُلت النهائُت لهملُت الخدػش    فحن العابلحن الحػٍش و ، كذم ضاخبي الخهٍش

ذة للمذًىت ت وإبشاص الخًحراث ، بالخإهُذ هزا ًيخج نىه زلافت فٍش ودائما في إؾاس خذًثىا نً الحػٍش

 اإلاطاخبت للخدػش .
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ت ولخطذ في ملالت مشهىسة وششث نام  نًمدرضت شيكاغى وجلخطذ ؤفياس  مً  1938الثلافت الحػٍش

"  في ما ًلي  ويزثوجخمثل الخطائظ التي كذمها ، " الحضزيت كعزيلت للحياة "بهىىان  لىيظ ويزث  كبل 

، بدُث ٌشيل ؤظاظا ليعم الخذسج الاحخماعي، جلعُم مهلذ للهمل ٌهخمذ نلى بىاء منهي ًدعم بالخباًً

، الانخماد الىقُفي والدعاهذ اإلاخبادٌ بحن الىاط، ) الحشان اإلاياوي الاحخماعي ( مهذٌ ناٌ للخىلل

الانخماد نلى ؤظالُب يحر مباششة للػبـ ، الالشخطُت في الهالكاث واهلعامُت ألادواس الاحخمانُت

 (.21الاحخماعي والاهدشاف اإلاهُاسي)

ت خكي بذساظت هثحر  و كذ ، مً الهلماء باخخالف مذاسظهمومما ججذس ؤلاشاسة إلُه ؤن مفهىم الحػٍش

" نشغا لبهؼ ضباًك مان  –بارك  –سمزمان  –بيترم ضىروكحن –حىرج سيمل  جػمىذ هخاباث ول مً " 

لت الحُاة ت بانخباسها ؤظلىبا خاضا للمهِشت ؤو لؿٍش شي "الخطائظ للحُاة الحػٍش الطيد عبد ، ٍو

ؤحمهذ نلى الخإهُذ نلى الخطائظ الخالُت ، لماء" ؤن مهكم هزه الخدىالث التي كذمها الهالعاظي الطيد

(22:) 

ش وعم ؤهثر حهلُذا لخلعُم الهمل ٌهخمذ نلى بىاء منهي ًدعم بالخباًً - بدُث ٌشيل ؤظاظا ، جؿٍى

 الؿبلي.ليعم الخذسج 

لي ) اإلاياوي (. -  اسجفام مهذالث الحشان الاحخماعي والفحًز

 فشاد.ألا الانخماد الىقُفي والدعاهذ اإلاخبادٌ بحن  -

اهدشاس وظُؿشة وعم مً الهالكاث ًدعم بالؿابو العؿخي ويحر الصخص ي إلى حاهب ظُؿشة الؿابو  -

 الاحخمانُت.الاهلعامي نلى ألادواس 

 الانخماد نلى ألاظالُب يحر اإلاباششة للػبـ الاحخماعي . -

لت للحُاة ًمىً جلخُطها فُما ًلي) ت هؿٍش  (:23ووحهذ نذة اهخلاداث إلى ضاخب الحػٍش

، شيكاغى  * خاٌو ؤن ٌهمم الىخائج التي جىضل إليها مً ؤبدازه ومالخكاجه اإلاعدىذة ؤظاظا مً مذًىت 

خُت بحن املجخمهاث .  ووان مً اإلاىاظب وألاحذس كبل رلً ؤن ًجشي نذة ملاسهاث جاٍس

حن ) ؤهل الحػش ( يا ؤًػا ًىحذ في معاس اإلالُمحن الحػٍش م في ؤظلىب جىى ، * رلً ؤهه ختى في داخل ؤمٍش

ت ألاوظاؽ شبهالحُاة في  خُث ؤن ول مذًىت جيخج همىرحا للثلافت الفشنُت الخاضت اإلاشجبؿت ، الحػٍش

 الاحخماعي.بالبىاء 

نلى الهىغ مً رلً فان هزه ، *إن الىثافت العياهُت لِغ لها ازش مىخذ مهما واهذ خطائظ العيان

 عخلبلها وخعب الىمىرج الثلافي اإلاشحعي لذيها .آلازاس جخًحر خعب دسحت جدىم الجماناث اإلاهىُت في م

ت لِعذ بالػشوسة بذًلت نً الهالكاث ألاولُت فيل هىم منها ًمىً ؤن ، * ؤن الهالكاث الاحخمانُت الثاهٍى

واإلاثاٌ نلى رلً الهالكاث اإلاهشوفت في الهائلت اإلامخذة فئنها في هؿاق الخدػش ًمىً ، ًىمى بطىسة مخياملت

 ي اإلاهنى .ؤن حهشف ججذًذا ف

 التميحز بحن الزيف والحضز  -1
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مً ؤحل فهم اإلاهاًحر ، للذ ضذسث  الهذًذ مً الذساظاث التي خاولذ خطش ممحزاث املجخمو الحػشي 

الاحخمانُت التي جىكم الهالكاث والتي جخدىم في الطالث والخطشفاث العلىهُت بحن ؤنػاء اإلاىخمحن إلى 

خُث سهضث نلى جمُحز املجخمو ، ٌى جدذًذ دكُم لهزه العماثلىً هزه الذساظاث لم جخفم خ، اإلاذًىت

في .  الحػشي مً خالٌ ملاسهخه بالخطائظ الاحخمانُت والثلافُت للمجخمو الٍش

 اضتخدام املعيار الىاحد في جميحز الزيف من الحضز  -2

في مً امل   و ، جخمو الحػشي ًلىم هزا الاججاه نلى الشحىم إلى مدً ؤو مهُاس واخذ في جمُحز املجخمو الٍش

 كذ اجبهذ في هزا الطذد نذة ؾشق منها ما ًلي : 

في ، : ًشهض ؤصحاب هزا الاججاه نلى حجم  املجخمو ونذد ظياههالحجم أو عدد الطكان  -ؤ فاملجخمو الٍش

ذ واملجخمو ا، هى رلً املجخمو الزي ًلل نذد ؤفشاده نً نذد مهحن لحػشي هى رلً املجخمو الزي ًٍض

فترع ؤصحاب هزا الاججاه ؤن هثرة نذد ، نذد ظياهه نً خذ مهحن بًؼ الىكش نً الانخباساث ألاخشي  ٍو

الزي جإخز به وهزا املحً هى ، العيان ٌعخدبهه خذور الهذًذ مً اإلاخًحراث مثل اظخدذار الهذًذ

ىُت " إر ججهل الشكم هما حهخمذ نلُه هثحر مً دٌو ا، هُئت ألامم اإلاخدذة لهالم والىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ت هى  فُت والحػٍش خُث إرا صاد نً هزا وان الخجمو  ، وعمت 2500الفاضل بحن الخجمهاث العياهُت  الٍش

ا فُا)، العياوي خػٍش  (." 24وإرا كل وان ٍس

ال جخػمً الخطائظ ولهل الانتراع ألاظاس ي نلى هزا الاججاه ًخمثل في ؤن الخطائظ الذًمىيشافُت    

إال اهه يحر ، ومً حهت ؤخشي فان هزا املحً سبما  ًخذم ألايشاع ؤلاخطائُت، الاحخمانُت هزا مً حهت

 فمهُاس الحجم مهُاسا وعبُا ًخخلف مً مجخمو إلى آخش ومً صمً إلى آخش .، ملُذ مً الىاخُت الاحخمانُت

ت داخل الذولتًلىم هزا الخطيُف نلى ؤظاط الىخاملعيار إلاداري :   -ب فالخلعُم ؤلاداسي ، ذاث ؤلاداٍس

ت فُت واملجخمهاث الحػٍش و جإخز حمهىسٍت مطش الهشبُت بهزا ، للذولت هى الزي ًدذد املجخمهاث الٍش

ا وفم اإلاهُاس ؤلاداسي ول ما هى ناضمت للمدافكت ؤو ناضمت  الاججاه إرا " ٌهخبر الخجمو العياوي خػٍش

تباظخثىاء اإلاىاؾم الصحللمشهض،  نلى ؤن ًيىن الخجمو العياوي اللشوي هى ما لِغ ناضمت ، شاٍو

ت )  (. "25ملحافكت ؤو مشهض مً اإلاشاهض ؤلاداٍس

فُت املعيار الضزيبي :  -ج إن بهؼ دٌو الهالم جخخز مً هزا اإلاهُاس ؤظاظا للخفشكت بُم اإلاىاؾم الٍش

ت ، ساعي وألاساض ي الضساعي فلـفئرا واهذ الػشائب اإلافشوغت خاضت باإلهخاج الض ، واإلاىاؾم الحػٍش

فُت ؤي جلً التي جلو نلى اإلاباوي ، ؤما إرا واهذ الػشائب خاضت بالهلاساث، ضىفذ هزه اإلاىؿلت نلى ؤنها ٍس

ت . ت ضىفذ اإلاىؿلت نلى ؤنها خػٍش  واإلايشأث الطىانُت والخجاٍس

هٍشػت واإلاشافم املخخلفت جخمحز اإلاذًىت نً الٍشف باألبيُت الشاهلت والشىاسم الاملعيار العمزاوي :  -د

واألظىاق والجعىس والفىادق واإلاذاسط واإلاؿانم واإلالاهي ودوس العِىما واإلاعاسح وألاهذًت والجامهاث 

بلى هزا املحً هى آلاخش يحر واف للخطيُف ، واإلاذاسط واإلاهاهذ.. ولهزا انخمذ البهؼ نلى هزا اإلاهُاس ٍو

ت . فُت والحػٍش  بحن املجخمهاث الٍش
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وؤظاط الخطيُف نذد ؤهطاس هزا الاججاه هى اإلاهىت التي ًماسظها يالبُت ؤنػاء ار املنهي: املعي -هـ

" الزي ؤوسد فطىال في الخمُحز بحن البذو ابن خلدون ومً بحن سواد هزا الاججاه اإلافىش الهشبي" ، املجخمو

ؤًه ؤن فدعب س ، تالفشوق بحن البذو  والحػش فشوق في مطادس ؤلاهخاج واإلاهىابن خلدون والحػش وؤسحو 

ذ هزا البذو ًلىمىن نلى الضسانت،  ؤما الحػش فهم ؤهل الطىائو ونمشان وحاء بهذه بهذة كشون مً ًٍؤ

 الاججاه .

فُت هي اإلاىاؾم التي ٌهمل ؤيلب ؤفشادها    شي ؤهطاس هزا الاججاه ؤي املحذزحن منهم ؤن اإلاىاؾم الٍش ٍو

ت فهي جلً اإلاىاؾ، بالضسانت م التي ًمتهً ؤيلب ظيانها مهىا ؤخشي يحر الطُذ ؤما اإلاىاؾم الحػٍش

 وحهخبر اًؿالُا مً بحن الذٌو التي حهمل بهزا الاججاه .، والضسانت

في إلى ؤلاؾاس الحػشي مثل اللشي    ومً شإن هزا الاججاه ؤن ًخشج الهذًذ مً املجخمهاث مً ؤلاؾاس الٍش

ًثت مً خالٌ اظخخذام بإظالُب خذ هزلً فان الهمل الضساعي كذ ًماسط، العُاخُت ؤو الطىانُت

 .الخىىىلىحُا

 اضتخدام مزكب الطماث في التميحز بحن الزيف والحضز  -3

وهكشا لخطىضُت ، هكشا لفشل ؤهطاس اإلاهُاس الىاخذ ؤو املحً الىاخذ في الخمُحز بحن الٍشف والحػش

في واملجخمو الحػشي والتي ججهل مً الطهب الاسجياص نلى نامل و  ، اخذ مً ؤحل  الخمُحزاملجخمو الٍش

ؤو جلعُم إداسي مهحن هي مدياث ، فحجم الىخذة التي ٌهِش فيها العيان ؤو حهذادهم ؤو وشاؾهم اإلانهي

ولهزا حاء ؤهطاس الاججاه الاحخماعي الزًً ًشون ؤن اإلاهُاس الحلُلي في الخمُحز بحن الٍشف ، يحر وافُت

يان ولىً بىىنُت الهالكاث ؤلاوعاهُت التي جمحز فالهبرة لِعذ في نذد الع، والحػش هى شيل الهالكاث

فُت ت نً الٍش وهزلً همارج الجماناث اإلاىدششة وهىنُت اإلاهاًحر التي جىكم ظلىن الىاط ، الحُاة الحػٍش

ولزلً لجإ بهؼ الباخثحن إلى اظخخذام نذة مهاًحر ؤو ما ٌهشف ، وؤهماؽ الػبـ العائذة داخل املجخمو

 بمشهب العماث .

في ومً ؤكذم ا م ملاسهخه باملجخمو الٍش ملحاوالث التي بزلذ لخدذًذ خطائظ املجخمو الحػشي نً ؾٍش

 (: 26وكذ محزا بحن الٍشف والحػش وفلا لؤلظغ الخالُت)، ""كارل سيمزمانو" "ضىر وكحنمداولت ول مً 

 الاخخالفاث اإلاهىُت  -

 الاخخالفاث البُئُت  -

 حجم املجخمو  -

 هثافت العيان  -

ا وهزلً مً هاخُت اإلاهخلذاث وؤهماؽ ججاوغ ال - عيان ؤو نذم ججاوعهم هفعُا واحخمانُا وزلافُا ولًٍى

 ؤوعاق الخفانل الاحخماعي .، شيل الخباًً الاحخماعي، مهذالث الهجشة، دسحت الحشان الاحخماعي، العلىن

حً ألاظاس ي بحن في هكشتهما إلى " اإلاهىت " نلى ؤنها امل كارل سيمزمان و  ضىر وكحن وجخلخظ مداولت 

 (. 27همىرجي املجخمو مً فشوق واخخالفاث)
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فاملجخمو الشهبي ؤو ، زىائُت جلابل بحن مجخمو شهبي ؤو كشوي وآخش خػشي " راد فيلد "  هما ؾىس    

ٌ ، اللشوي هما ًلٌى :" مجخمو ضًحر مخجاوغ ًشبـ بحن ؤنػائه إخعاط كىي بالخػامً ... ، ؤمي، مىهض

، وفي هزا املجخمو ًؿغى ول ما هى ملذط نلى ول ما هى نلماوي، ائي وشخص يوالعلىن فُه جللُذي وجلل

 (."28هما ؤن الاكخطاد  ٌهخمذ نلى اإلاياهت ؤهثر مً انخماده نلى العىق)

ت وفي هفغ العُاق واهذ  ئظ وغهها في الزي ًشي ؤن اإلاذًىت جخمحز نً الٍشف بهذة خطاويزث "  »هكٍش

 (29)ما ًلي:

، الىمى اإلاصحىب بكهىس هكام نلماوي وانهُاس اإلاهُاس ألاخالقي، شذة الىثافت ،الحجم الىبحر للعيان

 ظُادة الػىابـ الشظمُت .، شُىم الػىابـ الاحخمانُت الشظمُت، الالججاوغ

" ويزث " " راد فيلد " و ولىً ختى ؤنماٌ هزا الاججاه ) املحياث اإلاخهذدة ( لم حعلم مً الىلذ وخاضت    

 (.30")لىيظ أوضكار  نماٌ مً ؾشف ألاهتربىلىجي " فلذ جم هلذ هزه ألا 

 املتصل الزيفي الحضزي ودراضت الفزوق الزيفيت الحضزيت  -4 

ت فُت الحػٍش ت الثىائُاث الٍش ت ، هكشا للىلظ الىاضح الزي محز ؤنماٌ هكٍش والتي لم جىجح في جلذًم هكٍش

ت فُت الحػٍش ت ؤهثر  وؤضل بهؼ الهلماء حهىدا، شمىلُت جفعش الفشوق الٍش ش هكٍش ؤخشي مًاًشة لخؿٍى

اث العابلت في الحػشي .، هفاءة مً الىكٍش ت اإلاخطل الٍش  وبشصث هكٍش

ت إلى وحىد هىم مً الخذسج اللائم مً املجخمهاث في دسحت التًرف      زهب ؤصحاب هزه الىكٍش ٍو

ان جذسج فهى، خُث ًطبذ مً العهل بهذ رلً جطيُف ؤي مجخمو نلى هلؿت مً هزا اإلاخطل، والخدػش

ت الطًحرة إلى الىبري زم اإلاذًىت الطًحرة فاإلاذًىت الىبحرة زم املجخمو اإلاعُؿش ، واضح ًبذؤ مً اللٍش

ت فُت والحػٍش وحعدىذ فىشة ، فخطيُف الٍشف زم الحػش ًخم وفلا للفشوق الىمُت في العماث اإلامحزة للٍش

في  ت إلى افتراغحن ؤ –" اإلاخطل الٍش ظاظحن ألاٌو هى ؤن املجخمهاث املحلُت الحػشي " مً الىاخُت الىكٍش

ت فُت والحػٍش والثاوي ؤن هزا الخذسج ًطاخبه ، وفلا لهذد مً الخطائظ، جىذسج بشيل معخمش مً الٍش

 (.31بالػشوسة اخخالفاث ؤو فشوق مدعلت في ؤهماؽ العلىن )

في   دذر في ؤهماؽ الحػشي لم ًدطشوا جلً الفشوق اإلادعلت التي ج -ومو ؤن ؤصحاب فىشة اإلاخطل الٍش

إال  ؤن  نلماء  الاحخمام  الحػشي  وضحىها ، العلىن  واإلاطاخبت للخذسج  اإلاعخمش في  بهؼ املجخمهاث

 (32هما ًلي : )

 البىاء اإلانهي  -

 الخذسج الاحخماعي  -

 الحشان الاحخماعي  -

 اإلاشاسهت في الخىكُماث الؿىنُت  -

 الهضلت العىىُت  -
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 الدعاهذ الىقُفي  -

  الهالكاث الاحخمانُت -

في  ت اإلاخطل الٍش ونلى الشيم مً ؤنهم حًلبىا نلى بهؼ ، الحػشي  –ومو هزا  فان ؤصحاب هكٍش

فان ؤهم الاهخلاداث التي ، اإلاشىالث اللُاظُت التي واحهذ اظخخذام اإلاهُاس الىاخذ ؤو مشهب العماث

إن هزه الفشوق ، ةظىاء منها  ما اظخخذم اإلاهُاس الىاخذ ؤو اإلاهاًحر اإلاخهذد، وحهذ إلى حمُو الذساظاث

 التي جمحز الحُاة في الٍشف نً الحُاة في الحػش ًمىً ؤن جخخلف مً زلافت إلى ؤخشي .

 جالثا :  خصائص الحياة الحضزيت 

لم حعخلش آلاساء بحن الهلماء في مجاٌ نلم الاحخمام الحػشي خٌى الهىاضش الاحخمانُت التي جمحز  

 (:33لزلً ؤهمها ) وهىان نذة نىاضش، املجخمو الحػشي نً يحره

I- : فاملجخمو ، مً ابشص ممحزاث املجخمو الحػشي نذم الخجاوغ اليعبيالالججاوظ أو التغاًز الاحتماعي

الحػشي ًػم في حهبخه الىثحر مً الفئاث العياهُت املخخلفت والاهخماءاث والخلفُاث اللىمُت والؿائفُت 

فىجذ ؤن هزا الىمـ مً الحُاة ، ن ألافشادوالاكخطادًت ... وهزا ما ًىهىغ بطىسة واضحت نلى ظلى 

ؤهذ الفشوق الفشدًت فخطبذ هبىجلت جخخلـ ، وول هزا ًجهل اإلاذًىت مىؾىا للخًاًش والالججاوغ، ٌصجو ٍو

خدلم جيامل املجخمو مً خالٌ ما ًؿىسه هزا الاخخالف والخًاًش مً ، فيها ألاحىاط والثلافاث اإلاخًاًشة ٍو

ؤن هزا الاخخالف والخًاًش مً جػامً بحن ألافشاد نلى ؤظاط هفههم  ًيىن نلى، جػامً بحن ألافشاد

 ولِغ نلى ؤظاط جمازلهم وحشابههم .، لبهػهم البهؼ

II- : إن ؤهم ما ؤوحذه احعام حجم العابع الثاهىي للعالكاث الاحتماعيت وضيعزة الضبغ الزضمي

و ، ظمي مدل الػبـ الثاهىي لؤلظشةاإلاذًىت هى الخدٌى الحاضل في الهالكاث ألاولُت وظُؿشة الػبـ الش 

رلً هدُجت الخخيان ظيان الحػش في خُاتهم الُىمُت بدللاث مً اإلاؤظعاث وألاشخاص للػاء 

واسجباؽ ؤلاوعان الحػشي ، ورلً نلى هدى ما هى خادر في اإلاياجب والىىادي والجامهاث، خاحاتهم

ً ًيىن نلى ؤظاط وشاؾهم وؤدواسهم ؤو ما ًلىمىن به م وهزه الجماناث  جخخلف نً ، ً وقائفباآلخٍش

فُت والزي ًيىن الخفانل بحن ؤنػائها بشيل مباشش، الجماناث ألاولُت وما ، والتي جمحز املجخمهاث الٍش

ورلً نلى الىلُؼ مما هى مىحىد  في املجخمو  ، جلىم به هزه الجماناث مً غبـ لعلىن ؤفشادها

 املحاهم ...، ٍت مثل الششؾتالزي ًماسط الػبـ مً خالٌ حماناث زاهى ، الحػشي 

ولىً سيم ، وفي هزه الحالت  جفلذ ألانشاف والخلالُذ الشهبُت إلى خذ ما جإزحرها همىحهاث للعلىن   

ت في اإلاذًىت إال ؤن هزا ال ًىفي اللٌى بان مجخمو اإلاذًىت في راث الىكذ ، ظُؿشة نالكاث الجمانت الثاهٍى

 خذاخلت التي جماسط كذسا ال ٌعتهان به مً غبـ العلىن .نباسة نً مجمىنت مً الجماناث ألاولُت اإلا

III-  : مً بحن الخطائظ التي سهض نليها نلماء الاحخمام الحػشي في وضف التىلل والحزاك الاحتماعي

ت والحشان الاحخماعي إر ًىحذ في مجخمو اإلاذًىت ؤهم اإلاىكماث الاحخمانُت التي ، خطائظ الحُاة الحػٍش
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ت والبرإلااهاث والجامهاث التي  حهخبر وظائل للحشان الشؤس ي واإلاؤظعاث الذًيُت واللُاداث الهعىٍش

إغافت إلى الحشان الاحخماعي ألنلى وؤظفل ، ٌعخؿُو الفشد مً خاللها ضهىد العلم الاحخماعي الحػشي 

ت إلى ؤخشي فُما ، في مهذالث الذخل التي جشجفو وجىخفؼ و الحشان ألافلي واالهخلاٌ مً حمانت ؤظٍش

الضواج والؿالق... باإلغافت إلى وحىد الاهخلاٌ مً مىؿلت إلى ؤخشي ومً نمل إلى آخش  والاهخلاٌ مً   ًخظ

 ميان إكامت إلى ميان  آخش .

IV-  : ت وباظخمشاس جإهُذ  سوح  الفشدًتالفزدًت ورلً هىدُجت خخمُت للتزاًذ ، حصجو الحُاة الحػٍش

ت ت، الهائل للعيان والخىظو الىبحر للجمىم البشٍش ، باإلغافت إلى الؿابو الثاهىي والؿىعي للشوابـ الحػٍش

وحهاسع اإلاطالح وحهذد هزه الهىامل مً شإنها ؤن جؤزش نلى الفشد ، وظهىلت الخىلل و الحشان الاحخماعي

وباإلالابل جخالش ى سوح الجمانت وجتهاوي ، خُث ًطبذ هى اإلاعؤوٌ الىخُذ نً كشاساجه وؤفهاله وظلىهه

 ى رلً مً جماظً وحهاون في خػم الشوابـ واإلاىكماث الىبري في اإلاذًىت .اللُم اإلاصجهت نل

V- :وان هزه ، إن الشوابـ بحن العيان جخمحز بالعؿدُت ضعحيت العالكاث والزوابغ الاحتماعيت

ترجب نلى رلً ظُؿشة الػبـ الاحخماعي وقهىس ، الخاضُت جشجبـ اسجباؾا وزُلا بىمى وجباًً العيان ٍو

 بحن الجماهحر . وظائل الاجطاٌ

VI- :ت اإلاخىىنت نلى وحىد جإهُذ واضح نلى الخخطظ بانخباسه  التخصص جىشف الذساظاث الحػٍش

ت في اإلاذن وهزا ، فالحُاة في اإلاذن  حهخمذ نلى الخخطظ بطفت باسصة، ظمت مً ظماث الحُاة الحػٍش

ذماث وظلو وؤول ويزاء .. و ًيخج مهه اخخالفاث في الحاحاث مً خ، مشده إلى هثافت العيان واخخالفهم

والخخطظ ًفشع ، هما ؤن الىثافت العياهُت جفشع وحىد هىم مً الخخطظ لخلبُت اإلاؿالب اإلاتزاًذة

جىكُم احخماعي مهلذ لخلعُم الهمل ووحىد جخططاث مخىىنت في مخخلف اإلاهً في مجاٌ الخذماث 

 وؤلاهخاج .

VII-  : لى ؤظاط اإلاطالح ؤهثر وغىخا في اإلاذًىت ننها إن خاضُت الترابـ نالارجباط على أضاص املصالح

في بذو هزا في نالكت ؤلاوعان بًحره مً املجخمو، في املجخمو الٍش فالبريم مً ؤن ظيان اإلاذًىت ٌعىىىن ، ٍو

، نلى ؤظاط اإلاطالح، إال ؤن خُاتهم كائمت نلى ؤظاط اسجباؽ ول منهم باآلخش، بجىاس بهػهم البهؼ

بذو رلً في الهالكاث  الا  ت ... مً ؤشياٌ ٍو حخمانُت مو ألاضذكاء والالخداق بالىىادي ؤو حمهُاث خحًر

 الخىكُماث الاحخمانُت اإلاخمحزة للمذًىت .

ً لهم هفغ اإلاطلحت   ولهزا هجذ مهكم الجماناث في ، ٌعخؿُو ظاهً الحػش ؤن ًدذد دائما آخٍش

وؤضبدذ ، لىمُاث والىىاديهجذ مً بُنها ال، املجخمو الحػشي حعدىذ ؤظاظا نلى اإلاطالح اإلاخخططت

ت وؾىنُت ظىاء نلى معخىي ، مطلحت الفشد جشجبـ بمطالح  حمانت مهىُت هما ؤن الشوابـ جيىن اخخُاٍس

و لهزا هجذ في ، اإلاهىت ؤو الهىاًت ؤو نلى معخىي اإلاىؾً ألاضلي ؤو الذًاهت ؤو نلى معخىي العً والعاللت

ت  (.34حًشافُت جفخلش دائما إلى الىالء والاهخماء) ،ظُاظُت، املجخمو الحػشي هُاهاث مخخلفت إداٍس
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ب مً املجخمهاث الهشبُت   ومً زم فان هزه الخطائظ ، حهبر الخطائظ العالفت الزهش نً واكو يٍش

جىؿبم نلى واكو اإلاذن الًشبُت والزي محز وشإتها وهمىها  وبىاءها الاحخماعي فهي ) اإلاذن الًشبُت ( هخاج 

خي .لىكام اكخطادي واحخماعي   وفىشي وختى جاٍس

ت في الًشب )       إن مثل هزه الكشوف التي ظاهمذ في بشوص خطائظ بهُنها للحُاة الاحخمانُت الحػٍش

يا ولهزا فان دساظت اإلاذن الهشبُت في خاحت ؤهثر  للخىضل ، ؤوسوبا( ال جىؿبم نلى واكو املجخمو الهشبي، ؤمٍش

ت  نلمُت حعانذ في دساظت  وفي إنؿاء جفعحر للكىاهش ، وفهم املجخمو الهشبيإلى بىاء همارج هكٍش

ت .  الاحخمانُت ومنها قاهشحي : الخدػش والحػٍش

 رابعا : مشكالث املجتمع الحضزي 

وهزا ساحو إلى قشوف البِئت الاحخمانُت ، جخخلف هزه اإلاشىالث مً بِئت إلى ؤخشي ومً دولت إلى دولت   

هي التي جدذد هىم اإلاشىالث التي حعىد بِئت مهُىت ، ؤزشة فيهاواللُم التي حعىدها والهىامل املخخلفت واإلا

 : (35)وبىاءا نلى هزا فان خطىضُت املجخمو الحػشي جفشع بهؼ اإلاشىالث ؤهمها، دون يحرها

 جفكك املجتمع الحضزي  -1

فىجذ ؤن ألافشاد داخل الهماسة الىاخذة ، إن الخدػش ًؤدي نادة إلى غهف في الهالكاث بحن املجخمو   

في مً اجداد ،  كذ جمش نليهم ظىىاث دون ؤن ٌهشف الجاس حاسهمثال وهزا نىغ ما هجذه في املجخمو الٍش

 ألافشاد.

ت ًؤدي إلى غهف الػبـ الاحخماعي شي بهؼ الاحخمانُحن ؤن الخفىً الحاضل في املجخمهاث الحػٍش ، ٍو

طبذ ؤلاوعان داخل املجخمو الحػشي ، فخلل بزلً ظلؿت املجخمو نلى ؤفشاده ال ًشاعي الهاداث و ٍو

ً مما ًؤدي إلى قهىس مشىالث مخخلفت مثل حششد ألاخذار والبًاء وششب  الخلالُذ و ال ًػو انخباس لآلخٍش

 الخمش ويحرها...

 الفلز  -2

وجلل ؤًػا ، خُث ًلل جشابـ املجخمو وألاظشة، ًشحو الفلش في اإلاذًىت إلى غهف الخيافل داخل املجخمو    

ً، سبهممعؤولُت ألافشاد نً ؤكا هما ؤن ، مما ًؤدي إلى وحىد فئت مً الىاط ال مىسد لها إال ظؤاٌ آلاخٍش

اوشًاٌ الىاط في اإلاذًىت بإهفعهم ًؤدي إلى جفش ي قاهشة الفشدًت ونذم مهشفت الىاط لبهػهم البهؼ 

 مما ًؤدي إلى اهدشاس قاهشة الدعٌى .

 مشكلت محى ألاميت  -3

التي ؤضبدذ مداسبتها حذ ، و الحػشي هي مشيلت مدى ألامُتلهل مً ؤهم اإلاشىالث التي ًىاحهها املجخم

ت  في نطش الهلم والخىىىلىحُا إرا ؤضبدذ الحاحت ملحت إلى اإلاهشفت والثلافت واهدعاب اإلاهاساث ، غشوٍس

وحهخبر مشيلت مدى ألامُت مً ؤهم ، ختى ًخىُف ؤلاوعان مو الخؿىساث املجخمهُت الحاضلت، املخخلفت

 الاحخماعي في ول دولت هامُت مً دٌو الهالم الثالث . اإلاشىالث في الىاكو
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وكذ ؤزبدذ دساظاث نلىم الخىمُت والتربُت والاكخطاد التربىي ؤن سؤط اإلااٌ البششي وألاًذي الهاملت اإلاذسبت 

هما ؤن ألامم التي اهخمذ بدثلُف ؤبىائها ، وؤن ؤلاوعان اإلاثلف هى ؤنلى إهخاحُت  مً يحر اإلاثلف، مؿلىبت

 . (36)باس وان نائذ الخىمُت الاكخطادًت لذيها ؤهبرمً الى

فان الذٌو الهشبُت حهمل ، ومً ؤحل مىاهبت الخؿىساث الحاضلت نلى اإلاعخىي الاكخطادي والاحخماعي

ومً ؤمثلت رلً هجذ ؤن الجضائش ؤولذ اهخمام متزاًذ بهزه ، حاهذة للخللُل مً وعبت ألامُت في بلذها

هت ألاخحرة ما ٌعمى " بالذًىان الىؾني ملحى ألامُت وحهلُم الىباس " ورلً خُث ؤوشإث في آلاو ، اإلاشيلت

بالخيعُم مو مخخلف الجمهُاث الىؾىُت مثل " حمهُت اكشؤ الىؾىُت " التي حهمل نلى  حهمُم الخهلُم في 

ت .  مخخلف الفئاث الهمٍش

 بعض خصائص الحياة الحضزيت والتحضز في املجتمع الجشائزي خامطا : 

و ، ذ الجضائش في نهذ ما كبل الاظخهماس حهخبر مجخمها حمانُا جخىفش فُه نالكاث نائلُت ؤو كبلُتواه    

في ًلىم بطفت خاضت نلى إهخاج  الحاحاث باليعبت للجمانت  وان الاكخطاد و الظُما في الىظـ الٍش

ومً زم لم ًىً ، ذهاالاحخمانُت اللائمت ) اللبُلت ؤو الهشحرة ( التي ججذ في جدلُم نِشها مما جيخجه بُ

فلذ وكو مً اإلاخًحراث  ،(37املجخمو في ؤصمت بل وان في جىاصن نلى ؤن هزا الخىاصن لم ًىً إال وعبُا)

ت ما هض املجخمو وصنضنخه في الخللُذي مىز ، والخللباث البيٍُى إن الخللباث الىثحرة التي اهخابذ املجخمو الٍش

ً وؤظاءث إلى اإلاهِشت ، الزي وان كائما بحن ؤلاوعان والؿبُهت ؤخلذ بالخىاصن اليعبي، بذاًت اللشن الهشٍش

ت وختى الحُىاهُت وؤدخلذ نلى املجمىنت نىاضش حذًذة يحرث شيلها .  البشٍش

ت ؤهخجذ وغها احخمانُا ًمثل خالت همىرحُت ملخؿـ اظخهماسي مخيامل     إن هزه العُاظت الاظخهماٍس

لت إلى وغو ش ت نٍش فىكو جفىًُ ، (38به بذائي جمهُذا إلخػانه وإبادجه)لىلل شهب ري جلالُذ خػاٍس

فُحن منهم وفي همـ مهِشتهم، للبنى الهائلُت ؤو اللبلُت وحًُحر بهُذ اإلاذي في ناداث العيان ، والظُما الٍش

 -و الزي وان، خُث جدؿم همـ ؤلاهخاج الشنىي الزي وان ًجمو ؤفشاد الهائلت ؤو اللبُلت في وخذة واخذة

و كامذ ملامه شِئا فشِئا ؤهكمت صسانُت مً الىىم ، ًدلم لهم الهِش والاظخلشاس -الىمـ ؤلاهخاجي

وبذؤث ، فإضبذ الخهلم باألسع مهذد ألاسوان، الخفُف الىاظو التي ال جؤحي إال الللُل مً الفائؼ الًزائي

العيان  قاهشة الجزوح مً الٍشف مدذزت نذم الاظخلشاس الاحخماعي وميىهت لبذاًت ما كذ ٌعمى بهامشُت

اف إلى ؤصمت اإلاذن، الىاصخحن ً، وجدىلذ فجإة ؤصمت ألاٍس ت )العىً، الدعُحر، الخمٍى  ، إنها ؤصمت البنى الحػٍش

 إنها هزلً ؤصمت اإلاذًىت الهشت  .، ( التي جخػو لطهىبت مخهاقمت مً صخمت العيان الجذدكاث الفشاىؤو 

م ، لهضلتهم وهامشُتهم ووان لالظخهماس ؤظىؤ  آلازاس نلى ظيان الٍشف بالخطىص    ومً آزاسه جمٍض

، ألامالن الضسانُت الهائلُت وجدؿُم هكام إهخاج اإلاىاد الًزائُت مما حش حهمُم الفلش وألاصمت الًزائُت

فىاسق اكخطادًت واحخمانُت وزلافُت ، ووشإث مً رلً وله مً جمُحز مخخلف للمجمىناث الاحخمانُت

ت اإلاخهذدة ًخدٌى شِئا وهىزا ؤخز املجخمو الج، هبحرة الخؿىسة ضائشي الخللُذي مً حشاء الخًحراث البيٍُى

فشِئا إلى مجخمو مخًاًش الطفاث ظىاء في اإلاُذان الاحخماعي ؤو الاكخطادي الهام ؤو في مجاٌ الهالكاث 
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في الزي حًحر وؤضبذ ، العلىهُت للعيان و ؤن هزا  الخًاًش ال ًبذو بطىسة ؤوضح في رلً الىظـ الٍش

 ت مً ألاهماؽ الهائلُت الضواحُت راث الؿابو الحػشي .ٌهشف مجمىن

خي لىمـ الحُاة الاحخمانُت في الجضائش خلم جللباث هثحرة في بيُت املجخمو الجضائشي       إن الخؿىس الخاٍس

خُث حهلذ واكو املجخمو الجضائشي ًدعم باصدواج همـ الحُاة ، وهثحر الخىاكػاث، مجخمو شذًذ الخىىم

ت، شي الخللُذي والحػ و ، ألاٌو ًكهش في جلذٌغ الحُاة اللذًمت وآلاخش ًكهش في الخؿلو إلى الحُاة الهطٍش

ت بل جللُذًت إلى وحه هبحر بدُث ؤن البلذ جللُذي ؤظاظا م و وحىد دائم لىً  لِعذ الحُاة الحػٍش

 .لخجمهاث ظىىُت مذهُت

فُت بهذ الاظخلالٌ حهشف الخًحراث الاحخمانُت ت والاحخمانُت الاكخطادًت  للذ بذؤث اإلاىؿلت الٍش التربٍى

فُت هي التي ًىحذ فيها البىاء الاحخماعي الهائلي الخللُذي، والاحخمانُت  اإلاهىُت ، هما ؤن هزه اإلاىؿلت الٍش

التي ، وحًحراث هزا البىاء لِعذ داخلُت للجمانت الاحخمانُت الهائلُت، وهي ؤهثر زباجا في الىكذ الحاغش

لىنها للجمانت بمفاهُم التربُت اإلاذسظُت لؤلؾفاٌ والهمل ، الاحخمانُت جدخفل بىفغ اليعم للمشاحو

ت في الىظـ الاحخماعي الهائلي ) ماء، اإلاإحىس في مُذان نطشي للشحاٌ ، وبئدخاٌ باظخمشاس فىائذ نطٍش

اء هزلً الجمانت الاحخمانُت لهزه اإلاىؿلت وفُت ليعم اللُم الخللُذًت ومشجبؿت دائما بالبى، ههشباء(، ياص

ت واًجابُت بذؤث جلخدم الىكام الاكخطادي والىكام العُاس ي ، الخللُذي لىً نىاضش خاسحُت كٍى

 والىكام اإلاهشفي ) اللػائي( لهزا البىاء الاحخماعي الهائلي .

ت اإلاخيىهت مً مذن ضًحرة ومخىظؿت وهبحرة وباظخثىاء اإلاذن الطًحرة التي جذخل        إن اإلاىؿلت الحػٍش

تفي مىؿلت شبه  ت هما حشحر الخلذًشاث إلى ؤن وعبت الخدػش بلًذ ، خػٍش نام   %55واإلاىؿلت الحػٍش

و لزلً ًمىً اللٌى ؤن املجخمو الجضائشي مً الىاخُت ، 1960نام  %30بهذ ما واهذ جمثل  1994

فُا با ، ؤو خذًث الخدػش، ؤو هطف مخدػش، العىظُىلىحُت  ال صاٌ ٌهخبر مجخمها ٍس ورلً الن جلٍش

فُتهطف العي وؤن الىطف آلاخش مً العيان اإلالُمحن في اإلاذن ، ان ال صالىا ًلُمىن في اإلاىاؾم الٍش

فُت وجدػشهم خذًث ال ًخهذي نمش الجُل الىاخذ في ؤنكم الحاالث ، مهكمهم مً ؤضٌى احخمانُت ٍس

(39). 

لفهم إن هزه الحلُلت بالًت ألاهمُت باليعبت للمجخمو الحػشي نلى اإلاعخىي العىظُىلىجي      

ت ) هكام الضواج  ت وألاهكمت الحػٍش خُث هجذ الىكام الهائلي ، الهائلت ( –ومهالجت الكىاهش الحػٍش

ٌهشف ؤهثر جثلُفا ولىً بذون ؤن ًشفؼ وعم اإلاشاحو الاحخمانُت ووعم اللُم ، والبىاء الاحخماعي

 الخللُذًت .

ت واإلاذًىت جشجبؿان بشبىت مً    ت باإلغافت إلى ما جلذم هجذ اللٍش فُت خػٍش ، الهالكاث الاحخمانُت ٍس

ت باإلاذًىت هما ؤن الخدشن نلى الطهُذ اإلاياوي ، وكذ نملذ مشاهض ألاظىاق نلى اظخلشاس نالكاث اللٍش

اف  هدى اإلاذن التي ٌهِش فيها ؤهثر مً هطف العيان و ، ًىدطش في اهخلاٌ مشهض الثلل في الجضائش مً ألاٍس

فيكذ ججشد ؤهل الٍشف بإمىاج هائلت مخ يبغي في هفغ الىكذ الزي ًجشي فُه ، خالُت مً ؾابههم الٍش ٍو
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ُف اإلاذًىت ، جدػش الٍشف الخللُذي في الخللُذي نلى ، ؤن هالخل نملُت جٍش ورلً بئغفاء الؿابو الٍش

و ال ًمىً ، خُث ؤن معاهً اإلاذن جىدشش بهُذا نً مشهض اإلاذًىت ختى جطل إلى كلب الٍشف، اإلاذًىت

ؿتجخؿُـ خذودها بشيل  فُت بإهملها ختى وكخىا هزا، كاؾو نلى الخٍش ىمى في ، وهىان ؤكالُم قلذ ٍس ٍو

فُا وعبُا فُا خالطا، هزه اإلاىاؾم همـ مً الحُاة ٌهذ ٍس وهىزا فان الطشام بحن ما هى ، إن لم ًىً ٍس

ي لم فإبىاء زلافت املجخمو الجضائش ، ًدعم يالبا لطالح الؿشف ألاٌو ؤي الخللُذي، جللُذي وما هى خذًث

فُت نلى الشيم مً جدىلهم إلى خُاة اإلاذًىت  نً ؤظالُبهم الٍش
ُ
واشخًالهم بالىقائف الحيىمُت ، ًخخلىا

ت نلى املجخمو ، واهفخاخهم نلى الهالم الخاسجي والعبب في رلً ٌهىد إلى ظُؿشة اللذسة الاظخهماٍس

اإلاشاحو الاحخمانُت الثلافُت  ودماسه الهمُم حهله ًمُل إلى الاهؿىاء نلى بلاًا مهذاث هكام، الجضائشي 

وؤلاهياس الخام ، ألنها جمثل ألاضل في هكش الفشد الجضائشي ال ًمىً الخخلي ننها، اإلاهشوفت كبل الاظخهماس

في الزي ًيىن فُه الخًحر بؿُئا  .(40)للهالكاث الاحخمانُت اإلامحزة للىكام الجضائشي وخاضت في املجخمو الٍش

مهنى رلً ؤن الخًحر ، مو الىثحر مً الخًحراث اإلاادًت الخىىىلىحُت الحذًثتونلى الشيم مً  كبٌى املجخ   

مما ًؤدي إلى خذور ، ًمىً ؤن ًطِب الجاهب اإلاادي مً الثلافت بِىما ؤظشم مىه في الجىاهب الالمادًت

لت ؤو ، الخخلف الثلافي مً حهت ومً حهت ؤخشي فان الثلافت الخللُذًت للمجخمو معخمشة في الخجلي بؿٍش

ت الحذًثت .  بإخشي لىنها جبلى هامشُت في الىقائف الاحخمانُت الاكخطادًت والتربٍى

الاكخطادي والثلافي الزي ًخػمً ، ٌهخبر الخدػش هدُجت ونملُت مً نملُاث الخًحر الاحخماعي: خاجمت

للمجخمو فهى ضىسة مخمحزة ، والخىُف مو الحُاة املجخمهُت الحذًثت، حًحرا في اللُم والاججاهاث والعلىن

خم مً خاللها اهدعاب ألافشاد  ؤلاوعاوي التي حعىد فيها كىي مخياملت احخمانُت واكخطادًت وزلافُت ٍو

هما ًترن خالت مً الخدٌى في همـ الحُاة خاضت بهذما جدىلىا مً همـ مهِش ي ، ظماث احخمانُت مهُىت

غ مجمىنت مً املجاالث لىً ًبذو ؤن الخدػش كذ م، جللُذي إلى آخش كائم نلى الىقُفت والخذماث

فللذ باث واضحا ؤن الخدػش ؤدي ، خاضت ألاظشة، وؤدي إلى حًحراث في الىكم الاحخمانُت، الحُاجُت

 بخًحرها ًخًحر للمجخمو.، باألظشة إلى خالت مً نذم الخىاصن والاظخلشاس في وقائفها وبىائها وؤدواسها

 هىامش:ال
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 .71ص، 2001، داس ألامت

 www.darislam.com: اإلاذًىت ؤلاظالمُت  في غىء نلم الاحخمام الحػشي  ملاٌ باالهترهذ  :  إبزاهيم املىضىي  .2

22/08/2008 ،14:00. 

 . 74ص ، : اإلاشحو العابم خلىفدمحم بىم  .3

تؤلا ، -مذخل هكشي  –: نلم الاحخمام الحػشي  دمحم عاظف غيث   .4  . 37ص، 1998، داس اإلاهشفت الجامهُت، ظىىذٍس

 . 75ص ، : اإلاشحو العابم دمحم بىمخلىف   .5

 .76ص ، : اإلاشحو هفعه دمحم بىمخلىف   .6

 . 75ص، : اإلاشحو العابم إبزاهيم املىضىي     .7

http://www.darislam.com/


 د/ هاشمي بزيلل                                                            مشكالث املجتمع الحضزي                                              

144 

  

 

 .81ص ، : اإلاشحو العابم لىفدمحم بىمخ   .8

مت في البلذان الىامُت مصلح الصالح   .9 اث الاحخمانُت اإلاهاضشة وقاهشة الجٍش ، 2000، مؤظعت الىساق، نمان، : الىكٍش

 .  175ص 

ت، : اإلاشحو في مطؿلحاث الهلىم الاحخمانُتجأليف هخبت من أضاجذة كطم علم الاحتماع .10 داس اإلاهشفت ، ؤلاظىىذٍس

  . 497ص ، ب ث ، الجامهُت

ؿت، : نلم الاحخمام الحػشي  الطيد عبد العاظي الطيد .11  . 74ص ، 1ج، 2001، داس اإلاهشفت الجامهُت، الاصاٍس

 . 179ص ، 1997، مىخبت الشلشي ، العهىدًت، : مطؿلحاث نلم الاحخمام ضمحرة أحمد الطيد .12

 .  555ص ، 1999، 1ؽ، ث الهشبُت للمىظىنا الذاس، بحروث، مىظىنت نلم الاحخمام:  إحطان دمحم الحطن .13

اجداد الجامهاث ، دساظاث في املجخمو الهشبي، في هخاب، : ؤهماؽ الخجمهاث في الىؾً الهشبي فىسي رضىان العزبي .14

 . 138 -137ص ، 1985، ألاماهت الهامت، الهشبُت

 .  23ص ، 1981، 07ؽ، داس النهػت الهشبُت، بحروث –الاحخمام الحػشي  –: مجخمو اإلاذًىت  عبد املىعم شىقي .15

 . 25ص ، :  اإلاشحو العابم دمحم بىمخلىف .16

 . 27ص ، : اإلاشحو هفعه دمحم بىمخلىف .17

اإلاششوم اللىمي ، املجلغ ألانلى للثلافت، جشحمت : ؤخمذ صاًذ وآخشون، : مىظىنت نلم الاحخمام حىردن مارشال .18

 . 653ص ، 2مجلذ، 2000، للترحمت

 .  498ص ، شحو  العابم :  اإلاجأليف هخبت من أضاجذة كطم علم الاحتماع .19

ت والىاكو   حميد خزوف وآخزون .20 ، كعىؿُىت، ظلعلت نلم الاحخمام -مجخمو اإلاذًىت همىرحا -: ؤلاشيالُاث الىكٍش

 . 66 -65ص ، 1999، ميشىساث حامهت مىخىسي

 . 499-498ص ، :  اإلاشحو العابمجأليف هخبت من أضاجذة كطم علم الاحتماع .21

 . 96ص ، إلاشحو العابم: ا الطيد عبد العاظي الطيد .22

 . 31-30ص ، : اإلاشحو العابم دمحم بىمخلىف .23

ف إلى اإلاذن عبد اللادر اللصحر .24 ف إلى اإلاذن في اإلاًشب، : الهجشة مً الٍش داس ، دساظت مُذاهُت  نً الهجشة مً الٍش

 . 34ص ، 1992، بحروث، النهػت الهشبُت

 . 35ص ، : اإلاشحو هفعه عبد اللادر اللصحر .25

ت، اإلاىخبت الجامهُت، مداغشاث في مىغىم نلم الاحخمام الحػشي :  هالت مىصىر  .26  . 121- 120ص ، 2001، ؤلاظىىذٍس

 . 70-68ص ، : اإلاشحو العابم الطيد عبد العاظي الطيد .27

 . 39ص ، : اإلاشحو العابم عبد اللادر اللصحر .28

في والحػشي  دمحم الجىهزي  .29 ؿت، داس اإلاهشفت الجامهُت، : دساظاث في نلم الاحخمام الٍش  .  196 195ص ، ألاصاٍس

 .  82-80ص ، : اإلاشحو العابم الطيد عبد العاظي الطيد .30

 . 209ص ، :  اإلاشحو العابم دمحم الجىهزي  .31

 . 136ص ، : اإلاشحو العابم هالت  مىصىر  .32

 مزهشة مىملت لىُل شهادة اإلااحعخحر نلم، : صواج ألاكاسب في املجخمو الحػشي واوهياظاجه نلى ألاظشة بىيعلي وضيلت .33

حامهت الحاج ، إششاف : صمام هىس الذًً ، كعم نلم الاحخمام، ولُت الهلىم الاحخمانُت و الهلىم ؤلاظالمُت، الاحخمام الهائلي

 .33-32ص ، 2005-2004، لخػش باجىت 

 .  34ص ، : هفغ اإلاشحو بىيعلي وضيلت .34



 د/ هاشمي بزيلل                                                            مشكالث املجتمع الحضزي                                              

144 

  

 

، اإلاىخب الهلمي لليىمبُىجش واليشش والخىصَو، : الخذمت الاحخمانُت في مجاٌ جىمُت املجخمو املحلي دمحم عبد الفتاح دمحم .35

 . 125ص ، 1996، 02ؽ

ت، ميشإة اإلاهاسف، : نلم الاحخمام الحػشي   كباري دمحم إضماعيل .36   443ص ، مطش، ؤلاظىىذٍس

ت وخشهت الخًحر الاحخماعيدمحم مختار بىراكي .37 ت في الهائلت الجضائٍش مههذ البدىر ، سظالت ماحعخحر، : العلؿت ألابٍى

 . 67-59ص  ، 1987 ، بًذاد، كعم البدىر والذساظاث الهشبُت، اث الهشبُتوالذساظ

 . 124ص ، : اإلاشحو  العابم دمحم بىمخلىف .38

 .121ص ، : اإلاشحو هفعه دمحم بىمخلىف .39

 . 122ص ، : اإلاشحو هفعه دمحم بىمخلىف .40



 ثقييم العملية التدريبية عنصر هام في ثنمية املوارد البشرية                                              أ/ بن دريدي منير

481 
 

 امللخص:

دسن       ٌعد العىطس البشسي أطاض أي جىمُت طىاء واهذ احخماعُت أو مإطظاجُت، ؿهى الري ٌؼحر ٍو

ب مىزد بشسي  خدىم في طحروزة ول مىازد املإطظت مهما وان هىعها وهدؿها، لرلً البد مً جأهُل وجدٍز ٍو

بُت مبيُت ع لى خطىاث وأطع ؿعاٌ كادز على الخدىم في ول هره العملُاث مً خالٌ ئطتراجُجُت جدٍز

 وكىاعد علمُت مخعازؾ عليها.

بُت وأهم الخطىاث      وعلُه تهدؾ هره الدزاطت ملخاولت هشف الىلاب على خطىة جلُُم العملُت الخدٍز

ت بؼُت  التي جبنى عليها هره إلاطتراجُجُت، والتي جإدي بدوزها ئلى جىمُت كدزاث ومهازاث املىازد البشٍس

وجدلُم الجىدة الشاملت وبىاء مإطظت كادزة على املىاؿظت ومىاحهت الخددًاث الىضٌى ئلى ألاداء املخمحز 

 والخؼحراث الخاضلت على املظخىي العالمي.

Abstract: 

The human element is the basis of all development, whether social or institutional. 

He is the one who changes, manages and controls the process of all institution's 

resources, whatever its kind or purpose. Therefore, it is necessary to qualify and 

train an effective human resource capable of controlling all these processes 

through a training strategy based on recognized scientific steps, principles and 

rules. 

The aim of this study is to explore and lift the veil on the assessment of the 

training process as the most important step on which this process is based. This 

step leads in turn to the development of human resources capabilities and skills in 

order to reach outstanding performance, achieve total quality and build a 

competitive institution. At this stage, this last will be able to face the challenges 

and meet current changes on a global scale. 

ت مً أهثر املىغىعاث التي أخرث وجأخر الخطت ألاوؿس مً اهخمام    املقدمة: ٌعخبر مىغىع املىازد البشٍس

ت، ؿلد أضبذ مجاال جخلاطع  املخخططحن حن على مظخىي املجخمعاث واملإطظاث إلاداٍز واملمازطحن إلاداٍز

ططاث والدظُحر جخططاث هثحرة خاضت علىم إلادازة، الاكخطاد، الاحخماع مً خالٌ عدة جخ دزاطخهفي 
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ت والظلىن الخىغُمي.....الخ، ؿالوئدازة املىازد ا خسهُت الهاةلت والؼحر مظبىكت في مجاٌ الخىىىلىحُا لبشٍس

سها  حعل حل املإطظاث حظعى للخطٌى على الخىىىلىحُاث الخدًثت، وحعمل دوما على جىمُتها وجطٍى

ددًاث الىاججت عً العىملت، ما حعلها جسهص لخبلى الساةدة في الظىق العاملُت في عل الخىاؿع الشسض والخ

ب باعخبازه هى ألاطاض  الري ًدلم لها املحزة الخىاؿظُت غمً هره البِئت.  على الخدٍز

ب ًسجىص على مجمىعت مً امللىماث التي ئن جىاؿسث ولل بالىجاح، ولعل أهم     مً هره  خطىةؿالخدٍز

بُت الخطىاث هي لؤلؿساد  سخلت خاطمت البد مً الاطخعاهت بها ختى ٌظمذ مالتي حعخبر  جلُُم العملُت الخدٍز

س وجىمُت مظازهم الىعُـي ب هى املإشس ألاطاس ي في كُاض هجاح أو واملإطظت مً جطٍى ، ؿخلُُم الخدٍز

ب وألازس الري جسهه على طلىواث  بُت بأهملها، وذلً مً خالٌ كُاض مخسحاث الخدٍز ؿشل العملُت الخدٍز

ألازس الري جسهه على ؿعالُت املإطظت مً حهت مهازاتهم وهـاءاتهم مً حهت، و  ألاؿساد مً خُث جطىز 

 .أخسي 

بُت في    وعلُه طىؾ جدوز وزكخىا هره خٌى مجمىعت مً املـاهُم التي لها عالكت بخلُُم العملُت الخدٍز

بُت للمإطظت، و  إلاطتراجُجُتفي هجاح  أطاطُتاملإطظت، باعخباز هره الخطىة   ىاملع مً عاملالخدٍز

 الخىىىلىحُا واملعلىماث. عطس عل في خاضت البشسي  باملىزد الازجلاء

 التدريب: ثقييم مفهوم أوال:

 جدلیلها وملداز الخطت الخدزیبیت، وهـاءة ؿاعلیت كیاض ئلى تهدؾ عملیت"بأهه  الخدزیب ٌعسؾ جلییم  

 .(1)ؿيها" والػعف اللىة هىاحي وئبساش امللسزة، لؤلهداؾ

عسؿه طخاهلي   بأهه "وطُلت ملعسؿت ماذا ؿعل املدزبىن، وما هي الظبل التي ججعل البرامج أهثر ؿعالُت، زم  َو

ما هي الخعدًالث التي ًجب أن جخم على مدخىي البرامج وعلى املىهجُت، وعلى أطالُب الخعلم 

 .(2)املظخخدمت"

مىً   ـه ٍو يُتالخ البرامج هـاءة بها جلاض التي إلاحساءاث جلً "بأهه هرلً حعٍس بُت( يٍى ومدي  )الخدٍز

ً هجح الري الخؼُحر ومدي املخيىهحن هـاءة بها جلاض هما املسطىمت، أهداؿها جدلُم في هجاخها في  الخيٍى

ني" العمل بدىـُر كامىا الرًً امليىهحن هـاءة بها جلاض وهرلً ؿيهم، ئخدازه  .(3)الخيٍى

ـاث وظخطُع اللٌى      بي ًلىم باألطاض على: أنمً خالٌ هره الخعٍس  (4)جلُُم البرهامج الخدٍز

اث جددًد -  .البرامج ؿعالُت أطاطها على جلُم أن ًمىً معاًحر في وجخمثل الخلُُم؛ مظخٍى

ٌ  الطسق  مً مجمىعت وهي البُاهاث؛ حمع أطالُب -  .ألاؿساد املخدزبحن عً الالشمت املعلىماث على للخطى
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 ووظب، وئلى أزكام خالٌ مً الخدٍزب هجاعت مدي حعىع مىغىعُت ئلى جىلظم وهي الخلُُم؛ ملاًِع -

بُت العملُت لـعالُت جلُُمها في حعخمد ذاجُت  .البُاهاث حمع أطالُب على الخدٍز

بزاهُا:   :مبادب جلُُم بسهامج الخدٍز

ت مً احل جلُُم  البد   مً جىاؿس العدًد مً السواةص واملبادب التي ًجب جىؿسها لدي ئدازة املىازد البشٍس

ب جخمثل في:  (5)علمي وصخُذ لبرهامج الخدٍز

بُت في مساخلها ألاولى عىد الخخطُط وجطمُم  - أن ًيىن الخلُُم عملُت مظخمسة جطاخب العملُت الخدٍز

بي، وخالٌ الخىـُر  ، وبعد الاهتهاء مً عملُت الخىـُر.البرهامج الخدٍز

ت والـىُت واملالُت، - بي ومً حمُع حىاهبه إلاداٍز أن ٌشمل الخلُُم حمُع عىاضس وميىهاث البرهامج الخدٍز

بي وأطع ومعاًحر اخخُاز املدزبحن واملخدزبحن الرًً ٌشازوىن في البرهامج  وان ٌؼطي خطت البرهامج الخدٍز

بي، هما ٌشمل الخلُُم ا ت مً خُث اخخُاز املشسؾ إلادازي والعلمي على البرهامج الخدٍز لىىاحي إلاداٍز

بُت....الخ. بي ومدي جىؿس ألاحهصة وألادواث واملىاد الخدٍز  واخخُاز املسهص الخدٍز

بي ذاجه مً مظخىاه ومادجه وخططه ومىعده ومدجه. -  أن ٌشمل جلُُم البرهامج الخدٍز

م اطخخد -  ام أدواث وأطالُب مثل الاطخبُان، الاخخبازاث، املالخغاث....الخ.أن ًخم جلُُم البرهامج عً طٍس

أن ًمخد الخلُُم لِشمل ألازس الـعلي الري ًترهه البرهامج ؿعال على املخدزبحن أهـظهم مً خُث كدزة  -

 البرهامج على ئهظاب املخدزبحن املهازاث الالشمت لالزجلاء بأدائهم الىعُـي وؿعالُتهم.

بي حمُع مً لهم عالكت بالبرهامج مً مشسؿحن ومدزبحن وأزباب أن ٌشترن في عمل - ُت جلُُم البرهامج الخدٍز

 عمل.....الخ

بي لخدلُلها عىد املخدزبحن، وان ٌظعى  - أن ًيىن الخلُُم شامال لجمُع ألاهداؾ التي ٌظعى البرهامج الخدٍز

ص هىاحي اللىة الخلُُم لدصخُظ هىاحي اللىة والػعف في ول حاهب مً حىاهب البرهامج به دؾ حعٍص

 ومعالجت هىاحي الػعف.

ازاث املُداهُت للمخدزبحن في مىاكع أعمالهم بهدؾ  - م الٍص بي عً طٍس أن جخم عملُت املخابعت للبرهامج الخدٍز

بُت للمخدزبحن والتي جلسزها طبُعت الىعاةف  بي على جلبُت الخاحاث الخدٍز معسؿت مدي كدزة البرهامج الخدٍز

 املإطظاث أو املطاوع التي ٌعملىن بها. التي ًإدونها في
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بي بشيل هلي ومخيامل وشمىلي، بدُث وؼطي حمُع  - ًجب أن جخم عملُت جلُُم ومخابعت البرهامج الخدٍز

عىاضس هرا البرهامج مً مدخالجه وعملُاجه ومخسحاجه، وان ًخم اعخماد الخؼرًت العىظُت هعىطس أطاس ي 

بي ملساكبت وغ بط هرا البرهامج وجىحيهه، وغمان مظازه مً احل أن ًدلم مً عىاضس الىغام الخدٍز

 ألاهداؾ املىغىعت له.

بي ئلى جدلُم ما ًلي: :التدریب ثقییم من الهدفثالثا:   (6)يهدؾ جلُُم البرهامج الخدٍز

العملیت  طحر مً الخأهد الخلییم عملیت خالٌ یخم خیث الخدزیبیت، العملیت خطىاث هـاءة جلییم -

الخدزیبي  البرهامج ئهجاش مً الخأهد یخم أن بمعنى لرلً، وغعذ لخطت وؿلا املخخلـت مساخلها الخدزیبیت في

هـاءة  وجلییم البرهامج، جطمیم وجلییم الخدزیبیت الاخخیاحاث جددید جلییم یشمل راهو  الخطت وؿلا لهره

 .الخدزیبي البرهامج عىاضس مً ذلً وػحر الخدزیب وطاةل وجلییم املخدزب، حعلم وجلییم املدزب،

)املهازاث،  الخدزیب أزس هلل مً الخأهد الخلییم عملیت خالٌ یخم خیث الخطبیلیت، الخدزیب أهداؾ جلییم -

 وبالخالي زؿع املىعف أداء جدظحن في املعطیاث جلً واطخخدام املیداوي العمل واكع الظلىن( ئلى املعازؾ،

 الخدزیب على عاةد أن مً أیػا الخأهد یخم هما معیىت، مشىالث خل أو عام بىحه املىغمت أداء هـاءة

 .مىازد مً علیه ضسؾ ما یعادٌ املىغمت

 عىد أداء العمل بیئیت في حعلمىها التي والخبراث واملهازاث للمعسؿت املخدزبحن جطبیم مدي على الخعسؾ -

 الظلىهیت. لالخخیاحاث الخدزیبي البرهامج جلبیت مدي على الخعسؾ وهرلً وواحباتهم، وعاةـهم مهام

 التي والخطت لؤلهداؾ وؿلا یعمل الخدزیبي البرهامج أن مً والخأهد الخدزیب أهداؾ جدلیم مدي كیاض -

 أهداؾ. مً جدلیله جم وما الخدزیبي، البرهامج مً اهجاشه جم الري وما له، وغعذ

ب بثالر مساخل   :التدریبیة البرامج ثقییم رابعا: مراحل  أطاطُت هي:جمس عملُت جلُُم الخدٍز

ب. -  مسخلت جلُُم ما كبل الخدٍز

ب. -  مسخلت الخلُُم أزىاء جىـُر الخدٍز

ب. -  مسخلت الخلُُم ما بعد الخدٍز

ب:  1  الاخخیاحاث الخدزیبیت، جددید مً هال جلییم في املسخلت هره جخمثل/ مسخلت جلُُم ما كبل الخدٍز

 وللىعیـت الخدزیبیت للمىغمت الاخخیاحاث جلییم تاملسخل خالٌ هره مً یخم ئذا الخدزیبیت، البرامج وجطمیم

 (7)الخدزیب. ومظخلصماث  مدزبحن مً الدوزة ملخطلباث الخدػحر مدي جددید وهرلً وللمىعف،



 ثقييم العملية التدريبية عنصر هام في ثنمية املوارد البشرية                                              أ/ بن دريدي منير

485 
 

 (8)خُث ًخم في هره املسخلت الخأهد مً العىاضس الخالُت:  

بُت بأهداؾ وطُاطاث املإطظت. -  ازجباط الاخخُاحاث الخدٍز

ب على الـسد العامل وعلى املإطظت.الخيبإ بعاةداث  -  الخدٍز

جلُُم جطمُم البرامج مً خُث املنهاج وألاطلىب واملىاد والـتراث الصمىُت واملىكع وهىع املخدزبحن خظب  -

 الاخخطاضاث املطلىبت.

بُت. -  الخأهد مً جىؿس املبالؽ املسضىدة في املحزاهُت لخؼطُت هـلاث البرامج الخدٍز

ب:مسخلت الخلُُم / 2  (9)منها: هرهس الخطىاث مً مجمىعت املسخلت رهه جخػمً  أزىاء جىـُر الخدٍز

 .ألهداؿه البرهامج جدلیم مدي -

 .السةیظیت ألهداؿه البرهامج وجىغیم الخطمیم مالةمت مدي -

 .املدزب كبل مً الخدزیبي باملىهج الالتزام مدي -

 .املظخخدمت الخدزیبیت ألاطالیب هـاءة مدي -

 .املظخخدمت الخدزیبیت الىطاةل هـاءة مدي -

 هرلً في هره املسخلت البد مً جلُُم أداء هال مً املدزبحن واملخدزبحن على الىدى الخالي:     

شمل كُاض أداء املخدزبحن ومعسؿت مدي ججاوبهم مع املعازؾ واملهازاث  : املخدزبحن وجلییم مخابعت/ 2-1 َو

خم الخأهد مً  التي ًلدمها البرهامج ومدي ازجباطها باملهام والىاحباث التي ًلىمىن بها في مُدان العمل، ٍو

 جدطُل املخدزب مً خالٌ الخطبُلاث العملُت والخلُُماث التي عادة ما جيىن على زالزت مساخل خالٌ

بي  (11)، والتي جخمثل ؿُما ًلي:(10)البرهامج الخدٍز

بُت لالطخماع ئلى مالخغاتهم  -ًجسيها مدًس البرهامج-امللابالث الصخطُت مع املخدزبحن - بالدوزة الخدٍز

 وأدائهم ومىاحهتهم بأي مالخغاث عً أدائهم ومجهىدهم املبرٌو باليظبت للبرهامج.

س املشسؿحن على جىـُر الب - رهامج، والتي جدىاٌو مدي اهخغام املخدزبحن واطخجابتهم للبرهامج حمع جلاٍز

بُت في جدلُم هدؿها ومدي الـاةدة التي خللتها.  واهخماماتهم به همإشس ملدي هجاح الدوزة الخدٍز
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جطمُم اطخمازاث الاطخلطاء التي جطسح للمخدزبحن للخعسؾ على أدائهم وملترخاتهم، في شيل أطئلت جدوز  -

لت عسغه، ومدي حؼطُت حىاهبه املخخلـت ومالةمت الىكذ خٌى طحر الج بُت، واملىغىع، وطٍس لُت الخدٍز

 املخطظ ملىاكشت املىغىع.

 أدواث تهم ؿال الخدزیبیت العملیت في الصاویت حجس العملیت هره وجمثل:   املدزبحن وجلییم مخابعت/ 2-2

 ال التي الىلاط ومً. لخطىیسه مخابعخه مىاضلت بل ملهامه وئعداده املدزب هثحرا اخخیاز یىـع ولً الخدزیب،

 الاخخبازاث جصخیذ في ومىغىعیا عادال والظلىن املغهس خظً املدزب یيىن  أن عليها هي الترهحز مً بد

 (12)لآلخس. أؿيازه ئیطاٌ وطسق  الخدزیب بطسق  عازؿا املخدزبحن، مع إلاوظاوي بالخعامل ملما للمخدزبحن،

ب:  حعد هره املسخلت مسخلت الخلُُم النهاتي ملدي هجاح املإطظت في جىـُر  مسخلت/ 3 الخلُُم ما بعد الخدٍز

بُت باعخباز هرا الخلُُم اوعياض لها، وتهدؾ  بي، وهرا الىجاح في جددًد الاخخُاحاث الخدٍز البرهامج الخدٍز

 هره املسخلت ئلى:

 .ُاض هلاط اللىة ؿُهمً خالٌ ك الخدزیبي البرهامج ایجابیاث على الخعسؾ -

 .مً خالٌ كُاض هلاط الػعف ؿُه الخدزیبي البرهامج طلبیاث على الخعسؾ -

بي:خامظا:   هماذج جلُُم ؿاعلُت البرهامج الخدٍز

بي ًخمثل أهمها في:    جىحد العدًد مً الىماذج التي ًمىً بها جلُُم ؿعالُت البرهامج الخدٍز

1 :ً بُتالعملُت  على اللاةمحن كبل مً واطخعماال شُىعا ألاهثر الىمىذج ٌعخبر/ همىذج هسن باجٍس ، الخدٍز

اث أطاطُت لخلُُم خُث ًددد أزبعت ب، وهى ما طىؾ هىضخه مً خالٌ الجدٌو  عملُت مظخٍى الخدٍز

 (13)ألاحي:

 

 

 

 القياسات             ألاسئلة املطروحة             املستوى           
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الىخدة أو اللظم هل املإطظت أو  - الىخاةج

 بدالت أؿػل هدُجت ئحساء الخدٍزب؟

 خىادر العمل. -

 هىعُت العمل. -

 إلاهخاحُت. -

 الخيالُف املدؿىعت. -

 إلازباح املخطلت. -

هل أبدي املخدزبحن طلىوا مخخلف - الظلىن

ب؟  بعد الخدٍز

هل ٌظخخدم املخدزبحن املهازاث  -

ب؟  واملعسؿت التي حعلمىها خالٌ الخدٍز

م ألداء املخدزبحن مً كبل السؤطاء جلُُ -

ً وزؿاق العمل والصباةً  املباشٍس

د مً  الخعلم ئلى أي خد خطل املخدزبحن على املٍص

املعسؿت واملهازاث بعد اهخساطهم في 

بي بامللازهت مع معسؿتهم  البرهامج الخدٍز

 ومهازاتهم الظابلت

 اخخبازاث مىخىبت. -

 اخخبازاث ألاداء. -

هل أخب املخدزبحن: البرهامج، املدزبحن،  - زدة الـعل

ب؟  حظهُالث الخدٍز

 هل وحد املخدزبىن ؿاةدة مً البرهامج؟ -

هل أبدو اكتراخاث معُىت لخدظحن  -

 البرهامج؟

 أطئلت جطسح على املخدزبحن )اطخمازاث( -

بي  أنمً الجدٌو وظخيخج    ً ًلظم جلُُم البرهامج الخدٍز اث على الىدى الخالي: أزبع ئلىهسن باجٍس  مظخٍى

ت املىازد لدي الـعل زدود اطخخدام ًمىً   معُاز زد الـعل:/ 1-1 بي بسهامج جللذ التي البشٍس  وأطاض جدٍز

مىً هرا البرهامج، لخلُُم  عً مدخىاها ًدوز  أطئلت على جدخىي  اطخبُان اطخمازة خالٌ مً ذلً ًخم أن ٍو

 وأيها أهثرها ئؿادة، أكل وأيها ئؿادة، أهثر ٌعخبرها الجىاهب )وأي  البرهامج مً باالطخـادة الـسد مدي شعىز 

 .(14)الخ(... ضعىبت أهثر وأيها طهىلت،

/ معُاز الخعلم:  ًلِع ملداز جصوٍد البرهامج للمخدزبحن باملهازاث واملعازؾ واللدزاث التي ًدخاحىن 1-2

زبحن للىىاحي الخعلُمُت واملهازاث التي ئليها، أي بطىزة أوضح ًسحص املظخىي الثاوي على اطدُعاب املخد

خم  ب، ٍو ب أو بعد الاهتهاء مً الخدٍز أعطُذ لهم مً كبل مدزبيهم، وكُاض الخعلُم ًخم ئما خالٌ الخدٍز

 .(15)ذلً مً خالٌ اخخبازاث وجمازي معُىت حعطى للمخدزبحن
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 (16)أهمها: الطسق  مً العدًد باطخخدام الخلُُم هىا عملُت جخم   / املعُاز الظلىوي:1-3

 املالخغت. -

 .الخدٍزب وبعد كبل ألاداء سجالث ملازهت - 

 املباشس. السةِع كبل مً الخلُُم - 

س الخلُُم-   .الراجُت والخلاٍز

جغهس في ئهخاحُت وؿعالُت املإطظت، وذلً مً خالٌ الـىاةد إلاحمالُت املخللت  / معُاز الىخاةج:1-4

ب، "ؿملاًِعللمإطظت بعد جىـُر البرهامج كُاطا   بالخيالُف، أي جددًد العىاةد الاكخطادًت مً الخدٍز

 وظبت الؼُاب، العمل، دوزان والسبدُت، معدٌ املبُعاث كُمت وحىدجه، إلاهخاج وهمُت الخيلـت

 .(17)ألاداء الخىغُمي" هىاجج معُاز حظخخدم التي للملاًِع أمثلت حعخبر ئلخ،...الشياوي 

اث أطاطُت  بخددًد زههام بحردن وهُل داو، ماًيل بُتر مًول  كام  CIRO:همىذج هحرو  /2 أزبعت مظخٍى

ت التي  بي، خُث جسمص هره الخسوؾ ئلى مجمىعت مً املططلخاث الاهجلحًز لخلُُم ؿعالُت البرهامج الخدٍز

 (18)جددد املعاًحر الخالُت:

 .(Context evaluation)الظُاق  جلُُم -

 .(Input evaluation)املدخالث  جلُُم - 

 .(Reaction evaluation)الـعل  زد جلُُم - 

 .(Output evaluation)املخسحاث  جلُُم - 

بي مً ألاؿساد الرًً وكع عليهم الاخخُاز لللُام    ًلطد هىا باملدخالث هى مً ًدخل ئلى البرهامج الخدٍز

ب أي ألاؿساد ذوي املهازاث واللدزاث املخدودة، أما املخسحاث ؿاهه ًلطد ب ها ما ًيخج عً البرهامج بالخدٍز

بي أي ألاؿساد الرًً اهدظبىا مجمىعت املهازاث واللدزاث الجدًدة واملطىزة.  الخدٍز

بُت:KORP/ همىذج وىزب 3  (19):  ًلىم هرا الىمىذج على زالزت معاًحر لخلُُم العملُت الخدٍز

ب هعملُت أي معسؿت الخلدم الري أخسشه  : ًسهص على كُاض ؿعالُت الخدٍز املشازوىن في البرهامج مً ألاٌو

 خُث املعلىماث واملاهساث والاججاهاث التي اهدظبىها.
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بي والخداكه بجهت العمل، مً  ب على طلىن املخدزب بعد اهتهاء البرهامج الخدٍز أما الثاوي: ؿُدىاٌو ازس الخدٍز

هام الخؼحر خُث كدزجه على جسحمت املعلىماث املىدظبت ئلى طلىن واججاهاث وعُـُت اًجابُت ومدي ئط

الخاضل في طلىهه واججاهاجه في جدلُم ؿعالُت املإطظت ومدي الاوسجام مع ألاهداؾ املخىكعت في 

بي.  البرهامج الخدٍز

ب على هجاح املإطظت،  ب على املإطظت هيل وهرا ًخػمً معسؿت ازس الخدٍز ىاكش الثالث: ازس الخدٍز ٍو

ت للعامل ادة إلاهخاحُت وزؿع السوح املعىٍى حن، وجدظحن هغم الاجطاالث، وجدلُم السض ى العام مً خُث ٍش

 للجمهىز عً طلعت أو الخدمت املىخجت، واللدزة على مىاحهت املظخلبل وجددًاجه. 

ب:طادطا:   أطالُب حمع البُاهاث لخلُُم الخدٍز

 املالخغت:/ 1

ومصاولتهم  عملهم بمىاكع املخدزبحن ألاؿساد الخداق بعد ألاطلىب هرا خالٌ مً الخلُُم عملُت جخم  

 مدًس املباشس أو املظإوٌ علُه ٌشسؾ والري الخلُُمي ألاطلىب هرا ٌعخمد .معُىت شمىُت ملدة ليشاطاتهم

خـاعلىن  وهم الخدٍزب دوزاث مً املظخـُدًً ألاؿساد وملابلت مالخغت على املطلخت  مىاكع في ًخطسؿىن ٍو

 .(20)عملهم

/ امللابلت:  البد هىا مً الاعخماد على امللابلت الصخطُت ليل مخدزب على خدي مً احل مداولت مالخغت 2

 (21)زدود أؿعاله وطلىواجه، وجدلم هره امللابلت الـاةدة املسحىة منها عىدما:

 .والخعاطف والترػُب إلاهخمام مشاعس جىضُل ئلى خاحت البُاهاث، حمع ئلى باإلغاؿت جيىن  -

 .مباشس بشيل بمالخغخه الظلىن طبُعت حظمذ ال -

 .أًػا جطسؿاتهم وعً املشازهحن وهىاًا مشاعس عً معلىماث ئلى خاحت هىان جيىن  -

 .ذلً بعد مالخغخه ًمىً وال املاض ي في جم كد الخدر ًيىن  -

 .معلىماث مً حمعه ًىد مما مخأهد ػحر الصخطُت امللابلت باحساء اللاةم ًيىن  -

 .مً الخـىحر مظبلا هبحرا كدزا املىغىع ٌعط لم املظخجُب أن الصخطُت امللابلت باحساء اللاةم ًخىكع -

ًدخىي ول مدىز على مجمىعت مً ألاطئلت  بدُث املخاوز  مً جىشَع ألاطئلت في مجمىعت ًخم / الاطخبُان:3

مىىىا أن هلخظ خطىاث وغع الاطخبُان واآلحي: بي، ٍو  (22)حعالج حاهب مً حىاهب البرهامج الخدٍز
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 .الدزاطت مجخمع مً لعُىت شخطُت ملابلت باحساء اللُام -

 .الاطخبُان ًخػمنها طىؾ التي باملخؼحراث كاةمت بىغع اللُام - 

 .املعىُت ألاطساؾ مع املخؼحراث بمساحعت اللُام - 

 .ألاطئلت جسهُبت بخددًد اللُام - 

لت جددًد -   .البُاهاث جدلُل طٍس

 (.الاخخُاز)بالخىلُذ كم زم ألاؿساد مً كلُل عدد على ألاطئلت حسب - 

ت لئلحساءاث خطت وغع وبالخعلُماث، العام بالشيل مظىدة ئعمل -   .لالطخبُان إلاداٍز

 .املعىُت ألاطساؾ مع وئحساءاجه الاطخبُان زاحع - 

ت وئحساءاجه الاطخبُان ئخخبر -   .مُداهُا إلاداٍز

 .املُداوي الاخخباز هخاةج زاحع - 

ت إلاحساءاث بدىلُذ كم -   .البُاهاث جدلُل وعملُت الاطخبُان وؿلساث إلاداٍز

 .املعُىت ألاطساؾ مع جىلُدها بعد وئحساءاتها ألاداة زاحع - 

لت4 س / طٍس س الخلُُم الخلٍس باألؿساد الرًً  الخاضت املىخىب:   ًخم هىا جيلُف املشسؾ املباشس باعداد جلاٍز

بي وهرا   هره خالٌ مً املشسؾ بعد مدة مً الخداكهم بأعمالهم، خُث "ًلىمخػعىا للبرهامج الخدٍز

لت س ئعداد على ٌعمل عليها، خُث العاملحن جدٍزب جم التي الجىاهب أهم على بالترهحز الطٍس  ؿُه ًرهس جلٍس

 .(23)"هرا ألاداء على حعلُلاجه أو واهطباعاجه مسءوطُه، أداء على خىمه

 الظلم عبازاث كُم لخظاب مجهىد ئلى ًدخاج ال ليىهه بالبظاطت لُىسث ملُاض ًمخاش  :لُىسث ملُاض/ 5

خلخظ اللُاض، املظخخدم في  جلُُم املساد املىغىع جطف العبازاث مً مجمىعت جددًد في امللُاض ٍو

مىً هدىه، اججاه ألاؿساد مً  املظخـُد الـسد مً ًطلب و طالبت؛ أو مىحبت ضُؽ العبازاث هره جأخر أن ٍو

 أهثر عً املعبرة الاطخجابت باخخُازه وذلً العبازاث هره مً عبازة ول ججاه اطخجابخه جىغُذ الخدٍزب

 ، (24)العبازة هره هدى الـسد اججاه عً حعبر التي الدزحاث علُه جددد طلم ًىحد عبازة ول وأمام اججاهه،

مىً جددًد دزحاث طلم لُىسث هما ًلي:  (25)ٍو
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 حدا أعازع أعازع                            مداًد   أواؿم             حدا           أواؿم

 

 كُاض املىغىع املساد جطف التي العبازاث واهذ ؿاذا ؛5ئلى 1 مً كُمت امللُاض على دزحت ليل وحعطى

 :الخالي الىدى على جيىن  الخلُُم طلم على الدزحاث كُم ؿان ئًجابُت، هدىه الـسد اججاه

       5                حدا     أواؿم

 4                         أواؿم

  3 مداًد                        

 2                       أعازع

 1                 حدا أعازع

 كُم ؿان طلبُت، هدىه ألاؿساد اججاه كُاض املساد املىغىع جطف التي العبازاث واهذ ئذا أما

 :ًلي هما وذلً ئًجابُت، العبازة وىن  خاٌ في الدزحاث كُم عىع جيىن  اللُاض طلم على الدزحاث

 1                  حدا أواؿم

 2                       أواؿم

 3مداًد                      

 4                     أعازع

 5               حدا أعازع

ب، مثل: اعخبر بعملُت املخعللت حىاهب مً حاهب أي عً ئًجابُت العبازة واهذ ئذا ما خالت ؿـي  الخدٍز

بي املخخىي   ؿخعطى :الىدى الخالي على جيىن  العبازة هره بدزحاث الخاضت الخلُُم كُم ؿان مالةما الخدٍز

 واهذ ئذا أما. 1اللُمت حدا حعطى أعازع دزحت زم 2 وأعازع 3 ومداًد 4 وأواؿم 5 دزحت حدا املىاؿلت

بي مثل: املخخىي  طلبُت الخدٍزب العملُت حىاهب مً حاهب جطف التي العبازة  اخخُاحاحي ٌعىع ال الخدٍز
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بُت،  وذلً الظابلت العبازة في الخلدًس جيىن عىع العبازة هره بدزحاث الخاضت الخلُُم كُم ؿان الخدٍز

 حدا دزحت معازع وحعطى 4 وأعازع 3 ومداًد 2 وأواؿم 1 جلدًس اكل حدا أواؿم دزحت ؿخعطى: ًلي هما

 .5اللُمت

ب املعخمدة خالُا مً طسؾ املإطظاث جسهص أطاطا على عملُت جلُُم   خاثمة: ئن ئطتراجُجُت الخدٍز

بي باعخبازها السهحزة ألاطاطُت التي مً خاللها ًمىً الىضٌى ئلى جدلُم الهدؾ املبخغى مً  البرهامج الخدٍز

ت والخـاظ عليها  ب وبالخالي جىمُت املىازد البشٍس سهالخدٍز ، وال ًخأحى ول هرا ئال مً خالٌ وغع اوجطٍى

وجأخر بعحن  ئطتراجُجُت واضخت املعالم حظدىد ئلى معاًحر علمُت عملُت مخعازؾ عليها في العسؾ إلادازي 

  .الاعخباز الخدىالث املظخمسة داخل وخازج مدُط املإطظت

 الهوامش:

 .237 ص ،2002 ألازدن، ،عمان، الصهسان داز البشسیت، املىازد ئدازة هلل، هطس ( خىا1)

 .279-278، ص ص  2001 ألازدن، عمان، والخىشیع، لليشس لطـاء دازا البشسیت، املىازد أبىشیخت، ئدازة أخمد ( هادز2)

ت املىازد ئدازة الطباغ، وعُم دزه،شهحر ئبساهُم البازي  عبد( 3)  داز ،1هغمي،ط مىخى -والعشٍسً الخادي اللسن  في البشٍس

 .330،ص2008 لليشس،عمان،ألازدن، واةل

 .491ص ،1979 لبىان، ،روثحب ،تالعسبی ػتهالن ، دازالعاملت اللىي  ئدازة ،عاشىز  ضلس ( اخمد4)

ب الـعاٌ، داز الىخاب العالمي لليشس والخىشَع، عمان، ألازدن، 5) ، ص 2006( زداح الخطُب، اخمد الخطُب، الخدٍز

 .282-280ص

لليشس  الخدیث الىخاب عالم التربىیت، لللیاداث الخدزیبیت البرامج جطمیم العجزي، شامل هللا وعبد الخطیب ( أخمد6)

 .45ص ،2008ألازدن،  عمان، ازبد، والخىشیع،

س الشسوق داز ألاؿساد، ئدازة البشسیت املىازد ئدازة هجیب، مططـى ( شاویش7)
ّ
 .106 ص ،2005 والخىشیع، ألازدن، لليش

ت، مسحع طابم، ص ص ( خىا هطس8)  .239-238هللا، ئدازة املىازد البشٍس

 .78ص ، 2002 مطس، ، اللاهسة بمیً، لئلدازة املهىیت الخبراث مسهص الخدزیبیت، العملیت جىؿیم، السخمان ( عبد9)

حامعت الجصاةس، ( هبم أبى بىس، الاطدثماز في املىزد البشسي، زطالت ماحظخحر، ولُت العلىم الاكخطادًت وعلىم الدظُحر، 10)

 .122، ص2002الجصاةس، 

 .161، ص 2001 اللاهسة، والخىشیع، واليشس للطباعت ایتران الخدزیبیت، الظُد علُىة، الاخخیاحاث( 11)

 .345، ص1995ألازدن،  عمان، خىحن، داز (،همي مدخل)إلادازیت  السكابت كطامحن، أخمد ، شویلف خظً مهدي( 12)
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ت مً مىغىز اطتراجُجي، داز النهػت الخدًثت، بحروث، لبىان، ( ئبساهُم خظً بلىط، 13) ، 2002ئدازة املىازد البشٍس

 .265ص

 .493-492، ص ص ذهسه طبم مسحع ، عاشىز  ضلس ( اخمد14)

 .267، صمسحع طابم،  ئبساهُم خظً بلىط( 15)

 و الخدزیب كدزاث ، ضالح بً اللطیف عبد /الترحمت مساحعت ، هخبي ئطماعیل إلاله عبد/ جسحمت ، بسوهع ( حا16ٌ)

 281،ص 2000 ، اليشس ، السیاع، اململىت الظعىدًت و للطباعت العامت إلادازة عملي، دلیل ، الخطىیس

ت، طعُد ( دمحم17) ت، مطس،  طلطان ئدازة املىازد البشٍس  .203 ص ، دون طىتالداز الجامعت الجدًدة، إلاطىىدٍز

بُت، مسحع جىؿُم، العملُت السخمان ( عبد18)  .335طابم، ص الخدٍز

ت، مسحع طابم، ص19)  .284( هادز اخمد أبى شُخت، ئدازة املىازد البشٍس

ش ي، جلُُم دمحم( 20) ت، مرهسة ماحظخحر ػحر ميشىزة، ولیت املىازد جدٍزب بسامج ؿعالُت الطالح كَس  العلىم البشٍس

 .91، ص2005كظىطُىت، الجصاةس،   مىخىزي الدظیحر، حامعت علىم و إلاكخطادیت

م الـسض، علي طامي ،جسحمت، دًىظىن  ( هاوس ي21) ت، إلادازة املىازد جىمُت في الىىعُت جدظحن وطُلت ألاداء جلٍى  البشٍس

اع، العسبُت الظعىدًت،  العامت  .233هـ، ص1415للبدىر، الٍس

 .250( هـع املسحع، ص22)

 .318ذهسه، ص طبم مسحع ،طلطان طعید دمحم( 23)

ش ي، مسحع طابم، ص ( دمحم24)  .100الطالح كَس

 .107-106، ص ص1982 ، بحروث، لبىان ، العسبیت النهػت داز إلاهخاج، و الىـع علم ، عیظىي  دمحم السخمان عبد( 25)
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 امللخص:

خ صووحمل وواململكجلووذمل يووترحملنختروو املنظووينابملنية،ووي ح مل  جتووي املنظمة ووحملنثة أهووحملكب رووحملتراوو  مل  وو  نتر

ا وووو يو  مل ه    ووووو ململتنسووووع ملدوووو ملنظينصوووووا ؤمل نظوووو ب ؤملني وووو ملكب،ووووي حملت ت وووومل نختروووو املدوووويناب بملط  ووووت  وووو    مل

مل بأم دركرحمليسا  ا ملع  ه .ملإعط ءملقي   يكملب  فململ نيتمةر رح

 ضوو هملبوولنملنيسوور  ملأوواملقملبووولنملنظ وو لمليريبووململكبوو ملنثعينحووواملنظ يةرووحمل نيطي  وو ؤملنيمةي ووحمل ووويلمل

ململ ر ته.بكلملبالالتهمل تجر املنظنه ملتخلاململإ   نترجرح
Abstract : The modern organization, attaches great importance to the strategy of 

selecting human resources, this is especially evident in its efforts to attract and 

select, human resources that possess the specifications and qualifications that are 

consistent, with its culture and organizational trusts in order to give power and 

dynamism to its work process. 

 Within this context ;  this article will explain the most important aspects 

of knowledge and theoretical, theses on the strategy of professional choice with all 

its implication and manifestations.     

 :مقدمة

ك و ملنجعو الؤملا   ورحململنظنهو ململ،وكلمللاخترو ايمل نيتمةرم  ملأو ا ملكنملع  روحملبناملاكيمللاملي  ملنملنظتتر ملإ

 وووووذمل ملنير ووووو ءمل لا وووووت ينا ح مل تتط ووووو ملإيملد  سوووووحململسوووووطذملييضووووو ملخطووووولمل ن وووو  نترجر ؤملت ووووو همليهووووو ووووامل ،ووووو  ملك

 وووووامل د ووووو أا مل ووووو ر حملدوووووهملنظ كوووووهملكنمل  طوووووينمليهووووو ملحووووو ملدأ ووووو ملبوووووانملنخترووووو املاةوووووينبمل ةووووو ملكنيتاوووووي مل نيت اووووو  ملنأ  

مل.بأم دركرحمل املطي  حملع  ه مل ز  ب ملة  يرو  مل

وووو؛ نظووووت  همل ووووامل نق موووو ملنيرووووي ملململململململ نختروووو املاةووووينبملدووووهملقروووولملنظ  سوووو ؤملنظ  صووووي  ملب   رووووحململلابت وووو   ا ملكنملأ 

نظسوووتيلملنيووو   ا ملكصووورتملأ  نأووو ملب  وووت ينا مل ي ووولمل يوووكملانلووو ملن وووذملنيتطوووياملنيتكمييوووي امل نظ ي ووواملنثة صووولملعلوووذمل

ط يوومملدلت وواملدموو  املني وو ملحتوو مملديلووحملدووهملنيتاوو أ ؤملني  ر ووحمل نيتهاوو نؤملنثعيبي ووحملإعوو ب ملإملإ ووذ نيووليملكبلمل

 أي ملت  دوو مليت وكملنظين وولملني و ملع لووو  ملنية،وي حملدووهملقرولمل مل يووليكملت ةهين  و  مل يوواملدهوظ  صوي ملبج روو ملنثةرو  ملن

بي ووو الملحملنخترووو املاةوووينبملعووو ب ملنيمةووويمل وووامل ر  ووولهملنيتطووويانؤملإكووو نملدوووهملنيطررطوووامل نظمط وووقملكنملأ ووو  املبووو

مل طي ملل أ  ملتم  املبلهملنيتا أ ؤململ تينتاملبلهملنيتها نؤمل.
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مل واململبولنملنظ و لململهطروحملب ووملنثعينحواملنظ يةروحمل نظينت و ؤملنيمةي وححاو  لململ؛ تا يس ملعلذملبلنملنيت  أ ملململململململ

لول اهملنيت ا لروحململنظنهو  مللاخترو ا ظمة وحملبو ءنملبتيضورتملداهوي مل املنظنهو ملبلاخترملإ   نترجرحنظت ايا مل يلمل

ر تووووهململلابنايملظاسووووي مليووووهمل وووواملنياكوووويملنيمةي وووو ؤملنمل 
 
مللاختروووو امل  وووو  نترجرحنير وووو ملنظ  صوووويملب ظمة ووووحمل كخاوووو نملتج 

ملنظنه .

  :مفهىمه -أوال

مل،وو  ململململململ
 
يييلرحملنظتل  ووحململ وواملتم رووحملرسي ووببروو ؤملنيناتكوو زنمل وواملدلت وواملاملنظنهوو ملداهيدوو ململلاختروو الملداهووي ملك

 املحةي ووووحمليهوووولنملنظاهووووي ملباسوووواملت وووو أ ململ وووو املا ملنظووووينابملنية،ووووي حمل ة وووو مل   يوووومملد ةوووو ملبوووولهملاببروووو ؤملرسوووو مل

سوم ملحيعو مل بت اام ملي   أو ملدوهملبولهملاببرو ؤملت   ململ نياكي حملنجخت احه ؤملنير  هانملني  أ  مل د، اب  ملتيل مل

ملتا أووو ملخ  ا وووهملنيرم ارووووحملنيووولأهمل وووو  يينمل نظنهووو مليوووو لملكا ووواملنيرووو  هانمللاخترووو ا ووويلململ ي وووواململلاتاووو  دوووهمل

مل. نييظرارح

نظنهو ملباحوهملعرو ا ملعوهمل ر  و ؤمل إلوينءنؤملدوهمللوا   ملضو  نملنخترو اململلاختر ا مل   ي فمل ض هملبلنملنظمةياململململململململ

ا وووو ململاةووووينبمل ةوووو ملدروووو كملنثعوووو نا   نيمجوووو املإ نملهوووو ملدووووهملخوووو لملنيتنروووو ملباة وووو رحملنظت وووو دانملي  وووولمل كيملدووووأ  ملأ 

ط يوووواملني  وووولملنبتوووو نءملبط وووواململلووووينءنؤملني   رووووحملني وووو ملأ وووويملب وووو مل ووووذملدلت ووووامللامل ي،ووووا ملبوووولنملنيت ي وووواملإمل(1)ململ ريمووووه

وضعععل الز عععع   ني ووو مل  ووو فمل ووواملدج  هووو ملإ وووذملإدك حروووحململإثووو مل. ملنيااووولملنيط ووو .لاخترووو انؤظ ووو ب ؤمل ننيتيظروووامل

ملانا ملإ وووووذملكحوووووهملع  روووووحملدينءدوووووحملبووووو ململ،ووووونظنهوووووملي خترووووو ا بمووووو  ململ ووووو ا املكخووووويلملاملناسعععععا كعععععن امل،عععععان املناسعععععا  

املحمعععد  عععقز  ا عععىأ ملنيت ي ووواملنيوووليمل ووو بهملهملنيت ووو ا ادينصوووا ؤملنياووويبمل دتط رووو ؤملنييظراوووحمل مل دوووهملبووول

مليزملبووواننظا ضووو حمل نياوووهووو ململنظنهووو ملبووويملنظ  احوووحملبوووانملصوووا ؤملنياووويبمل دتط رووو ؤملني  ووول مللاخترووو ا" نيوووليملداووو بهمل:مل

   ت وو ملكنملنظينءدووحملبووانملقوو انؤملنياوويبململ(2) "ختروو املكة وو ه ملدم  وورحمليهوولنملني  وولنظت وو دانملي   وولملني،وو ايملالمل

ني   رووحمل طرر ووحمل دتط روو ؤملنييظراووحمليوواملنيتييراووحملا   وورحمليرموو ءملتينةوو ملبووانملخ وو الملنياوويبملني خ وورحمل مل

نظنهوو ملبوويململلاختروو اإ ووذملكنمل:مل"ملمجمععىد السععيد ألععى النيعع   مل ،ووا ملتووليكمل مل  وواملبوولنملنيسوورهاووبنلملني  وولملنظيلووهمل

 نحط قووو ملدووهملبووولنململ(3)املي  انتوووهملنيلبمرووحململ  وو  ؤملوخ ووويتهمل درييووه ضوو ملنياوويبملنظم  وووامل وواملني  ووولملنظم  وو

ك   وورحمل يوواملت ووكملنظت   ووحملب وو لملة،وولململنيكهاوو مل ،ووا ملة وولملبموو ملإ ووذملح طووحملكبوويملنيمروول ملنيت ي وواملنيووليمل وو بهمل

هووينملإيرووهململب جوويبملعوو  ملاارووو   ظوو ااه ملبا  يرووح ململكبنءني  وو لمل وواململدووه  بوويملدوو مل سووه مل دوور ه ملي   وولملنيووليمل ل 

 مل مللاب  ل ملت  اننملني  لنظ، كلملنظيترطحملبسيءملنيس ي ملنيتمةرم دهململ املتاي خملنيكها ملنعت  بح باسامل

ملإث ....ابنءني  ل ملنحلا ضملنظيب بأحمل املتي ململنيتهرامل

 :  ذوره الحاريخية كن الفكز إلاداري  :ثانيععععععععععا

مل يكوووهملدوووهمل روووكململ،وووكر هملتمةي وووحملإبنا وووح سووو ن ملهملندتووو نبنؤملت ا لروووحملق أ وووحملقووو  مللانياكووويمللابنايمليوووملإنململململ

ملال   مل در بئ  ع  رحملق ا حملدهمل ركملد ي مل
 
ملةإحهمل  أكمل سةر .ملكةك اب ي هملنيلأهملب يا نمل ملك ملدهمل ركملنظمة

 ملة و ملكو نمليضة و انؤملني  أ وحملدسو ب حمل ملبيلويبمللول املت ا لروحمليهولنملنياكوياملني  ضو يمل ض هملبلنملنيت وململململ

   رحمل املدج لملنختر املاةينبمل مل دأ  ملت كملنظت   حملب ظر بئملامللابنا حة  رحمل املإحت مملنيكها ملدهملنظ  ا  ؤمل
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  وواملبوولنململ قتموو ملنثةوو  ا مل بوويملدوو ملت وويهملاببروو ؤملنظ  صووي مل ووامللابنا   وو يراملتوويظراه مل الأوومنلمل   وولملب وو ملإ ووذمل ك

تبووو  نملكنمل نعملكهاووو ملدوووهملنيرووو  هانمل ووواملدجووو لملنيتمةووور ملكنملب نأوووحمللابنا ملك حوووممل ووواملني ووواننيسووور  ملة ووو ملكلووو املني

ع لمل املنييظ ااململب ينسرحملي    وةانملب  فمللهلملدم صامللاختر انؤني يمرانملب ملك لملدهملنل   ملإلينءمل

 ب وووولنململ تبووووو مل(4) وووو يملد روووو ايملنثعووووو نا مل نيكاوووو ء بارووووكملأوووووت ملنختروووو اب مل مل ررووووأ  ملعلوووووذملك ملنثةكيدرووووحملني  دووووح

ق 11 املنثخ دحملنظ حرحملةاقملني ينململ املنختر املني  د انمل مل ررأ  ق  ملحة  ملعيةهملنيت ا خملنثة  ا ملني يمرحملك

وو مل ملكبا ملنيم  ملالختروو امل مل رووانملني  وو لمل تيتيووامل ظوو ااه  ملة وو ملك حووممل وويمرينملكب رووحملن ووتل ن ملك وو يراملد ا 

مل حني  دوووحملي   يووحملدرنروووحملعلوووذملك وووامل ووو ر هوووحمليووو بنا ملتت ووو هملد    ووو ؤملع  رووحملديل ململىسيكىنفعععى  عععمل وو ير مل

ن نبووح ملاد حووح مل لابت وو بملعووهمل ؤملك   وورحملك ي وو ا  ملنيت توو ملعلووذملضووي ا ملنختروو املقروو بنؤملتتوويةيملعلووذملدينصووا

 نملي   ي انملتليكمل إ ذملل حاملني يمرانملة  ملكمل(5) املدلت املدينق ملني  يح مل مل ررأ  ملدر لي ملإث اح حرحمل...

 وواملنياكوويمللابناي مل  تجلووذمل يووكملدووهملخوو لملن ووتر  بمل د  ا ووحملنظ ووي انملني وو د ءملي  روو بئملب انملتراوو نملد اوو نمل

 ووولملصوووراملنيتا ووورلاملي يظووو ااملنيوووليمل ،وووا ملإ وووذملدجتا رووولمل نيتيملنيحمل ني  ووولملعلوووذمللابنا وووحملنيسووو ر  نظاووو بر مل

بوولنمل قوو مل(6)نظ و أا مل ني،ووي  ملنيينلواملتينةيبوو ملةور هملأووت ملنخترو اهمل مل ريمووهمل وامللووهلملنظم صواملني  روو ملب ي  يوح

ملسععععقزا  ك وووو يررهمل  يووووكملعموووو د ملتنروووواململلاختروووو ا ملدسوووو ب حملتراوووو  مل وووواملنعت وووو بملطووووي ملاي  رووووحكوووو نمليضة وووو ا مللامل

  جبو ب ملعلوذمل مل صاهملييظراحمل نلر ؤملني  ا ملك ملنظو أيملنظك واملبتسورا ملع  يوهب ياكيمللابنايملنثة أكملعم مل

.(7)كنملأ ي ملب ختر امل مل رانملني خلملنظم  امللبنءملنظه حملنظم  رح ملنيتالاملب يط عحمل نييالء مل
مل

دووهملاب رووحملب كوو نملكنمل ،ووا ملإ ووذملدوو مليلملكحووهملحوومل اكوويمللابنايملني وو أ كي حييووي املي   ووامل وور  ملبوولنملنيتتوو ب ملنيململململململ

 نظ وو أا ملنيينلوواملتينةيبوو مل وواملااووياملنظ أمووحمل رووكململب ي،ووي  مل وواملبوولنملنجعوو لمل نظت  وو  ملتووليكملالفععارا يق دووهمل

 الملأ ضململنيايبمليكقملأكينملاايس ملإالملإ نملتيةيؤملةرهململ أيلملنيا انبقملكنملكب مل ظ ااملنظ أمحمليامل ظراحملنييا  ح

 ملنياطمووووحملعلووووذملنثةاوووو ني وووو ا ململ ب وووووملنظينصووووا ؤمل ني وووو ملأووووت ملنختروووو اهملعلووووذملك   ووووه مل دأ وووو :مل وووو دحملاع وووو ء

مل.(8)    ملكنملأكينمل كر  مل..إث  تنر   ملدااملي ء ملني  ا ملعلذمللامل نيلك 

ت  ملكليح ملإيروهمل نظت  و ملب   روحملنخترو امل  ب ينل حمل يي حمليت ا خملنياكيمللابنايملعب ملنثة  انؤملني  أ حملململململ

نململ ووواململ1411اةوووينبملة ووو ملكووو نمليضة ووو ا ملني يبروووحمللا ووو درح مل ظهووويامللا ووو  ملكيملدووو ملأم ووو ملعوووهمل
نملبووو ازب  ووومح ملب اب

نململ ت وووو دب مل وووواملدروووو ننملتمةوووور مللوووو  نملني  يووووح  بل صووووحملدأ وووو ملةر وووو ملألوووولملإا وووو ءململ ب نأووووحملنظي  ووووحملاتاوووو ملتطووووياب

 نثةوويفملة وولملعلووذملتووينةيملني،ووي  ملني وو ململ نظ وو أا ملنيينلوواملتيةيبوو ملةوور هملأووت ملنختروو اهمليتووي امللوو  نملني  يووح

 ع يدوووو ملة وووو مل وووو بؤملبوووولهملنظ وووو أا مل ةوووو مل ملعووووهملنجةسوووويبر ؤمل نظنسوووويبر ؤمل لابت وووو بمل ني وووويلنملنيكووووي  كقيبوووو مل

ملني،ي  ملنظيضيعرحملنيت يرحمل:

ييووهململ وو  ذ:هللاإنملمملأوواديت ملي مللبنئ وو ل  هوو ملدووهملح ووياملنظ توو امل نظ بوولملنظت وو دانملي يظراووحمل ملنظا ضوو حملبووانململ-

مل58نينس ءململإ ذملكب ه { نملاد ح ؤملكنملت  

ب لد حووحمل ني وو ا ملي ييووهململ وو  ذ:هللاإنملخاوو ملدووهملد روو املني ووي مل اد حووحمل:بارووكملأتجلووذملدووهملأت وو  مليط وواملنييظراووحمل -

مل(9)مل26ني  لملن تئجيؤملني ييملادانمل{
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امل وواملا ملنيروو  مل نيتنوو هملعووهملن ووته لملنظم وولووذملبم وو ءملنيلدووحمل طهوو نملأتااملتووليكملنظت وو  ملبط وواملني  وولملكأجوومل-

 بم ءملعلذملبلهملنظ  أا مل املنختر املاةينبملدهململ(11)لاب  نزمل  ينءملب ييلي ملك ملب  ته لملنيماي ملي كساملنثخ ف

نظيضيعرحمل املنختر اهمليألدينءملك يكاو ء ململلاعتر انؤ  ت  ملعلذملهللافمل{طيفمللابنا مللا  درحملةليكمللنملنيم  مل

 ملةوو  بنا مللا وو درحملع  وومملعلووذمللا ووتا ب ملني خ وورحملب العتروو انؤ ني وو ا مل ني وويندح مل الملأتوواهيململ  نثعوو نا 

نييير ملي ر ب ملنثعريش ت  ملكحهملك اململخ ي ملبههللافمل{ملة  مل  ذملنيي يلململ دهملل ر ملنيط ق ؤملنية،ي حملنظت  ح

مل.(11)د    حملبكت بحملنيي ا

نمل املإا  ءملقينع ملك   رحب لنملة  ملك نمليضة  انؤملني  أ حملب مل ململململململململ نملترا ب يكهملدهملب نمل ملبنايمل املنياكيمللاململاب

مللاتج بووو ؤة ووو ملظهووويؤملني  أووو ملدوووهململ نياكووويمللابنايمل نيتمةرمووو ملتطوووياملب مل ململيووو بنا ملقووو ا ملبلنتوووهمل،وووكرلملع ووو مل

مل وو  يينه ووحملدووهملنيروو  هانملنيوولأهملعلووذملأوو ململني  موو  ملةووييملبنا مل ةوو ملنيتاصوورلملنيمنياكي ووحملني وو ملدهوو ؤمليةهوويامللامل

 ب يتوو  امل ضوو ه ململ رووح مل ت  و بملكتاوو ملدوهملةهوو مللابنا ملبكولملبالال  وو مل كب  ببو ةهيدوو ؤملتتسو ملب يينقت و أ ملاىلمل مل

مل.اك بأم نظر ن قمل ملعلذمل كحملنيراكمل

 داري:الفكز إلا املنهي كن  لالخحيار  النظزيات املفسزة -ثالثعععععععععا

 إلاداري الكالسي،ي: الفكز  3-1

   أوووحملني وووينملنيت  ووو ملع،ووويمل ب نأوووحملني وووينملني ،وووي همل ووواملكدي كووو ململ بنا وووحملنيك  وووركرحمل ووواظهووويؤمللاتج بووو ؤمللاململململ

هملبوانملبولهملنيمةي و ؤملحجوو مل دوملي و ؤمل واملكي  و ملتمةويملي    سوحملعلوذملك  و ملحةو  ملده و ؛ ك ا بو مل تتاو ملبولهملنيمة

امل(ملنيوووووليملكتووووو ملعلوووووذملتا أووووو ملا ووووو ير1915-1856تووووو أ يامل)بنا ملني   روووووحملب رووووو ب ملةي ووووو ملابوووووكمل  سووووو يملحةي وووووحمللامل

لحهملأيلملكنملتا ر ملنيا  يرحملديبينملب و لملتطررو ملدرو كململ(12)بنخلملنظ  سحملني   رحملي ختر املني  م مليألةينب

ةي تهملبولهملعلوذملاتمملت أ يامل املح خ صحملعم ملإلينءملتج ابهمل ركمل(13) ض ملني  دلملنظم  امل املنظك نملنظم  امل

نلت ووو باملباروووكملأووويلملكحوووهمليكوووقمل-دوووهملنثع حووواملنيام ييوووي املي   دووولملكتاووو ملدوووهملنثع حووواملنيماسووويمللاخترووو ادسوووايحمل

وووووو مل    هوووووولملنيهوووووويامل وووووواملتكي مووووووهملني  دوووووولملاةوووووو ملقط ووووووحملتراوووووو  ملدووووووهملنثة أوووووو  سووووووتطر مل نمل اررب  ملأجوووووواملكنملأكووووووينملبوووووو ابب

لمل ور ب ملظ و أا ملني   روحملكتاو مللنمل ظراوحملإبنا ملاةوينبمل واملظو  املنظ  بلملحج هملتليكملأاو بملب ووملن(14)ني  لا

 تا أ ملنظ و أا ملنيينلواملتينةيبو مل واملنخترو اململ ملك ختر املنيلك ء مل..إث  لاختر انؤلابنا ملني   رحملت ي ملبإلينءمل

ةتوو أ ياملأ توو ملعلووذملعوو  ململ رووانملةوويبمل ،وورلمل  كووقمل وواملع وو لملني وو ملأ يدووينملب وو مل  وويملأتينة ووينملدوو ملامل(15)ملاةووينب

مل.(16)كبنءملع لملب نملدستينهمل  ، طهملنثعسم مل نيلبن 

علوذملضوي ا ملني  تاو ملعلوذململماكس فيبرظ  قملي   ي ملاملالبيروقزاطيةملالنظزيةمل  املحااملنيسر  ملة  ملكت ؤململململ

ت ملنخترو املت كملنثخ  الملنظت   حملبا  يراملنختر املني م يملنية،ييملبنخولملنيتمةور ملنيرا  قينطوقملباروكملأو

ذملضووي ا ملنييظوو ااملإضوو ةحملإ ووع وو ل(ملني وو مل ،ووه ي   ملبموو ءملعلووذملبالووحململنيتل وولمل وواملبوولهملاةووينبملي يظوو اامل)امل

مللاعترو انؤ ء مل نيتابرولملني  مو ملب رو نملعوهملك يكاو؛ةينبمل تيقرو  ملظ  أا ملديضيعرحملن تك  ملقينانؤملنختر املامل

علوذملتا أو ملب ووملنظ و أا ململلابنايملصو  املحةي وحملنيتكوي هململيىل هنعري فعاملإ ذملل حرهملة و ملكتو  مل ململ(مل17)ني خ رح

لووووووهلملدم وووووواملدوووووو أيمل  وووووو لملني،وووووويك ؤملإح وووووو مل ملعوووووو د ململأروووووو كمل ر تووووووه ملكيحووووووهمليوووووو هملنيينلوووووواملتينةيبوووووو مل وووووواملنظوووووو أيمل
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نظ وووو أا ملنثعسووووو رحمل ني   رووووح ملصووووا ؤملخ  روووووحململ:ي  وووو مل وووواكووووهملتا أوووو ملبووووولهملنظ وووو أا ملت وووو ملكلووووو املإ   مل نياي سوووورح

ملعلوذململبملةو أ ق مل و (18)  تيبي ح ملصا ؤملةمرح مل نثخب   دتط رو ؤمليلملبولهملنظينصوا ؤملةور هملتوت ملنخترو اهملبمو ءب

 اكلململروحمل صور ححمل دا  ورحمل   ظو ااملإبنا وح ني و ملصوماه ملإ وذ:مل ظو ااملةمروحمل تج ا وحمل د يبنا وحملنييظ اامللامل

وو
 
امل لوويبملط قووحملةكي ووحملإبنا ووحملد ب ووحمل بنا  وو ملبا  يرووح ملتاخوولملب ي ووي ا مل ضوو ملد وو أا ملكنملبوولهملنييظوو ااملتتط 

مل.(19) د  أياملع  رحمل املنختر املنظس  يانملبنخلمللابنا 

 الفكز إلاداري الحديث: 3-2

ملململململ
 
كةكوووووو اململبوووووولهملنيمةي وووووو ؤملني وووووو ملت ل وووووومملكةك ابوووووو ملعووووووهملبووووووانملظهووووووياململ؛تمةر رووووووح-ط  موووووو ملاببروووووو ؤملنيسي ووووووريت

ب رووحملني م وويملعلووذملكنبت  دهوو ملدم وور مل كوو نململ وواملنيه هرنروو ؤملدووهملني ووينملنظم ووي  نيمةي وو ؤملنيك  ووركرحملكوو نمل

بخووو لمل ووو مل دا  يوووحملإر ملب عترووو اهمل سووو  ملده حت لروووحملت ووو ململهاووو ؤملحةي  ووو ملي تمةووولابنا وووحمل لاملنية،وووييمل ووواملني   روووحمل

دتها نؤملتمةر رحملتتا علملد هملب عتر اهمل س  ملداتي  ملتتواها ملنيريئوحملنثخ الروحمل دو ململ،وت لملع روهملدوهملك سو  مل

ملدلت اح.

 ني ووو ململ تبووو ململنظزيعععة العععنظ  بنايمل دأ ووو ملظهووويؤملحةي ووو ؤملد  صوووي مل ووواملنياكووويمللاململة ووو مل؛ ضووو هملبووولنملنظمةوووياململململ

دكووووينملدووووهملكلوووومنءملدسووووت  حمل يكأ وووو مل وووواملحاوووواملنييقوووومملد  نبطووووحمل مل  وووولملدوووو ملب  ووووه ململ نظمة ووووحملتمةوووو  ملنلت وووو با

نيوور ومل رووكملأووت ملن ووتا نبملنظوو خ ؤملدووهملنيريئووحملهوو ملتاي  هوو ملن ووذملدليلوو ؤملعووهملطي وو ملني   روو ؤملك ملا ،ووطحمل

اايسوووووووورحمل يووووووووامل:ملنظوووووووو خ ؤمل ع  روووووووو ؤملةووووووووإنملحةي ووووووووحملنيوووووووومة مل وووووووواملنظ  سووووووووحملتتكووووووووينملدووووووووهملكاب ووووووووحملكلوووووووومنءململ ع رووووووووه

مل(21) ملنيتهلأحملني كسرحملنيتاي ل نجخيل ؤ

مل   نترجرحملنيمة رحملنيت يرح:ب يت  امل ملةإنملنظمة حملت ي ملب   رحمللاختر املنظنه مل ة مللامل مل

:مل دووو ملتووويةيهملدوووهملدوووينابملب،وووي حملدسوووت طرحمل  ةاووو  ملب يميعروووحملنظط يبوووح ملد ووو أا مل خ ووو الملداووو ب ملاملعععدخالت

ملينحانمل...نث .الختر املاةينب ملق

ب ووووومللالوووينءنؤملني   روووحمل؛ نظت ه ووووحمل ووواملني روووو  مل وووذملنظوووينابملأووووت ملإخ ووو عه ملإ:ملب ووو ملن ووووت ط بملبووولهملالعمليعععات

مل.ث مل.نختر انؤمل نظ  ب ؤمل نياايفملنيطررح..ب  مل

دوو تهملنظم  وورحمل ب يتوو  املز وو ب ملنيا  يرووحملبملنية،ووي حملني وو ثةحملي ت رووانمل وواملامل:ملنظت ه ووحمل وواملتوويةا ملنظوويناملاملخز ععات

يلهملك دلملنبت  د تهملي  م يملنية،يي ملة  ملظهويؤملي اكيمللابنايمل أنملنيتيلهملنثة أكمللمل ملململململململ(21)نيتمةر رح

ململالنظزية اليالانية

ويعع يملبمع دووح
ش
 دسوو ب تهمل وواملتوويةا مل   رووكملكبا ملنير بوو حرينملكب رووحملني م وويملنية،ووييملنظ بوولمل نظووت    ملوليععام أ

ملع أووو  مل خ صوووحملبنا ملنير ب حروووحمل ر  ووو ؤلامل؛ملإحت لروووحملع يروووحمل ني  ندووو ملب ووولهمللا ووو  نترجرحملة ووو ملنتر ووومململدووويناب

 وو يبملني  مو مل واملنخترو امل مل روانملاةووينبململضو  نملنييظراوحملي  يظواملدو لملنثةروو  ؛
 
  يوكملدوهملخو لملنعت و بملا

ت وووو ململ ووومزمل تك وووولملبووولهملنيسر  ووووحململلبنئ ووو املدسووووت رلملبووو الءملني وووو د انملتر ووو ملنظووو ب انملدوووهملنظ  وووووةانمل  تيقووو

 ملب ثة وولملنظيضوويعرحمل وواملنختروو املني وو د انمل مل ر  ووحملنيتوو ا املنظسووت يملعووهملطي وو ململ ووعر ملنيراووكمل ني روو 

ت وو ملتووو ع ملتووليكملبوولهملنيسر  ووحمل وواملنيتيظرووواملكحووهملب جوويبملنختروو امل مل رووانملنياووويبمل(22)ثوو ني ان ووحملنظسوو ارحمل...ن
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 ا يروووو ملدوووو ملأووووت ملنختروووو املاةووووينبمل وووواململ(23) وووومحمل55همل ووووهةإحووووهملأر ووووفمل ووووامل ظراتووووهمل  وووويملب ياوووونثع أووو مل وووواملنظ  سووووحمل

 وووواملنيت  وووور مل نيراووووكملني  موووو مل تيلرووووهململلا ووووته  ا جوووواملنثع د وووو ؤملل  وووو ملتتروووو ملدروووو كملنظمة ووو ؤملنير ب حرووووحملدووووهملخيمل

دوهملباوياملنظ لسوتا ململ91%حت اجهمليا ا  مل لملنظ،ك ؤملني م عرحملني و ملتينلوهملنظ  سو ؤملنير ب حروحملباروكمل

مل.(24)همليهلنملنيهيضب ثع د حملنير ب حرحملتيل

 Peterليتعععر دركعععزعووو ي مللابنا ملني،وووها ململنظزيعععة إلادارة لااهعععدا   ووواملحاووواملنيسووور  ملة ووو ملكتووو ملصووو  اململململململ

Drucker  ملإ و  نترجرحعلذملكب رحملع  رحملنختر املاةينبمل ركملأيلملباتويملكنملبولهملني   روحململ،وكلمللومءنملدوهمل

يوووليكمل؛ملنيسووو ر مليألةوووينبملبووويملب ه بوووحملني  ووويبملنيا وووييملي    سووو ؤململخترووو ا  نعتبووو ملكنمللاملنظ  سوووحملنظسوووت ر رحمل

حجوو هملأ توو ملكنملنظوويابملنية،ووييملنظ بوولمل نيكاوويمل سووتطر ملتا روو ملكبوو نفملنظ  سووحملعلووذملنعتروو املبوولهملنيمةي ووحمل

نيسوووو ر ملبوووويململنظنهوووو مللاختروووو ا  ب يتوووو  املةووووإنملباتوووويملأوووويلملع  رووووحملتمةوووويمليمجوووو املنظمة ووووحملب وووو لملتا روووو ملكبوووو نةه مل

مل(25)  ب يت  املإدك حرحململتا ر ملاب نفنييتا  ملا   رحمليتم رحمل تطي يملنظيابملنية،ييمل

يععععععععععععات  -رابعععععععععععا
ّ
ملاملنهي لاملنظمة : الاخحيار  إستراثيجيةثجل

 املنهي: الاخحيار املصادر املعحمدة كن  :4-1

 بل صوووووحملدأ ووووو ملت وووووكملني ووووو ململ  ووووويلملديضووووويململلاخترووووو املنظنهووووو مل وووووح  ملنظتينضووووو حملجخت ووووواملاببرووووو ؤملنجعملب ينءتمووووو ملململ

نظ وووو باململ بامل وووواملد وووو ا هملاايسووووانمل ب وووو :مل لوووو ح ملك  وووو ملتا وووويملبوووولهملنظ وووو؛ملع ثعوووومملد وووو باملنختروووو املاةووووينبمل

ي و مللوولبملعوهملطني و ملتوت ملخ الرووحملنث و باملظ و ثململك ملنييتواملنظهمروح مل نظني نخ روحمل ني و ملتكوينملب و فململهراوو ملن

لاختروووووو انؤململك ظ وووووو ب ؤ ؛راخت ووووووامللالووووووينءنؤملنظ  وووووويلملب وووووو مل وووووواملنيتيظجمل عه نظ  وووووووةانمل ةوووووويزب مل ملإخ وووووو

مل(26)ث ...ن

  أو ملدوهملنظ  سو ؤملت وي ملب   روحمل ملة يدك حر ؤمل ط ق ؤملنظمة حملني نخ رح:مل تت   ملبإاملصادر الداخلية -1

دووهململ لاختروو انيتاووي  ؤمل)ملنيم وولملنيوويظراقمل(ملطي وو ملني  قروو ؤمل مل  يووكملعووهململ؛دووهملد وو باب ملني نخ رووحمللاختروو ا

بإت  وحملنيايصوحمل إعطو ءملا يي وحمل وامللوهلملنظم صواململ نظ  باملني نخ رحملطي  حململسو تمل بنا ملنظوينابملنية،وي ح

نيسوووووو  املي    سووووووحملبتلارووووووامل؛ملي  ووووو لملنظ  سووووووحملبارووووووكملت ووووو  ملبوووووولهملنيطي  ووووووحملني  أووووو ملدووووووهملنيايناوووووو مل دأ ووووو 

 ب وو ملكنملبوولنملنيموويململدووهململ(27)نييقووم وواملاوووخ فملب وو فملع  مووحملحا وو ؤملنيتيظرووامل نيتكووي همل ابووتملن ووته  ان   مل

وو يبملإ ووذملدم وواملكعلووذملةإحووهملطي  ووحمليم وو ب ملتاااوو ملاوولملعووهملطي وو ملني  قرووحمل نيم وولملنيووليملأنت وولملبووهملنينظ وو باملأما 

مل املنظ  سحملد ملأ بيملإ ذملاة ملنيي املنظ مي حملي ي  مل ي  لملتليكملعلذ:(28) نح د مملاةينب

مل بيملد ملأ بيملإ ذملنيت  رلملدهملتك يراملنيت ا اململتيةا ملقييملب،ييملت ت كملنثخب نؤملنيك ةرحمل املني  لمل-

مل.(29)نجة ةةحملعلذملني م صيملنية،ي حملبنخلملنظمة حملدهملنيتسيبمل امل  يحملتيقرو  ملك ملح  ه مل-

مللابد ممل.نيت  رلملدهملتك يراملنيت،هرلمل مل -

ملني  قرحملني نخ رحب ثةين ملنظنه ملني نخلاملي    سحمل مل س تمل -

مل(31مل).نيلأهمل    ينملب ظمة حململ يي حمل املنيتيظراملي    لامل  طقمل -
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مل باملني نخ رحمل املنختر املاةوينبملإ ب ييا ملدهملنظمنأ ملني  أ  مليهلهملنظ ملململململململ
 
ني و ملكنملبمو  ملب ووملنجخو طيملململ ال

ململ   ضهمل ي لملكبيزب مل:مل

ململكنملدهملنظ كه؛ملعلذملك  يملني  قرحمللاختر اكنمل -
 
د و ململانأ بيملإ ذملبي زملبينباملنيهاو  ملبوانملنظيى  وانملااو ملنظويق

ململ.ق ملأ هيمل يكمل  ر ملعلذملاب نفملني  دحملي    سح

أاووي ملبوولنملنيموويململدووهملنظ وو باملنظ  سووحملدووهملاةكوو املنثع أوو  ملني وو ملقوو ملتا وولملع   وو ملنظ  سووحملدووهملنظ وو بامل -

نملبأم دركرحمل املع  ه ملت و ملأايدهو ملدوهملنثة ويلملعلوذملع و لمل  يملني و انؤمل نثخ الرحمل بيملد ملأا امليه ملل يبب

مل. نيكا ءنؤملنظط يبحمل

نثخ الروووووح ملي م عو ووووو ملنيين وووووخحمل تضعووووواملنظ  سوووووحملإ وووووذملنخترووووو املاةوووووينبملدوووووهملنظ ووووو باململاملصعععععادر الخار يعععععة:  -2

  يووووكملعووووهملطي وووو ملن ووووت ط بملقوووويلملب،ووووي حململل أوووو  ملت ت ووووكملنيكاوووو ء ململ ب ووووي ا ململتا روووولملبأم دركرووووحملنيتمةوووور 

نظ  سووووووحمل وووووواململهراوووووو ملني زدووووووحمليتا روووووو ملني وووووو ا ملنيتم ةسوووووورحمل وووووواملنيسووووووي مل إبخوووووو لمللانءمل كةكوووووو املل أوووووو  ململسوووووو ع مل

عووهملطي وو ملنعت  ببوو ملعلووذملب ووومل؛مل تا وولملنظ  سووحملعلووذملنظ وو باملنثخ الرووح(31) ر  وو    مل تا روو ملكبوو نةه 

عي ضملني  ل ملنظ  سو ؤملنيت  ر روح ملدك تواملنيتيظرواململنيي  الملا   رحملك ظيظاانملني  ندف مل نع ح ؤ

ي  وووولمل دينقوووو ملح ملد وووو اضملط وووواملننظتل  وووونثخ صووووح ملنثع  روووو ؤملنظهمرووووح ملنيةووووة ةحملنظكتيبووووح ملنيوووو  ا  ؤمل

مل(32)حج ب ملدتيةي ملبكا  مل املنييقمملنيينبهملنيراكملعهملني  لمل ني  

د ووووو ملتوووويةيهملبوووولهملنيطي  وووووحملدووووهملدمنأووووو ملةإ  وووو ملتووووليكملقووووو ملتوووومج ملعأ وووو ملني  أووووو ملدووووهملنظ،وووووك ؤملتووووليكمل بوووو ييا ململململ

مل:نيتمةر رحمل دأ  

ململ حمل املنختر املنظيوةان.نيسر نحلا ضملنيي املنظ مي حملي لملكةينبملنظ  سحملي   ملنقتم عه ملب لهململ-

لنململ؛رووووحملباسووووامللانءملب وووووملنظتل  ووووانمل نيروووو  هانرووووحملإ ووووذملنياوووويبملنثع أوووو ملب يوووو  لملنيم دي دبموووو  ملحةي ووووحململ-

مل(33) س نملاي املأجاملعميهمل ع  ملنيت   نملد هأ ململب لهملني  لملأمةيملإيرهملكاحهململإنظيظاملنثع 

نظنهو ملإ وذملت وكملنظينصوا ؤمل نثخ و الملني و ململلاختر امل،ا ملد  أا ململ:ملاملعايير املعحمدة كن اخحيار ألافعععععععععععزادمل4-2

أجوواملتينةيبوو مل وواملنظ  وووململي،ووهلملنييظراووح مل بوولهملنثخ وو المل نظ وو أا ملتكووينملدسووت   ملدووهملتا روولملنييظوو اامل

مل نيا  يرحملبنخلملنظ  سحمل دهملبانملبلهملنظ  أا ملد ملألامل:ملابنءثة يلملعلذملدستي  ؤملع يرحملدهملبهيضملن

وووي مسعععحىي الحعلععع -
 
ملاملبنخووولملنظ  سوووحملدسوووتيلملد وووانملدوووهملنيتابرووولملني  مووو املكووولمل ظراوووحملدوووهملنييظووو ا:ملتتط 

روووولمل إلر ا ووووحملتوووويةيملط يوووواملني  وووولملعلووووذمللووووه ب ملع  رووووحملت ب ووووهملي،ووووهلملنييظراووووحملني،وووو اي مل مل  كووووينملبوووولنملنيتاب

 رووكملت ووي ملنظ  سووحملبتا أوو ملنظسووتيلملي  موو ملنظط وويبملقروولململ موو ملداوو بمل وواملبط قوو ؤملتيصووراملنييظوو ااني  

لاعووو نملعووووهمللووووهلملنييظووو اا ملت وووو ملك  وووو ملت ووووي ملبتا أووو ملحيعرووووحملبوووولنملنيتابروووولمل دجووو لملنيتل وووولمل   وووويمللهووووحمل

مل.نيتليممل

نختروو املاةووينبملنيوولأهمليوو ي  ملخبوو  مل وو ب حململ اع وو ل:ملتا وولملنيكهاوو ملدووهملنظ  سوو ؤمل الوو لململالخبععرة املهنيععة -

نملكينملبلهملنثخب  ململسهلملدهملد  ا حملني  ل ت و ململك  و ململ تبو ملد لويمل؛ني  لملنيليمل ،ه يحهتكينملدتم  رحملد مل

مل. ن ت يناهمل امل ظراتهمل دك حرحملحج املني  دلمل املع  همل
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 رووكمل  يتووهملدووهململ:مل مل،ووا ملبوولهملنثخ وو الملني خ وورحملإ ووذملح وولملوخ وورحملنياوويب ملالشخصععيةالخصععا ص  -

ب ووووملنظ  سووو ؤملبوووإلينءملنيماسووو  مل ووواملنييظراوووحملني ووو مل ،وووه ه  ملباروووكملت وووي ململب ال وووت ينا ع قو ووو ململلالت  عروووح

تتم  ووواملدووو ململ نخترووو انؤملي  خ ووورحمل   وووت ملب خترووو املاةوووينبملنيووولأهملتتوووينةيملةووو   ملخ ووو الملوخ ووورحملد رموووح

طرر حملنييظراحملة يايبملده ملنيليملأيظامل املدج لملني  ق ؤملني  دحملأجاملكنملأكينملنلت  عرو مل دمةسوط مل المل

مل ك الحةسوووو  مللاحا  يرووووحنثعينحوووواملني خ وووورحملعلووووذملنثخ وووو الململ،ووووت لملتووووليكملبووووله ململ (34)أ روووولملإ ووووذملني ميووووح

مل.(35). دستيلملنيمضجمللاحا   امل نيتا ر ؤملنظهمرحمل نظريالؤمل  لاحطينء

ملاتووو مملني  ووولملب ووو ملإ وووذملتووويةيملقوووي مللسووو رحملي  ت ووو  ملي   ووول ملت وووي :مل لنملب ووووملنييظووو ااملأاللياقعععة البدنيعععة -

وومل(36)ثوو مل  يووكملباسوواملطرر ووحملني  وولن..نيوولانعان ملنيطوويلملقووي ملنيتا وولمل.
 
املة ووه ملني  وولملني ووم باملكصوورتملأتط 

باركملأجاملعلذملني  دلملنيليمل ،هلمل ظراحملكنملتتيةيملةرهململ؛خ  الملةا أيييلرحملدهملكللملإحج زهمل تمارله

 أ رووووحملدينصووووا ؤملدينة ووووحمليطرر ووووحملنظم ووووامل  وووويملأووووت كهملدووووهملتا وووولملظووووي فملدم وووواملع  ووووهملكوووو يةي فملنياا

ململ(37)نجةرطوووحملدوووه  ووو؛ملدلت ووواملدمووو  املنظمة ووو ؤملنثة أهوووحململ دووو ملنيتطوووياملنيسووويي ملنيوووليملدوووا   ؤملنيمةوووي ملة ووو ململها 

خيلملةمرحمل كتا ملبقحمل دأ  :نثة أهحمل املنختر املامل
 
ملةينبمل كصرامملنظ  س ؤملململ ت  ملعلذملد  أا ملك

 سوو حرحملضووي ا ملتوويةيملنظهوو انؤمللاملبتكوو ا ني وو ا ملعلووذمللابوو نململ نيت اوو مل لاململتووينةيملنظهوو انؤململنياكي ووحملنظط يبووح  -

مل ذملنظ  أا ملنيت يرح:ض ةحملإإمل(38)نث ملعلذملنيت   ن ملنيه ح ملنييالء..مل ني  ململ،ت ل

مل نثخب نؤمل نيس  ؤملني خ رحملني  ا ملعلذملإت  نملنظهمحملدهملخ لملتيةيملنيكا ءنؤمل-

  Le savoirنظ يةحمل نيتكي هملنثعر ململ-

مل(39)...إث نظ يةحملنيمةي حملدر نحر مل ت مر ملب  نيملني  ا ملعلذملتطرر مل Le Savoir –Faireنظ يةحملنيا  رحمل-

 ار املنهي:خحيخطىات  ملية إلا  4-3

علذملني  أ ملدهملنثخطينؤململي  ملكصرامملنظ  س ؤمل املنييقمملنيينبهململ ت  مل املنختر اب ملل سهملاةينب ملململململ

دهمللالينءنؤملنيك  ركرحملني  ملك حومململ ت و ملعلوذملطوي ململ  ت  ملك   ملكب مل كتا ملة  يرحمل تا ء   ململظين لمل ني   ن

كهاو مل  ملب ووملني،وكي مليو لملنينيايتياينةرحمل ني  ملتر فملطي مل ،يبتا رلملنثخ  مل ني ياململ؛ ح ت  ر أحملتطيمل

مل:لاختر املنظنه مل املنظين لملنيت يرحأ كهملتا أ ملخطينؤململ ع يد ململلاختر ادهملنظتل  انمل املدج لمل

أت ووو  ملنظيووووةانملنيووولأهملتتووويةيملةووو   ملني،وووي  ململ عووو نملعوووهملنظم صووواملني،ووو اي :ملع وووامللاملطلعععا الحى يععع  -1

 ا يروو ملدوو ملتت وو هملبوولهملنيط روو ؤمل مللووطملط روو ؤملنيتيظروواملدووهملطوويةه ملوخ وور بارووكملأ ووي ملبوو الءملب ملني زدووح 

ملتووووو ا خمل دكووووو نب ووووووملنيرر حووووو ؤملنثخ صوووووحملب ظت ووووو دانملدأ ووووو  ملنيرر حووووو ؤملني خ ووووورحمل)مللا ووووو مل نثعووووونامل نيسوووووهمل 

بر حو ؤمل ويلملنظو ب ؤملني   روحمل نثخبو نؤملنيسو ب حمل بر حو ؤملخ صوحململنثة يحمللالت  عروحمل نيةوةرح مل...( نظر ب

ةحملنظ  يدوووو ؤململنيوووويناب مل وووواملط وووواملعووووهملدوووو لمل وووومللا تاسوووو ا ؤملني وووو ملأ كووووهملنييلوووويململإي  وووو ملب وووو فملب وووووملنثعهوووو

مل(.41).لا تل ن 

نظنهووو  مل يووواملك لملدي  وووحملأ ت وووقملة  ووو ململلاخترووو امل تبووو ملدي  وووحملدات  روووحمل ووواملخطوووينؤمل ململإ عععزامل املقاللعععة ألاوليعععة: -2

يكملد  ب ووحملني  أوو ملدووهملاةووينب مل بوولهملنظ  ب ووحملتكووينمل ا ملب ظ  ب ووحملبطي  ووحملدر لووي  مل   كمووهملتوولنظ  وووململب ي وو



  أ.د/ حسان الجيالني -استراثيجية الاخحيار املنهي للمنطقة                                                         أ/خزيبش سهير

502 
 

ووووووود مل  مل تبووووووو ملنظ  ب وووووووحملا يروووووووحملت مروووووووحململ(41)  مل  ووووووويملتكوووووووينملة  يوووووووحملكتاووووووو سووووووور بملي ملدوووووووهملقرووووووولملني ووووووو ا ملب ظ  ب وووووووحملد ملا  

 ملدين وووولملن ووووت ر يه مل  يووووكملل  وووو ملكبن ملةوووويزملنظيوووووةانمل وووواملب نأووووحململ Technique Exploratoirن تك،وووو ةرحمل

 روووو ؤمل خ صووووحمل وووواملت  ووووقملطمللاح وووور  تراوووو  ؛مللنملبوووولهملني   رووووحملتاتوووو مملإ ووووذمل يسووووت م ملبوووولنمل قوووومملطي وووولمل ك اووووحمل

 نيهو فملدوهملإلوينءملبولهملنظ  ب ووحململ)42)(CV) ،وكيتحمل خ صوحملنيسوا ملنيلنتروحنظ  ووةانمل ن تينءبو ملعلوذملكدوياملد

مل..إث ملنيس ي  ملطي  حملنيك   ملني ر ي.ك يرحملعهملنظت  دانملدهملح  رحملنظةهي مل ملكخلملصيا ململ؛بي

نملب دب مل؛مل:ململ ت  ملد ة ملنظ  س ؤمل  ير ملعلذملليرحملإلينءمللاختر انؤالاخحبارات -3 بلهملاخا  ملني  ملت  املب اب

مل
 
طرروووو ملبووووولهملر وووومملبطي  وووووحملديضوووويعرحمل دوووو ملأ  ووووو مل وووواملت وووواملنيتنروووو ملبوووووابنءملنياوووويبمل وووواملنييظراوووووحملدسووووت ر  ملإ نملط

ة ظ  سو ؤململسوطذململاملنهي ليسع   لعىم دقيقعة الاخحيار ان  ملية ؛ملنظهو  امللاختر اك   ملالملت  هلململ؛لاختر انؤ

خطوو ءمل؛مل ني وو ململسوو تمليهوو ملبتاوو بيملل روو ملاملنيراووكملعووهملنيطي  ووحملنظه يرووحمل)ملنظم  وورحمل(ملبملب حتةوو  ملل بوو  مليتجووي مل

 تمارولململ يكوقملأوت ململهطروحململلاخترو انؤ؛مل دأ  مللاختر انظ  س ؤملي ي  ملع أ ملنيطي مل املنجةت  ح ت  ملكنملبلهمل

إبوو املنظيوووململب كوو نملأجوواملكنملأووت مل يووكمل ة وو مللخ قروو ؤملنيتيظرووامل رووكملأووت مل ملب يضوويعرحمللاختروو انؤبوولهمل

حوينململ  تيلو ملنيكهاو ملدوهملك(43)عهملطي  ملإا  لملد  يد ؤملإيرهملب  فملدس ع تهمل بع همللاختر انؤإلينءملبلهمل

-ركينيسوووووومللاختروووووو انؤ ملني وووووو انؤمل لا ووووووت  نبنؤ ملنييارووووووحملك ختروووووو انؤملني خ وووووورح ملابنءمللاختروووووو انؤبوووووولهمل

مل.ث ملنت مرح..

 يوواملعروو ا ملعووهمل وويناململلووينءملنظ وو ب ؤ زمللاختروو انؤملأل وو ملنظيوووةينملإ ووذملإ:ملب وو ملنيمجوو امل وواملنلتروو املقاللععة -4

 وورانملدوو ملنييظوو ااملني وو ملم بارووكمل  وو فملنظ وو ب ؤملإ ووذملنختروو املاوووخ فملنظأجووييملبووانملنظ وو ب ينمل نظيوووةينمل

ممل ييسووووTechnique d’approfondissementملسووووتل  ملبوووولهملنظ  ب ووووحملبموووو ملتت مرووووحملع ر ووووحمل مل(44) ،ووووه ي   

 يرحملةر  ملنيمج امل امللاختر انؤمل ةويزملنظيووةانملنيولأهملتتويةيملةو   ملنظ و أا ملتت مرحملن تك، ةرحملك ظ  ب حملامل

 ني وو ململ تبوو ملاتاوو ملع  حرووحمل توواها نمل ة  يرووحملل  وو ململسوو تملنظيضوويعرحمليتسووتهلملنظم وواملأ يدووينملب وولهملنظ  ب ووحمل

مل
 
مل(45) مملب   ب حملع بملق رلملدهملنظيوةانمل تكينملدت  رهمل ديت

لملنيط و ملقرولململ روانملكيملديظوامل:ملت ي ملنيكها ملدهملنظ  سو ؤملبط واملإلوينءملنيااوإ زامل الفحص الطبي - 5

 حترجووووحملي تك اووووحململنييظراووووحملنظيلووووهملإي  وووو   يووووكملب وووو فملنيتاتوووو ملدووووهملق اتووووهملنيةووووةرحمل نثعسوووو  حرحمللبنءملل أوووو مل

مل؛ملكروووو ب ملنظ  سووووحملكهموووو ءملإلووووينءملبوووولنملنيااوووولملنيط وووو تنيكراوووو  ملني وووو ملت
 
نظ  سوووو ؤململتوووورتملب وووووة وووو ملكصوووورامملت

ا  وووذمل  وووامل  يوووحململ ووذملط رووو ؤملنيتيظرووواملني ووو ملت ووألملدوووهملقرووولملنظت ووو دانمل وواملنظي  وووحك وو يبملبووو أل؛مل بووويملنييلووويململإ

مل(46)ةإحهملالملأط املدهملنظت   مل إلينءملنياالملنيط  مل ل ا ملليملد، كلمل ةرحع  ملظهياملك مللامل

نظنهوووو مل  ووووت ملة  وووو ملتهةروووومملنظيوووووةانملنيوووولأهململلاختروووو ااخاوووو  مل ووووامل: يوووواملب ه بووووحملنظي  ووووحململاثخععععاا قععععزار الحعيععععين -6

قوو ا   ملعلووذملكبنءملني  وولملبنخوولملنظ  سووحملت ووي ملإبنا ملنظووينابململةر وو ملهروويؤ ملنلتوو ز نملنظين وولملنيسوو ب حملبمجوو امل

 ا يروو ملدوو مل(47)در لووي ملب ثعهووحملنجخت ووحملي  ينة ووحملع رووهمل لات وو لنيتهةرووممل وواملنييظراووحملبملقوويناملنية،ووي حملبإعوو ن

 ت و  ملدر لوي ملإ وذملنخترو املب واحملقط روحملبوانمل ملتكينملبلهملنظي  حملكقلملتجهاو نمل ت مروحملدوهملنظين ولملنيسو ب ح

مل(48)ع    ملنيط ب ملني خص  ةيبأهملك ملكتا مليليكملق ملتكينملبلهملنظي  حملاا ملديضيعرحمل يه امل
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 :املنهي  لالخحيار خامسععععععععععععا: البعد املعا ز 

:ململ تبو ملع  روحملنخترو املاةوينبملتلطوي ملاايسورحملاملنهي كبعد أساس ي كعن جكعكي  ثقافعة املةسسعة الاخحيار  5-1

أووووت ملنيت وووويفملعلووووذمل  يووووكمل كحووووهملدووووهملخوووو لملقروووو  ملنظ  سووووحملب   رووووحمللاختروووو اململ؛مل وووواململ،ووووكرلملنيه  ةووووحملنيتمةر رووووح

 نثخ اروووو ؤملنيه  ةرووووحمل اةووووينبملنيوووولأهملتوووويلملنظ  سووووحملك  وووو ملأ ت كووووينملب وووووملنظينصووووا ؤمل اح وووو  ملنيسوووو يترحمل

تتاوووو ململدوووويملنخترووو املاةوووينبملنيووولأهمل نووو مل وووامل   أوووحملاململة   رووووحملنيت روووان نيتيل  ووو ؤملنظم  ووورحمليهووو ململ لا وووت  نبنؤ

إ نملي ملتكهملنظ  سحملدتا حملد ملقر ه مل كب نةه  ملعهملنيت رانململلادتم مل بإدك    ململ قر ه ملد ملقر ملنظ  سح

 تيلووو ملني  أووو ملدوووهملاده وووحملنيينق روووحمليتاترووو ملبووولهملنثة ر وووحملة وووه ملني  ووولمل ووواملنيرموووي ملني ووو ملتت  دووولملب يا اووو  مل

ب ملني خصوو  ملب ي  وولملك ملعوو  ملني  وولمل وواملدهوولملبوولهملقوويناململةمجوو ملب وووملنظيوووةانملي ت رووانملأتلوول نمل ملنيرمكرووح

ت و اضملبوانملني ور ملني و ملأ دموينملب و مل بوانملني ور مل نيه  ةوحملنيسو ا  مل واملبولهملنيتينةو ملك ملنينيرمي مل ساملبالوحمل

مل يوو لملنظيوووةانملي يظوو اامل)نيت رووان(مل ب يتوو  املتك ووهملبموو ملكب رووحمل لوويبملنيتينةوو ملبووانملدمةيدووحملني وور ؛ملنيرمووي 

لا و درحمل ويفملبو يرمي مل  يرو ملدو مل  ململ ي لملنيرمي ملنجخت احمل دلت املنيمب اهملنجةت  انمل يهلنملنيسةاملك ،اؤ

دوو ملل وواملبوولنملنيموويململدووهملنيرمووي ملقط عوو ملخ صوو ملدووهملنظوويظاانمل ني  وو ءململ علووذملنعتروو املك  وو ملالملتت  دوولملب يا اوو  

ءملب وو ملأا  يحووهملدووهملقوور مل د ت وو نؤملب يتوو  املةهوو ال مل ملدك حوو ملدم  وور مل دينة وو مليهوو مل ي ر ووو  مل نيوولأهمل لوو  نملة  وو 

مل. كأ  ململ،كرلمله  ةحملتمةر رحملخ صحملب لهملنيرمي أ

نظنهوووو ملكا وووو ملاب وووو بملا   وووورحمل وووواململ،ووووكرلمله  ةووووحملنظ  سووووحململلاختروووو ا؛ململ تبوووو ملع  رووووحملبوووولنملنظمةوووويامل ضوووو هملململململ

تامملة   مل   تجلذملبلنملكتا مل املنيا   ملنيتجي ةرحملني  ملتايفملدلت املنظ  س ؤململعلذمل ض ملديظا   ملنثع بمل

ق انؤملنيلأهملأ ت كينملنيليمل س تمليه ملب يت يفملعلذملاةينبململ؛تجيبحملد    ملبانمله هحملكلهيملإ ذمل نتانملنيش  ء

إدك حروحململ،ووكر ه مليه  ةوحملة  يووحملكتاوو ململ  ب يتوو  املنيه  ةرووحملنيسو ا    دهو انؤمل قوو با هملعلوذملنيتكروواملدو ملني وور مل

مل
 
مل(49)ي ملي    سحتنسع ملد ملاب نفملنظسط

 البعد املعا ز إلدارة املىارد البكزية كن اخحيار ألافزاد : 5-2

دموولملني  وو أهملاخاوو أهملدووهملني ووينملنظم ووي ملة وو مل نلهوومملني وو ي ملتاوو أ ؤملع ر ووحمل ملهاوو نؤملليبي ووحملأكووينملململململ

 نيتطوووووياملني  مووووو ملا ووووو يملنيي رووووو مل ووووواملبمووووو ءمل تطوووووياملنجعت  ووووو ؤمللا سووووو حرحمل قووووو ملململ نظ  يدووووو ؤملة  ووووو ملي   يةوووووحمل

نظ يةووحمل دجت ووو ملنقت وو بململظهووياملداوو بر ملل أوو  مل دأ وو مل:ملدجت وو ملنظ يةووح ؛صوو  املبوولهملنيتاوو أ ؤملنيينبمووحمل

 بويمل(51) روحملنيه يهوح ملنيتم روحملنية،وي ح...نثنيهويا ملنيتكميييلملدجت و ملني،ورك ؤ ملنقت  بملنظ يةوح ملنظ  يد ؤ 

نمل وووواملنيت  دووولملدوووو ملبووولهملنيتاوووو أ ؤ كنملتمل نظووووينابملنية،وووي حدووو ملكبلمل بنا مل نملن وووو  نترجرب ملد  صووويب  ني وووو ململتلوووولملب ووو ب

نثةس  وووحملنظ  ووو  ملعلوووذململنيمةووويمل ووواملب ووووملنييظووو ااملةيضووومملع   ووو ملحيعووو ملدوووهملنظي حوووحمل نيتووواق  مل خ صوووحملإعووو ب مل

 دا  يوووووحملإامووووو ءمل مللملنظم صووووواملني،ووووو اي ،وووووهنخترووووو املاةوووووينبملب ظمة وووووحمليع ت هووووو ؛مل يووووواملت وووووكملنظت   وووووحملب   روووووحمل

مل.رح تكرراملبلهملنيسر  حمل املنختر املاةينبملد ملد ملتايضهملبلهملنيتا أ ؤملني  ظ

ةإ  ووو ملالملتلتووو اململ ةوووإنملنيا سووواحملنثع أووو  مل بنا ملنظوووينابملنية،وووي حمل ةووو ملنير ووو ملنظ  صووويمل؛  ةووو ملبووولنملنظمةوووياململململ

ب ووو ململأ ت وووكملدوووهملقووو انؤمل دهووو انؤملدلت اوووحملت ب وووهململ نياووويبملي،وووهلمل ظراوووحملداووو ب مل إح ووو ملأكوووينململ ريموووهملديبوووينمل
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 ن   مل املنيسمحملتت ملنيت ريم ؤملدهمل  أث ملنيتليممل ظي ململ؛ملي   لمل املكتا ملدهملدم امل ن  ملةاقململنير ب نملده 

لنملنيت ريم ؤملنثع أ  مل املنير ب نملاا ملديترطحململأ كهملتطرر ه؛ملململOnce–A-Yearhiring  كنملبلنملا  يبمل

مل  ب يتوو  امل لوواملع   وو ملتي وور ملد وو بامللاختروو املديترطووحملب ي  دوولمل ق انتووهمل ده انتووه بيظراووحملداوو ب مل إح وو مليووامل

هوو انؤمل ني ووو انؤملني ووو ملنملتتينةووو ملنظهووو انؤملنظط يبووحملب،وووكلملبقروو  ملت ووو ملكدوووهملنظمل كنملت ووي ملبتا أووو ملن تر ل   وو 

 ذملأي ملرانملإتلاوملب ا ملنيت ملكنةينبملد ملدتط ر ؤملنييظ ااملني  ملأيلهينملني    مل ب يت  اململستطر ملأ ت كه ملامل

دووهمل ظراووحململكتاوو  ووي ملعلووذملدروو كملني  وولمل وواملاةووينبملنيووليملأملنختروو ا مل حةووينمليا ع رووحملبوولنملا وو يبمل ووامل(51) ن وو 

ملسووتطر ملنظمة ووحملنظ  صووي ملنختروو املنظووينابملنية،ووي حملبوويملتروواململ بنا صوورتملنيتيلووهملنثةوو أكملكمل   ملة وول ن وو

تتر ه ملنظمة  ؤمل واململ لينءنؤملع  رحمل بقر حترن  ملإملإ ذ يكملأات ممل؛مل ملةينبملأ ت كينملد  أا ملدتميعحمل عي  حك

 :مللالينءنؤ دهملبانملبلهململ ملد  صي؛ر نينييظ اامل ة ململي،هلملكينباملنية،ي حملنظم  رحنختر املني

"ملة وووو ملكبلملنير وووو ملنظ  صوووويملاملناسععععاملكسععععز املبععععدأ الفععععايىون القا عععع  سلىضععععل الز عععع  املناسععععا كععععن امل،ععععان -

نيوليملأنسواملإ وذملعو ي مللابنا ملني،وها مل املنظرو كمل وامللاختروملب ولنملنظينابملنية،وي حملإ وذملعو  مللاأ و نظ  ا  ؤملإبنا 

ا ووو ءملد ووو أا مل لووي  ملدتميعوووحمل ع أوو   ملدوووهملنيينلووواملجهووومملإ ووذملنخترووو املاةووينبملعوووهملطي وو ملإ نتملفعععايىل هنععري 

لملني  وووولمل وووواملنظ  سووووحملانملعلووووذملني  وووولمل ووووامل ظوووو ااملع أوووو   ملةووووم تينةيبوووو مل وووواملدووووهملأووووت ملنختروووو اهمل كنملأكووووينملقوووو ب

 امل لووواملأ ووي ملعلوووذملع وولملنياي ووو  مل بيدوو ملأتط ووواملدووهملنياووويبملد  ا ووحمل ظووو ااملع أوو  مل ب يتووو مل؛نظ  صووي ملنيروووي 

مل(52)تيةيهملعلذملخ  المل د  أا ملدتميعح

ة،ووووي حململ ت ووو ملعلوووذملليرووووحمل:ملكصووورامملتوووليكملنيا سوووواحملنثة أهوووحمل بنا ملنظوووينابملنيآليعععة الحى يععع  الالكترونععععي -

يك    ق مل  يكملب  فملدينترحملنيتطيانؤملنظت   ح مل ب يت  املع  مملبولهملني،ويك ؤمل نظ  سو ؤملنيتيظرامللا

لاح  حوم مل ي ت و ملبولنملنيتيظرواململاةوينبمل مل رروأ  ملب،وكلمل ويي ملأ وي ملعلوذمللورك ؤعلذململهرا ملطي  وحملنخترو امل

مللينءنؤمل دأ  :لايك    قملعلذملل  حملدهمللامل

ملعهملطي  مللركحمللاح  حممللاع نملعهملنييظ ااملني، اي ململ-

ململ.عب ملنيب أ مللايك    قمليةا مللير ؤملنيراكمل دين  حملنظيوةانت -

  يووكملدووهملخوو لملا نبوولملنظينقوو مل نيب أوو ململ؛ا نبوولملل ووة بملني  وولملنيسوو ب انمل نظ  سوو ؤملنيت  ر رووحملتوويةا  -

مل.لايك    قملنثخ صحملب  

  ململتتوووويةيملةوووو نختروووو املاةووووينبململ :مل  يووووكمل  وووويملأتسوووونيمل بنا ملنظووووينابملنية،ووووي ح ععععزامل اخحبععععارات  تعععع  الانترنعععع إ -

د  ململ؛نظت   حملب ي ر   ؤملنيماسرحملعلذمللاح  حممل امل قمملق ا مللاختر انؤ خ صحملت كململ صا ؤملني زدحننظيمل

 مللاخترووو انؤألاووووملدوووهملحا ووو ؤملنيتيظروووا ملة ووو ملطر وووممل ووواملبووولنملني،وووانملنثةكيدوووحملنيكم أوووحملبووولنملنيمووويململدوووهمل

مل.(53)%51 املحا  ؤملع  رحملنيتيظراملبنسرحملزنبؤملعهململنحلا ض نيليملتيتاملع رهمل

 املتا أ ملد  أا مللاختر املنظنه ململ؛نثة أكملأت هلمللاختر اباركملكصرتملس،انير املهارات:  لية ت  آ الا حماد -

ملنيتيظروا مل ني و ملتاتوييملعلوذملدج ويململنظ  يدو ؤبم ءنملعلذمل ك حا ملنظه انؤ مل بويملعرو ا ملعوهمل هر وحملك ملبط قوحمل

مل.(54)ة يلملع    مل املنظ  وةانملنظ  سحمليضملده انؤملنة  نضرح مل ني  ململسطذملعر ا ملعهملني  ملتكينملع ب 
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:ملإنمل"نير وووو "ملك ملنيتيلووووهملنثةوووو أكمل بنا ملنظووووينابملنية،ووووي حمل وووواملنختروووو املاةووووينبمللععععدا اخحيععععار أفععععزاد قععععادري  إلا  -

 وواينملب ظي حووح مل ب يتوو  املةووإنملنظ  سوو ؤملةكوو امل  ت مل انؤمل امل  وع ملعلووذملنحت وو ءملكةووينبملأتوويةي نملعلووذملع أوو ملنظهوو

 ملب وووي ا ملتيتاووو ململSheleyأمةوووململ ووو بنيملبووو نململ  ووواملبووولنب ووولهملنظ  ا ووو ؤمليت وووعر مل تطوووي يمللاملنثة أهوووحملت وووي مل

ب نعروووووحملي  ت ووووو  ملي   ووووولمل ضوووووي ا ملتيلوووووهملثعووووو نمل ووووواملنظ  سوووووحملعلوووووذمللينحووووواملنيسووووو ي مللاململد ووووو ب ؤملنيتيظروووووا

مل.(55)ب نعرحملي ايبؤمللاملياالملنظه انؤمل نحت  ءملنظيظاانملبم ءملعلذملنثخب ن

نظتهاو نؤملني  ظروح ململ واملظول:ملي و ملاكلملنيتيلوهملنثةو أكمل بنا ملنظوينابملنية،وي حملا حماد الكزو  املىضعى ية -

 ض ملك امل لي  ملديضيعرحمل املنختر املاةينبملك ثخب  مل نيكا ء مل ني  ا ملعلذملإبنا مل ملسورا ململكنململ  لملعلذ

ةوووينبملخ صوووحملعلوووذملني،وووي  ملنظيضووويعرحمل ووواملنخترووو املامل مل تمنأووو ملبووولنمللابت ووو  ملكتاووو ملب ووو لملنعت ووو بمل(56)اةوووينبمل

تاو ملديضويعرح ملتم  واملبولنملضورلملد و أا ملكملإ وذ ملد و ملكبلملL’économie de savoirبخويلملنقت و بملنظ يةوحمل

مل ظوو  ملب ي هووحمللاحج ا أووحلامل بوو نباةوو أكمل خ صووحمليوو لملخي جوواملنثع د وو ؤملك ي وو ا ملعلووذملنيتاكاوو مللاملنيتيلووهملنث

 (57)ني  ا ملعلذملني  لملض هملةي  .مل

 وويلملديضوويململلاختروو املب وو ململ   طووحبموو ءنملعلووذملنثعينحوواملنظ يةرووحمل نظينت وو ؤملنيمةي ووحملني وو مل   يموو مللاملخال ععة: 

ملنختر املاململإ   نترجرحملكنضململيم ملنظنه  ملأت مل
 
ملسطذمليتا ر ململ يملد  سحك مملنجةياملا  س  ملين،  ملةينبمللك

ململختر املنظنه مل املنييقمملنيينبه؛خ صحمل كنمل ر  حمللاململيرو    كب نةه مل ملز  ب ملة
 
ملكصورامململ

 
 مل و نملك   وربمللملب مل،وك

ة ووو ملعوووهملكنمللالووينءنؤملنظ  صوووي مل ووواملنخترووو املاةوووينبململ؛لا ووو  نترجرحو وو ملدووهمله  ةوووحملنظ  سوووحملنظ  صوووي مل خط

 نيكاو ءنؤمل نثخبو نؤملني زدوحملني و ململ نظ ب ؤملني  يرحمللاعتر ا ملإ ذملد يالؤمل  أهحملتاخلملب انملكصرامململستم

نيتاو أ ؤملنيينبموحملني و مل بولنملت  لور ملدو مل املكتا ملدهملدم امل ن و ملململس تمليه ملب ي  ل أ ت كه ملاةينبمل ني  مل

ملله ب ملني  ي .مل

 :الهىامش

دتك دووول ملنيووويان ملي ن،ووويملأي ووواملمعووور ملنيطووو بقمل د  ووو ملعرووو ملنثةسووون ملنيا ووول:ملإبنا ملنظوووينابملنية،وووي ح ملدووو خلملن ووو  نترجامل .1

 .213 ملفمل2116 مل1 نيتيزي   

 .171 ملفمل1997بمل ( ملص يملع ليا:ملإبنا ملنظينابملنية،ي ح ملني ناملنثع د رحمللا كم ا ح.)ك   مل .2

 .87 ملفمل2115 مل1:ملع  ملنيمااملني م بامل نيتمةرم  ملبناملنياكيملني يبق مل مرلدا يبملنيسر ملكبيملني .3
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 41فمل
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-31نيا ضوو حملي اوو انبق مل   ووحملد وويملي طر عووحملي ن،وويمل نيتيزيوو  ملد وويمل)بمليملن( ملفملفملنظ أمووحململ:يين وو مل ن وواعروو ملنملعلووا .8
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RA1/K

2

2

س البتروٌ  ملخص: )طىُىدة( إلاىاؿفاث   RA1/Kجبدث الدزاطت الخالُت في مدي امخالن كادة مسهب جىٍس

السؤٍت  -اللدزة ُلى الخفىحر الاطتراجُجي  -اللُادة الاطتراجُجُت الخالُت : فلظفت اطتراجُجُت في الِمل 

وذلً مً زالٌ اإلاىهج الىؿفي الخدلُلي ُلى ُُىت  مهازة اجساذ اللساز الاطتراجُجي -الاطتراجُجُت في الِمل 

غها بىاطوت جىفُرًت(  -وطوى -اهاز )ُلُا 168كدزها  اطخِمل الاطخبُان وأداة حمّ البُاهاث التي جم جفَس

س  SPSSالخصمت الاخـائُت للِلىم الاحخماُُت  وجمثلذ الىخائج في جدلم الفسكُت اذ ًخمخّ كادة مسهب جىٍس

 طابلا.البتروٌ طىُىدة بظماث اللُادة الاطتراجُجُت التي طبم الاػازة اليها 

اللسازاث  –السؤٍت الاطتراجُجُت   –تراجُجي الخفىحر ؤلاط –الاطتراجُجُت اللُادة :  الكلماث املفتاحيت 

  .الاطتراجُجُت

Abstract :  

The current study examines the extent to which the leaders of the RA1 / K 

(Skikda) Oil Refining Company have the following strategic leadership 

characteristics: strategic business philosophy - strategic thinking ability - strategic 

vision at work - strategic decision making Through the application of analytical 

descriptive method, where the questionnaire was used as a tool to collect data that 

was unloaded by the statistical package of social sciences SPSS The size of the 

sample was estimated at 168 individuals (upper, middle, and executive)  The 

results were in the realization of the hypotheses as the leaders of the oil refining 

complex Skikda strategic leadership qualities.  

Keywords: strategic leadership - strategic thinking - strategic vision - strategic 

decisions 

الِمىمُت انها حِاوي الِدًد ًسي ُبد الخفٍُ ملدم بؼان الىاكّ الخالي للمإطظت الاكخـادًت  :  جمهيد

مً اإلاؼىالث التي حِسكل جلدمها وجوىزها وتهدد اطخمسازها ومً اهم هره اإلاؼىالث طىء الدظُحر الري 

هجم ُىه جدهىز وازخالٌ في اللُم الخىٌُمُت الاًجابُت ،هما ان اهٌمت الدظُحر التي طادث مسخلت الخىحه 

ت ،فلد وان الخىاكم الاػتراوي جسهذ ازسا طلبُا ُلى طلىن حظُحر  وجىٌُم اإلاإطظت الاكخـادًت الجصائٍس

د وكىح الظلوت )  (1هى الظمت اإلامحزة لثلافت الدظُحر هىدُجت لخِدد الىؿاًاث وجلازب الاوامس ُو
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فحن دوز  جسهص مٌِم هخب اللُادة الخدًثت ُلىو  ،ففي اي  لىجاح اي جىٌُم السؤطاء الخىفُرًحن واإلاًى

فحن واإلاظإولحن ؟ فهُمىت  مإطظت مهما وان ُدد ُمالها هىان زئِع واخد .. لىً ماذا ًُ باقي اإلاًى

لى وججمُّ ول زُىن الِمل بُده ال جدُذ الفسؿت امام جىمُت الـف الثاوي مً  شخـُت اللائد الُا

ت دازل اإلاإطظت ،زاؿت في ًل الخدٌى مً الاكخـا وهى ى اكخـاد اإلاِلىماث د الـىاعي الاللُاداث اللٍى

ادًت بيل اإلالاًِع ال  ما ًسلم جددًاث خلُلُت امام مإطظاث الِـس الخدًث ًخولب ججاوشها ادازة ٍز

يهمها اجساذ الخوىاث الصخُدت فلى بل ان جيىن هره الخوىاث مثمسة وجإدي الى الىخائج اإلاولىبت ذلً 

ت وجىخُد هره السؤٍت ما ٌِبر ُىه بامخالن السؤٍت الاطتراجُجُت لدي اللادة  اتهم الاداٍز بازخالف مظخٍى

كمً هواق طُاطت اإلاىٌمت واطتراجُجُتها وجدلُل ُىامل البِئت الدازلُت والخازحُت بما ًسدم الاهداف 

 اإلاظوسة ُلى اإلادي اللٍسب اإلاخىطى والبُِد وهى ما طيخوسق الُه فُما ًلي .

س اإلاإطظاث الاهخاحُت بالىٌس ألهمُت الدوز الري ًلِمشكلت الدزاست :  -1 به اللادة الاطتراجُجُحن في جوٍى

ت الخدًثت خالُا في خث الادازة الِلُا باإلاىٌمت ُلى كسوزة الخسلف  ت ، ججتهد الدزاطاث الاداٍز الجصائٍس

 (2) " الاطتراجُجي"اللائد ،أو بؼيل دكُم مً فىسة اإلادًس الخللُدي ،وجبني فىسة اإلادًس الاطتراجُجي 

وبالخالي جددًد مً هم الاطتراجُجُحن دازل اإلاىٌمت لِع باألمس الهحن وفي ذاث الىكذ هى امس اطاس ي 

ومهم مً احل جفُِل دوزهم ودُمهم ،جدلُلا ألهداف اإلاإطظت وختى ال هسظسهم لـالر مإطظاث 

ازحُت ،ألهىا ،او ما هساه خالُا مً هجسة اهفئ اهازاجىا الى الخازج وهجاخهم في مإطظاث زازسي مىافظت 

لرلً البد  مً مِسفت مً هم الاطتراجُجُحن دازل ول الىاجح حتى ًفشل "  تحازب" مهجظد ملىلت  أخُاها

في مإطظت  ةداالل هل ًمخلً املخافٌت ُليهم وهىا هدظاءٌمإطظت وجددًد مىاؿفاتهم وجىمُت كدزاتهم 

 ؟ بمِنى ازس :مىاؿفاث اللُادة الاطتراجُجُت بذجم طىهاهسان 

  س البتروٌ الِلُا بهازاث الا  لديهل طىهاهسان )طىُىدة( طماث اللُادة   RA1/Kمسهب جىٍس

  ؟ الاطتراجُجُت

 هل ًمخليىن  فلظفت اطتراجُجُت في الِمل؟ -1-1

 هل ًمخليىن اللدزة ُلى الخفىحر الاطتراجُجي؟ -1-2

 هل لديهم زؤٍت اطتراجُجُت في الِمل؟ -1-3

 هل ًمخليىن مهازة اجساذ اللساز الاطتراجُجي؟ -1-4

مً بحن الاهداف السئِظُت للدزاطت هى طِيها الى الخدلم مً الفسكُاث الخالُت : فسطياث الدزاست :  -2

س البتروٌ الاهازاث الِلُا ًمخلً  طىهاهسان )طىُىدة( مىاؿفاث اللُادة   RA1/Kمسهب جىٍس

ًمخليىن اللدزة ُلى الخفىحر  2 - ًمخليىن  فلظفت اطتراجُجُت في الِمل 1)    الاطتراجُجُت الخالُت:

 (ًمخليىن مهازة اجساذ اللساز الاطتراجُجي   4 -لديهم زؤٍت اطتراجُجُت في الِمل  3 -الاطتراجُجي 
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ُلى كدز هبحر مً  وهى مىكَىهدىاٌو في هره الدزاطت مىكَى اللُادة الاطتراجُجُت  أهميت الدزاست : -3

وفم ازس ما  مً مىٌىز خدًثألاهمُت الِلمُت والِملُت وذلً مً زالٌ الوسح الخدًث إلاىكَى اللُادة 

جىؿلذ الُه ادبُاث الفىس الادازي في هرا املجاٌ  وهى ما هسحى مً زالله حظلُى اللىء ُلى اهمُت دوز 

س الثلافت الخ ىٌُمُت في اإلاإطظاث الاهخاحُت خُث اهه اللادة الاطتراجُجُحن وجىكُذ دوزهم في جوٍى

وبالىٌس الى اهمُت دوز اللادة الفاُلحن في اإلاإطظاث بالىٌس الى حِلد ادوازهم ومهامهم ، وباإلاىاشاة مّ ما 

ت الىجحرة بحن ألامع والُىم ،وختى بحن البِئت الخازحُت والدازلُت ُلى  حِسفه اإلاإطظاث مً حغحراث مدظاُز

ً ُلى مىاهبت ول هره الخغحراث خد طىاء ،باث مً اللس  وزي اًجاد همى مسخلف مً اللادة اللادٍز

ماٌ واإلاإطظاث التي ًيخمىن اليها لخيىن في اإلالدمت ولخىاحه وافت ألازواز املخخملت  وكُادة مىٌماث ألُا

ً وهى ما جدخاحه مإطظاجىا الاهخاحُت  وفم زؤٍت ومىهجُت مخمحزة ججِلهم مسخلفحن ًُ اللادة الازٍس

ً اللادة جدفّ لها اإلاإطظاث الج ت ،ُلى غساز الدٌو اإلاخلدمت التي زــذ مساهص مخســت في جيٍى صائٍس

ً كادتها ُلى ازس  جلىُاث فً اللُادة  ماشلىا هدً ال هىلي أهمُت هبحرة للمىكَى  امىاٌ هائلت مً احل جيٍى

ُت هبِد خدًث مً ابِاد لرلً حاءث هره الدزاطت مً أحل حظلُى اللىء أهثر ُلى اللُادة الاطتراجُج

 اللُادة 

 املفاهيم املسجبطت بالقيادة الاستراجيجيت :  -4

ت فِسفذ القيــــــــادة  - 1.4 : ُسفذ الادازاث التي طادث في ًل الخلازاث اللدًمت هثحرا مً اإلابادئ الاداٍز

ً واهخمذ خيىمت الفساُىت مؼىالث الافساد وجمىىذ الادازة الـِىُت مً وكّ الخلٌى إلاؼىالث ا إلادًٍس

ائف  ت الهامت هدوزٍت الًى الادازجان الُىهاهُت والسوماهُت بدًملساهُت الادازة وبِم اإلابادئ الاداٍز

ت )  (3والالمسهٍص

  Agereوهي في الفىس الُىهاوي مؼخلت مً الفِل ًبدأ او ًلىد او ًدىم وهى ًخفم مّ الفِل الالجُني 

ً لخدلُم الاهداف اإلايؼىدة  ومِىاه ًدسن او ًلىد فاللائد هى شخف ًملً اللدزة ُلى الخأزحر في الازٍس

 (4هما اهه لِع ول كائد مدًس ولِع ول مدًس كائد فاللائد ًخمحز بـفاث وزـائف مُِىت  )

د وبُتي ت مً اإلاسؤوطحن  Alfred&Beattyوهي خظب الفٍس "اللدزة ُلى كمان الاوؼوت اإلاسغىبت ملجمُى

حِني الظمت التي جمحز طلىن الفسد "اللائد  B.I.Chesterبرهازد حؼظتر بؼيل هىعي دون اهساه  وباليظبت ل

فاللائد ٌِخبر مثاٌ  Terryوبىاطوتها ًىحه الافساد و اوؼوتهم وفم الجهىد الخىٌُمُت وباليظبت لخحري 

ً اما وىهتز واودوهُل  ما بحن  فُِسفانها باللدزة ُلى ممازطت الخازحر  Koontz&O’Donnel واللدوة لآلزٍس

  (5ألافساد مً زالٌ وطائل الاجـاٌ مً احل اهجاش الاهداف  )
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وهي اًلا الىؿٌى الى الهدف بأخظً الىطائل وبأكل الخيالُف وفي خدود الامياهاث والدظهُالث اإلاخاخت 

 (6مّ خظً اطخسدامها)

احل الظُوسة  واللُادة همفهىم جخلمً الظُوسة والخىحُه وحِخمد ُلى مبدأ خُاشة واطخسدام اللىة مً

ً وجىحيههم وهرا ما ٌظمى باللُادة اإلاباػسة اما اللُادة غحر اإلاباػسة فهي مً زالٌ اعجاب  ُلى الازٍس

( ً ت او ذهىُت مً زالٌ مهازة الخأزحر في الازٍس  ( 7اإلاسؤوطحن باللائد وبظلىهه وهي كُادة فىٍس

ت ، : جخمثل في الِلُدة والفىس الادازي عىىيت الدعامت املفمفهىم اللُادة ًسجىص ُلى دُامخحن مادًت ومِىٍى

فهي الدعامت املادًت : الري ًإمً به اللائد والتي جسطم له اإلاثل التي ًدخريها وجلىده هدى اهدافه اما 

ت الالشمت  الادواث التي البد مً جىافسها لللائد مثل  الظلوت اإلاالئمت وػبىت اجـاالث فِالت واللىي البؼٍس

 ( 8... وغحرها )

فاتهم  وكد ازاز مفهىم اللُادة حدال بحن الباخثحن واإلايؼغلحن بالفىس الادازي خُث جباًيذ جبِا لرلً حٍِس

إلافهىم اللُادة فهىان مً ًسي انها حصء مً الادازة ، وهىان مً ٌِخلد ان الادازة حصء مً اللُادة  وزأي 

جب ان ال ًىغمظىا في جفاؿُل زالث ًلٌى ان الادازة ُلم بِىما اللُادة فً ،فاللادة بدىم مىكِهم ً

جب ان ًيىن لهم جولّ اطتراجُجي ػامل وواطّ ألنهم بدون ذلً ًـبدىا  الِمل السوجُني الُىمي ٍو

حن وجيخفي ُنهم ؿفت اللُادة ا  ( 9)  داٍز

وجسخلف اللُادة ًُ الادازة في وىن اللُادة جسهص ُلى الِالكاث الاوظاهُت وتهخم باإلاظخلبل فخدسؾ ُلى 

سؤٍت والخىحهاث الاطتراجُجُت وجمازض اطلىب اللدوة والخىحُه ،اما الادازة فهي جسهص ُلى الاداء جىكُذ ال

والاهجاش في الىكذ الخاكس ،فاللُادة بدون ادازة ججِلىا وِِؽ في ُالم الخسوُى للمظخلبل مّ اهماٌ 

جِلىا ال نهخم طىي الاهجاش الفىزي الري هدخاج الُه لخدلُم الاهداف اإلاظخلبلُت ،وؤلادازة وخدها ج

 (10باوؼغاالجىا الاهُت فنهمل الخسوُى للمظخلبل ) 

وبالخالي فان اللُادة ًجب ان هجدها في حمُّ الىخداث الخىٌُمُت )الاكظام الادازاث وخداث الِمل فسق 

ُفت  ( للخىٌُم وبمِنى ازس اللُادة هي ًو ت )ُلُا وطوى مظخىي اٌو اث الاداٍز الِمل( وبس حمُّ اإلاظخٍى

ت )اإلا اث الاداٍز ً في حمُّ اإلاظخٍى  (11دًٍس

ادة ألٌو مسة في اللغت الفسوظُت في مولّ اللسن الــسيــــــــادة :  - 2.4 بمِنى املخاهسة  16اطخِمل مفهىم الٍس

ت وفي مولّ اللسن  بدأ اطخِمالها في املجاٌ الاكخـادي   18وجدمل الـِاب زالٌ الخمالث الِظىٍس

ادي " فال بمِنى "اللدزة ُلى زلم وبىاء الاػُاء اي انها اإلابادزة والبىاء والِمل الهجاش اإلاؼسوَ لائد الٍس
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ً فهى ًداٌو ان ًجِل اإلاسؤوطحن كادة وال ًىخفي باألهداف املخددة له بل  ًخفىق زوىة ًُ اللادة الازٍس

ت حدًدة )  (12ًسلم لىفظه اهدافا ابخياٍز

ىس بُتر هما ُسف ادي 1985 ُام دٍز مً  الاكخـادًت اإلاـادز ًىلل أن ٌظخوُّ الري الصخف بأهه الٍس

ادي ُسف 1994 ُام جُمجز حُفسي  أما .مسجفِت خاحُتئه ئلى مىسفلت ئهخاحُت  الفسدي( بأهه )اإلابادز الٍس

ادي، الش يء مً مخمحزا ُمال ًبني الري اإلابدَ الصخف  وجىٌُم اإلابادزة أزر بـفاث ًخمخّ الري هى فالٍس

ٌ  والاحخماُُت وهرلً الاكخـادًت واإلاخولباث آلالُاث  هلب ُلى اللدزة ولدًه .واملخاهسة بالفؼل اللبى

ٌ  واإلاِداث الِاملحن و اإلاىازد جِل وباقي ألاؿى لدم ذا ػِئا منها ٍو  وحدًدا ،هرلً مبدُا ػِئا كُمت، ٍو

ت طىاء والخـائف باإلاهازاث ًخمخّ    (13) ذلً. مً جمىىه التي الىفظُت والاحخماُُت و ؤلاداٍز

ادًحن ًخمحزون ًُ غحرهم مً اللادة  ً والٍس ت مً الخبراء في حامِت هازفازد ان اللادة اإلاإزٍس سي مجمُى ٍو

ظِىن لخدلُلها ،هما انهم ًخلىىن فً  تهم َو بامخالههم لسؤٍت واضخت هدى اإلاظخلبل ٌؼسخىنها ملجمُى

اث الخمصق والدؼدذ الخِامل مّ اإلاىاكف الغاملت ولديهم اطخِداد دائم للخـدي للمساهس وئدازة  مظخٍى

م الِمل ،ًدؼبثىن بأهدافهم مهما واهذ الِىائم والِلباث  والـساَ ،لديهم مهازة الخىاؿل الفِاٌ مّ فٍس

مليىن زباهت  ولديهم كدز وافي مً الدهاء الظُاس ي إلدازة ػإون الِمل ،ًدظىىن الخدىم في اُـابهم ٍو

خدلىن في ذاث الىكذ بسوح الفياهت والدُا ً ولهم الجأغ ٍو بت ُىدما ٌظمذ الىكذ برلً ويهخمىن باآلزٍس

 (14(اللدزة ُلى اطدؼِاز اخخُاحاتهم اإلاهىُت 

والتي حِني فً  STRATEGOS ٌِىد مـولر الاطتراجُجُت ئلى اليلمت الُىهاهُتالاســـــــتـساجيجـيت : - 3.4

ت و ت ومِىاها)الججراٌ( ،وهي مظخمدة مً الِملُاث الِظىٍس ً الدؼىُالث  اللُادة الِظىٍس حِني جيٍى

ت إلاىاحهت الِدو أو للخسوج مً مأشق  أو  ً الىخداث الِظىٍس وجىشَّ اإلاىازد الخسبُت بـىزة مُِىت وجدٍس

خـاز أو لالهللاق ُلى الِدو ومباغخخه أو لخدظحن اإلاىاكّ أو الهتهاش فسؾ كِف الِدو اما في مجاٌ 

ماٌ فاألمس ال ًسخلف هثحرا فهي حِني " اطلىب ا لخدسن لخدلُم اإلاحزة الخىافظُت إلاىاحهت تهدًداث أو ألُا

فسؾ بُئُت والري ًأزر في الخظبان هلان اللِف واللىة الدازلُت للمؼسوَ طُِا لخدلُم زطالت 

ت وأهداف اإلاىٌمت "  وبالخالي فان اي حٍِسف إلافهىم الاطتراجُجُت ًجب ان ًخلمً ازبِت ابِاد هي:  وزٍؤ

(15) 

 ووامل لللسازاث.. اطلىب مترابى ومىخد 1

لت الاحل .2  . هي وطُلت لخددًد زطالت اإلاىٌمت في ًل أهدافها هٍى

 . هي وطُلت لخٍِسف املجاٌ الخىافس ي للؼسهت .3
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 . هي اطخجابت للفسؾ والتهدًداث الخازحُت وهلان اللىة واللِف الدازلُت لخدلُم محزة جىافظُت .4

ت اللسازاث  فها اًلا ُلى انها مجمُى مىً حٍِس والخـسفاث التي جيؼأ ُنها ؿُاغت وجىفُر الخوى التي ٍو

 (16) .جدلم أهداف اإلاىٌمت وهمىخاتها بالؼيل اإلاسغىب

ً الى 2006ًسي الىبِس ي ) ( ان دزٌى مـولر الاطتراجُجُت مّ بداًت ُلد الخمظُيُاث مً اللسن الِؼٍس

ماٌ وان ٌؼحر في الغالب الى الاهداف الىبحرة الم الُا التي حظعى اإلاإطظاث الى جدلُلها  الادب الادازي ُو

او الى اللسازاث الهامت لللُاداث الِلُا زاؿت بِد اػخداد الخىافع بحن اإلاإطظاث للظُوسة ُلى الاطىاق 

(17)  

جى الاطتراجُجُت بيىنها اهاز الخُازاث التي جددد هبُِت ميؼأة ما  دمان وبيُامحن جٍس هما ٌِسف ماًً فٍس

إهدان ُلى  ان الاطتراجُجُت ال حِني ول جسوُى بُِد اإلادي هما ال ٌِخبر ول كساز ًىوىي واججاهاتها    ٍو

ُلى وظبت مساهسة ُالُا كسازا اطتراجُجُا لرلً فمً اإلاهم ُدم الخلى بحن الاطتراجُجُت وباقي الِملُاث 

   (18)الازسي 

ىٌمت ومظخلبلها ، هى مداولت لخىكّ ماذا طُيىن ُلُه الىاكّ الجدًد للمالتفكير الاستراجيجي : - 4.4

ددد  بجمُّ أبِاده ومِاًحره ومخولباجه والظعي للخأزحر في مخغحراجه ، هما اهه جفىحر ٌظدؼسف اإلاظخلبل ٍو

لىدها هدى وكّ الخوىاث اإلاىاطبت التي  اججاها ًلىد اإلاىٌمت الطدثماز الفسؾ واإلاخغحراث اإلاظخلبلُت ، ٍو

داٌو الخأزحر ُلى مظاز  اما أبِاد  هرا ،اتها مً احل ان ًخدٌى ذلً الخلم الى واكّ جىلل زؤٍتها ئلى واكّ  ٍو

مفهىم الخفىحر الاطتراجُجي  Henry Minzberg  م وكّ هجري ميظبحرج  1994فمىر ،الخفىحر الاطتراجُجي 

 (19) في ئهاز أوادًمي واضر وخدد غاًاجه وأبِاده ووكّ خدوده في: 

  لت زاؿت للخفىحر ،يهخم بمِالجت البـحرة ،ًىجم ُىه مىٌىز مخيامل للمىٌمت مً زالٌ أهه هٍس

ُف الخدض وؤلابداَ في زطم الخىحهاث ؤلاطتراجُجُت وجلدًم أفياز حدًدة ًـِب ُلى  خظً جًى

 اإلاىافظحن جللُدها

 جدىاطب مّ الهدف اإلايؼىد، و حِمل ُلى جىلُت  اهه 
ً
 وأفيازا

ً
للي مددد ًلدم ؿىزا ٌِد مظاز فىسي ُو

 اإلاِلىماث الىازدة ئلى الرهً مً الؼىائب.

 اهه ٌظبم أي ُمل كُادي اطتراجُجي طىاء الخسوُى أو ؤلادازة أو ؿُاغت ؤلاطتراجُجُت.  

 ُ 
ً
 للُادة اإلاإطظاث ألهمُخه وئًجابُاجه كسوزجه لللُاداث الِلُا والدهُا واُخماده مىهجا

ً
 لمُا

  ُفي بحن الِاملحن وئػاُت زلافت الخىاز واإلاؼازهت خه الىالء والاهخماء للمىٌمت والسكا الًى جلٍى

ت الِاملت في  والخفاٌؤ والؼفافُت بُنهم في مىار دًملساهي طلُم وجىخُد الجهىد وحِبئه الواكاث البؼٍس

 اإلاىٌمت
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  لىد اإلاىٌمت الطخغالٌ الفسؾ واإلاخغحراث اهه جفىحر ٌظدؼسف ددد اججاهاجه ٍو اإلاظخلبل ٍو

 اإلاظخلبلُت هما ًلىدها الطخيبان الاطتراجُجُاث وزطم الخوىاث اإلاىاطبت التي جدٌى زؤٍتها ئلى واكّ.

  دم ت اإلاىٌمت في الخِبحر ًُ آزائهم ُو اػسان أهبر ُدد مً ألافساد مّ ئُوائهم أهبر كدز مً الخٍس

وحِمُله اإلاظإولُت الخلامىُت واإلاؼازهت الجماُُت في كُىد ُلى الاكتراخاث وألافياز اإلالدمت ، فسق أًت 

 اجساذ اللسازاث

ألٌو مسة ُلى ًد  Strategic Leadership: ًهس مفهىم اللُادة الاطتراجُجُت القيادة الاستراجيجيت - 5.4

Mintzberg,1984) (  وkotter,1982 )  الخىفُري او زئِع الؼسهت هما اػاز ول مً ( في اػازة الى اإلادًس

(Nachman & Shrivastava ,1989 )  الى ان بسوش مفهىم اللُادة الاطتراجُجُت جال مفهىم الادازة

خفم  في وحىد فسق بحن  (Zoogah,2009)( و  ( Vera & Crossan, 2004الاطتراجُجُت بِدة طىىاث ٍو

اللُادة واللُادة الاطتراجُجُت فاألولى جخمثل بأي مظخىي في اإلاىٌمت بِىما الثاهُت جخمثل في مظخىي اللمت 

في اإلاىٌمت والفسق الثاوي ان اللُادة جسهص ُلى الِالكت بحن اللادة واإلاسؤوطحن بِىع اللُادة الاطتراجُجُت 

ـفها التي جسهص ُلى الِمل الخىفُري هيؼان ُال   (Mungonge,2007)ئلي وهيؼان اطتراجُجي اًلا ٍو

ً إلخدار حغُحر اطتراجُجي هلسوزة  بأنها اللدزة ُلى الخىكّ والخـىز والخفاي ُلى اإلاسوهت وجمىحن الازٍس

لُف  ً ) (Ireland & Hitt,2005)له ،ٍو  ( .20الخفىحر الاطتراجُجي والِمل مّ الازٍس

ًُ هجاح اإلاىٌماث او فؼلها واللادة الاطتراجُجُىن هم  ( اإلاظإولت2006خظب هُىش وبُتي) وهي

الرًً  مًُ الخمحز واإلاىافظت وهو اإلاظإولىن ًُ جدلُم الخىاشن الاطتراجُجي بحن الخولِاث والخاحاث 

س اإلاىٌماث فاللُادة الاطتراجُجُت جىحد ُىدما ًفىس  ًخىلىن الخسوُى والخفىحر الاطتراجُجي بهدف جوٍى

فِلىن ٍو ً بوسائم حصجّ ُلى اإلاحزة الخىافظُت اإلاظخدامت للمىٌمتالافساد ٍو  ( 21) إزسون في الازٍس

ت وحِىد ت ئلى الاطتراجُجُت اللُادة هٌٍس اث هٌٍس لى اإلاظخٍى   هسف مً هىزث التي  Upperelationsألُا

Hambrick & Mason 1984 ت وحؼحر لى  )الـف( اإلاظخىي  هٌٍس إلدزان  اوِياض هي اإلاىٌمت أن ئلى ألُا

لى ، اإلاظخىي  في اإلادزاء كُم  للمدُى جلُُمه ُلى طخإزس ،وجفلُالث اإلادًس زبرة ،كُم مِازف ئن خُث ألُا

 ؤلادازة مً الاطتراجُجُت اهبثم مـولر اللُادةوكد ( Boal & Hooijbergالاطتراجُجُت ) وازخُازاجه

 اللُادة وحؼحر Sosik et al, 2005) )الاطتراجُجي هى ؿُاغت الاطتراجُجُت لللائد دوز  أهم ألنالاطتراجُجُت ،

الاطخلساز  لخدظحن لللسازاث الُىمُت الوىعي لالجساذ ُلى آلازٍسً الخأزحر ُلى اللدزة ئلى الاطتراجُجُت 

ل   (22اإلادي)  كـحر اإلاالي الاطخلساز ذاجه ُلى الىكذ في واملخافٌت للمىٌمت ، اإلادي هٍى

فها مّ اإلاظخلبل غحر  وان واهذ اللُادة فً ومىهج فاإلطتراجُجُت بالخأهُد هي فً ألنها جخِامل خظب حٍِس

اإلاِلىم فاطدؼساف اإلاظخلبل وزطم ؿىزة الطخجابت مإطظخً له لخولب كدزا ٌُُما مً الابداَ 

 ( 23) هرلً  لخىفُر زؤٍخً وزبى الاطتراجُجُت بالِملُاث ًدظمها فً الخفىحر الابداعيو 
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فاللُادة الاطتراجُجُت هي زؤٍت ولِظذ بسهامج ،وجفىحر اطتراجُجي ولِع جسوُوا اطتراجُجُا او جىخُىُا 

ُفت  مهما وان أمده وأفله ،وهي خدض كُادي ولِع مِلىماث اطتراجُجُت ،وهي ذواء اُماٌ ولِع ذواء ًو

  واللىاُد للخِامل مّ اإلاسؤوطحن،وهي ازحرا خع البلاء والىمى بالِالكت مّ اإلاىافظحن ولِع خع الاهٌمت 

ت واإلاادًت (Porter-1985أما بىزجس                       (24) ( فُِسفها بأنها "اللدزة ُلى ادازة مىازد الؼسهت البؼٍس

لخدلُم أهداف الؼسهت بُِدة ألامد وجدلُم الخىافظُت الاطتراجُجُت وهظب ُىائد فىق مخىطى 

    (25الـىاُت " ) 

 مىهج الدزاست :  - 5

اإلاىهج الىؿفي الخدلُلي الري ٌِخمد ُلى دزاطت الٌاهسة ووؿفها والخِبحر ُنها همُا وهُفُا  اطخسدم

ىضر زـائـها اما الخِبحر الىمي فُِوي وؿفا زكمُا ًىضر ملداز  فالخِبحر الىُفي ًـف الٌاهسة ٍو

 (26هره الٌاهسة او حجمها ودزحاث ازجباهها مّ الٌىاهس ألازسي )

 مجاالث الدزاست :- 6

لُت الاهخاحُت الىبري  :  RA1/Kاملجال املكاوي : مسكب جكسيس البترول  هى ُبازة  ًُ اخد اإلاإطظاث الخدٍى

ولم ػسق  7التي جملىها الدولت  ،ًلّ هرا اإلاسهب كمً دائسة اإلاىولت الـىاُُت "طىهاهسان" ُلى بِد 

 1976ُامل وكد  جأطع هرا اإلاسهب في طىت  1356ولم مً البدس ٌؼغل خالُا خىالي  2والًت طىُىدة و 

ل  30" الاًوالُت في  SNAM-PROGETTIجبِا للِلد اإلامض ي بحن الجصائس وػسهت "طىام بسوحُتي  افٍس

ملُاز  12زاض مالها خىالي  1980هىخاز خُث دزل خحز الاهخاج في مازض  256ُلى مظاخت جلدز  1974

لم اإلاسهب دًىاز ح لُا والثالثت ُاإلاُا ،ٍو  55دائسة و  12صائسي وجدخل مـفاة طىُىدة اإلاسجبت ألاولى افٍس

ً بجمُّ   21مـلخت و  س الىفى الخام ألاحي مً خاس ي مظِىد و اهخاج البجًز فَس ،ًسجىص وؼاهه ُلى جىٍس

الخام املخٌى اإلاظخىزد  اهىاُه ومِالجت الىفى إلهخاج الصفذ بجمُّ اهىاُه والِوىز  اكافت الى مِالجت

 الف هً /طىت 277إلهخاج الصفذ اإلاإهظد وشفذ الوسكاث  بلدزة اهخاحُت جـل الى 

في الفترة اإلامخدة مً   RA1/Kجكسيس البترول اهوللذ الدزاطت اإلاُداهُت الاطاطُت في مسهب املجال الزمني : 

 .  2017/  11/08الى غاًت   07/2017/ 09

س البتروٌ ٌؼمجتمع الدزاست :  - 7 واإلالدز ُددهم خظب بُاهاث  RA1/Kمل حمُّ اهازاث مسهب جىٍس

 اهاز دائم  339خىالي   2016مـلخت اإلاظخسدمحن لظىت 

٪  مً مجخمّ  50اهاز اي ما ًلازب  168ػملذ الدزاطت ألاطاطُت ُُىت ملدازها عيىت الدزاست : - 8

 الدزاطت وهى ُدد الاطخبُاهاث الصخُدت اإلاظترحِت .
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لت ُؼىائُت هبلُت خُث وظخسدم هرا الىَى مً  لىب املعاًىت :أس- 9 جم ازخُاز افساد الُِىت بوٍس

الُِىاث ُىدما ًيىن هىان جباًً )ُدم ججاوع( واضر في مجخمّ الدزاطت  ،خُث جم الخسؾ في هره 

 الدزاطت ُلى جمثُل اهازاث حمُّ مـالر اإلاسهب في الُِىت.

إلاِسفت مىاؿفاث اللُادة الاطتراجُجُت مً  مىاؿفاث اللُادة الاطتراجُجُتاطخبُان  : أداة الدزاست- 10

وجخدزج الاحاباث ُلى فلسة مىشُت ُلى ازبِت أبِاد أطاطُت  37وحهت هٌس اهازاث اإلاإطظت وهى ٌؼمل 

 ملُاض لُىسث الخماس ي 

ي جيتمي لكل ( ًىضح ابعاد استبيان مىاصفاث القيادة الاستراجيجيت والفقساث الت01الجدول زقم ) 

 بعد.

 

 الفقساث التي جيتمي اليه البــــــــــــــــــــــــــــــــعد

 09الى  01مً                            . فلظفخه في الِمل 1

. اللدزة ُلى الخفىحر  2

 الاطتراجُجي

 14الى 10مً  .مدي جىافس ابِاد الخفىحر الاطتراجُجي لدًه1

 18الى  15مً  الخفىحر الابداعي.مدي امخالهه للدزاث 2

  28الى  19مً                            . امخالهه للسؤٍت الاطتراجُجُت3

. اللدزة ُلى اجساذ اللساز 4

 الاطتراجُجي

 32الى  29مً  . اإلاظاهمت في ؿىاُت اللساز الاطتراجُجي1

 37الى  33مً  .اللدزة ُلى جىفحر ملىماث هجاح اللساز الاطتراجُجي   2

بِد ؿدق املخىمحن جم دزاطت الـدق البىائي لؤلداة للخِسف ُلى مدي الخجاوع  صدق وثباث ألاداة :

والاحظاق الدازلي ألدواث الدزاطت مً زالٌ خظاب مِامالث الازجبان بحن ول فلسة  مً فلساث الاطخبُان 

والدزحت والدزحت اليلُت للبِد الري جيخمي الُه  وهرلً مِامالث الازجبان بحن ول بِد مً ابِاد الاطخبُان 

 اليلُت لالطخبُان هما هى مىضر أدهاه.

 ( : معامالث الازجباط بين دزجت كل فقسة والدزجت الكليت للمحىز )البعد( الري جيتمي اليه02لجدول )ا

القدزة على التفكير  فلسفته  في  العمل

 الاستراجيجي

مدي امتالكه للسؤيت  

 الاستراجيجيت

 اجخاذ القساز الاستراجيجي

 معامل الازجباط زقم الفقسة معامل الازجباط زقم الفقسة معامل الازجباط زقم الفقسة معامل الزجباط زقم الفقسة

 ** 0.787 29الفلسة  ** 0.794 19الفلسة  ** 0.692 10الفلسة  ** 0.524 01الفلسة 

 ** 0.755 30الفلسة  ** 0.880 20الفلسة  ** 0.793 11الفلسة  ** 0.716 02الفلسة 

 ** 0.823 31الفلسة  ** 0.861 21الفلسة  ** 0.828 12الفلسة  ** 0.540 03الفلسة 

** 0.719 32الفلسة  ** 0.875 22الفلسة  ** 0.804 13الفلسة  ** 0.622 04الفلسة   
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** 0.738 33الفلسة  ** 0.854 23الفلسة  ** 0.720 14الفلسة  ** 0.745 05الفلسة   

** 0.875 34الفلسة  ** 0.802 24الفلسة  ** 0.878 15الفلسة  ** 0.749 06الفلسة   

** 0.902 35الفلسة  ** 0.799 25الفلسة  ** 0.861 16الفلسة  ** 0.792 07الفلسة   

** 0.895 36الفلسة  ** 0.822 26الفلسة  ** 0.907 17الفلسة  ** 0.726 08الفلسة   

** 0.904 37الفلسة  ** 0.802 27الفلسة  ** 0.839 18الفلسة  ** 0.737 09الفلسة   

   ** 0.820 28الفلسة     

 0.01( الازجبان داٌ ُىد مظخىي داللت **)

 " فلظفخه في الِمل هىان ازجبان بحن ول فلساث املخىز ألاٌو " ( هالخٍ أهه02مً زالٌ الجدٌو زكم )

 0.524جتراوح ما بحن )ي الجدٌو والدزحت اليلُت لهرا املخىز خُث ان مِامالث الازجبان هما هى  مبحن ف

 (.0.01( وهي  حمُِها دالت اخـائُا ُىد مظخىي داللت )0.792و

والدزحت اليلُت لهرا املخىز   "اللدزة ُلى الخفىحر ؤلاطتراجُجي"هىان ازجبان بحن حمُّ فلساث املخىز الثاوي  -

( وهي حمُِها دالت 0.907و  0.692خُث ان مِامالث الازجبان هما هى مىضر في الجدٌو جتراوح ما بحن )

 (0.01اخـائُا ُىد مظخىي داللت )

والدزحت اليلُت لهرا  " مدي امخالهه للسؤٍت الاطتراجُجُت" هىان ازجبان بحن ول فلساث املخىز الثالث  -

( وهي حمُِها دالت 0.880و  0.794خُث ان مِامالث الازجبان هما هى  مبحن في الجدٌو جتراوح ما بحن )املخىز 

 (.0.01اخـائُا ُىد مظخىي داللت )

والدزحت اليلُت لهرا املخىز خُث ان  " اجساذ اللساز الاطتراجُجي" هىان ازجبان بحن ول فلساث املخىز السابّ  -

( وهي حمُِها دالت اخـائُا ُىد 0.904و  0.719حن في الجدٌو جتراوح ما بحن )مِامالث الازجبان هما هى  مب

 (.0.01مظخىي داللت )

الجدول زقم  الازجباط بين كل محىز والدزجت الكليت الستبيان مىاصفاث القيادة الاستراجيجيت : 2-

اصفاث مى الدزجت الكليت الستبيان  ( ًىضح معامالث الازجباط بين الدزجت الكليت لكل محىز و 03)

 .القيادة الاستراجيجيت

 0.01( الازجبان داٌ ُىد مظخىي داللت **)                 

 املحاوز  معامالث الازجباط  بيرسىن 

 فلظفخه في الِمل -1 ** 0.864

 اللدزة ُلى الخفىحر الاطتراجُجي -2 ** 0.880

 مدي امخالهه للسؤٍت الاطتراجُجُت -3 ** 0.931

 اجساذ اللساز الاطتراجُجي -4 ** 0.890
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( هالخٍ ان  ول املخاوز الازبِت الطخبُان مىاؿفاث اللُادة الاطتراجُجُت 03مً زالٌ الجدٌو زكم )

 0.864مسجبوت مّ الدزحت اليلُت لالطخبُان اذ جتراوح مِامالث ازجباهها هما هى مىضر في الجدٌو ما بحن )

 ( .0.01اخـائُا ُىد مظخىي داللت ) دالت(  وهي 0.931و

أما الثباث  0.972كُمت  Alfa de crombach الخىاطم الدازلي )ألفا هسومبار(خُث اُوى ثباث ألاداة : 

لت الخجصئت الىـفُت  والتي حِني جلظُم ول أداة  ئلى كظمحن فلساث شوحُت وفلساث  Splite-half بوٍس

أؿبدذ  Spearman-Brownوبِد مِالجتها وفم مِادلت  طبحرمان بساون   0.825فسدًت فلد واهذ كُمتها 

 وهى ٌِني مظخىي مسجفّ مً زباث ألاداة 0.904كُمخه 

 مً زالٌ الخصمت الاخـائُت للِلىم الدزاطت هره بُاهاث جدلُل جم ألاساليب الاحصائيت املستعملت :-11

 :الخالُت  ؤلاخـائُت ألاطالُب وفم الِؼٍسً في وسخخه SPSS الاحخماُُت

ت للخِسف ُلى زـائف الُِىت  •  خظاب الخىسازاث واليظب اإلائٍى

 .البدث ملاًِع مسخلف إلاِسفت مدي ازجفاَ واهسفاق اطخجاباث افساد الُِىت هدى الخظابي اإلاخىطى  •

 .املخخلفت اإلالاًِع في الُِىت اطخجاباث أفساد حؼدذ دزحت لخظاب اإلاُِازي  الاهدساف •

ت اإلاخىطواث بحن الفسوق داللت الزخباز t. test "ث" ازخباز •  الخظابُت ملخخلف واإلاخىطواث الىٌٍس

  .اإلالاًِع 

س البتروٌ هص الفسطيت : "   :ىتائج العسض  - 12 )طىُىدة(   RA1/Kًمخلً اللادة بمسهب جىٍس

 -اللدزة ُلى الخفىحر الاطتراجُجي  -مىاؿفاث اللُادة الاطتراجُجُت الخالُت : فلظفت اطتراجُجُت في الِمل 

 مهازة اجساذ اللساز الاطتراجُجي " . -زؤٍت اطتراجُجُت في الِمل 

بغُت الخدلم مً صخت هره الفسكُت وان البد مً خظاب :  املعالجت الاحصائيت للفسطياث* 

ت ، خىطوُحن : الىٌسي وخظابي واإلالازهت بُنهما اإلا اهوالكا مما طبم وبِد خظاب اإلاخىطواث الىٌٍس

 والخظابُت جدـلىا ُلى الىخائج الخالُت :

( قيم املتىسطاث الحسابيت واملتىسطاث الىظسيت الستبيان مىاصفاث القيادة 04الجدول زقم )

 الاستراجيجيت.

 املتىسط الىظسي  املتىسط الحسابي ــعدالبــــــــــــــــــــــــــــــ

 27 34.52 فلسفته في العمل 

القدزة على التفكير 

 الاستراجيجي

a مدي جىافس ابِاد .

الخفىحر الاطتراجُجي 

 لدًه

18.63  

34.07 

15  

27 

b 12 15.43. مدي امخالهه 
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للدزاث الخفىحر 

 الابداعي

 30 35.17 امتالكه للسؤيت الاستراجيجيت

 القدزة على اجخاذ. 4

 القساز الاستراجيجي

a اإلاظاهمت في .

ؿىاُت اللساز 

 الاطتراجُجي

14.36  

33.15 

12  

27 

b اللدزة ُلى .

جىفحر ملىماث 

هجاح اللساز 

 الاطتراجُجي   

18.79 15 

 111 136.91 .الاستبــــــــــــــــيان ككــــــــــل5

ُت الطخبُان  اإلاخىطواث الخظابُتهالخٍ ان  (04زكم )اهوالكا مً الجدٌو  ليل الابِاد السئِظُت والفُس

تمىاؿفاث اللُادة الاطتراجُجُت هي اهبر مً  لها ،هما هالخٍ ان اإلاخىطى الخظابي  اإلاخىطواث الىٌٍس

وإلاِسفت ان واهذ هره الفسوق بحن ( له ،111بر مً اإلاخىطى الىٌسي )(  اه136.91لالطخبُان هيل )

ت  ت واخدة اإلاخىطواث الىٌٍس والخظابُت دالت اخـائُا ام ال  جم خظاب كُمت ازخباز " ث " ملجمُى

،إلاِسفت داللت الفسوق بحن اإلاخىطى الىٌسي الطخبُان مىاؿفاث اللُادة الاطتراجُجُت واإلاخىطى الخظابي 

 للدزحاث التي جدـل ُليها افساد الُِىت في هرا اإلالُاض  هما هى مىضر في الجدٌو أدهاه .

( ًىضح قيم اختباز ث ملجمىعت واحدة ملعسفت داللت الفسوق بين املتىسطاث الىظسيت 05قم )لجدول ز ا

 واملتىسطاث الحسابيت الستبيان مىاصفاث القيادة الاستراجيجيت.

 الداللت قيمت ث البــــــــــــــــــــــــــــــــعد

 0.01داٌ ُىد مظخىي داللت  18.78 . فلسفته في العمل 1

 0.01داٌ ُىد مظخىي داللت  13.73 القدزة على التفكير الاستراجيجي.  2

 a0.01داٌ ُىد مظخىي داللت  12.31 .مدي جىافس ابِاد الخفىحر الاطتراجُجي لدًه 

 b0.01داٌ ُىد مظخىي داللت  13.62 .مدي امخالهه للدزاث الخفىحر الابداعي 

 0.01مظخىي داللت  داٌ ُىد 8.78 . امتالكه للسؤيت الاستراجيجيت3

 0.01داٌ ُىد مظخىي داللت  10.35 . القدزة على اجخاذ القساز الاستراجيجي4

 a0.01داٌ ُىد مظخىي داللت  8.36 . اإلاظاهمت في ؿىاُت اللساز الاطتراجُجي 

 b اللدزة ُلى جىفحر ملىماث هجاح اللساز.

 طتراجُجي   الا 

 0.01داٌ ُىد مظخىي داللت  10.75

 0.01داٌ ُىد مظخىي داللت  13.926 .الاستبيــــــــــــــان ككـــــــــــــل5
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 ٌ ت دالت  (05) زكم مً زالٌ هخائج الجدو هالخٍ ان الفسوق بحن اإلاخىطواث الخظابُت واإلاخىطواث الىٌٍس

( لـالر اإلاخىطواث الخظابُت ما ٌِني جدلم الفسكُت ألاولى والفسكُاث 0.01ُىد مظخىي داللت )

س البتروٌ  لُه ًمىىىا اللٌى أن اللادة بمسهب جىٍس طىهاهسان )طىُىدة(   RA1/Kالجصئُت الخابِت لها ُو

ًمخليىن اللدزة  - ًمخليىن  فلظفت اطتراجُجُت في الِمل فاث اللُادة الاطتراجُجُت الخالُت :ًمخليىن مىاؿ

لديهم زؤٍت  - ُلى الخفىحر الاطتراجُجي )جخىفس فيهم ابِاد الخفىحر الاطتراجُجي وكدزاث الخفىحر الابداعي(

ن في ؿىاُت اللساز الاطتراجُجي ًمخليىن مهازة اجساذ اللساز الاطتراجُجي ) ٌظاهمى  - اطتراجُجُت في الِمل

ىفسون ملىماث هجاح هرا اللساز الاطتراجُجي ( .  ٍو

مً زالٌ مساحِت ما جم ُسكه مً هخائج هسلف لللٌى اهه لدي الاهازاث الِلُا  مىاقشت الىتائج : - 13

خُث ال حظحر  في الِمل فلسفت استراجيجيت:  واللادة في طىهاهسان طماث اللُادة الاطتراجُجُت الخالُت

الامىز ُؼىائُا واهما وفم فلظفت وجـىز ػامل مىبثم مً طُاطت اإلاإطظت وزلافتها الخىٌُمُت هره 

الفلظفت الاطتراجُجُت في الِمل ًمىً ان جسي مالمدها مً زالٌ مبادئ دًمُىغ و اٌؼُياوا اإلاِللت ُلى 

 لسئِظُت زفلت اللاهىن الدازليطُاطت اإلاىٌمت التي ججدها في اإلادازل واإلامساث احدزان مياجبهم و 

للمإطظت ول هره الخفاؿُل وغحرها حؼِسن ان الىاض هىا ًمليىن فلظفت في الِمل ومّ الخدًث مِهم 

فِال ًمليىن فلظفت  وأنهمإلاظىا انهم ُلى كدز هبحر مً الىعي باملخُى الدازلي والخازجي للمإطظت 

خُث جخىفس فيهم ابِاد الخفىحر  كير الاستراجيجيالقدزة على التف،هما أن لديهم  اطتراجُجُت في الِمل

ّ والفِاٌ مّ مسخلف اإلاؼىالث التي  الاطتراجُجي وكدزاث الخفىحر الابداعي وذلً مً زالٌ حِاملهم الظَس

جـادفهم هٌسا لخظاطُت اللواَ وأهمُت اطخلسازه الري ًإزس ُلى اطخلساز الدولت هيل وئدزاههم لدجم 

لهم وجىحه ألاهٌاز اليهم مً كبل الصخافت والجهاث الامىُت واإلادهُت والظلواث اإلاظإولُت اإلاللاة ُلى ُاج

الِلُا في الدولت واجساذ اللسازاث في مثل هره الٌسوف الـِبت والخظاطت ًخولب كادة ًمليىن مهازة 

اللساز ؿىاُت اإلاظاهمت في خُث طىاءا مً  الاستراجيجي مهازة اجخاذ القساز و الخفىحر الاطتراجُجي اإلابدَ 

وهى ألامس الري ٌِخبر ُلى كدز هبحر ملىماث هجاح هرا اللساز الاطتراجُجي  ومً خُث جىفحرالاطتراجُجي 

 مً ألاهمُت ألهه ال ًىفي أن وِوي كسازاث وئهما ألاهم هى أن هفِل هره اللسازاث وأن ال جٌل خبرا ُلى وزق 

مس بسمخه زاؿت في ًل اإلاىافظت الؼدًدة لىالها لفؼل ألا  زؤيت استراجيجيت في العملوهرا وله ًخولب 

ُلى الاطىاق مً كبل اإلاإطظاث ألاحىبُت وجربرب أطِاز املخسوكاث ما طعى بلادة طىهاهسان الى اجساذ 

حملت مً اللسازاث والخدابحر ُلى اإلاظخىي املخلي والدولي وهرا وفم زؤٍت اطتراجُجُت لىاكّ الاكخـاد 

الخددًد هما ال هيس ى ما مسث به اإلاإطظت مً أشماث بِد أشمت ػىُب ُلى وحه الجصائسي هيل واإلاإطظت 

ت اطتراجُجُت اؿالخُت مً كبل اللادة هترن  زلُل وما جم مً جوهحر وئُادة هُيلت وله جم جدذ جـىز وزٍؤ

 للمسخـحن الخىم ُلى مدي هجاخها ُلى اإلادي اإلاخىطى والبُِد.
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جدز بالرهس ان دزاطت طلمى خخِخت  ت كد بُيذ ان إلاهازاث اللُادة الاطتراجُجُت )السؤٍت ( زخُم2012)ٍو

حن في الِساق  دوز في التهُإ للغىن الِمل هما أػازث دزاطت اًثاز ُبد  الترهحز الخىفُر( لللادة الِظىٍس

الكتها بسدمت 2006الهادي الفُدان واخظان دهؽ حالب ) ( خٌى ممازطاث اللُادة الاطتراجُجُت ُو

ُت الِساكُت الى وحىد دوز للمدزاء واللادة في جددًد اإلاظازاث الاطتراجُجُت الصبىن في اإلاـازف الاهل

وان همى الثلافت الخىٌُمُت اإلاىدؼس هى الثلافت الداُمت، واػازث دزاطت أكوي حىهسة للمـازف 

 يالاطتراجُجبالخـىز -بساض اإلااٌ البؼسي -( ألزس اللُادة الاطتراجُجُت)مسجبوت بـ: الثلافت الخىٌُمُت2014)

ت خُث جىؿلذ  ت مً اإلاإطظاث الفىدكُت الجصائٍس بالسكابت اإلاخىاشهت( ُلى الدؼازن في اإلاِسفت في مجمُى

الى ان ول مً طلىن واطتراجُجُت الدؼازن جفظسها ممازطاث اللُادة الاطتراجُجُت هما أن لهره الازحرة 

م الدازلي وزلافت  ازس غحر مباػس في ول مً طلىن واطتراجُجُت الدؼازن في اإلاِسفت مً زالٌ الدظٍى

الخِلم الخىٌُمي بِىما ال ًىحد ازس غحر مباػس إلامازطاث اللُادة الاطتراجُجُت في ول مً طلىن الدؼازن في 

لي الدازلي   اإلاِسفت واطتراجُجُتها مً زالٌ الخىحه الدظٍى

س البتروٌ خاجمت :  )طىُىدة(   RA1/Kمً زالٌ هره الدزاطت ًمىىىا اللٌى بامخالن كادة مسهب جىٍس

 -اللدزة ُلى الخفىحر الاطتراجُجي  -مىاؿفاث اللُادة الاطتراجُجُت الخالُت : فلظفت اطتراجُجُت في الِمل 

مهازة اجساذ اللساز الاطتراجُجي لىً جلل هره اإلاىاؿفاث وخدها غحر وافُت  -زؤٍت اطتراجُجُت في الِمل 

ادة.في ًل الىثحر مً اإلاِىكاث التي كد جدد مً دوزهم في  س اإلاإطظت والازجلاء بها هدى الٍس  جوٍى

 :الهىامش

ً وجدٌى زلافت الخىٌُم  بمإطظت ئطباث ُىابت ،زطالت دهخىزاه  (ُماز)بىزدًس  .1 ت للمدًٍس ججدد اإلامازطاث الدظُحًر

بد هللا ،كظم ُلم الىفع جسـف الِمل والخىٌُم حامِت الازىة مىخىزي  غحر ميؼىزة ،جدذ اػساف أ.د لخظً بُى

   2005 ئس،الجصا

ع  (هاهس مدظً مىـىز )الغالبي  .2 داز وائل لليؼس الادازة الاطتراجُجُت مىٌىز منهجي مخيامل  (وائل دمحم ؿبحي )ادَز

  2007ُمان :

ت  )هىاف طالمهىِان ، ) .3  .25،ؾ  2007ُمان داز الثلافت لليؼس والخىشَّ :( ، 1ن( اللُادة الاداٍز

 10،ؾ 2010:ُمان ،  ،داز اطامت لليؼس والخىشَّ( 1)نالادازي ( اللُادة والاػساف فاجً ُىق)الغصو ، .4

ً)نُبىد هجمهجم ، ) .5 ت في اللسن الىاخد والِؼٍس -21،ؾ  2011:ُمان  ( ،داز ؿفاء لليؼس والخىش1َّ( اللُادة الاداٍز

22 . 

ت وادازة الابخيازُالء دمحم طُدكىدًل ) .6  18ؾ:  2011،ُمان  داز الفىس لليؼس والخىشَّ(1)ن ( اللُادة الاداٍز

ت )ن(ؿبحيالِخُبي ) .7   140،ؾ:2002،ُمان (داز ومىخبت الخامد لليؼس والخىشَّ 1جوىز الفىس والاوؼوت الاداٍز

 159،ؾ:2009 الوباُت و الخىشیّ و لليؼس اإلاظحرة ،ُمان : داز 4( اطاطُاث ُلم الادازة نُليُباض ، ) .8

ت (مدمىد ًاهسهاللدة ،) .9    28 -27 ؾ:  1997،ُمان  داز شهسان لليؼس والىشَّ .الاججاهاث الخدًثت في اللُادة الاداٍز

س الادازي )نزسوث ُباض)ىز . مؼه10  135 - 134 ،ؾ:2009،ُمان  ( داز اطامت لليؼس والخىش1َّ(اطتراجُجُاث الخوٍى
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ت ِت الجدًدةداز الجامِئت الِىإلات والاهترهذ ،( الظلىن الخىٌُمي في بهازق . هه )11  205 ،ؾ:2008 ،الاطىىدٍز

مىخبت املجخمّ الِسبي لليؼس  (1)نالخفىحر الادازي والاطتراجُجي في ُالم مخغحر .وآزسون( بالٌ زلف. الظيازهت )12

 163 - 162 ،ؾ: 2010الازدن  والخىشَّ

ماٌ ن مىٌماث ئدازة و ( السیادةزلف بالٌ) . الظيازهت ،13   ألازدن  لوباُتاو  الخىشیّو  لليؼس اإلاظحرة ،داز1 ألُا

 19،ؾ:2008

ت مً اإلاإلفحن. )14 اث ولُت هازفازد ،جسحمت هىز الدائم با بىس ُبد هللا كُادة الافساد ،(  مجمُى ماٌ  إلدازةموبُى الُا

 .35-34 : ،ؾ 2011،بىطوً 

ً ، أخمد)ماهس ،. 15 تالداز الجامُِت :( الادازة الاطتراجُجُت الدلُل الِملي للمدًٍس  20 :  ،ؾ 2007 الاطىىدٍز

ان :( الخسوُى الاطتراجُجي اإلابني ُلى الىخائج ، مجُد)، الىسخي. 16  71،ؾ: 2014 كوسموبِت الٍس

بي ،)17 س اإلاىٌماث ألامىُت واإلادهُت في الجمهىزٍت الِسبُت الظىزٍت دمحم مىس ى. الُص (. دوز اللُاداث الاطتراجُجُت في جوٍى

،اهسوخت دهخىزاه في الفلظفت في الِلىم الامىُت ، حامِت هاًف الِسبُت للِلىم الامىُت ولُت  ،باػساف أ.د دمحم طُد خمصاوي 

ت  .27 : ،ؾ 2010 الدزاطاث الِلُا كظم الِلىم الاداٍز

دمان18 جى )( ماًً). فٍس اخمد الهُجان  ( فً ومىهج اللُادة الاطتراجُجُت ، جسحمت ُبد السخمان بًبيُامحن. بيوجٍس

ت بدىر ودزاطاث ـاإلاىٌمت الِسبُ  24،ؾ:2006اللاهسة ت للخىمُت الاداٍز

 49 - 47  ؾ: ،مسحّ طابم   ،. الىسخي، مجُد 19

ت طلمى. خخِخت ،)20 ( دوز مهازاث اللُادة الاطتراجُجُت في التهُإ للغىن الِمل ،مجلت الاهباز للِلىم الاكخـادًت والاداٍز

 251 ؾ: 2012، 9الِدد  4،مجلد 

بي ،دمحم مىس ى 21  38 ،ؾ: مسحّ طابم ،. الُص

  جدذ اػساف أ. د،اهسوخت دهخىزاه في ُلىم الدظُحر ( ازس اللُادة الاطتراجُجُت ُلى الدؼازن في اإلاِسفت حىهسة)أكوي .22

لىم الدظُحر كظم ُلىم الدظُحر،بظىسة ولُت الِلىم الاكخـادًتًدُاوي مفُدة حامِت مسمد زُلس   19 ،ؾ: 2014 ُو

جى بيُامحن. بي . مسحّ طابم 23 دمان ماًً و جٍس  301 ،ؾ: .فٍس

 130 ،ؾ: مسحّ طابم ، .هجم ، ُبىد هجم 24

 137 ،ؾ: هفع اإلاسحّ.25

 . 2006 ،ُمان داز الفىس :  البدث الِلمي مفهىمه وأدواجه وأطالُبه ، (ذوكانُبُداث ).26
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 امللخص :

لذي   الذاقػُت لإلهجاصو  غالنخه بخهذًش الزاثو  تهذف هزه الذساظت الى البدث في مىغىع نلو املعخهبل

لهذ شملذ غُىت الذساظت مجمىغت مً جالمُز الؿىس الثاهىي و  املخمذسظحن في الؿىس الثاهىي،  قئت الخالمُز

اث و  ريش(، مىصغحن غلى مخخلل الخخططاث 118أهثى،  192)بىانؼ  جلمُز  313نىامها  املعخٍى

مهُاط هي و  في هزا البدث مجمىغت مً ألادواث لجمؼ البُاهاث املشاد دساظتها اظخخذمذيما ، الذساظُت

ب غلي بىؾام )مهُاط جهذًش الزاث لشو و  (،2336نلو املعخهبل ملعػىد ظىاء مىحر ) (، 1963صهبرؽ حػٍش

ب قاسوم غبذ الكخاح مىس ى )و  جمذ املػالجت إلاخطاةُت و  ، يما(1981مهُاط الذاقؼ لإلهجاص لهاسمجز حػٍش

ًالخالي الخٌو  لبُاهاث الذساظت التي جم حمػها باألظالُب إلاخطاةُت ت، مػامل و  شاساثهي  اليعب املئٍى

ت وحىد وعبت هي،   و إلاسجباؽ باسظىن ، وجم الخىضل ئلى الىخاةج الخالُت يبحرة مً الخالمُز املخمذسظحن  مئٍى

، يما جىحذ غالنت ئسجباؾُت دالت ئخطاةُا بحن نلو املعخهبلدسحت غالُت مً في الؿىس الثاهىي ٌػاهىن مً 

 ٍىحذ غالنت ئسجباؾُت دالت ئخطاةُا بحن نلو املعخهبلو  ُىت الذساظت،جهذًش الزاث لذي غو  نلو املعخهبل

 الذاقػُت لإلهجاص لذي جالمُز الؿىس الثاهىي . و 

 نلو املعخهبل، جهذًش الزاث، الذاقػُت لإلهجاص، جالمُز الؿىس الثاهىي .  الكلماث املفتاحيت :

Summary :The aim of this study was to investigate the future concern and its 

relation to self-esteem and motivatio for achievement among the secondary scool 

student the study sample included a group of 310 secondary student (192 females- 

118 males)، and a number of tools were used to collect the data to be studied in 

this study this is the measure of the future concern of mesaoud sana munir (2006)، 

and the rosenberg self-esteem (1960)، and the measure of motivation for 

achievment of harmeans (1981)، the statistical data for the study data collected by 

the statistcal methods were calculated as follows frequency and percentage persen 

correlation coefficient the following results were obtaind a large percentage of 

secondary scool students suffer from a high degree of anxiety of the future there is 

also a statistically significant correlation between anxiety، and self-esteem in the 
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study sample there is a statistically significant correlation the anxiety of the future 

and the motivation for achievement in the secondary stage student  .  

Key words   :  future anxiety، self-esteem، motivation for achievement، secondary 

stage students  

  املقدمت :

املشاههىن خاضت املخمذسظحن منهم الكئت ألايثر ئوشؿاال باملعخهبل، خُث هجذهم ًترنبىن و  ٌػخبر الشباب

ت، و  رلَ خىقا منهم مً غذم جدهُو ؾمىخاتهم املادًتو  املعخهبل بخىحغ إيذ ؾلػذ مىطىس املػىٍى ٍو

( أن أؾلب ما ًثحر الهلو لذي املشاههحن والشباب هى املعخهبل ، بل أن الشاب غىذما ٌشػش بػذم  1995)

 وغىح أو غذم جدذًذ املعخهبل املنهى قاهه ٌشػش باإلخباؽ والهلو غلى راجه وغلى معخهبله ووحىده .

             (413،  2333)آسون بَُ ، 

املعخهبل ًإزش ظلبا غلى الصحت الىكعُت لذي املطابحن به خاضت ئرا حػلو ألامش بكئت ئرن  ئن نلو 

ًادًميو  الشباب معخهبلهم و  املشاههحن املخمذسظحن خُث جىػٌغ أزاس هزا إلاغؿشاب غلى مشدودهم ألا

مؼ البِئت  جكاغلهو  الػامل املإزش في غملُت جٌُل الكشدالخػلُمي يٍل، خُث ٌػخبر الخػلم بأؾىاسه املخخلكت 

التي ٌػِش قيها، ورلَ مً خالُ ئخعاظه بأهه ؾانت ؾحر مػؿلت وأهه غىطش ئًجابي في املجخمؼ، ملا ًدمله 

ً مً املالخظ أن الخالمُز املخمذسظحن  ًكٌشون و  ،مً مإهل ًجػله نادسا غلى الخىاضل والخىاقو مؼ الاخٍش

خخىقىن مً املعخهبل وما ًخبأه ل ئن الخىنػاث العلبُت الىاججت غً و   ،همبشٍل يبحر في املعخهبل ٍو

إلاهكالث  الحطش جذهىس الظشوف العُاظُت و الظشوف املحُؿت بالخالمُز هزيش منها غلى ظبُل املثاُ ال

ألاصماث ئنخطادًت الىاججت و  ئهدشاس ما ٌعمى بالشبُؼ الػشبي في سنػت واظػت مً الذُو الػشبُت،و  ألامجي،

اتهاغنها بػذ هضوُ أظػاس الىكـ الى  ما ئهجش غنها مً  ئغؿشاباث ئحخماغُت يىهظ الهذسة و  أدوى معخٍى

ئظخػماُ الىكىد لخلبُت و  ئهدشاس البؿالت  بيعب سهُبت ، ئهدشاس الششىةو  الششاةُت لذي املىاؾىحن،

الخالقاث بحن الذغاة خُى أمىس الذًً و  ئهدشاس الؿىاةل الذًيُت الذخُلت غلى املجخمؼو  الحاحاث...،

ؼ الزي ًطػب معاًشجهإلاظالمي،  مت إلالٌتروهُت...، ًل هزه و  الخؿىس الخٌىىلىجي العَش ئهدشاس الجٍش

ٍمًٌ لهلو املعخهبل الىاجج غً هزه الظشوف أن ًإزش غلى و  هكعُاث،و  أخشي  جإزش غلى أرهانو  الظشوف

هت ؾحر مباششة معخىي  ئمٍاهُاتهم، يخكؼو  رلَ بالخأزحر غلى نذساتهمو  ألاداء دساس ي للخالمُز بؿٍش

ظىء جهذًش الزاث أو ما ٌعمى بالخهذًش العلبي لزاث، خُث ٌػخبر و  الذاقػُت لإلهجاص لزي الخالمُز،

ت  للخػلمو  الذاقػُت لإلهجاص مً الػىامل ألاظاظُتو  هذًش الزاثج الخدطُل الذساس ي لذي و  الػشوٍس

  الخالمُز .

ػتو  ًخمحز الػالم املػاضش بخؿحراث، إلاشكاليت :  الاحخماغُتُهت حشمل الجىاهب غمو  جدىالث ظَش

آزاسها  اوػٌعذالثهاقُت  للكشد باإلغاقت الى جؿىس الشبٍاث إلالٌتروهُت...، و   العُاظُت، و  ،الانخطادًتو 
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أهذاف و  غلى الكشد، خُث جدىلذ خُاجه الُىمُت مً خُاة بعُؿت الى خُاة مػهذة جػؼ أمامه جدذًاث

رلَ مً خالُ ظػُه ملىايبت هزه و  الاغؿشاباثمخجذدة ججػله غشغت ملجمىغت مً و  ًىمُت مدعاسع

ًالػؿـ الىكس يالخؿىس  يب دمحم شهحر )و  الخىجش،و  الايخئابو  اث،  ( ئلى أن 2335خاضت الهلو خُث حشحر ٍص

الزي ًمثل خىف و  التي ٌشٍل خؿىسة في خُاة الكشدو  نلو املعخهبل ًمثل أخذ أهىاع الهلو ألايثر شُىغا

 (113،  2335)أخمذ غٍاشت ،  خاغشة ٌػِشها الكشد . و  مً مجهُى ًىجم غً خبراث ماغُت 

الشباب و  العلىيُت خاضت ئرا حػلو ألامش بكئت املشاههحنو  مما  نذ ٌػىد بالػشس غلى صحت الكشد الىكعُت 

جىحي لهم بٍل  التيو  املخمذسظحن، خُث ًأخز املعخهبل خحزا واظػا مً جكٌحرهم هظشا للظشوف املحُؿت بهم

جي الجامػاثو        ما هى ؾامؼ  البؿالحن... مما نذ و  مهلو هظشا لٌثرة ألامثلت الكاشلت في املجخمؼ مً خٍش

ًالخأزحر العلبي غلى الذاقػُت لإلهجاص لذيهم التي حػخبر جلَ الهىة التي جذقؼ الكشد و  ًإزش ظلبا غلى رواتهم 

غهباث في ظبُل جدهُو الخؿلب غلى ًل ما ًطادقه مً و  جدمل الطػاب،و  بذُ الجهذ،و  الى املثابشة

َػبر و  الخأزحر العلبي غلى جهذًش الزاث لذيهم الزي هى غباسة غً قهم ئهكػالي للزاث  و  إلاسجهاء،و  الخكىم 

 هزا ما ٌػىد بالعىء غلى  صحتهم الىكعُتو  غً الخهُُم إلاًجابي أو العلبي الزي ًػػه الكشد لىكعه،

ًادًميو  غلى و  يُكُت حػامل املخمذسط مػه، خُث أههو  لًٌ ًخىنل هزا غلى دسحت الهلوو  ،جدطُلهم ألا

خُث الشؾم مً الخأزحراث العلبُت لهلو املعخهبل غلى الكشد ئال أهه ًمًٌ أن ًٍىن له جأزحراث ئًجابُت 

ىضُى الو  ٍبػثه غلى بزُ الجهذ للخىضل الى خكؼ هخاةج التهذًذ،و  ٌػخبر بمثابت حهاص ئهزاس ًيشـ الكشد

 جدهُو ًل ألاهذاف املعؿشة معخهبال غلى الشؾم مً وحىد الػهباثو  الى دسحت مىاظبت مً الخٌُل

 مً هىا هؿشح إلاشٍالُت الخالُت : و  املدعاسغت الاحخماغُتالخدىالث و  خدذًاث،الو 

 الؿىس الثاهىي مً نلو املعخهبل ؟املخمذسظحن في  خالمُز الهل ٌػاوي 

 : التطاؤالث الفزعيت

 لهذ جكشغذ غً  هزه إلاشٍالُت الدعاؤالث الخالُت :و 

ت ؟و  دالت ئخطاةُا بحن نلو املعخهبل اسجباؾُتهل هىاى غالنت   جهذًش الزاث لذي جالمُز املشخلت الثاهٍى

جاص لذي جالمُز املشخلت دالت ئخطاةُا بحن نلو املعخهبل والذاقػُت لإله اسجباؾُتهل هىاى غالنت 

ت  ؟الثاهٍى

 الدعاؤالث الكشغُت هؿشح الكشغُاث الخالُت :و  ً هزه  إلاشٍالُتو لإلحابت غ

 الؿىس الثاهىي مً نلو املعخهبل . املخمذسظحن خالمُزالٌػاوي   : الفزطيت العامت
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 الفزطياث الفزعيت :

 جهذًش الزاث لذي جالمُز الؿىس الثاهىي .و  دالت ئخطاةُا بحن نلو املعخهبل اسجباؾُتهىاى غالنت 

 دالت ئخطاةُا بحن نلو املعخهبل والذاقػُت لإلهجاص لذي جالمُز الؿىس الثاهىي . اسجباؾُتهىاى غالنت 

 أهداف البحث :

 جخلخظ أهذاف البدث قُما ًلي :

 جالمُز الؿىس الثاهىي مً نلو املعخهبل مً غذمها . ةالٌشل غً صحت مػاها

ًان هىاى غالنت بحن نلو املعخهبل  جالمُز الؿىس الثاهىي. جهذًش الزاث لذيو  مػشقت ما ئرا 

ًان هىاى غالنت بحن نلو املعخهبل  الذاقػُت لإلهجاص لذي جالمُز الؿىس الثاهىي.و  البدث غً ما ئرا 

 أهميت البحث :

 جٌمً أهمُت البدث في ًىهه :

 دساظت مُذاهُت جبدث في وانؼ الخالمُز املخمذسظحن في الؿىس الثاهىي وجؿلػاتهم املعخهبلُت . 

 الىكعُت التي ًمًٌ أن جإزش ظلبا غلى الصحت الىكعُت الاغؿشاباثحعلُـ الػىء غلى هىع مً أهىاع 

ًادًمي لخالمُز الؿىس الثاهىي . و   الخدطُل ألا

 الذاقػُت لإلهجاص لذي جالمُز الؿىس الثاهىي . و  جهذًش الزاث،و  نُاط نلو املعخهبل،

 جحديد مصطلحاث الدراضت :

 قلق املطتقبل : -1

مضاحُت ظلبُت جخمحز بأغشاع  هى نلو املعخهبل هى خالت Barlow(  2334باسلى ) و املعخهبل يما ًشاهنل

ض غلى 
ّ
الخىجش البذوي والخخىف مً املعخهبل، يما أنها جخمحز بالخأزحر العلبي مً خُث ئن الشخظ ًشي

 (33،  2335)حىان ظػُذ الشخى، خؿش أو ظىء خظ ال ًمًٌ العُؿشة غلُه.  اخخمالُت

يب مدمىد شهحر ) هكس ي  اغؿشابنلو املعخهبل هى خلل أو  "( نلو املعخهبل أهه : 2335يما جشي  ٍص

ه وجدٍشل ئدساًي مػشفي للىانؼ وللزاث مً خالُ  امليشأ ًىجم غً خبراث ماغُت ؾحر ظاسة ، مؼ حشٍى

اث والخبراث املاغُت ؾحر العاسة، مؼ جطخُم للعلبُاث اظخدػاس جطؿحر لإلًجابُاث الخاضت و  للزيٍش
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بالزاث والىانؼ ، ججػل ضاخبها في خالت مً الخىجش وغذم ألامً، مما نذ ًذقػه لخذمحر الزاث والعجض 

الىاضح وحػمُم  الكشل وجىنؼ الٍىاسر، وجإدي به ئلي خالت مً الدشاؤم مً املعخهبل ونلو الخكٌحر 

املخىنػت، وألاقٍاس الىظىاظُت  دًت املعخهبلُتوالانخطا الاحخماغُتباملعخهبل، والخىف مً  املشٌالث 

 (29،  2335)حىان ظػُذ الشخى،ونلو املىث والُأط " . 

كه أ هى خبرة ئهكػالُت ؾحر ظاسة ًخملَ الكشد خاللها الخىف الؿامؼ ( غلى أهه 2338) خمذ ظػىدو ٌػٍش

الشػىس بالخىجش و  ػت،هدى ما ًدمله الؿذ ألايثر بػذا مً ضػىباث، والخيبإ العلبي لألخذار املخىن

في الخكٌحر، وغػل الهذسة غلي جدهُو ألاهذاف والؿمىخاث،  والػُو، وإلاههباع غىذ إلاظخؿشام 

 إلاهضغاجو  الشػىس بػذم ألامً والؿمأهِىت هدى املعخهبل،و  وإلاخعاط بأن الحُاة ؾحر حذًشة باالهخمام

 ( 17،  2334)أقىان هظحرة،  قهذان الهذسة غلي التريحز.  )و 

 جقديز الذاث : -2

هى و  ٍبهي غلُه لىكعه،و  هى الخهُُم الزي ًػػه الكشد Rosenberg (1965)أن جهذًش الزاث سوصهبرؽ  ًشي 

، ٍمًٌ الىظش الى جهذًش الزاث مً مىؿلو هزا الخػٍشل غلى أهه و  ٌػبر غً ئججاه للهبُى أو غذم الهبُى

 (63،  2335)حىن قٌُغ، ئخترامها أو الػٌغ. و  ئغخباس الزاث

جهذًش الزاث أهه الخهُُم الزي ًطذسه الكشد غلى راجه ئًجابُا أو   Lorence(1981) لىساوغ يما ًشي 

الخهُُم املىحب ٌشحر الى جهذًش الكشد املشجكؼ لزاجه، بِىما الخهُُم العالب ٌشحر الى جهذًش الكشد و  ظلبُا،

 (63، 2335) حىن قٌُغ، املىخكؼ لزاجه. 

كو ٌ بىكعه، ٌػمل غلى و  غلى أهه جهُُم ًػػه الكشد لىكعهCooper Smith( 1991ًىبش ظمُث ) هػٍش

 املحاقظت غلُه، 

 هامو  العلبُت هدى راجه، يما جىضح مذي ئغخهاد الكشد غلى أهه نادسو  ًخػمً ئججاهاث الكشد إلاًجابُت  و

 ( 82،  2337ئبشاهُم خلُكت، يلء. )و 

 الدافعيت لإلنجاس : -3

كالذاقػُت لإلهجاص يما ٌ  هي الشؾبت في ألاداء الجُذ وجدهُو الىجاح، وهي ( 1994قاسوم غبذ الكخاح) هاػٍش

،  2334)حىدر غضث، هذف راحي جيشـ وجىحه العلىى، وحػخبر مً املٍىهاث الهامت في الىجاح املذسس ي. 

18) 

ً ئقتراض ي2334جشي  هادًت الششبىوي)و   مخػذد ألابػاد، ًذقؼ الكشد ئلى  ( الذاقػُت لإلهجاص غلى أنها جٍٍى

املثابشة غلى بزُ الجهذ، وجدمل الطػاب، والخؿلب غلى ًل ما ًطادقه مً غهباث في ظبُل جدهُو 
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) بؿشط  الؿمىح، والخكىم، والاسجهاء مً خالُ املىاقعت وإلاظشاس غلى أن ًخم رلَ بعشغت وئظخهاللُت .

 (22،  2334خاقظ بؿشط، 

الذاقػُت لإلهجاص هي مهذاس الجزوع لبزُ الجهذ ألداء  (2339اظم الػبُذي)حػٍشل دمحم حيما ٌػشقها 

 (333،  2335)حىن قٌُغ، الىاحباث واملهماث بطىسة حُذة . 

 : امليدانيت إحزاءاث الدراضت

 الذساظت ظت املىهج الىضكي ألهه ًخذم أهذاففي هزه الذسا اظخخذممنهج الدراضت :  - 1

 : البشزيت للدراضتو  الشمانيتو  الحدود املكانيت -2 

 الدراضت : الحدود املكانيت  -أ

  وهشان . وظـ، وحىىب والًتو  ؾشب،و  مىصغت غلى ششم، اثزاهٍى 36في جمذ  هزه الذساظت

ذ هزه الذساظت  :مدة الدراضت  -ب خ أحٍش خ   2315-31-34مً جاٍس أي ملذة  2315 -32-11ئلى ؾاًت جاٍس

با.  شهش جهٍش

  خعب مخؿحر الجيغ:الػُىت   مىاصفاتها :و  الدراضتعينت  -ج

 حطب متغير الجنظ: ىسيع أفزاد عينت الدراضت ( يمثل ج11الجدول رقم )

 النطب املئىيت التكزار الجنظ

 %61.93 192 إلاناث

 %38.37 118 الذكىر 

 %111 310 املجمىع

  ُ أهثى أي ما ٌػادُ  192مً خُث الجيغ غلى  جدخىي  ( أن غُىت الذساظت 31سنم ) ًالخظ مً خالُ الجذو

غذد الزًىس في هزه  هزا ًذُ غلى أن غذد إلاهار ًكىم و  %38.07هى ما ٌػادُ و  ريش 118و %،61.93

 :العً خعب مخؿحرالػُىت الذساظت 

 حطب متغير الطن: يمثل جىسيع عينت الدراضت ( 12الجدول رقم )

 النطب املئىيت التكزار الطن

1416- 146 47,11% 

19-17 143 46,12% 

22-20 21 21,93% 

 %111 313 املجمىع

 



 بىدربالت شهزساد                                                                                      عالقته بتقديز الذاث و  قلق املطتقبل

530 
 

ظىت، خُث جهذس  22و 14ًىدطش بحن  الػمشي لػُىت الذساظت  ( أن املعخىي 32ًالخظ مً خالُ سنم )

ت للخالمُز روو  ت جهذس 68ظىت خُث بلـ غذدهم  16أيبر وعبت غمٍش  بيعبت مئٍى
َ
%، أما أدوى 21,93جلمُزا

 .% قهـ3,33بما ٌػادُ وعبت  33ظىت خُث بلـ غذدهم  22للخالمُز روو ظىت قٍاهذ 

 خعب مخؿحر املعخىي الذساس ي:الػُىت   

 حطب املطتىي الدراس ي: يمثل جىسيع عينت الدراضت( 13الجدول رقم )

 النطب املئىيت التكزار املطتىي الدراس ي

 %32,93 132 الطنت ألاولى

 %29,36 91 الطنت الثانيت

 %37,74 117 الثالثت الطنت

 %111 313 املجمىع

ت جهذس بـ  132( أهه غذد جالمُز العىت ألاولى زاهىي نذ بلـ 33ًىضح الجذُو سنم )  جلمُزا بيعبت مئٍى

ت جهذس بـ  91%، أما جالمُز العىت الثاهُت زاهىي قبلـ غذدهم 32,93 أما و  %29,36جلمُزا بيعبت مئٍى

بالخالي ًالخظ أن غذد جالمُز و  %،  37,74جلمُزا جهذس بـ 117جالمُز العىت الثالثت زاهىي قبلـ غذدهم 

، زم ًليهم جالمُز العىت ألاولى، قخالمُز العىت الثاهُت.
َ
 العىت الثالثت زاهىي هم أيبر غذدا

 خعب الخخطظ:الػُىت  

 التخصص: حطب يىضح جىسيع عينت الدراضت( 14الجدول رقم )

 النطب املئىيت التكزار التخصص

 %14,51 45 حزع مشترى آداب

 حزع مشترى غلىم 

 و جٌىلىحُا

45 14,51% 

 %9,38 29 لؿاث أحىبُتو  آداب

 %19,35 63 قلعكتو  آداب

 %16,45 51 ئنخطادو  حعُحر

بُت  %18,36 56 غلىم ججٍش

اض ي  %7,74 24 جهجي ٍس

 %111 313 املجمىع

  

شملذ ًل و  ًاهذ مخىىغت لػُىت الذساظت  ( أن الخخططاث الذساظُت34خالُ سنم )ًالخظ مً 

الخخططاث، خُث ًهذس أيبر غذد للخالمُز الزًً ًذسظىن بخخطظ آداب وقلعكت خُث بلـ غذدهم 
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ت جهذس 63  بيعبت مئٍى
َ
%، أما أدوى ظىت قٍاهذ للخالمُز الزًً ًذسظىن بخخطظ الخهجي 19,35جلمُزا

اض ي خُث   % قهـ7,74جلمُز بما ٌػادُ وعبت  24بلـ غذدهم الٍش

 :أدواث الدراضت  -3

 :دواث الخالُت ظخخذام ألا الاظخؿالغُت جم ئزباث أدواث البدث في الذساظت و  بػذ الخأيذ مً صحت ضذم

ب غلي بىؾام )-1  (.1963مهُاط جهذًش الزاث لشوصهبرؽ حػٍش

ب قاسوم غبذ الكخاح مىس ى ) مهُاط الذاقؼ لإلهجاص لهاسمجز-2  (.1981حػٍش

 (. 2336مهُاط نلو املعخهبل ملعػىد ظىاء مىحر )-3

 : وصف أدواث الدراضت

 مقياص قلق املطتقبل : -1

 قهشاث ظلبُت:  13و قهشاث ئًجابُت 13قهشة منها  23مً  ملعػىد ظىاء مىحر ًخٍىن مهُاط نلو املعخهبل

 الكهشاث إلاًجابُت :

 ال ًهلهجي جضاًذ حػامل الىاط بالششىة . -1

 غلى الػمىم ال جالصمجي قٌشة املىث . -2

 أها مخأيذ مً غذم الشظىب في إلامخداهاث املهبلت . -3

 ال جػاًهجي نلت قشص الػمل املخاخت للشباب . -5

 أشػش أن خُاحي ظدخؿحر لألخعً . -6

 أغخهذ أهجي لً أضاب بمشع خؿحر في املعخهبل . -7

 أشػش بالكشح غىذ الخكٌحر بأهجي ظأغمل في الىظُكت التي أخب . -8

 أها مخأيذ مً الخكىم في دساظتي معخهبال . -9

 باليعبت لي ال يهمجي جضاًذ ئنهُاس الػالناث إلاحخماغُت بحن الىاط . -13

 : الكهشاث العلبُت

 أشػش أن ضػىبت املىاهج الذساظُت نذ جإدي بي الى الكشل الذساس ي . -1

 أجىجش مً ونذ آلخش غىذ الخكٌحر في معخهبلي الطخي . -2

 أخش ى مً ونىع بػؼ املطاةب في املعخهبل . -3

 أهضعج غىذ الخكٌحر قب معخهبلي املنهي . -4

 ألاهترهِذ الى الكعاد ألاخالقي في املجخمؼ .و  ًضعججي أن جإدي الكػاةُاث -5

 بل .ًل ما مً خىلي ًذُ غلى أن املاض ي أخعً مً املعخه -6
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 أشػش بالخىف مً أن أضاب بدادر . -7

 أقضع غىذ الخكٌحر في غذم قهمي للمىاد الذساظُت في العىىاث املهبلت . -8

 ًػاًهجي ئهخكاع الىاصع الذًجي لذي الٌثحر مً الىاط في املجخمؼ . -9

 ًهلهجي ئسجكاع مػذُ البؿالت في أوظاؽ الشباب . -13

هت الخصحُذ :  ؾٍش

هت جذسج  املىحبت حػؿى  13الذسحاث جبػا لذسحت ئًجابُت أو ظلبُت الكهشة، خُث أهه في الكهشاث جدبؼ الؿٍش

 13غلى الترجِب، أما الكهشاث  1، 2، 3 إلاحاباث ) جىؿبو غلي، جىؿبو غلي أخُاها، ال جىؿبو غلي ( الذسحاث

 غلى الترجِب . 3، 2، 1العالبت قخػؿى إلاحاباث )جىؿبو غلي، جىؿبو غلي أخُاها، ال جىؿبو غلي( الذسحاث 

هي  63هي أدوى دسحت ًمًٌ للكشد الحطُى غليها في هزا املهُاط، بِىما حػخبر الذسحت  23و حػخبر الذسحت 

 أغلى دسحت ًمًٌ للكشد الحطُى غليها .

 مقياص جقديز الذاث :-2

بىىد أو غباساث جهِغ جهُُم الزاث الػام، منها خمعت بىىد  13مً  و ًخٍىن مهُاط جهذًش الزاث لشوصهبرؽ

ًالخالي:و  خمعت ظالبتو  خمعت بىىدو  مىحبت  هي 

 الكهشاث املىحبت:

 غلى الػمىم اها ساض ي غلى هكس ي -1

 أخغ أن لذي غذدا مً الطكاث الجُذة. -2

 باظخؿاغتي ئهجاص ألاشُاء بطىسة حُذة يؿالبُت ألاقشاد. -3

ً.و  أخغ أوي قشد له نُمخه -4  هزا غلى ألانل مهاسهت باآلخٍش

 أجخز مىنل اًجابي هدى راحي. -5

 الكهشاث العالبت:

 في بػؼ ألاوناث أقٌش بأوي غذًم الجذوي. -1

 أخغ أهه ال ًىحذ لذي الٌثحر مً ألامىس التي أغتز بها. -2

 أها مخأيذ مً ئخعاط أخُاها بأوي غذًم الكاةذة. -3

 أجمجى أن ًٍىن لي اخترام أيثر لزاحي. -4

 غلى الػمىم أها أمُل لإلخعاط بأهجي شخظ قاشل.-5

هت جذسج  الذسحاث جبػا لذسحت ئًجابُت أو ظلبُت الكهشة، خُث أهه في الكهشاث  : طزيقت التصحيح جدبؼ ؾٍش

 2،1، 3، 4 لذسحاثاملىحبت حػؿى إلاحاباث ) مىاقو بشذة، مىاقو، ؾحر مىاقو، ؾحر مىاقو بشذة ( ا 35
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العالبت قخػؿى إلاحاباث ) مىاقو بشذة، مىاقو، ؾحر مىاقو، ؾحر  5غلى الترجِب، أما في خالت الكهشاث 

  غلى الترجِب. 4، 3، 2، 1مىاقو بشذة (  الذسحاث 

هي  43هي أدوى دسحت ًمًٌ للكشد الحطُى غليها في هزا املهُاط، بِىما حػخبر الذسحت  13و حػخبر الذسحت 

 لى دسحت ًمًٌ للكشد الحطُى غليها.أغ

 نجاس:مقياص الدافع لإل -3

 الكهشاث إلاًجابُت هي راث ألاسنام الخالُت :

2،5،6،7،8،11،12،13،14،17،18،19،23،21،22،23،24،25،26. 

 الكهشاث العالبت هي راث ألاسنام الخالُت:

1،3،4،9،13،15،16،27،28. 

غلى داقؼ لإلهجاص مشجكؼ، بِىما حشحر الذسحت املىخكػت ئلى داقؼ و حشحر الذسحت الػالُت غلى هزا املهُاط 

 لإلهجاص مىخكؼ.

هت الخصحُذ :  ؾٍش

هت جذسج الذسحاث  هت الخصحُذ هي هكعها التي جم ريشها في الذساظت الاظخؿالغُت، خُث جدبؼ ؾٍش جبهى ؾٍش

إلاحاباث أ، ب، ج، د، هـ الذسحاث املىحبت حػؿى  19جبػا لذسحت اًجابُت الكهشة أو ظلبُتها، قكي الكهشاث 

، 5العلبُت قخػؿى إلاحاباث أ، ب، ج، د، هـ الذسحاث  9غلى الترجِب، أما في خالت الكهشاث   5، 4، 3، 2، 1

 غلى الترجِب. 1، 2، 3، 4

هي  129هي أدوى دسحت ًمًٌ للكشد الحطُى غليها في هزا املهُاط، بِىما حػخبر الذسحت  28و حػخبر الذسحت 

 دسحت ًمًٌ للكشد الحطُى غليها. أغلى

 :ُت املعخخذمت في الذساظت ألاظالُب إلاخطاة

ئظخخذمذ الؿالبت الباخثت مجمىغت مً ألاظالُب إلاخطاةُت ملػالجت البُاهاث التي حمػتها في الذساظت 

 ظالُب إلاخطاةُت هي:هزه ألا و  ،  SPSSلهذ اظخخذمذ خضمت إلاخطاء للػلىم الاحخماغُت و  ألاظاظُت،

 إلاخطاء الىضكي: 

 الخٌشاساث  

ت   اليعب املئٍى

 إلاخطاء إلاظخذاللي:

 مػامل ئسجباؽ لبرظىن  

 :عزض النتائج  -4
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 نتائج الفزطيت ألاولى:

 الذساظت : نلو املعخهبل لذي جالمُز الؿىس الثاهىي في دسحاث ( ًمثل جىصَؼ35الجذُو سنم )

 نلو دسحت  310 الػُىت

 مىخكػت

 نلو دسحت

 مخىظؿت

 املجمىع نلو غالُت دسحت

 313 247 44 19 الخٌشاساث

ت  %133 %79.67 %14.19 %36.14 اليعب املئٍى

ًاهذ جى  نبأ( ًمًٌ أن ههُى 35مً خالُ الجذُو سنم ) صَؼ دسحاث الهلو بحن الخالمُز ؾحر مػخذلت، خُث 

ٍليها الخالمُز و  هي أغلى وعبت،و  جلمُز شملخه الذساظت 247بىانؼ  %79.67وعبت دسحت الهلو املشجكػت 

ت نذسها  44الزًً نذس غذدهم ب و  الزًً لذيهم نلو مخىظـ ٍأحي في املشجبت و  ، %14.19جلمُز بيعبت مئٍى

 19هي وعبت نلُلت مً غُىت الذساظت بىانؼ و  36.14% ألاخحرة الخالمُز الزًً لذيهم نلو مىخكؼ بيعبت 

 جلمُز .  

    : نتائج الفزطيت الثانيت

لذي غُىت جهذًش الزاث و  ًىضح خعاب مػامل الاسجباؽ بحن نلو املعخهبل( ًمثل 36الجذُو سنم )

 الذساظت .

 مطتىي الدالت العينت قيمت "ر"

3,252 313 
3,31 

 دالت ئخطاةُا

ُ 36مً خالُ الجذُو سنم ) ًخطح أن هىاى غالنت اسجباؾُه مىحبت، دالت ئخطاةُا غىذ  ( ًمًٌ أن ههى

ت. 3,31معخىي   بحن نلو املعخهبل جهذًش الزاث لذي جالمزة الثاهٍى

 نتائج الفزطيت الثالثت :

 الذاقػُت لإلهجاص لذي غُىت الذساظتو  خعاب مػامل إلاسجباؽ بحن نلو املعخهبل ( ًمثل37الجذُو سنم )

 الدالتمطتىي  العينت قيمت "ر"

- 3,267 313 
3,31 

 دالت ئخطاةُا
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بحن  3,31لت ئخطاةُا غىذ معخىي دا أن هىاى غالنت اسجباؾُه ظالبت،( ًخطح 37مً خالُ الجذُو سنم )

ت. املعخهبل الذاقػُت لإلهجاص نلو  لذي جالمزة الثاهٍى

 مناقشت عامت للنتائج :  -5

ألاؾلبُت العاخهت مً الخالمُز الزًً شملتهم غُىت مً خالُ الىخاةج املحطل غليها ًمًٌ أن ههُى أن 

جهذًش و  هىاى غالنت ئسجباؾُت بحن نلو املعخهبلو  الذساظت ٌػاهىن مً دسحت غالُت مً نلو املعخهبل،

بهزا ًمًٌ أن ههُى أن و  الذاقػُت لإلهجاصو  غالنت ئسجباؾُت بحن نلو املعخهبلالزاث، يما أن هىاى 

 الكشغُاث الثالر نذ جدههذ.

ت لعحر الخػلمو  الذاقػُت لإلهجاص مً الػىامل ألاظاظُتو  هذًش الزاثجن ئ الخدطُل الذساس ي و  الػشوٍس

هت حُذة، خُث ٌػخبر جهذًش الزاث بىكعه، ٌػمل غلى املحاقظت و  الزي ًػػه الكشد لىكعه الخهُُم بؿٍش

 ئغخهاد الكشد غلى أهه نادسالعلبُت هدى راجه، يما جىضح مذي و  ٍخػمً ئججاهاث الكشد إلاًجابُتو  غلُه،

  h Cooper Smit ( .63:37)(1991حػٍشل ًىبش ظمُث ) يلء خعبو  هامو 

بحن و  التي جدُى بِىهو  قارا أخغ الخلمُز بأهه ؾحر نادس غلى مجابهت الظشوف الطػبت التي جدُـ به،

ت، قان بزلَ ًىظش الى هكعه هظشة دوهُت و  جدهُو أهذاقه املعخهبلُت املادًت أو ظلبُت باملهاسهت مؼ املػىٍى

هه،و  مدُؿه العلبي الزي ًىحي له بٍل ما هى ضػب وشاؾه املذسس ي، و  هزا ما ًثبـ همخهو  غهبت في ؾٍش

خُث ٌػخبر هزا اليشاؽ أو ما ٌعمى بالذاقؼ لإلهجاص بذوسه مٍىن غشوسي في املجاُ املذسس ي، خُث حػخبر 

ً ئقتراض ي مخػذد ألابػاد، ًذقؼ الكشد ئلى املثابشة غلى بزُ الجهذ، وجدمل  الذاقػُت لإلهجاص جٍٍى

الطػاب، والخؿلب غلى ًل ما ًطادقه مً غهباث في ظبُل جدهُو الؿمىح، والخكىم، وإلاسجهاء مً خالُ 

 (22:15( .)1999املىاقعت وإلاظشاس غلى أن ًخم رلَ بعشغت وئظخهاللُت خعب هادًت الششبُجي )

أهمُت  رلَ ألنو  مل مباشش لتراحؼ ألاداء الذساس ي للخالمُز،و ئهخكاع الذاقػُت لإلهجاص بذوسه ًٍىن غا

ُ و  الذاقػُت لإلهجاص جٌمً في دوسها امليشـ لعلىى إلاوعان غذم الهذسة غلى أداء و  ئهخكاغها ٌػجي الخمى

ًاهذ بعاؾتها.    املهام مهما 

قهى غامل ًجػل الكشد و الجذًش بالزيش أن لهلو املعخهبل دوس ئًجابي غلى الشؾم مً ًل جأزحراجه العلبُت 

ًاهذ دسحاث نلو و  أيثر مهاومت لألخذارو  أيثر ئظخػذادا ملجابهت الخدذًاث الظشوف املحُؿت به ئرا 

هزا ٌػجي أن نلو املعخهبل و  وشاؽ،و  خكُكت الشذة، مما ًجػل الكشد أيثر قػالُتو  املعخهبل مخىظؿت

باليعبت لخهذًش الزاث قُمًٌ لهلو يزلَ ألامش و  ٌػمل غلى الشقؼ مً معخىي الذاقػُت لإلهجاص،  

مه و  املعخهبل بذسحاجه املػخذلت أن ًجػل الكشد أيثر ئًجابُت ججاه راجه بزلَ ًطبذ أيثر وانػُت في جهٍى
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مه للظشوف،و  لزاجه ٍجػله أيثر خماظا لخدهُو و  هزا ما ًىػٌغ ئًجابُا غلى صحخه الىكعُتو  جهٍى

 ألاهذاف املعخهبلُت.

 املزاحع : 

 .2337الخىصَؼ، غمان، و  خلُكت ، غلم الىكغ التربىي، داس املعحرة اليششئبشاهُم  -1

ت لليشش -2  .2335الؿباغت والخىصَؼ، غمان، و  أخمذ غٍاشت، الؿب الىكس ي املػاضش، مٌخبت ألاهجلى املطٍش

اليشش، بحروث، و  غتالاغؿشاباث الاهكػالُت، جشحمت غادُ مطؿكى، داس النهػت الػشبُت للؿباو  آسون بَُ، الػالج املػشفي -3

2333. 

 .2334الخىصَؼ، غمان، و  أقىان هظحرة دسوصة، أظاظُاث في غلم الىكغ التربىي، داس الششوم لليشش -4

الخىصَؼ، الؿبػت الثاهُت، غمان، و  غالحها، داس املعحرة للؿباغت واليششو  بؿشط خاقظ بؿشط، املشٌالث الىكعُت -5

2313. 

 .2335الىكغ، داس الػشبُت للػلىم، بحروث،  حىان ظػُذ الشخى، أظاظُاث غلم -6

 .2335حىن قُخٌغ، خاالث الاغؿشاب الىكس ي الػهلي، جشحمت مي العُذ مهلذ، املجلغ ألاغلى للثهاقت، الهاهشة، -7
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 :ملخص

ت ل الذاخلي للشىسة الجضاةٍش ، الضواة، واملخمشلت في الغشاماث، ًخممً هزا امللاٌ أهم مفادس الخمٍى

املخمشلت في ، والهذاًا وهزا الغىاةم. هما جىاٌو أهم الىفلاث الذاخلُت للشىسة المشاةب الاؼتراواث  الخبرغاث

الخذماث ، معاغذاث الفلشاء، أحىس املجاهذًً، الغزاء، لىاصم الخشب، ؼشاء ألاظلخت  الزخحرة

خاـت فُما ، والفػىباث ؼيلتها ظلىاث الاخخالٌ للهُئاث الشىسٍت اليلفت بجمؼ ألامىاٌ إلاحخماغُت .

، غلم الخذود، والععي إلبػاد الؽػب غً الشىسةًخػلم بالخفاس الاكخفادي املفشوك غلى الشىسة 

 وإلاهشاس مً املىاوم املخشمت واملخدؽذاث.

 الكلماث املفتاحيت:  

ش الىوني ت، الؽػب الجضاةشي، حبهت الخدٍش ل الذاخلي للشىسة، الشىسة الجضاةٍش الىفلاث ، مفادس الخمٍى

ل.، الذاخلُت  ظلىاث الاخخالٌ  ـػىباث الخمٍى

Abstract : This article includes domestic financing of the Algerian revolution 

process, in terms of income sources of contributions, donations, Zakat, fines, gifts, 

taxes, penalties. It includes the overhead of a revolution at home, in the purchase 

of weapons, ammunition, supplies, war, food, Mujahedeen wages, poor aid, social 

services. This shows us the financial balance between the bodies befallen 

Abstract : This article includes domestic financing of the Algerian revolution 

process, in terms of income sources of contributions, donations, Zakat, fines, gifts, 

taxes, penalties. It includes the overhead of a revolution at home, in the purchase 

of weapons, ammunition, supplies, war, food, Mujahedeen wages, poor aid, social 

services. This shows us the financial balance between the bodies befallen 

( املخمشلت في  Harbi 2010  غملها ) اظتراجُجُتفي ولؼ ( 1)غىذما ؼشع كادة املىظمت الخاـت مقدمت:     

ت واللاهىهُت(   Yves Michaud 2004 ,   )     إلاغذاد للىفاح املعلح ض،  )  مً الىىاحي املادًت البؽٍش  بىغٍض

والخجهحزاث ، أدسوىا بأن الهُاول الخىظُمُت التي جم ولػها للبالد في املجالحن العُاس ي والػعىشي (  2008

الػشبُت ، الػمل املشجلب وهزا غملُت الخيعُم والخػاون الخاسجي مؼ البلذان املغاسبُت املادًت التي ًخىلبها

الغخباسها ؼشه أظاس ي ، جدخاج ئلى مجمىغت مً إلامياهاث املادًت والتي في ملذمتها ألامىاٌ، والذولُت

اث الذًملشاوُت ئلى ولؼ  سبؼ  فؼوهى ما د، لخىفحر معخلضماث الىفاح املعلح بلادة خشهت اهخفاس الخٍش

فشهً  800.000بـ    ولػذ الخشهت مبلغا كذس 1948اؼتراواث املىاللحن جدذ جفشف املىظمت . وفي ظىت 

ىت  املىظمت (  وملا واهذ الاغخماداث املالُت املخففت للمىظمت الخاـت كلُلت والتي  2007ًىظفي،   ) في خٍض
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فشهً جمشل معخدلاث كادة  6.000فشهً كذًم منها 100.000بـ  (2)ذ أخمذ في مإجمش صدًًكذسها خعحن أً

شي دمحم ًىظفي بأن  )  (Harbi ,1981املىاوم اث الذًملشاوُت واهذ جخفق مبلغا  ٍو خشهت اهخفاس الخٍش

ا للمىظمت 500.000بـ         ًلذس  املبلغ لم ًىً ( وبما أن رلً 2007ًىظفي،  ) فشهً فشوس ي كذًم ؼهٍش

ذ وهشان، وافُا لخغىُت هفلاث املىظمت الخاـت الزي ، (3)مما دفؼ بلادتها ئلى اللُام بػملُت الهجىم غلى بٍش

. وهظشا لىلق ألامىاٌ املخففت (2007ًىظفي،  ) فشهً فشوس ي كذًم  3170.000أخز مىه مبلغ كذس بـ  

مشل وسؼاث ألاظلخت  )  (Harbi,1981      فلذ أزش رلً ظلبا غلى بػن وسؼاجه، للمىظمت الخاـت

ً الػام وغحرها مً ألاوؽىت  التي جدخاج ئلى أمىاٌ واةلت والتي لم جىً مخىفشة ، والزخحرة في وسؼاث الخمٍى

 الىكذ. رلً

ت هما   ( 4)وغىذما ؼيلذ اللجىت الشىسٍت للىخذة والػمل       ً مً اللجىت املشهٍض دمحم جم اظخمالت غمٍى

ت وسممان بىؼبىبت الخىظُمدخلي معإوٌ  مشاكب غام في الخىظُم بدشهت اهخفاس ، في اللجىت املشهٍض

اث الذًملشاوُت ً  ولػل املشاد مً ظعي دمحم، الخٍش بىلُاف ومفىفى بً بىلػُذ ئلى هعب غمٍى

ت هى سغبت أغماء املىظمت الخاـت  حن ئلى ـفهم بهذف ئغادة أظاظُحن في اللجىت املشهٍض في حلب املشهٍض

، لخاجباإللافت ئلى الاظخفادة مً ئمياهاث الخضب املادًت  املالُت والخىظُمُت )ب، ُذ ـفىف الخضبجىخ

وهزا ٌػني أن جىظُؼ اللجىت له غذة أهذاف (   2012، غشماويألن أمىاٌ الخضب واهذ بدىصتهما. )  ( 2009

ت للخضب ) ولم ًىً بىظؼ اللجىت جدلُلها دون هعب أغماء ، كاهىهُت ومالُت، ظُاظُت اللُادة املشهٍض

ش الىوني فُما بػذ مً اظخغالٌ هدى  . ( 1994خشبي  فشهً فشوس ي  1.000.000ألامش الزي مىً حبهت الخدٍش

 مً أمىاٌ اللجىت.

S.H.A.T, 1H 1687 , Dossier N° 02,1959  ) ( كُادًحن ً ألهه ئرا وان الهذف ألاظمى مً اظخمالت غمٍى

ت لفف أغماء املىظمت الخاـت ًىدس ي وابػا ظُاظُا ًخمشل في جىخُذ ـفىف مىاللي  في اللجىت املشهٍض

اث الذًملشاوُت كفذ الخىحه ئلى الػمل املعلح بففىف متراـت فان الىظُلت إلهجاص  خشهت اهخفاس الخٍش

.  رلً الػمل وجدلُم مخىلبا  جه جخمشل في ألامٌى

الزي جلشس فُه الخعجُل باهذالع الشىسة خُث غبر غً رلً  (1) 22وغلى ئزش اوػلاد احخماع مجمىغت         

)) كلىا كىا مقتىعين بحماش على املرور إلى الكفاح أخذ املؽاسهحن في الاحخماع  باللٌى ( 2)دمحم مؽاوي

ش الىوني مً كبل مجمىغت العذ التي وبػذ  (  69ؿ ، 2010، مؽاوي )املضلح((  حؽىُل حبهت الخدٍش

وهى ما ، أؼشفذ غلى غملُت جفجحر الشىسة هما ظػذ ئلى جىفحر املىاسد املالُت التي ًدخاج ئليها الىفاح املعلح

كام البػن منهم ببُؼ أسله أو خلي  .الزًً ، حػل املجاهذون ألاواةل ًىلبىن الذغم املالي مً املىاللحن

حن بأن معاغذة الشىسة صوحخه به ذف جلذًم الذغم املالي للشىسة ) بىمالي، د.ث ( وواهذ كىاغت الجضاةٍش

ت باألمىاٌ لشوسة خخمُت لخدلُم الاظخلالٌ والخخلق مً الاظخػماس إلاظخىاوي في الجضاةش  الجضاةٍش
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(S.H.A.T, 1H 1687 , Dossier N° 02,1959  ولم ًفشك رلً إلاحشاء غلى املىاللحن فد  ) عب بل وان

ل الشىسة فمفىفى بً بىلػُذ جبرع بجضء هبحر مً أمىاله لفالح ، كادة املىاوم هم أٌو مً كامىا بخمٍى

م بللاظم باكخىاع وعبت ، مشاد بمحرازه لفالح الشىسة  هما جبرع دًذوػ، الشىسة مً اؼتراواث  %10وكام هٍش

وكام خاج بً غلت بجمؼ مبلغ مً املاٌ في ، املفالُحن غلى معخىي مىىلت اللباةل بهذف ؼشاء ألاظلخت

وملا واهذ محزاهُت )  ( Harbi , 1998مً مىاللي هاخُخه  فشهً فشوس ي 1.500.000ًلذس بـ  (3)هىاحي الظهشة 

ش كبُل اهذالع الشىسة ال جخػذي  وهى مبلغ  ( 1994) خشبي،   فشهً فشوس ي كذًم 1400.000حبهت الخدٍش

مما حػل كادة الشىسة ًلشون بخىبُم ظُاظت          شب ووىُت ؼاملتصهُذ وال ًىفي لخغىُت جيالُف خ

ل. (. وهظشا ليىن ول مىىلت 2009) بلخاج  الاغخماد غلى الزاث ليل مىىلت غلى خذي في مجاٌ الخمٍى

ت وإلامياهاث املادًت املخىفشة  لذيها خُت جخخلف غً ألاخشي مً خُث الخفاةق الىبُػُت والبؽٍش ، جاٍس

ت.وجشهض اللىة  ت وألامىُت الخابػت لالظخػماس بها فلذ أكشث لجىت العذ جىبُم مبذأ الالمشهٍض                  الػعىٍش

ت والاكخفادًت، غلى معخىي املىاوم في ؼتى املجاالث العُاظُت   ( 2010) بىلُاف ختى جخمىً ، الػعىٍش

وظلذ هزه العُاظت ، ا الخاـتمً اظخغالٌ كذساتها املادًت و جىُُف وؽاوها الػام مؼ ظشوفه ول مىىلت

ت وأغىى للشىسة ، 1956أوث  20مىبلت ئلى غاًت اوػلاد مإجمش الفىمام في  الزي أوؽأ الهُئاث املشهٍض

بػهذها املشهضي في مجاٌ اللُادة واظخغالٌ اللذساث املادًت. فىُف جمىىذ جلً املىاوم مً جىفحر املىاسد 

ىباث التي واحهذ الهُئاث امليلفت بجمؼ ألامىاٌ غلى املعخىي املالُت لهُاولها الشىسٍت .؟ وما هي والفػ

ل.؟  الذاخلي .؟ والخلٌى التي اهخذي ئليها اللادة في الذاخل لخل مؽيلت الخمٍى

ل الثورة في الداخل مصادر آ(   ت املخمشلت في وابػها الؽػبي مً : جمٍو ُت الشىسة الجضاةٍش هظشا لخفـى

ت فدعب بل ، خُث الخىظحر الخخىُي والخىفُز وجلً ألامىس ال جلخفش غلى اللماًا العُاظُت والػعىٍش

ختى هفف اللعم( مإظعاث ، املادًت بدُث لم جىً لهُاول الشىسة ) مً الىالًت جخػذاها ئلى الجىاهب

أؼياٌ الذغم داخل التراب الىوني ظىي ما ًجىد به وال أي هظام مالي مدذد أو أي ؼيل مً ، مالُت

خمشل رلً  في غذة ، ( S.H.A.T, 1H 1687 , Dossier  N°, 02 , 1959)   الشىسة  الؽػب الجضاةشي غلى ٍو

 مظاهش مً بُنها:

ش الىوني :الؼراماث  (1 وجخخلف كُمتها باخخالف وبُػت ، جفشك هلذا غلى املخالفحن للىاهحن حبهت الخدٍش

وجشفم ول غشامت ، الؽػبُتمداهم الشىسة هما جدذدها املجالغ وجدذدها مجالغ ، ملخالفت ودسحتهاا

م الصخق املػني ش ، .) املىظمت الىوىُت للمجاهذًًبمدمش سظمي جدشسه الهُئت التي كامذ بخغٍش الخلٍش

وكذ خذدث مفالح الؽشوت الفشوعُت مجمىغت مً أـىاف املخالفاث التي واهذ املذًت د.ث( ، العُاس ي

ش الىوني حػاكب ول مً اسجىبها واللُمت املال والتي مً بُنها : في ، ُت التي جفشك غلى ول مخالفتحبهت الخدٍش

فشهً  20.000خالت ما ئرا أكذم أي مىاوً حضاةشي غلى ظشكت سأط مً ألابلاس ملىاوً أخش ٌغشم بذفؼ ـ 

وئرا خىهم أي شخق مً وشف مدىمت الشىسة وأدًً السجيابه أي حشم فاهه ٌػاكب بذفؼ مبلغ ، فشوس ي

فاهه ، ذم أي شخق غلى جىصَؼ املىاد الغزاةُت لػىاـش الجِؾ الفشوس يوئرا أك، فشهيا 30.000ًلذس بـ 
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وحعلي غلىبت مالُت كاظُت غلى أي مىاوً حضاةشي امخىؼ غً جلذًم ًذ ، فشهً 30.000ٌغشم بذفؼ 

ش الىوني وان مجشوخا أو مهذد بالخىش خُث جيىن الػلىبت بذفؼ ، املعاغذة لػمى مً حِؾ الخدٍش

فشهً  15.000تري لخما وهى ًذسي بأن الؽاة التي ربدذ معشوكت فُغشم بذفؼ فشهً . أما مً أؼ 60.000

ش الىوني غلى مً ًخ ػت إلاظالمُت اوغحرها مً الػلىباث التي جفشلها كُادة حبهت الخدٍش لف حػالُم الؽَش

ٌغشم أي شخق مذمً  هما  C.A.O.M.G.G.A/120) (1957 ,  والخػلُماث امللذمت مً كبل كُادة الشىسة.

 10.000وفي خالت ما ئرا اظخمش في الخذخحن بػذ ئهزاسه ٌغشم بـ ، فشهً 5.000غلى الخذخحن بـغشامت جلذس بـ 

ػت إلاظالمُت ٌغشم  دىافى مؼ الؽَش فشهً. و في خالت كُام أي شخق بفػل ال أخالقي ٌس يء لآلداب الػامت ٍو

هما ٌغشم ، فشهً 20.000مىاوً ألخش بلشة مشال ٌغشم بذفؼوئرا ظشق أي ، فشهً 50.000بذفؼ مبلغ ًلذس بـ 

 Emmanuelle Colin –Jeanvoine  et  فشهً. 1000و 500مً كام بلىؼ أشجاس الغاباث بمبلغ ًتراوح بحن 

Stéphane )       (Derozier,2008   ػت وغحرها مً الغشاماث التي جفشك غلى املخالفحن ملبادب الؽَش

لشىسة غلى معخىي ول هُيل هظامي الخلالُذ، وهزا للخػلُماث التي جفذسها كُادة اإلاظالمُت و للػاداث و 

مشال كذسث مفالح الاظخػالماث الفشوعُت املبلغ الزي  1956مً الىالًت ختى هفف اللعم( . وفي ظىت )

حن في الذاخل بـ  م الغشاماث املفشولت غلى الجضاةٍش ش الىوني غً وٍش خفلذ غلُه حبهت الخدٍش

ولػل أن الغشامت التي واهذ جفشلها مفالح الجباًت    ( (Bougherara, 2006 .فشهً فشوس ي  200.682.126

حن وان ًشاد منها جىفحر ألامىاٌ الالصمت للشىسة  ش الىوني غلى املىاوىحن الجضاةٍش املالُت الخابػت لجبهت الخدٍش

لفاث ظىي جلً التي جدىافى ومبادب وفي هفغ الىكذ جىفحر حى مً الاهمباه، وججىب الىكىع في املخا

ػذ بزلً التزام غلاةذي، الذًً إلاظالمي أو حػلُماث كُادة الشىسة ظُاس ي ومالي مؼ الشىسة ، جشبىي ، َو

ت.  الجضاةٍش

ػت إلاظالمُت : السكاة( 2  مً وشف هُئاث خاـت جيلف مً كبل كُادة الهُاول ، ججمؼ وفلا ملبادب الؽَش

بدُث ًخم حمػها زم ، ظىت وله ما ًمىً أن ًضوي غلُه 18حضاةشي معلم بلغ ظً الشىسٍت وجفشك غلى ول 

ش بؽأنها ًدذد فُه غذد املعاهمحن ل بلُمت املبلغ، ًدشس جلٍش ، واملبلغ إلاحمالي املخفل غلُه هما ًدشس ـو

شفؼ ول رلً ئلى الهُئت الػلُا غلى معخىي الىالًت.) اجدادًت املجاهذًً لذاةشة جاباله  (1992، ٍو

حن ظىاء واهىا ملُمحن داخل التراب الىوني أو خاسحه :الضرائب  (3 هما جفشك غلى ، جفشك غلى الجضاةٍش

ت وحؽحر  (1).اللزًً لهم وؽاه اكخفادي مهما واهذ وبُػخه، ألاحاهب الزًً ًخػاملىن مؼ الشىسة الجضاةٍش

ش الىوني غلى املىاوىحن مفالح الؽشوت الفشوعُت ئلى كاةمت مً المشاةب التي واهذ جفشلها حبهت  الخدٍش

حن الزًً ًلىمىن بتربُت املىاش ي ا غلى ول سأط مً املاغض و 50ًفشك دفؼ بدُث ، الجضاةٍش  100فشهً ظىٍى

الجماٌ والبغاٌ .هما ًذفؼ أصخاب ، مً ألابلاس فشهً غلى ول سأط 300، فشهً غلى ول سأط مً ألاغىام

 فشهً فشوس ي كذًم خالٌ العىت. 15.000و  10.000العُاساث والجشاساث مبلغا ًتراوح بحن 

(C.A.O.M.G.G.A/120,1959 (  ش الىوني هما حؽحر أحهضة الاظخػالماث الفشوعُت غلى أن حبهت الخدٍش
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حن بػن المشاةب الخاـت مشل لشاةب غلىد امللىُت وامللذسة بيعبت  مً    %05واهذ جفشك غلى الجضاةٍش

ذفؼ ألاشخاؿ الزًً جدفلىا غلى املحرار غلى وعبت جتراوح ما ، كُمت العلؼ أو الػلاساث التي ًخم بُػها ٍو

 ,S.H.A.T )مً كُمت العلؼ في خالت جشوٍج العلؼ الفشوعُت  %20مً كُمت املحرار، وهدى   %05و  02بحن 

1H 1687, Dossier N° 02,1959)  .       في  1956وفي ؼهش حىان ظىت ً دفػذ مجمىغت مً املػمٍش

ىالبىن بذفؼ املبلغ كبل حني فشه 1000الجضاةش  ش الىوني، ٍو ً غلى ول هىخاس مضسوع  لفالح حبهت الخدٍش

وحؽحر ، فشهً 500.000كذسث بـ مشال دفؼ أوسوبي غشامت غً مضسغخه، (1)ففي مىىلت ظىس الغضالن، الشماس

ا ًلذس  غشفت املخاظبت ئلى أن ول أوسبي مالً لؤلساض ي الضساغُت ًىالب بذفؼ مبلغا فشهً .  600.000ظىٍى

حنوئرا وان ألاوسوبُىن واليهىد امللُمىن في الجضاةش ًذ   فزان ٌعخىحب غليهم دفؼ كُمت ، غىن بأنهم حضاةٍش

وفي ؼهش    (Colin –Jeanvoine  et Stéphane Derozier, 2008) اةشي مالُت ألصخاب ألاسك وللػلم الجض 

ش  10.000.000وصو بذفؼ مبلغ ًلذس بـ  كامذ ئخذي ؼشواث الىلل بخحزي  1955أهخىبش  لفالح حبهت الخدٍش

ل  غلى زالر  10.000.000دفؼ أخذ كذماء الىىاب بمػعىش مبلػا ًلذس ب 1956الىوني  و خالٌ ؼهش أفٍش

ودفؼ أخش بالؽلف مبلغا بـ ، فشهً 1.500.000دفؼ أخذ الىاكلحن ما كُمخه  1956دفػاث وفي ظبخمبر 

هما دفؼ الخجاس اليهىد بمذًىت املذًت مبلغا بلُمت  Emmanuelle, et)  (autre,2008 فشهً 2.000.000

فشهً . هما حػهذ املحزاب بمذًىت الجضاةش خالٌ  3.000.000فشهً وكام أخش بمغىُت بذفؼ  5.000.000

لُت  ش  165000بذفؼ  1957و حاهفي  1956الفترة املمخذة ما بحن ؼهش حٍى فشهً  لفالح حبهت الخدٍش

ت بالجضاةش مبلغا بلُمت ود، الىوني      (  Bougherara,2006) .فشهً 10.000.000فػذ ئخذي الػاةالث الثًر

مً مجمىع محزاهُت  % 50وبزلً جيىن المشاةب والشظىم الجباةُت املفشولت غلى املىاوىحن جىفش أهثر مً 

ش الىوني في الذاخل، التي  كذسث ظىت   , Emmanuelle (فشهً فشوس ي 880.000.000بـ  1958حبهت الخدٍش

وباخخالف املىىلت التي  كُمت المشاةب باخخالف سكم ألاغماٌ الخاؿ بيل جاحش أو مالً وجخخلف ) 2008

بت  دفؼ المشاةب غً وىاغُت هما كذ جخم غً  هما كذ جخم غملُت.ًخىاحذ فيها الصخق املػني بذفؼ المٍش

م سظاةل التهذًذ هما أؼاسث ئلى رلً أحهضة ألامً الفشوعُت والتي مً بُنها غلى ظبُل املشاٌ ئسظاٌ ، وٍش

فشهً  2.000.000و  10.000جتراوح ببحن  سظاةل تهذًذ بالجلفت ئلى ألاغُان بهذف دفؼ مبالغ مالُت

(Emmanuelle , 2008 (  . ًحن غلى خذ ظىاءوحؽمل جل  S.H.A.T , 1H)  التهذًذاث ألاوسوبُحن والجضاةٍش

2584 , Dossier N° 03 , 1959)  ومهما حػذدث أهماه المشاةب واخخلفذ كُمتها خعبما حؽحر ئلُه

بُت التي واهذ جفشلها ، الىزاةم ألاسؼُفُت الفشوعُت والذساظاث التي أغذها الفشوعُىن خٌى الجباًت المٍش

جشهض جلً ألاحهضة  - والتي مً بُنها.، غلى املىاوىحن فاهىا ًمىً ان وعخيخج منها بػن الخلاةمكُادة الشىسة 

حن وختى غلى بػن ألاحاهب الزًً  غلى المشاةب التي جفشلها كُادة الشىسة غلى املىاوىحن الجضاةٍش

ت مً ح، ًخىاحذون داخل التراب الىوني باًاث مخػذدة لىنها جىاظذ ما واهذ جفشله إلاداسة الاظخػماٍس

حن ت .، ألاؼياٌ غلى الجضاةٍش  واخخجاصها ألمالن املخػاملحن مؼ الشىسة الجضاةٍش
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ت ًذخل في ئواس ؼػبُت  - ت بخلذًم الذغم املادي )ومىه املالي( للشىسة الجضاةٍش كُام مخخلف الفئاث الجضاةٍش

وأن ول حضاةشي غلُه أن ، الشىسة وكىاغتهم بأن اظترحاع العُادة الىوىُت ئهما هي معإولُت الجمُؼ 

ش ووىه بالص يء واللذس الزي واهىالكا مً كىاغتهم الذًيُت التي جشي بأن ، ٌعخىُؼ غلُه ٌعاهم في جدٍش

وال ٌػذ رلً في هظشهم جمشدا أو غفُاها بلذس  (2004، ) الػشُمً الجهاد باملاٌ ملذم غلى الجهاد بالىفغ

 ما ٌػذ كُاما بالىاحب الىوني.

جلً المشاةب و ئن اخخلفذ كُمتها ئال أنها واهذ ؼاملت بدُث أنها معذ املالن والخجاس هما هالخظ بأن  -

حن أو أحاهب حن، ظىاء واهىا حضاةٍش ومػاملت ول مً ًلىً ، خاـت أوالةً الزًً واهىا ًذغىن بأنهم حضاةٍش

د الخفٌى ولِغ مجش ، ًذٌ غلى وحىد سؤي بػُذة املذي لشحاٌ دولت ، بىفغ املػاملتغلى أسك الجضاةش 

 غلى ألامىاٌ.     

ت في الذاخل الاشتراكاث (4 ومً بحن أؼياٌ ، : بما أن الؽػب الجضاةشي هى املمٌى الشةِس ي للشىسة الجضاةٍش

ل  ل الشىسة.في التي واهذ حػذ ، غملُت إلاؼترنرلً الخمٍى   بذاًت الشىسة الىظُلت املشلى لخمٍى

C.AO.M.G.G.A, 3R/573, Dossier,) 1958 . )  وسغم الاظخلاللُت املػىاة ليل هُئاث الشىسة في الذاخل

ث ئال أن املبلغ ألادوى إلؼتراواث املىاوىحن خذد والخاسج في هُفُت جدفُل مىاسدها املالُت ووشق ئهفاكها 

هما خذد مبلغ ، فشهً فشوس ي ليل حضاةشي مىظف  200( بـ 1956-1954)  خالٌ املشخلت ألاولى مً الشىسة

وبما أن ول مىىلت ) زم والًت (   د.ث (، املذًت، يل جاحش.) املىظمت الىوىُت للمجاهذًًفشهً ل 20.000

ومً زم جدذًذ كُمت الاؼتران لعيانها . ففي جبعت مشال خذدث ، واهذ ميلفت بىلؼ حشد ملىاسدها املالُت

   باليعبت للمالن. فشهً 20.000و  10.000و ما بحن ، فشهً باليعبت للمىظفحن 10.000كُمت إلاؼتران بـ 

فدعب  .(  C.A.O.M G.G.A, 7G/1220, 1962) مً والًت ألخشي   الاؼترانووان الخباًً واضخا في مبلغ 

بـ   1957مفالح الؽشوت الفشوعُت فان كُادة الشىسة في هىاحي كعىىُىت مشال خذدث كُمت الاؼتران ظىت 

س، أما باليعبت للػماٌ فدذد باليعبت للخجا فشهً 5.000و 3.000فشهً باليعبت للمىظفحن وما بحن  5.000

حن 90و 500فشهً للػماٌ املإهلحن وما بحن  1000مبلغ   ,7G/ C.A.O.M G.G.A 1220 .(فشهً للػماٌ الُذٍو

ش الىوني لػبذ دوسا هبحرا مً أحل  1957) هما حؽحر أحهضة الاظخخباساث الفشوعُت ئلى أن حبهت الخدٍش

ل في املذن التي جأزشث بما جشجب غً ئلشاب الشماهُت أًام ظىت  خاـت في  1957ئغادة جىظُم  ؼبىت الخمٍى

وكذسث ألاحهضة ألامىُت  مذًىت الجضاةش التي حػذ املمٌى الشةِس ي للىالًت الشابػت و لغحرها مً الىالًاث.

م  فشهً   15.063.000 بـ  1956املىاوىحن خالٌ ظىت  اؼترانالفشوعُت املبلغ املخفل غلُه غً وٍش

(,2006 Bougrara  . )ػذ هزا املبلغ كلُل حذا ئرا ما غلمىا بأن املىىلت ألاولى مً الىالًت الشابػت  (1)َو

فشهً و كذسث هفلاتها  22.189.111مشال مً الخفٌى غلى مبلغ كذس بـ  1959خالٌ ظىت لىخذها جمىىذ 

 (C.A.O.M )، فشهً فشوس ي 151394فشهً         وبزلً وان محزان مذفػىغاتها غاحضا بمبلغ  23.640.505بـ 

G.G.A., 7G/1220, 1962  
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ها ئال أن مبالغها حػذ مدذودة بالىظش ئلى ئال أن ما هالخظه هى أن كُمت اؼتران املىاوىحن سغم أهمُت       

ففي الىالًت الشابػت مشال لم جىً الشىسة ، املبالغ ألاخشي     هما جخخلف مذاخُل الشىسة مً والًت ألخشي 

ً  1957حػاوي مً العجض املالي ئلى غاًت  هظشا لىفشة مذاخُلها وجىفل الؽػب بخىفحر مخخلف مظاهش الخمٍى

) املىظمت الىوىُت  الزي دغذ ئلُه كُادة الشىسة   أًام لىً بػذ ئلشاب الشماهُت التي جدخاج ئليها الشىسة

ش الىوني  (2)زم مػشهت الجضاةش (1)د.ث(، املذًت، للمجاهذًً واللزان جشجب غنهما جدىم هظام حبهت الخدٍش

ل الشىسة في  (2005) بً جىمي،  بؽيل حضتي ومخباًً ً وجمٍى املذن . هما أن  وهى ما أزش ظلبا غلى غملُت جمٍى

إلاهشاس مً املخدؽذاث واملىاوم املخشمت ومشاكبت اكخفادًاث الؽػب الجضاةشي أزش هزلً غلى جشاحؼ 

مذاخُل الشىسة. )املىظمت الىوىُت للمجاهذًً املذًت، د.ث( هما أزشث غملُت غلم الخذود الؽشكُت 

. والزي ٌػذ أٌو خي 1957خىبشخالٌ الفترة املمخذة ما بحن حىان وأه(3)والغشبُت بمىحب خي مىسَغ

ت غً ححرانها في ول مً جىوغ ، جمػه ظلىاث الاخخالٌ في الجضاةش دفاعي بهذف غٌض الشىسة الجضاةٍش

خالٌ الفترة املمخذة بحن دٌعمبر  (4) (Challe Maurice)زم كام ؼاٌس مىسَغ . ((Sylvie , 2010 واملغشب 

ل  1958 ل 1958مابحن دٌعمبر ( 5)خي ؼاٌأي بىلؼ خي حذًذ غشف باظمه ، 1960وأفٍش  ,) 1960وأفٍش

2007 Alistair   (ل ً والخمٍى  , C.A.O.M , G.G.A )للخذ مً الذغم الخاسجي للشىسة في مجالي الخمٍى

3R/458 , 1957)   فشهً فشوس ي 500املىاوىحن ئلى  الؼتراواثمما حػل كُادة الشىسة جلشس سفؼ الخذ ألادوى ،

حن الزًً لهم مفذس دخل خالٌ الفترة املمخذة بحن ظىتي وبالخالي أـبذ رلً املبلغ  مفشولا غلى الجضاةٍش

1959-1962., 2003 )   ( Gilbert  خُت التي ومً خالٌ جففذ الىزاةم ألاسؼُفُت الفشوعُت والذساظاث الخاٍس

 وما أهذه املجاهذون وختى املىاوىىن الزًً غاٌؽىا أخذار، اظخلذ مادتها الػلمُت مً جلً الىزاةم

ت ٍش توعدؽف بػن الخلاةم املخػللت بػملُت دفؼ  ، الشىسة الخدٍش ٍش  والتي مً بُنها : ، لفالح الشىسة الخدٍش

حػذ غملُت دفؼ اؼتراواث املىاوىحن للشىسة غشبىن والئهم لها وواحب ووني غلى ول حضاةشي له دخل مػحن  -

م الىظُفتئما غً  ًملىه ول الصخق مً أمىاٌ، فان وان امللىُت أو الخجاسة، وجخخلف، باخخالف ما ، وٍش

ال ًملً ما ًلذم للشىسة فان الهُئاث املعإولت غً املالُت والؽإون الاحخماغُت هي التي جخىلى جلذًم الذغم 

وختى الثروة (( الشىسة مً الؽػب وئلى الؽػب   ))خالٌ الشىسة  املادي له وبلا للمبذأ الزي وان مىبلا

 1959املالُت التي واهذ ججمؼ خالٌ الشىسة جخفق منها وعبت مػخبرة للمىذ واملعاغذاث والتي كذسث ظىت 

وهى ما ًذٌ غلى  )    (S.H.A.T, 1H 1688, 1959للشىسة في الذاخل    ، مً كُمت املذاخُل الػامت % 47.1بـ 

مً التراب الىوني حػِؾ فيها وعبت هبحرة  ذ أي مىىلتوفي خالت ما ئرا واه  .البػذ الؽػبي وإلاوعاوي للشىسة

فانهم ٌػفىن مً دفؼ الاؼتران وجخىلى مفالح الجبهت ، مً البىالحن والزًً لِغ لهم أي دخل مادي

 معاغذتهم مادًا واحخماغُا.

حن : التبرعاث والهداًا (5 املِعىسي ، هما كذ جلذم مً كبل ألاحاهب، والتي جمىذ مً كبل املىاوىحن الجضاةٍش

جبػا للذخل العىىي أو الؽهشي للصخق ، الخاٌ   وجخخلف كُمتها مً شخق ألخش ومً ظىت ألخشي 
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حن بذفؼ مبلغ مً املاٌ ، فدعب ألاحهضة ألامىُت الفشوعُت )  ( Guentar,2004 املاهذ.  فلذ كام أخذ الجضاةٍش

ش الىوني بىىاحي بجاًت بلُمت  1957ظىت  فشهً  ودفؼ أوسوبي مبلغا بلُمت  1.500.000لفالح حبهت الخدٍش

ش الىوني بلُمت ، فشهً 1.000.000 ىت حبهت الخدٍش  2.000.000ودفؼ مىاوً حضاةشي بلاملت مبلغا لخٍض

 30.000.000زم بلُمت  1.000.000فشهً . أما في ؼلف فلذ دفؼ أخذ املىاوىحن مبلغا غلى دفػاث بـ 

 فشهً 20.000.000و  1.000.000ودفؼ مىاوً أخش مبالغ مخفشكت منها ، فشهً

(C.A.O.M.91/147 ,1959)   ش ىت حبهت الخدٍش حن وألاحاهب لفالح خٍض وغحرها هشحر مً جبرغاث الجضاةٍش

وئن واهذ ألاحهضة ألامىُت الفشوعُت جذعي بأن جلً ألامىاٌ واهذ جإخز  الىوني في مخخلف حهاث الىوً.

أن أحهضة الاظخػماس واهذ ال جخلبل فىشة مىذ  أولهما، ٌػىد لذافػحن أظاظُحنكذ فان رلً ، جدذ التهذًذ

ت غً وىاغُت وحعخخذم غباسة جدذ التهذًذ وزانهما ًخػلم باألشخاؿ ، ألامىاٌ لفالح الشىسة الجضاةٍش

خُث ًلذمىن ما ًمىً جلذًمه للشىسة زم ًفشخىن أزىاء الخدلُم بأنهم أسغمىا ، املخبرغحن أهفعهم

ش الىوني باللىة.  بمعاغذة حِؾ الخدٍش

ت مً أمىاٌ ومجىهشاث وأؼُاء ، الؼىائم( 6 وهي ول ما ًخم الخفٌى غلُه أزىاء اللُام بالػملُاث الػعىٍش

ىت الشىسة.، زمُىت  (2002، ) اجدادًت بىكشة والتي ججمؼ جدذ مشاكبت املعإوٌ الػعىشي زم جىلؼ في خٍض

ت في الذاخل      ٍش ل الشىسة الخدٍش ًبلى ، رلً غً وىاغُت أو هشها وظىاء وان، ومهما اخخلفذ مفادس جمٍى

ل الشىسةلؽػب الجضاةشي هى املفذس الىخُذ ا ت ، لخمٍى وجضوٍذها بما جدخاج ئلُه مً املىاد المشوٍس

( ومً خالٌ هزه الػُىاث 2010املأوي ألالبعت  ألاغىُت الذواء وغحرها مً املعخلضماث.) بىمالي، ، والغزاء

ت   ًمىً أن وعخيخج ما ًلي:بمظاهش الذغم الؽػبي للشىسة الجضاةٍش

ت - ل مً ألاظغ املادًت التي جبرص ؼػبُت الشىسة الجضاةٍش فشغم غامل الفلش الزي واهذ ، ٌػذ الخمٍى

حن مً ممخلياتهم و أكهشتهم بؽتى أهىاع المشاةب، ظلىاث الاخخالٌ ظببا فُه ، خُث حشدث الجضاةٍش

و وولػذ الىشحر ، ح ألي وؽاه اكخفاديوأسغمذ الىشحر منهم غلى الػِؾ في مىاوم هاةُت حشداء ال جفل

منهم في املخدؽذاث أو أسغمتهم غلى الهجشة ئلى ما وساء الخذود بهذف غٌض الؽػب الجضاةشي غً زىسجه 

ئال أن ول جلً المغىه   ( 2013، ) مٍشىػ ومىه الذغم املالي، ومىػه مً جلذًم ول أؼياٌ الذغم لشىسجه

ش الىوني ئلى أن  لم جبػذ الؽػب الجضاةشي غً دغم زىسجه . وحؽحر الىشحر مً ؼهاداث أغماء حِؾ الخدٍش

بل ختى لذي ألاشخاؿ الزًً ، غملُت حمؼ الخبرغاث لم جىً في أوظاه ألاشخاؿ ألاخشاس فدعب

ش الىوني الزًً ؼيلىا  ولػىا سهً الاغخلاٌ وفي غُاهب السجىن مً املىاوىحن وأغماء حِؾ الخدٍش

، وهزا ٌػبر غً البػذ الؽػبي للشىسة  ( 2001، خىاس، ) دًشة ث الػلابُت.ؼبىت لذغم الشىسة داخل املإظعا

، الاحخماعي والاكخفادي، الػعىشي ، ظىاء في املجاٌ، الزي وان مجعذا في حمُؼ ألاوؽىت التي جلىم بها

حن  ئال أن اليل جدمل أغباء الشىسة.، وسغم إلاخىاس التي واهذ مدذكت بالجضاةٍش
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ش ئرا وان  - حن أو لذ  كذ، الىونيحِؾ الخدٍش اظخخذم اللىة أخُاها ظىاء لذ بػن املىاوىحن الجضاةٍش

( هما جذغُه العلىاث ألامىُت C.A.O.M.91.3F/144, s.dألاحاهب  لخدفُل الجباًاث املالُت )

ومنها مذًىت الػاـمت التي أغُذ جىظُم ؼبىت الذغم ، ال ظُما في املذن (Emmanuelle, 2008)الفشوعُت

 ,C.A.O.M, G.G.Aبػذ ألاخذار التي غشفتها املذًىت بحن حاهفي وأهخىبش )  1957في خٍشف  املادي بها

7G/120,S.d )  . حن هما ٌػبر غً خعً حػامل بحن ، زىستهمججاه ئال أن رلً ٌػذ التزاما مادًا للجضاةٍش

ت اللىة أخُاها فزان وئن اظخػملذ ، ألاحاهب امللُمحن في الجضاةش مً أوسبُحن ويهىد مؼ الشىسة الجضاةٍش

ت كفذ فشك الالتزام العُاس ي واملادي في املُذان وججعُذا ملبذأ  دلُل غلى ـشامت الشىسة الجضاةٍش

 الفشامت في الخػامل ظىاء فُما بحن الهُئاث الشىسٍت  أو بُنها وبحن الفئاث الؽػبُت.

ش وك - ئال رلً ٌػبر أًما غلى ، ىتهاجبذو الجباًاث املخفل غليها غحر وافُت بالىظش لؽمىلُت خشب الخدٍش

ُت الشىسة ، أن الؽػب الجضاةشي هى مدخمً الشىسة وممىنها وممىلها هما ٌػبر أًما غلى خفـى

ت لم  ت التي جىبم خشب الػفاباث وجخداش ى خشب املىاحهت التي جدخاج ئلى ئمياهاث مادًت وبؽٍش الجضاةٍش

ت ليىن كادة الشىسة وبلىا أظلىب خشب الػفاب، جىً مخىفشة  اث لػذم جيافإ اللىة املادًت والبؽٍش

لت في ئداسة الخشوب  املسخشة للخشب ت لها الخبرة الىٍى وألن هزا ألاظلىب املىبم في مىاحهت كىة غعىٍش

ت ( هما أن معحري الشىسة واهىا ًلضمىن حِؾ  2011، ) مداظحن هما لها ول إلامياهاث املادًت والبؽٍش

ش هما ًلضمىن الؽػب بالخلؽف  ت فليالخدٍش وألاخز مً اللذساث املادًت ، والاهخفاء باألؼُاء المشوٍس

ش الىوني   Jean – Charles Jauffret , 2001للػذو كذس املعخىاع ) (   ألامش الزي مىً كادة حِؾ الخدٍش

 مً حعُحر الشىسة بامياهاث مدذودة حذا  وخللىا بها أهبر الاهخفاساث.

ول خعب كذساجه واملجاٌ الزي ًمىً أن ، معإولُت الجمُؼكىاغت الؽػب الجضاةشي بأن الشىسة هي  -

ت الزي ًدذد ، خاـت ملا جدذد إلاواس اللاهىوي، ٌعاهم به و هى ما حػل اليل ًإدي مهامه بيل غفٍى

ش الىوني وهزا مهمت املىاوىحن التي حػذ العىذ ألاظاس ي للشىسة في ؼتى ، ـالخُاث ول أـىاف حِؾ الخدٍش

لاملجاالث ومنها كمُت ال هلال غً ، ( هما غبر غً رلً لخمش بً وباٌ 2002، ) اجدادًت بىكشة خمٍى

قولون املىاوىحن كاةال  إذا لم ًكن عىدكم صالح فإهىا على اصتعداد لبيع جميع ، )) كاهوا ٌضألوهىا ٍو

املىظمت )  أرزاقىا ...بشرط أال جقترضوا من عىد الدول وجكون الجسائر مرهوهت عىد الاصتقالل(( 

حن واهىا مذسهحن باملعإولُت 30ؿ ، د.ث، للمجاهذًً الىوىُت فهم مً هزا أن املىاوىحن الجضاةٍش ( ٍو

 ومعخػذًً لخدملها مهما واهذ الفػاب.، الىوىُت املللاة غلى غاجلهم

ت :ب( الىفقاث الداخليت  وبالخالي ، سغم أن الؽػب الجضاةشي هى املمٌى واملمىن ألاظاس ي للشىسة الجضاةٍش

ش الىونيفهى الزي  ت لجِؾ الخدٍش ومؼ رلً ًمىش لذفؼ هفلاث ، ًخىفل بخىفحر الاخخُاحاث المشوٍس

 والتي خذدتها أحهضة الؽشوت الفشوعُت فُما ًلي:، خاـت

 حرها مً معخلضماث الخشب.غجىفحر ألاظلخت والزخحرة، و  -
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ش الىوني.  - ت لجِؾ الخدٍش  جىفحر ألالبعت الػعىٍش

 ألاحىس واملىذ الػاةلُت . -

ش الىوني. -  ئوػام وخذاث حِؾ الخدٍش

ش الىوني. -  الذغاًت والذغاًت املمادة التي جلىم بها لجان إلاغالم والاجفاٌ الخابػت لجبهت الخدٍش

(C.A.O.M, G.G.A., 7G/1220 , 1959   ) 

ش ( الىفقاث العامت : 1 ل باليعبت لجبهت وحِؾ الخدٍش كذسث ئخذي الذساظاث املخخفت في مجاٌ الخمٍى

خُت ظىت   ,S.H.A.T 1959 ,. )ملُاس فشهً فشوس ي 8.8بـ  1959الىوني مجمىع الىفلاث الػامت للىالًاث الخاٍس

1H 2734 )  خ ئلى 1959أهخىبش  21هما حؽحر دساظت أخشي ـادسة غً أحهضة الاظخػالماث الفشوعُت بخاٍس

ت جترواح ما بحن  9.4أن الىفلاث الػامت للشىسة في الذاخل جلذس بـ  ا أي بىفلت ؼهٍش و  700ملُاس فشهً ظىٍى

خُت وهزا ما حػل محز    )  C.A.O.M, G.G.A    7G/513 , s.d (. ملُىن فشهً فشوس ي  800 اهُت الىالًاث الخاٍس

 جمشل. 1959خاـت ئرا غلمىا بأن ظىت ، ملُىن فشهً  600حػاوي مً عجض مالي ًلذس بىدى 

جىبُم مخىي ؼاٌ في الجضاةش وهزا ٌػني كُام وخذاث حِؾ الاظخػماس بخذمحر البيُت الاكخفادًت  -

حن هما خذر في الىالًت الشابػت مشال. باإللافت ئلى غلم الخذود  (S.H.A.T, 1H2754 , 1959) للجضاةٍش

ت، الؽشكُت والغشبُت للبالد ال ظُما بػذ جىبُم ما ٌػشف ، وهى ما أزش ظلبا غلى اكخفاد الشىسة الجضاةٍش

ت ٍش   .(  (C.A.O.M.G.G.A.2R/162, S.d .بالخشب الاكخفادًت غلى الشىسة الخدٍش

والتي ، مجمىغت مً إلاحشاءاث الىكاةُت في املجاٌ الاكخفادي 1959هما اجخزث الخيىمت املإكخت ظىت   -

هظشا لغلم الخذود واملشاكبت املؽذدة غلى ول التراب ، مً بُنها جيلُف كادة الىالًاث بخدلُم اهخفائها املالي

ل الخاسجي ، 1957التي ؼشع فيها مىز ظىت (  C.A.O.M.G.G.3R/ 457 , 1959) الجضاةشي  مما حػل الخمٍى

  ـػب حذا.

ت   - خُت باملعاهمت في محزاهُت الهُئاث املشهٍض وفي هفغ العىت والبذ الخيىمت املإكخت كادة الىالًاث الخاٍس

 )  (Gilbert , 2003ملُىن فشهً 700و 600للشىسة في الخاسج  وكذسث معاهمت الىالًاث بمبالغ جتراوح ما بحن 

-1958سغم ولػها املالي الفػب ألامش الزي حػل محزان مذفىغاتها ٌسجل خالٌ الفترة املمخذة بحن ظىتي 

فالىالًت الشابػت مشال وان  (Emmanuelle, 2008) فشهً. 600.000.000مشال عجضا مالُا ًلذس بلُمت  1960

ا  ملُىن  20و 15محزان مذفىغاتها ًدخاج ئلى مبالغ مالُت ئلافُت جتراوح بحن  ا أي ما ٌػادٌ ظىٍى فشهً ؼهٍش

با 220 ووصغذ هفلاث الشىسة في الذاخل بؽيل غام ) .   C.A.O.M, G.G.A , 7G/513 ,S.D)ملُىن فشهً جلٍش

 والخالي: 

ت : ( 2 ت الفشوعُت ظىت الىفقاث العضكٍر وهى ، ملُاس فشهً 4.305مشال بـ  1959كذستها املفالح الػعىٍش

مىً اللٌى بان هزا     ) S.H.A.T , 1H 168 (1960 ,مً هفلاث الخشب في الذاخل،    %47.8ما ٌػادٌ  ٍو

ت ٍش ذجه الخيىمت ، املبلغ كلُل حذا بالىظش ئلى وبُػت وؼمىلُت الشىسة الخدٍش وهزا للمبلغ املالي الزي ـس

ت التي لها غالكت بالخشب واملخمشلت في وصاسة الذفاع التي خفق لها ظىت  املإكخت في الخاسج للمفالح الىصاٍس
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ملُاس فشهً زم محزاهُت  2.045ًماف ئليها محزاهُت املفالح الخاـت امللذس بـ ، ملُاس فشهً 3.6مشال  1959

وسـذث لهزه الىصاساث الشالر مبلغا ، ملُاس فشهً 0.820الكاث الػامت امللذسة بوصاسة الاجفاالث والػ

 ,C.A.O.M ملُاس فشهً أي أهثر مً محزاهُت الشىسة في وامل الىالًاث 6.425بـ  1959كذس ظىت

G.G.A ,7G/513,S.d,) ( ش الىوني بفشوعا املمٌى ألاظاس ي للشىسة  حػذ وهى ما حػل فُذسالُت حبهت الخدٍش

ل الشىسة جلذس بـ بالخ بدُث   %  83اسج خُث جشي املفالح ألامىُت الفشوعُت بأن وعبت معاهماتها في جمٍى

ت في الخاسج  %54جخفق منها وعبت  ئال ، لخغىُت هفلاث الشىسة في الذاخل والباقي ًىحه للهُئاث املشهٍض

ش الىوني في ول مً  جىوغ واملغشب بعبب غلم أن جلً ألامىاٌ هشحرا ما جبلى لذي مفالح حِؾ الخدٍش

شي سةِغ الفُذسالُت غلي  (C.A.O.M, G.G.A, 7G/513 , S.d ) الخذود. بأن الفُذسالُت خىلذ    (1) هاسون ٍو

ت ) هاسون   فشهً 4.494.538.250مشال مبلغا ًلذس بـ  1958في ظىت  ٍش (  وئلى  2012لفالح الشىسة الخدٍش

ا  1961غاًت  ا ليلم 50واهذ الفُذسالُت جخفق ظىٍى خُت. لُىن فشهً ظىٍى  (. 2012، ) هاسون والًت جاٍس

ت ليىنها      ت للشىسة في الخاسج أولذ اهخماما هبحرا للجىاهب الػعىٍش ومهما ًىً مً أمش فان الهُئاث املشهٍض

جمشل الشىسة في الخاسج خاـت ما ًخػلم بذغم حِؾ الخذود املخمشهض غلى الخذود الؽشكُت والغشبُت للبالد 

ومً زم ئمياهُت ئًفاٌ الذغم الخاسجي ئلى كادة الشىسة في الذاخل أو غلى  الخأزحر غلى كىاث الاخخالٌكفذ 

ش امللاجلت في املُذان.  ألاكل جخفُف المغي غلى وخذاث حِؾ الخدٍش

واملخمشلت في املىذ واملعاغذاث املخخلفت وجمشل هفغ اللُمت املالُت الىفقاث الخاصت بدعم الشعب : ( 3

با ت جلٍش وجخمشل ، مً مجمىع الىفلاث الػامت % 47.2مشال بـ  1959والتي كذسث ظىت ، مؼ الىفلاث الػعىٍش

الذغم للمذاسط  وجلذًم، في املىذ الػاةلُت للمجاهذًً  ومعاغذة الػاةالث املػىصة وغاةالث الؽهذاء

ت الفشوعُت ئلى أن الخذماث الا  ش الػعىٍش حخماغُت التي ًلذمها حِؾ اللشآهُت ولىلبت الػلم . وحؽحر الخلاٍس

ش الىوني للعيان جخخلف مً والًت ألخشي ومً فترة ألخشي جبػا لئلمياهاث املادًت املخىفشة  )  . الخدٍش

S.H.A.T , 1H 1688,1960)  ت كفذ وبهزا هفهم بأن كُادة الشىسة ت اهخمذ بالجىاهب الػعىٍش ٍش الخدٍش

غىاًت خاـت بالجاهب الاحخماعي للعيان باغخباسهم جدلُم الاهخفاساث املُذاهُت غلى الػذو هما أولذ 

تها .  مفذس كىة الشىسة واظخمشاٍس

ا ، لؤلظشي وغاةالث الؽهذاء ث مىذدذ  خ  املىح :  (4 بدُث خففذ ليل غاةلت جلىً في الٍشف مبلغا ؼهٍش

ادة  2000بـ  ًلذس  ا وأظاط بٍض  أما باليعبت لعيان املذن فلذ، فشهً غً ول شخق 2000فشهً ؼهٍش

ا مؼ ئلافت  5000خففذ للػاةالث املػىُت  ، وصاسة املجاهذًً)فشهً ليل شخق 2000فشهً ؼهٍش

1996 ) 

والتي جخمؼ كُمتها لئلمياهاث املادًت لللعم أو ، جلذم للػاةالث املػىصة وبذون دخلاملضاعداث :  (5

، املعاغذاثجخللى الىاخُت وهزا لللُمت املالُت التي ًخبرع بها ظيان إلاكلُم الزي جلُم فُه الػاةالث التي 
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بدُث هشحرا ما ًخم رلً أزىاء ئكامت الىالةم أو بمىاظبت ألاغُاد الذًيُت ومىاظم حمؼ املخاـُل الضساغُت 

 (2002) اجدادًت بىكشة  ىاظباث.وغحرها مً امل

ت هفقاث الاجصاالث: (6 ٍش ولزلً هجذه مً بحن ، ٌػذ كىاع الاجفاالث مً املهام ألاظاظُت في الشىسة الخدٍش

ذ لهزا اللىاع بـ ، مً اللعم ختى الىالًت (1)الهُاول ألاظاظُت لهُاول الشىسة وجلذس وعبت ألامىاٌ التي جـش

وجخخلف كُمت  ,S.H.A.T , 1H 1688 )  1960 (إلاحمالي املخفق للهُيل الخىظُمي. مً مجمىع املبلغ    5%

خُت ذ لهزا اللىاع باخخالف الىالًاث الخاٍس ومً ظشف ، وما جملىه مً اخخُاواث مالُه، املبلغ املالي املـش

 ألخش .

مجمىغت مً الفئاث التي جخلاض ى أحىسا أو مىدا مً محزاهُت  خذدث أسلُت مإجمش الفىمام( ألاجور: 7

 الشىسة وهي.

ت  الرقم  ت  الرجبت العضكٍر ت  الرقم  ألاجرة الشهٍر ت  الرجبت العضكٍر  ألاجرة الشهٍر

 3500 الضابط ألاول  07  1000 الجىدي  01

 3000 املالزم الثاوي  08 1200 الجىدي ألاول  02

ف  03  4000 الضابط الثاوي  09 1500 العٍر

 4500 الصاغ ألاول  10 1800 العٍرف ألاول  04

 5000 الضاغ الثاوي 11 2000 املضاعد 05

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2500 املالزم  06 ــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــ ـ ــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـ

 (بالفرهك الفروس ي الوحدة:)                                            

الىبِب الػعىشي بىفغ د مشجب وخذ  ، فشهً 1500في خحن خذد أحش املمشك بىفغ أحش الػٍشف أي        

ٌ ، فشهً 3500فشهً، وأحش الىبِب بـ   2500أحش املالصم أي  ) وصاسة  وهى ما ٌؽابه أحش المابي ألاو

 ( 1996، املجاهذًً

ل غلى معخىي مخخلف وئرا واهذ أسلُت الفىمام كذ خذ          دث اللىاظم املؽترهت في ظُاظت الخمٍى

ت للادة الهُاول الشىسٍت لخلذًش حجم إلاغاهاث ئال أن  الشىسة خافظذ غلى ، الىالًاث العلىت الخلذًٍش

هما أن ، لذسحت الاخخُاج ولئلمياهاث املادًت املخىفشة في ول كعم مشال وبلا املادًت للػاةالث املخخاحت

ادة الىفلاث الػامت بها بامللاسهت مؼ  الهُئاث الشىسٍت سفػذ مً كُمت املىذ امللذمت لعيان املذن هظشا لٍض

فُت التي جلل فيها وعبت الىفلاث الػامت.  ألاماهً الٍش
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ل الداخلي للثورةج(  ت الػذًذ مً الفػىباث  الصعوباث التي واجهت التمٍو ٍش : واحهذ الشىسة الخدٍش

ل، للخفٌى غلى ألامىاٌ خُت غلى جدلُم الاهخفاء الزاحي في مجاٌ الخمٍى ، ومً زم كذسة الىالًاث الخاٍس

 والتي مً بُنها: 

ين: ص( 1 ت ياصت الحصار املفروضت على الجسائٍر هظشا إلدسان العلىاث الفشوعُت لىبُػت الشىسة الجضاةٍش

ت واملادًت، فانها غمذث ئلى مداولت ججفُف وابػها املخمشلت  الؽػبي في حمُؼ أوحهه العُاظُت، الػعىٍش

ل السجباوها بخىفحر ول  مما   ، ةالاخخُاحاث املادًت للشىس ول مفادس الذغم الؽػبي لها ومنها غملُت الخمٍى

حن كفذ مىػهم مً دغم الشىسة )املجلغ  .حػل العلىاث الفشوعُت حؽذد مً مشاكبتها غلى الجضاةٍش

، خُث جم إلاهشاس مً أظالُب املشاكبت في مإظعاث الػمل (  1997   "خىاس"، الىالتي للمجاهذًً للمذًت

اف واملذ، ألاظىاق الػمىمُت، الىشكاث ن غلى ول مً ٌؽدبه فيهم غلى أنهم ًخػاملىا مؼ الشىسة ججىبا في ألاٍس

خاـت وأن العلىاث (  1999) اجدادًت  املجاهذًً لخاباله  للخفٌى غلى الذغم املادي ال ظُما ألامىاٌ

الفشوعُت واهذ جذسن حُذا بأن ول أؼياٌ الذغم املادي للشىسة جأحي مً وشف املىاوىحن، مما حػلها حؽذد 

نهاالمغي غلى غ ( 1999جاهذًً للمذًت ) مجلغ املومجاالث ئهفاكها. ملُت حمؼ ألامىاٌ ووشق جخٍض

 للشىسة ظىاء في ؼيل اؼتران، جبرعجلً العلىاث مخخلف مفالخها للبدث غً ؼبىت الذغم املالي  وولفذ

ش الىوني ل حبهت الخدٍش فهم مً  ( C.A.O.M.G.GA, 3R/455. S.d (.لشاةب وغحرها مً مفادس جمٍى هزا ٍو

ٌى الذغم املادي وخاـت ألامىاٌ ، بأن أحهضة الاظخػماس أولذ غىاًت هبحرة بهزا اللىاع للخُلىلت دون ـو

وهزا الخذماث الػامت لىخذاث حِؾ ، للهُئاث الشىسٍت ختى ال ًدعنى لها جىفحر معخلضماث الىفاح املعلح

ش الىوني و   للمىاوىحن املخػاملحن مؼ الشىسة .الخدٍش

ال ظُما بػذما أكذمذ ئداسة الاخخالٌ غلى إلاهشاس مً  في أوصاط الشعب الجسائري  كثرة البطالت(2

وهى ما أزش ، هما ابػذث الفالخحن غً اساليهم التي حػذ مفذس سصكهم، املىاوم املخشمت و       املخدؽذاث

ل الشىسة ً غلى الاؼتران ولى بذًىاس واخذ في    ظلبا غلى غملُت جمٍى بدُث لم ٌػذ بػن املىاوىحن بلادٍس

ش الىوني مً حمؼ ألامىاٌ.  ، الؽهش  ,ألامش الزي ـػب غلى  الاجداداث الىوىُت الخابػت لجبهت الخدٍش

2007) ( Michel   ل كذ جأزشث بفػل اهدؽاس املخدؽذاث  املػخلالث والسجىن لىنها وئن واهذ غملُت الخمٍى

ش الىوني داخل جلً املشاهض.  لم جخىكف بفػل ؼبىت الخىظُم التي أخذزتها حبهت الخدٍش

ت هشحرا ما جىدؽف  اكتشاف أموال الثورة :( 3 حؽحر مفالح الاظخخباساث الفشوعُت ئلى أن كىاتها الػعىٍش

ت وحعخىلي غليها. ٍش ورلً في  C.A.O.M.G.G.A, 7G/1220 ) (1961 ,ألامىاٌ التي خضنها ممشلى الشىسة الخدٍش

ظىاء فُما ًخػلم بخجفُف مفادس ، ئواس الخشب الاكخفادًت التي ماسظتها ظلىاث الاخخالٌ لذ الشىسة

حن، دخلها املالي اغخباس  و، ومىػهم مً جشبُت املىاش ي أو الاظدُالء غليها، وجذمحر اليؽاه الضساعي للجضاةٍش

ت التي ًلىىىن بها مىاوم مدشمت  الخشب ليىن  )  ( C.A.O.M, G.G.A, 2R/162,1960     املىاوم الشغٍى
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ش الىوني واهذ ؼاملت بما في رلً الخشب الاكخفادًت الؽاملت التي لها غالكت بيل  املػلىت لذ حِؾ الخدٍش

 اللىاغاث ألاخشي.

أزشث هزه الػملُت بؽيل هبحر غلى دخٌى املعاغذاث املالُت ئلى :  ػلق الحدود الشرقيت والؼربيت( 4

ا. 300.000.0000غلى ظبُل املشاٌ بـ  1956والتي كذسث في ظىت  لىونيالتراب ا  ملُىن فشهً ؼهٍش

)C.A.O.M, G.G.A.3R/ 457 19591957-1956في الذاخل بحن ظىتي للشىسة جشاحؼ الذغم الخاسجي  ( هما 

خُتجخىفل بجمؼ ألامىاٌ وئدخالها ئلى الىالًاث  هدُجت لػذم وحىد هُئت سظمُت للشىسة في الخاسج ، الخاٍس

خ  وبػذ C.A.O.M, G.G.A.3R/ 457 )   (1957 , 22/10/1957هدُجت الخخىاف أغماء الىفذ الخاسجي بخاٍس

، حؽىُل الخيىمت املإكخت والتي مً بحن أهذافها ألاظاظُت جلذًم الذغم بيل أؼياله للشىسة في الذاخل

خُت  600.0000.000   ئلى 1958ئلى الذاخل في ظىت  ٌ املبلغ املخى  ئسجفؼ ملُىن فشهً خعب املفالح الخاٍس

ل وىلحنخعب  868.700.000وبـ S.H.A.T, 1H1689)  1958 ,)الفشوعُت  ، (Emmanuelle    2008 ) ئًماهٍى

ئال ، 1957وهزا سغم العُاظت الفشوعُت الشامُت ئلى غٌض الذاخل غً الخاسج خالٌ الفترة التي أغلبذ ظىت 

 ظُاظت الاخخالٌ كللذ مً غملُت الذغم املالي الخاسجي للشىسة لىنها لم حعخىُؼ ئًلافه.أن ما ًىً كىله أن 

ومً هىا ًمىً أن وعخيخج بأهه سغم ظُاظت المغي املماسظت مً كبل ظلىاث الاخخالٌ غلى العيان         

اف إلبػادهم غً الشىسة ومىػهم مً جلذًم ول أؼياٌ الذغم املادي  ظىاء واهىا ملُمحن في املذن أو ألاٍس

حن مشل إلاهشاس مً املىاوم ، لها ت لذ الجضاةٍش وكُام جلً العلىاث بخىبُم الػذًذ مً العُاظاث الضحٍش

غلى جدشواتهم ووؽاوهم  العُاس ي السجىن املػخلالث وفشك مشاكبت مؽذدة ، املخدؽذاث، املخشمت

لً العُاظت سغم خىىستها الاكخفادي بهذف ئخذار اللىُػت الخامت بحن الؽػب وزىسجه  ئال أن جو 

ول أهذافها و اظخىاع كادة الهُاول الشىسٍت داخل الىوً  لىنها لم جدلم، واوػياظاتها العلبُت غلى الشىسة

مً الخىُف مؼ الىلؼ الفػب بترؼُذ هفلاث الخشب والاظخغالٌ ألامشل ملبذأ ؼػبُت الشىسة مً خُث 

املادي ملخخلف ؼشاةذ املجخمؼ الجضاةشي ول خعب  وجىظُؼ غملُت الذغم، البػذ الاكخفادي ومىه املالي

هما فشك غلى ، جشظُخ مبذأ الخيافل الاحخماعي في أوظاه الؽػب الجضاةشي ئلى أبػذ الخذودو  اظخىاغخه 

املالُت لفالح الشىسة  املعاهمتألاوسوبُحن الزي ٌعخدىرون غلى املضاسع والىسؼاث الفىاغُت والخجاس 

وليىنهم ًذغىن بأنهم ، ي بدىصتهم جدفلىا غليها بؽتى الىشق غلى أسك الجضاةشباغخباس أن جلً الثروة الت

ت ودغمها غلى ألاكل مً الىاخُت ، مً أوسوبي الجضاةش فػليهم أن ًذفػىا غشبىن والئهم ملمشلي الشىسة الجضاةٍش

وأسواخهم خالٌ مشخلت الشىسة . وهزا ٌػني بأن كُادة  زم لُيىن رلً الذغم لماها ملمخلىتهم، الاكخفادًت

عخفُذ مما ًلذم  الشىسة ابخىشث أظالُب مالُت لخىخُذ املجخمؼ الجضاةشي خٌى زىسجه وحػله ًفُذ َو

للشىسة جدذ ؼػاس '' الشىسة مً الؽػب وئلى الؽػب " ودفػذ باألوسوبُحن ئلى املعاهمت املالُت لفالح 

ىت الفشوعُت . ولػل رلً ٌػىد ئلى ، تالشىسة ئما وىغا أو هشاهُ حن لفالح الخٍض ملابل ما ًبتز مً الجضاةٍش

حن بػذ الػذًذ مً الخجاسب التي غشفتها الخشهت الىوىُت بأبػادها  هضج الفىش الشىسي لذي الجضاةٍش
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ت في حم ٍش ت، الاحخماغُت والاكخفادًت لُخجعذ رلً في البػذ الؽػبي للشىسة الخدٍش ُؼ العُاظُت، الػعىٍش

 ملاـذه والزي وان مفذس كىتها وظش ـمىدها وهجاخها. 

 الهوامش : 

 :ادر واملراجع باللؼت العربيتصملقائمت اآ(   

خُت ملجاهذي داةشة بىكشة والًت البلُذة2002، اجدادًت املجاهذًً لذاةشة بىكشة .1 بملش بلذًت خمام ، ، الىذوة الخاٍس

 ملىان ) البلُذة(.
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ت " ـاوػىا أٌو هىفمبر  ، 2009 ، بلخاج ـالح .4 خ الشىسة الجضاةٍش  الجضاةش. ، ، داس الىخاب الخذًث1954جاٍس
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 جضاةش الػاـمت .ال، ألابُاس
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ىػ أخمذ .14 خ الجضاةش الخذًث واملػاـش ، 2013 ، مٍش ٌ ، دساظاث وأبدار في جاٍس ، مإظعت هىىص الخىمت، الجضء ألاو

 الجضاةش .

يب كبي، معاس مىالل،  2010 ، مؽاوي دمحم .15  الجضاةش  .، ميؽىساث الؽهاب، جشحمت ٍص

م ئلى هىفمبر، املىظمت الىوىُت للمجاهذًً .16 ٌ ، ) د.ث (   الىٍش ، حػلُب لخمش بً وىباٌ، الجضء الشالث، املجلذ ألاو

 دًىان املىبىغاث الجامػُت الجضاةش .
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احت وجأؾِـبالص اإلاٛغب اللضًم  ئلىمً الؿاخل الىىٗاوي  الفُيُلُحنبٗض اهخلاٌ   ،كَغ

، واضح ٖلى الضًاهت املحلُت الىىمُضًت جأزحرانُدبىا مٗهم ٖاصاتهم وجلالُضَم وصًاهتهم التي وان لها 

 أقياٌازظ  الخأزحرَظا  ئنوهجض ، هُفُت الٗباصة وختيوالُلىؽ الضًيُت  لئللهتحضًضة  أؾماءفٓهغث 

ًاهت الىافضة م٘ املحلُت وفُه مً اإلآاَغ الضًيُت ضاهضمجذ ال وئماان ْهغث مٗبىصاث حضًضة  فاما ،ٖضة

 التي بلُذ ٖلى خالها ولىً جُىعث لخدىاؾب م٘ الٓغوف الجضًضة .

 الداخلية على النوميد: لدًنيةا التأثيرات -1

صًاهتهم التي ال جسخلف ًٖ صًاهاث ألامم الىزيُت ئال مً خُث جفانُل الٗباصاث وجمازُل  وان للبربغ

ت مىظ ، اإلاٗبىصاث التي هي مً جىاب٘ اللٛاث وبجزوٌ الفُيُلُحن بؿىاخل بالص البربغ وئكامتهم ملحُاث ججاٍع

احت نهاًت ألالف الثاهُت كبل اإلاُالص لم  ًلم مٗاعيت مً َغف الؿيان املحلُحن، إلاا جأؾؿذ مضًىت كَغ

لت. 814  1كبل اإلاُالص لُإهض َبُٗت الٗالكاث الؿلمُت بُنهما إلاضة ٍَى

حروا بٌٗ ما  م في هثحر مً َغائم ٖباصتهم ٚو احُىن جأزغوا بهم في ٖلُضتهم وكلضَو وإلاا حاوعَم اللَغ

 2وعزٍى ًٖ أؾالفهم.

احُحن في هثحر مً املجاالث والتي ْهغث في ألايغختبغف البر وكض بضأ جأزغ هبحر مً َ لت  ،غ لللَغ وفي ٍَغ

خلاص أًًا، هما ٌكحر أًًا أن في نهاًت اللغن الثالث ت مؿخللت  كبل اإلاُالص الٖا ئلى وحىص زالر ممالً بغبٍغ

احت" و وهي مملىت  3"هىمُضًا" بكُغيها "اإلاانُل" و"اإلاانُهل" ومملىت مىعٍخاهُا. "كَغ

لُا هلُت جدٌى في اإلاٗخلضاث اللُبُت ئط َغأ ٖليها  ئط ًمثل الضزٌى الفُيُليي ئلى قماٌ ئفٍغ

 4جُىعا واضحا وحٗغيه للخأزغ بالضًاهت الىىٗاهُت الكغكُت فاهضمجذ الضًاهت الفُيُلُت في الضًاهت اللُبُت .

م أنىلها الكغكُت البُٗضة وناعث في احُت كض ججيؿذ ٚع اللغن الثالث والثاوي  فيأن َظٍ الحًاعة اللَغ

ت اإلاخٗضصة مثل "بٗل خمىن" أَم آلهتها هدُجت كبل اإلاُالص  جغهُبا للٗىانغ الكغكُت وللٗىانغ البربٍغ

ت خلُلُت صامذ في جُىعَا  "خمىن "ئلى  "بٗل"اهًمام  احُت بغبٍغ لهظا فلض جيىهذ في هىمُضًا خًاعة كَغ

احت.  5ػمىا بُٗضا بٗض ؾلٍى كَغ

ت مً هفىؽ أَلها مخدىمت في ؾلىواتهم املخخلفت مؿُُغة ٖلى ىاهذ مخمىَظٍ الضًاهت التي و

احُت ْاَغة مُل اللُبُحن ئلى الخٗلم بالؿماء  م وهٓغتهم للحُاة وكض حؿضث الضًاهت الىزيُت اللَغ أفياَع

احُت في أوؾاٍ  ت التي واهذ مٗغوفت ٖىضَم مً كبل، وعبما ًفؿغ حٛلٛل الضًاهت اللَغ وألاحغام الؿماٍو

ت.ألا  احت ، 6َالي ليىنها اؾخجابذ ئلى َظٍ الجٖز وحٛلٛلذ َظٍ الضًاهت الكغكُت في مىاَم لم جىً جابٗت للَغ

احُت  حر مباقغة، خُث أزظ الىىمُضًىن اإلاٗخلضاث اللَغ مً الىاخُت الؿُاؾُت بُغق ؾلمُت ٚو
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ا إلاٗخلضاتهم وجهىعاتهم اللضًمت. م زم يمَى ا خؿب أفياَع اجي فلض ٖغف َظا الخ، 7وجغحمَى أزحر اللَغ

 .8مضة أهثر مً ٖكغ كغون، أي في مضة أهثر بمغجحن مً اإلاضة التي بلُذ بها

احُت التي ٖبضَا الىىمضًحن ومماعؾتهم  خجلى جأزحر اإلاٗخلضاث في الىىمُضًحن مً زالٌ آلالهت اللَغ ٍو

احُت ،وهظلً في َغق صفً مىجاَم .  9الُلىؽ والكٗائغ الضًيُت اللَغ

احُت اللضًمت والُلىؽ الضًيُت هما هي جماماخُث ْلذ الٗاصاث  لى وحه الخهىم في  ،اللَغ ٖو

ٗىص ؾبب َظا  اإلاىاَم الضازلُت، وفي اللغي التي واهذ أكل كابلُت لخأزحر الحًاعة الغوماهُت الجضًضة َو

احت.  10الخأزحر ئلى زبرة الىىمُضًحن الظًً زضمىا في حِل كَغ

ت في طلً املجخم٘ ئلى حاهب الٗىهغ وطلً مً زالٌ الامتزاج الىاضح بحن ٖضص  مً الٗىانغ الحًاٍع

اجي الفُيُلي وحض الٗىهغ اللُبي املحلي والٗىهغ الُىهاوي اإلاخضازل في بٌٗ مجاالث املجخم٘  ،اللَغ

اجي خُث ؾاَم َظا الامتزاج ئلى اهخلاٌ ال ىمُضًحن مً الاوٗؼالُت وؿبُا ئلى مجخم٘ مخُىع له ىاللَغ

ش مىُلت  11البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ. فاٖلُت في جاٍع

:آلالهة القرطاجية في نوميدًا  -2 

اجي واهدكغث ٖباصجه في ٖهض "ماؾِىِؿا" وما بٗضٍ خُث ْهغ  "بٗل خمىن "جبنى الىىمُضًىن ٖباصة  اللَغ

اجي، هما جبىى ٖباصة ؤلالهت  لي والبٌٗ ًغي أهه كَغ ازخالف هبحر خٌى أنىله فمنهم مً ًغي أهه ئفٍغ

احُت "جاهِذ" التي أنبد ذ أَم اإلاٗبىصاث ٖىضَم هما اَخم ملىن الىىمُضًىن باإلاٗخلضاث الضًيُت اللَغ

احُت وهما ًبضو أنها هخاج اهضم اج اإلاٗبىصاث الفُيُلُت "ئالث" الخانت بالؼعاٖت، فهي آلهت كَغ

ت فهي خامُت املحانُل الؼعاُٖت.و  12"ٖكتروث" ولها زهائو ؾماٍو

 13أن ألاَالي حؿمىا بأؾماء صًيُت ميؿىبت ئلى آلالهت مثل "مؿخيبٗل"ومً مٓاَغ الخأزغ بالضًاهت الكغكُت 

"، وفي ئوكاء الىثحر مً اإلاٗابض آلالهُت املخههت لٗباصة بٗل خمىن وجا ِذ والتي هو"أطع بٗل" و "بض مللٍغ

أوكأث لبٗل خمىن ٖلى أبىاب ول مضًىت مهمت منها مٗبضة اإلاىحىص ٖلى حاهب اللهغ اإلاليي "بؿحرجا" 

ت بىهُلُت هثحرة منها مٗبض "الحفغة"كؿىُُ  14ىت َظٍ اإلاضًىت التي ٖثر فيها ٖلى مىاك٘ أزٍغ

جا مً الٗانغ  ماعجه حكيل مٍؼ وأما ًٖ ألايغخت اإلالىُت والجضًغ بالظهغ أن َىضؾت "اإلاضٚاؾً" ٖو

ت ت وجلالُض بغبٍغ لُت ومهٍغ احُت وئٍٚغ بر وكبر الغومُت ًغي "حىصاؽ" مً حهت أزغي أن ٖباعة ك، اللَغ

 15ي اللبر اإلاليي"نالغومُت التي اؾخٗملها الٗغب بٗض الفخذ بالص اإلاٛغب أنلها فُيُلي وحٗ

بضو أن َظا  وأما ًٖ ألايغخت البرحُت أو قبيهت باألبغاج فلض قُضث في اللغن الثالث والثاوي كبل اإلاُالص، ٍو

ب ًٖ جلالُض البى ت اللضًمت، هما أن َاًاالىٕى مً اإلاضافً ٍٚغ ىان ٖضة مإقغاث جضٌ ٖلى أن ث الجىائٍؼ

ىانٍغ الهىضؾُت حكبه ئلى خض بُٗض ألايغخت اإلاىدكغة ٖبر  أنٌى َظا الىٕى قغكُت، فمٓهٍغ الخاعجي ٖو

ذ اللضٌـ.  16خىى البدغ اإلاخىؾِ في فىُلا وؾىعٍا مثل يٍغ
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اجي ٖلى خىى البدغ اإلاخىؾِ زم جًاٖفذ زالٌ خ ىم وأن َظا الخأزحر الكغقي ْهغ زالٌ الىحىص اللَغ

ت في اللغهحن الثالث والثاوي كبل اإلاُالص وبلي َظا الىٕى مً الٗماعة زالٌ الفترة الغوماهُت.  17اإلامالً البربٍغ

ذ "الخغوب" الظي ًغي البٌٗ أهه مؿخىحى م اجي، الظي ًٓهغ ٖلى حبهاث  ًئيافت ئلى يٍغ الخأزحر اللَغ

احُىن في أوازغ ٖهضَم أو الخجىفُ ت أو الُىف اإلاهغي الكائ٘ ٖىض البىاء التي اؾخٗملها اللَغ

احُحن.  18اللَغ

الىثحر مً الىهب، والتي ًمىً أن جإعر بؼمً "ماؾِىِؿا"  بها وما جظهٍغ أًًا الُفاًت بؿىؾت التي وحض

وفي فتراث الخلت ٖغفذ هىمُضًا ئوكاء الىثحر مً اإلاٗابض املخههت لٗباصة بٗل خمىن وجاهِذ وكض صلذ 

ت التي وحضث في أماهً مسخلفت مً هىمُضًا، جىوـ الجؼائغ منها الىفىط التي جدمل واحهاث  البلاًا ألازٍغ

ت التي وحضث في اإلاٗابض  اإلاٗابض البىهُلُت ونىع آلالهت البىهُلُت ٖلى الىلىص الىىمُضًت والبلاًا ألازٍغ

ث اا"، خُث وحضث أصو بؿ"ماؾُيؿا" و"مؿُ حٗىص ئلى فترةهمٗبض "خضعمىث" و"مٗبض الحفغة" بؿحرجا التي 

احُت ئيافت ئلى الىلىف التي وحضث في هىمُضًا، والتي جمثل ئَضاءاث وصٖىاث  مكابهت لؤلصواث اللَغ

احُت زانت بٗل خمىن وجاهِذ، خُث اؾخمغث ٖباصة َظًً ؤلا لهحن أًًا زالٌ ونلىاث لآللهت اللَغ

ؾاجىعن" ئهما "أن مٗٓم اإلاٗابض التي زههذ لئلله الغوماوي " Le CLAY.M "ًغي  خُثالٗهض الغوماوي،

ً أزظا اؾمحن حضًضًً َما "واهذ مسههت في ألانل ٌ ؾاجىعن "بٗل خمىن"، ولىً ؤلالهحن الىبحًر

 و وجضٌ الغمىػ اإلاىدكغة للمٗبىصًً بٗل خمىن و جاهِذ في اإلاضن الىىمُضًت منها كهغ إلاُت "وواًلِؿخِـ

ما خُث ٖثر ٖلى هث بضَو ت مً هلىف كؿىُُىت ٖلى أن الىىمُضًحن اٖخلضوا فيهما ٖو حر مً الكىاَض ألازٍغ

 19وعمىػ ليليهما في مسخلف اإلاضن الىىمُضًت مً ههب هخب ٖليها "ئلى اإلاىلى بٗل وئلى الغبت جاهِذ بُني بٗل"

:الطقوس الدًنية والجنائزية القرطاجية في نوميدًا  -3  

 الطقوس الدًنية القرطاجية في نوميدًا:-أ

ت هي مماعؾت ٖاصة جلضًم الطحاًا  ئن مً أَم الُلىؽ الضًيُت التي ْلذ زالٌ ٖهض اإلامالً البربٍغ

احُت. لت اللَغ ت التي واهذ مىحىصة في مضًىت هحرجا ٖلى ٖهض ماؾِىِؿا ٖلى الٍُغ  20البكٍغ

لىمىع" أهضث أن الىىمُض واهىا ًطحىن بأوالصَم ئلى ؤلالهت "مى ٖثر ٖلى هخاباث بىحرجا ويىاخيها خُث 

ت  احت ئلى ؤلاله بٗل خمىن أهضث الاهدكافاث ألازٍغ وأقاعث الىهىم ئلى َظا الىٕى مً ألاضحُت في كَغ

هىم البىهُلُت ئلى ىمً زالٌ وحىص بلاًا ٖٓمُت لؤلَفاٌ والىلِكت ًٖ َظٍ الخلالُض، هما أقاعث ال

فاٌ مً أحل ال  21لً والخام بٗباصة جاهِذ.اإلاخطحُت باأَل

ت لُال في الهىاء الُلم بدًىع حم٘ ٚفحر مً الىاؽ ًلخفىن خٌى جمثاٌ ؤلاله ًتركبىن وجخم َظٍ الخطحُ

ؿخلمها الياًَ زم ًخلضم بها هدى اإلاظبذ،  هاخب الاخخفاٌ اإلاىؾُلُىن والغاكهىن َو ٖملُت ألاضحُت ٍو

ًٗها بحن ًضي الخمثاٌ لخجزلم هدى اللهب اإلالضؽ، أما ٖ ان ما ًظبذ الطحُت بكيل ٚامٌ ٍو  ىلوؾٖغ
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ت اإلاىدكفت ال جلضم لىا نىعة واضحت وصكُلت ًٖ جلً الُلىؽ والتراجُل اإلاهاخبت  الكىاَض ألازٍغ

 22لالخخفاالث الضًيُت.

ًداولىن ئْهاع  ٙ الظي حٗل اإلاإعزحن ما ًمىىىا في مداولت ئٖاصة بىاء َغق ئحغاء جلً الُلىؽ َظا الفغا

 23بكاٖت الحًاعة البىهُلُت.

م ٖاصة ئيافت أن ٖضم جضزل الغوم لُا َظٍ الفترة ؾىي جدٍغ ان في ٖاصاث وجلالُض ؾيان قماٌ ئفٍغ

ت، أما الىٓم الضًيُت بلُذ هما هي.  24جلضًم الطحاًا البكٍغ

ت مً زالٌ آلازاع التي أهضث  اجي ٖلى الىىمُض هما طهغها آهفا في الخطحُت البكٍغ وللض ْهغ الخأزحر اللَغ

خحن وحضجا بالحفغة أن الىىمُض واهىا مً زالٌ وحىص مؿلىا الكً ئَالكا لىا طلً ختى ال ًُدؿغب ئلُ

ي وفي الىهف الثا لئلله "ملً" ًماعؾىن ألاضحُاث آلاصمُت أبغػَا نىعة لُفل مٗىق كضمه أَله هلغبان

ى جللُض  احت َو م كَغ مً اللغن الثاوي كبل اإلاُالص، وبهظا هالخٔ أن َظٍ الخلالُض صزلذ هىمُضًا ًٖ ٍَغ

فاٌ كض اؾدبضلذ كضًم ٖىض الىىٗاهُح ن والكٗىب الؿامُت الكغكُت، هما لىخٔ أًًا أن جطحُت ألَا

احتبدُ ظا في ول مً كَغ في "صوحا" مىظ اللغن الثاوي كبل ومىظ نهاًت اللغن ألاٌو كبل اإلاُالص  ىاهاث َو

فاٌ ٖىض جلضًمهم ئلى املحغكت بدُىا  25ن.اإلاُالص هما لىخٔ أًًا باللغب الىىمُضي خُث ًخم اؾدبضاٌ ألَا

وحضث في هىمُضًا مىائض اللغبان وبلاًا ئخغاق الطحاًا البضًلت هُلـ "اإلالكىمىع" خُث بلي ئلى فترة 

 26مخلضمت مً الٗهض الغوماوي.

احُت مً جيالُف باًَت الثمً والخطحُت  م مما جخُلبه اإلاٗخلضاث الضًيُت الكغكُت اللَغ لى الٚغ ٖو

ت ئال أنها وحضث اؾخجابت في هفىؽ ألاَا ا الباًَت.البكٍغ ا مخدملحن جيلفت قٗائَغ  27لي فاٖخلَى

احُت نوكض أهخج جب م بحن ألاكالُم اللَغ احُت نٗىبت في الخفٍغ ي الىىمُضًحن للمٗخلضاث الضًيُت اللَغ

احُت  واإلاىاك٘ الىىمُضًت خُث لم ًىً َىان فغق بُنهما في الضًاهت فلض خضر اهضماج بحن الضًاهت اللَغ

اجي وكض اؾخمغ ألاَ –لضؽ لؤلَالي م٘ بٗل الفُيُلي واللُبُت فاهضمج الىبل اإلا الي ًلضمىن اللَغ

ت لئلله م ئنضاع مجلـ الكُىر ألاياحي البكٍغ الغوماوي كىاهحن جمى٘ ألاضحُت  بٗل خمىن وجاهِذ ٚع

ت فلِ صون الحُىاهُت ت ئلى ٚاًت نهاًت اللغن ألاٌو بٗض ، 28 البكٍغ خُث اؾخمغ الىاؽ بالخطحُت البكٍغ

 29اإلاؿُذ.

احُحن م٘ البربغ الؿيان املحلُحن أنبذ قِئا مخمحزا بدًاعة عفُٗت، وكض  وفي ألازحر هلٌى أن جؼاوج اللَغ

اخخفٔ َظا الكٗب بخلً الحًاعة ختى فُما بٗض زغاب الٗانمت، وللض مهض الؿبُل الىخُض لئلؾالم 

لُا، هما ٖغف اهدكاع لٛت ؾامُت الُاب٘.  30وللٛت الٗغبُت ئفٍغ

:ائزية القرطاجية في نوميدًاالطقوس الجن -ب   

ت التي وحضث في مىاك٘ مسخلفت مً الجؼائغ بأن الىىمُضًحن كض جأزغوا بُغق الضفً  جفُض الكىاَض ألازٍغ

احُت ئال أن َىان ازخالف َفُف في ٖمم الؿغاصًب والىيُٗاث التي وحض ٖليها اإلاىحى.  31اللَغ
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نُاث الؿيان املحلُحن بل ماعؾتها هظلً ًجضع بىا أن وكحر أًًا أن َظٍ الكٗائغ لم جىً مً زهى 

الكٗىب ألازغي اللضًمت لهم ئلى حاهب ال ًمىً أن هخجاَل جأزحر الحًاعاث اللضًمت ٖلى الحُاة الضًيُت 

ت بفًل اخخياههم باألمم اإلاخدًغة  في اإلاٛغب أًً ججؿض اكخباؽ البربغ لبٌٗ الٗاصاث الجىائٍؼ

اجي زانت.وؾاٖضَم في طلً الخىاحض الفُيُلي في الٗ  32هض اللَغ

اجي التي حٗىص مٗٓمها ئلى فترة مخأزغة مً  اث ٖلى هثحر مً اللبىع طاث الُاب٘ اللَغ فلض هكفذ الحفٍغ

احت في الٗهض الغوماوي منها ما وحض في بىهت احت، أما بًٗها فُٗىص ئلى كَغ ش كَغ  33ؾحرجا.-جاٍع

وجمثل اللبىع ٖلى الٗمىم في خفغة أو بئر أو ؾغصاب وجيىن الحفغة أهثر احؿاٖا مً حهت الغأؽ والىخفحن 

احُحن.  34وبظلً جأزظ الٗام للجؿم ٖمىما ٖىض اللَغ

احت ولى ض ٖملها ً،أما البئر ٖىض الىىمُضًحن فهي أهثر احؿاٖا مً مثُالتها في كَغ َا أكل ٖملا خُث ال ًٍؼ

ظا البئر مؼوص بؿاللم ًٖ زالزت أمخاع مث ل اللبىع التي وحضث في بئر كىعاًت ٚغب الجؼائغ الٗانمت، َو

احت ولىً ال ًمىً أن ججض  للىنٌى هدى أؾفل البئر، وهٓغا لللت الٗمم حٗظع الضفً في َىابم هما في كَغ

ه خفغا في الجىاهب اخخىث ٖلى اإلاىحى، ولم جىً الؿغاصًب مىدىجت بىفـ الكيل الظي واهذ جىدذ ب

احُت  ففي ؾىؾت مثال هجض الكيل الضائغي ما ٌٗني أن اإلاُذ ال ًيىن ممضصا ولىً في ،الؿغاصًب اللَغ

اصة ما جيىن مضازل اللبىع مُٛاة ببالَاث وفي بٌٗ ألاخُان  الٗاصة ما جيىن ٚغفت الضفً مؿخُُلت ٖو

ت مثل ًيىن اللبر مداٍ بحجاعة ما ًظهغا بـ "الخُمُلىؽ" ووي٘ الىىمُضًىن ٖلى كبىعَ م قىاَض صخٍغ

احُحن جماما.  35اللَغ

ضاٍ مًمىمخان ٖلى الهضع، ووان عأؽ اإلاُذ ًىي٘ في الضازل أما  وان اإلاُذ ممضصا ومللى ٖلى ْهٍغ ٍو

أما ألاعحل ففي اإلاضزل أما الخىحُه فُسخلف وهدؿاءٌ ًٖ حضوي وحىص صبىؽ ، ألاعحل ففي اإلاضزل

لجثت واهذ ملفىفت في كُٗت مً اللماف الظي جأول م٘ باللغب مً الٗىم أو الىخفحن ًفؿغ طلً بيىن ا

 36مغوع الؼمً فلم ًبم له أزغ، وبلُذ الضبابِـ اإلاٗضهُت ألاهثر ملاومت للٗىامل الُبُُٗت.

ا وحضث أعحل فووحض  اجي ولُبي منها التي أزظ اللبر فيها قىال صائٍغ ي هىمُضًا كبىع طاث َاب٘ ممتزج كَغ

ت ً الجثت  اإلاُذ مٍُى  37وهي َلىؽ لُبُت كضًمت. باللىن ألاخمغ وجم جلٍى

احُت  ئيافت ئلى ٖاصة الحغق ٖغفها الىىمُضًىن الكغكُىن في فترة مخأزغة بىاؾُت الاعؾخلغاَُت اللَغ

ت في اإلاٛغب أزبدذ كضمها ٖض الىىمُضًحن الٛغبُحن واإلاىعٍحن وبالخالي مً املحخمل  ٚحر أن اهدكافاث ألازٍغ

وي٘ عماص الجثث 38الكغكُت مىظ اللغن الغاب٘ جدذ جأزحر اإلاٛاعبت الٛغبُىن. حضا أنها اؾخٗملذ في هىمُضًا

دخمل هظلً في ؾُلا. ذ الخغوب ٍو  39في يٍغ

واػصاصث اللبىع التي اخخىث ٖلى ٖٓام مدغوكت بٗض اللغن الثالث وػوص َإالء اإلاىحى بأزار حىائؼي ومنهم 

احت ئطا لم ًىً اإلاىحى املحغكح  40ن مؼوصون بأزار حىائؼي.مً ًغي ٖىـ الٗاصة في كَغ
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ؿخٗمل في َالء الجماحم وأخُاها الخىابِذ ومهم مً ًغي الُالء ألاخمغ "الل غمُض" َى جللُض قغقي َو

الخكبُت فلض ٖغف َظا الُالء اهدكاع واؾ٘ بملابغ الؿاخل الخىوس ي ؾىاء واهذ اللبىع طاث جهىع بىوي 

 41أو لُبي.

ذ  ألايغخت ألازغي ًؼزغ بأزار حىائؼي مخٗضص ومخىٕى ٖلى ٖىـ  "الخغوب"وججضع ؤلاقاعة أن يٍغ

اث  خيىن في  1916-1915اهدكف ألٌو مغة م زالٌ خفٍغ بًٗه في خالت حُضة والبٌٗ آلازغ مخًغع ٍو

ت وحغا وأواوي فًُت. ىت مخىٖى  42ٚالب ألاخُان مً أؾلحت صفاُٖت وهجىمُت ٍػ

ُذ والخاجم وأصواث نىٗذ مً أحله بٗض وباللغب مً اإلاىحى وحض ألازار الجىائؼي منها ما َى زام باإلا

ًاف ئلُه  م ٍو اث وأباٍع ٍغ اث واإلاَؼ خمثل ألازار الجىائؼي في الفساٍع وفاجه لِؿخٗحن بها في خُاجه ألازغي، ٍو

 43مىاص زؼفُت أزغي.

ومىاص مٗضهُت واإلاغاًا والضبابِـ والظَب ومىاص مً الٗاج واإلاكِ  ومىاص ػحاحُت واإلاهابُذ والحىاحل

وهثحر مً الخمازُل الهٛحرة لؤللهت وألشخام هما ٖثر في بٌٗ اللبىع ٖلى بلاًا ٖٓام خُىاهُت وبلاًا 

 44هباجُت والفىاهه.

ًؼوص بيل ما وان ووحىص َظٍ اإلاىاص صلُل ٖلى اٖخلاص الىىمُضًحن اللضماء في الحُاة ألازغي خُث وان اإلاُذ 

ٗخلض أن مغاؾُم الضفً واهذ جخم في حى م الخكٕى والهلىاث التي وان  ٌؿخٗمله في خُاجه ألازغي، َو

ت اإلاٗلىماث اليافُت لخىاٌو طلً بص يء مً  ًلىم بها الىهان ولىً لم جلضم لىا اإلاهاصع اإلاىخىبت وألازٍغ

ت التي وحضث في م ىاَم مسخلفت مً هىمُضًا كض جأزغوا الخفهُل، والخأهُض وجإهض الكىاَض ألازٍغ

احُحن ببىاء ألايغخت الطخمت ٖلى أبىاب مضنهم التي ًُلم ٖليها "إلاىػولي"  ذ Mousoleeباللَغ " الًٍغ

 Medracen.45اإلاليي صوكا واإلاضٚاؾً 

ت اإلاخمثلت في الحجاعة املحُُت باإلاٗبض أن له َابٗا هىمُضًا  خُث ًالخٔ الضاعؽ مً زالٌ املخلفاث ألازٍغ

ؼ الفُيُلي. لي ؤلافٍغ ٍغ لي زانت في الُاب٘ ؤلٚا ٓهغ فُه جأزحر بىهُلي ئٍٚغ  46ٍو

ذ الهىمٗت بلؿىُُىت  ٓهغ يٍغ ٓهغ في زهائهه َظا اإلاٗبض امتزاج بىهُلي  Soumaa Du Khroubٍو ٍو

احُحن. حن اللَغ لي وخؿب اإلاإعزحن بأهه قُض ٖلى ًض اإلاٗماٍع  47وئٍٚغ

ٗخلضون الفُيُلُحن كض هللىا َظا والبٌٗ ألازغ ٖىـ طلً ًغون أن ألايغخ ىت املحلُت َو ت هي جُىع للباٍػ

احُت ئلى  م الاؾخلغاَُت اللَغ احت زم هللذ َظٍ الٗاصة ًٖ ٍَغ الىٕى مً بالصَم مً ألايغخت ئلى كَغ

ى بىاء ٖلى قيل مغب٘ ًيخهي بهغم، أما مٗبض صوحا  وحضث به  Mausolée de Douggaاإلالىن الىىمُضًحن َو

 48ت اللىبُت والبىهُلُت.ههىم بالىخاب

ت خُث أن ٍػالؽ، حض ماؾِىِؿا الظي وعص اؾمه في َظٍ الىلكُت  فلض اخخىي مٗبض صوكت ٖلى هلكُت أزٍغ

اجي ٖلى خيام اإلاضن الىىمُضًت، في  وان ًدمل للب الؿبِ بضال مً ملً مما ًضٌ ٖلى مضي الخأزحر اللَغ

ش، والىو اللىبي الظي ا خخىي ٖلى نفت ئكلُض التي حٗني هي ألازغي الحاهم طلً الىكذ اإلاخلضم مً الخاٍع

 49الٗؿىغي.
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اجي  وجمثل جأزحر  ج مً جأزحر الُىهاوي اللَغ أما اإلاٗبض اإلاليي اإلاىعٍخاوي الظي ٖغف باؾم كبر الغومُت فهى مٍؼ

مضة التي بها هلكان فدؿمى "أنىال أجُىُت" وهي مىدكغة في عؾىماث اإلاؿالث الفُيُلُت احُحن في ألٖا  اللَغ

 50لللغهحن الثالث والثاوي كبل اإلاُالص.

بالظهغ أن مٗٓم الىلائل التي وحضث في ؾحرجا هخب ٖليها بالبىهُت الحضًثت اؾم "بىإلالاعث" و  والجضًغ

ت طاث جأزحر بىوي كض أُٖذ نىعة واضحت لخأزحر  بضو أَما ؾبُحن فيل َظٍ الللى ألازٍغ "خاهى" ٍو

احُحن ٖلى الىىمُض ئلى خض هبحر.  51اللَغ

احُحن زانت، وبالكٗىب  في مجمل اللٌى للض اؾخُاٖذ اإلامالً الىىمُضًت بفًل اخخياههم باللَغ

ت في أهثر مً مغة بحن أهٓمتهم املحلُت  ظا ما أهضجه الكىاَض ألازٍغ ألازغي مً أخضار جفاٖل خًاعي َو

م مً اؾخمغاع  وبحن الخأزحر الفُيُلي البىهُلي ؾاٖضَم ٖلى زلم مجخم٘ مخُىع ئلى خض بُٗض، وبالٚغ

ت املحلُت. احُت اخخفٓىا ببٌٗ اإلالىماث الحًاٍع  52الخفاٖل والخأزغ الفٗلي بالحًاعاث وزانت اللَغ

احُت ٖىض الىىمُض بٗل خامىن وجاهِذ "بيي بٗل" وكض واهذ  وما ٌكض اهدباَىا فلض ٖمذ ٖباصة آلالهت اللَغ

ا ولٗل ما ًضٖم طلً مٗبض الحفغة، خُث  ٖباصة ؤلاله بٗل خامىن وحضث في هىمُضًا أعى مالئمت الػصَاَع

عافلخه في الىلىف الالهت جاهِذ ئيافت ئلى آلهت أزغي مثل "بٗل ئصًغ"  و"مللغث" خُث مثلذ الىهب التي 

هكفذ بؿحرجا بيل مُُٗاتها وزائم أؾاؾُت للضًاهت الىىمُضًت البىهُت ولم جؼصَغ زلافت الىىمُضًحن ئال 

 53في قيلها الحًاعي.بٗض أن امتزحذ بالثلافت املحلُت 

احُت ٖلى الكٗب الىىمُضي وزانت في اإلاىاَم الضازلُت، وطلً مً اإلاضٚاؾً  للض وحضث البهمت اللَغ

le medhcen  ت البىهُلُت، خُث وحضث آزاع واضحت بمضي جأزغ خُث حكهض جأزغ هىمُض بالهىضؾت اإلاٗماٍع

غوع  احُحن في الجاهب الضًني في وىصًت الٖؼ قغق اللضٌؿُت "نالها"  koodiat- Zarorالىىمُض باللَغ

Salasa .ت زالُت مً الىخابت  54خُث وحضث بها مؿاخت نٛحرة للخطحُت ومىدىجاث هظٍع

:أصول الفكر الدًني البربري   - 4 

ت واليىاهب، هما أن الثىع  وان  للبربغ اجهاٌ ُٖٓم بمٓاَغ الُبُٗت وبما فيها مً ٖٓمت واألحغم الٗلٍى

لت وهظلً باليؿبت للىهىف واإلاٛاعاث وجدٓى بملام عفُ٘ ٖىضَم.  والىبل والخِـ وألافعى هي عمىػ مَإ

 55ووان البربغ ٌِٗكىن ٖلى الؼعاٖت وجغبُت الحُىاهاث لهظا واهذ صًاهتهم صًاهت ػعإ وعٖاة كبل ول ش يء.

م وبىاءا ٖلى َظا فان اليكاٍ َى اللبىت ألا  ولى لٓهىع الفىغ الضًني في اإلاٛغب اللضًم أي ٖىض البربغ َو

مىً أن هضعج َظٍ ألانٌى في أعبٗت ٖىانغ مخياملت فُما بُنها مدلُت  الؿيان  ألانلُىن في اإلاىُلت ٍو

ت وهظا الامتزاج الؿامي الى ا املحلي، زم الخأزحراث اإلاهٍغ ٗاوي الُبي زالٌ الفترة اٌ ىوزاعحُت ًخهضَع

لُت وختى الغوماهُت.البىهُت ٍغ  56، ئيافت ئلى جأزحراث الضًاهت ؤلٚا
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ت املحلُت حٗىص ئلى  سُت ًظهغ الٗلماء أن ألانٌى الباهغة للضًاهت البربٍغ ت والخاٍع وبٗض الضعاؾاث ألازٍغ

ت مكظًت في مىك٘ اللُاع بكغقي كفهت بخىوـ، ًمً أن  غاث حجٍغ الٗهغ الحجغي خُث ٖثر ٖلى وٍى

 57ة أو بخلغب بىاؾُتها البربغ لآللهت.جيىن كض أٖضث للٗباص

ومً زالٌ َظٍ ألاصلت فاهه جبحن اَخمام ؤلاوؿان املحلي للمٛغب اللضًم بالجاهب اإلاٗىىي وزهىنا أهه 

أنبذ ًضعن أن الٗالم املحُِ به مليء باألعواح والبض أن ًخلغب مً الٓىاَغ الُبُُٗت ختى ًضف٘ ٕ هفؿه 

له وهظا مداو  خظهغون في الكغ الظي ًلف في ٍَغ ، فياهىا ًغجضون ألاكىٗت ٍو لت يمان اإلاؿخلبل املجهٌى

ت. لىمىن بدغواث وعكهاث سحٍغ  58أقياٌ خُىاهاث ٍو

 العبادة املحلية للمغرب القدًم: -ا 

 ٖباصة اإلاُاٍ:  -1 -ا

حٗخبر اإلاُاٍ ملضؾت في اإلاٛغب اللضًم هٓغا لُبُٗت اليكاٍ اإلاماعؽ وهظلً فتراث الجفاف اإلاخىغعة 

 59بُبُٗت مىار اإلاىُلت مما أُٖى اإلاُاٍ مياهت وكضاؾت.

بر اإلاٛاعبت اللضماء ٖلى َظٍ اللضاؾت بمٗخلضاث الاؾخضعاع بُغق مسخلفت أما ًٖ اإلاىاب٘ وآلاباع فهي ، ٖو

 60مؿان اإلالضؽ.

ل " في الحهً الغوماوي بمىك٘ Picardذ َظٍ الخلالُض كائمت في الٗهض الغوماوي وصلُل طلً ما وحضٍ "ْو

وهي صمُت حصخو ناخب اإلالٗلت وأؾُىعجه الكٗبُت التي جخٗلم  castellum dimmidiمؿٗض الثري 

ى بئر في أؾفله بىاء زام بالخٗبض ه ىاٍ والجؼائغ، َو ما ًىحض بُلب هؼوٌ اإلاُغ بمىُلت مؿٗض وألٚا

ثر ٖلى ئَضاء ئلى ٖضة آلهت منها اؾيىالب  ى طا مضزل يُم ومٗؼوٌ، ٖو ى  esculapeمدغاب زام َو َو

 61ؤلاله بغأؽ ههىت اإلاُاٍ.

ٖباصة الكمـ واللمغ: -2-ا  

لي َحروصوث "... ما  ٍغ واهذ ٖباصة الكمـ واللمغ مىدكغة في بالص اإلاٛغب اللضًم، وأقاع ئليها اإلاإعر ؤلٚا

خىي أي زلُج الؿحرث الهٛحر" وكبائل ألاجغن الظًً ٖضا كبائل ال ؿامىن الظي ٌؿخلغون خٌى بدحرة جٍغ

 62واهىا ًلٗىىن الكمـ التي جإطيهم.

لضمىن لها  ظا بهضف أبٗاص  ألاياحيووان مٗٓم اللُبُىن ٌٗبضونها ٍو لت ونفها اإلاإعر َحروصوث، َو بٍُغ

غة ومباعهت اللُُ٘ والخلغب وؤلاقاصة باإل له الكمـ الظي ًبٗث الضف  والحُاة والحغهت ألاعواح الكٍغ

 63اإلاغجبُت بفهٌى الؼعاٖت والحهاص وجسهِب ألاعى بأقٗتها، فهي اإلالضؽ الظي هفش الحُاة في ول ش يء.

م أقاع ابً  14الهللي، وفي اللغن الـ  ع صو الكمـ مإعزحن آزغون مثل بلُني وصًى  هما أقاع ئلى ٖباعة

ت، خُث اؾخمغث ٖباصتها ئلى حاهب الضًاهاث زلضون ئلى اهدكاع ٖباصة الكمـ ب حن بٌٗ اللبائل البربٍغ

ت ألازغي.  64الؿماٍو
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ت منها 3في اللغن الـ  tertulienأما ًٖ ٖباصة اللمغ ففي هخاباث "جغجُلُان"  م أقحر ئلى زالر آلهت كمٍغ

 65اإلاىعٍت وان ٌٗبضَا ألافاعكت. Varsutinaفاعؾىجُيُت 

 66وكض وان لللمغ مياهت زانت في الُلىؽ التي حٗخمض ٖلى السحغ واؾخمغث ختى وكذ مخأزغ.

لوكض اؾخمغث ٖباصة الكمـ ٖىض اإلا ٖلى خض كٌى اإلاإعزحن الظًً حاءوا بٗض  ٛاعبت ئلى وكذ ٍَى

حن ، َحروصوث وإلزباث َظا اإلاىيٕى ًجب أن هخدضر ًٖ ألاصلت والكىاَض ًٖ أنٌى ٖباصتها فٗىض اإلاهٍغ

حن  ما كغم الكمـ فهظا ٌٗىـ الغأي أن َظٍ الٗباعة بخأزغ مً اإلاهٍغ وان عمؼ عأؽ هبل  والثىع وحٗلَى

 الظًً ٖبضوا أمىن ٖلى َظا الكيل.

م هخب َحروصوث أن اإلاىُلت واهذ مفخىخت ٖلى الخأزحراث الخاعحُت وواهذ الكمـ أَم ق. 5وهظلً في ق 

 67اإلاٗبىصاث لضي مٗٓم الكٗىب.

لى للمٛاعبت وكض وان ؤلاله وواهذ ٖباصجه مىدكغة ٖلى هُاق واؾ٘ في ول أعحاء اإلاٛغب، ، أمىن ؤلاله ألٖا

ت جمثل َظاخُث ٖثر ٖل لـ الصحغاوي والهىكاع والخاؾُلي وطهغ  ى آزاع وعؾىم صخٍغ ٖلى امخضاص ألَا

 أن َظا ؤلاله ٖبر في هىمُضًا واله مدلي أٖلى واقدبه الىهىم. G Mercierٚىؾخان مغس ي 

ضٖ الظي ٌؿغي بأن أمىن وان ؤلاله ألاهبر الظي لم ًىً  (H Basserti)م أًًا َظا الغأي َجري ًاس ي ٍو

  68مجغص عمؼ ومٓهغ صًني.

ن ٖباصة أمىن هي وافضة مً مهغ هما طهغ بٌٗ اإلاإعزحن أو الٗىـ اهخللذ مً بالص وال ًمىً الجؼم أ

ٍم الكٗىب َغ  ًالاهخلاٌ ئلى خىى الىُل ٖظي اهدؿاب الصحغاء ووان ؾببا في لاإلاٛغب هٓغا للجفاف ا

م(طاث اللىن ألاؾمغ )ألازُ ٍغ  ىبُىن هما ؾماَم ؤلٚا

ش )وكض  ح3233-3533ٖثر ٖلى نالبت مً فجغ الخاٍع ًجلبىن مً بالص اللُبُحن هحراها وهباقا  ن( جٓهغ اإلاهٍغ

خىن، هما ْهغث الخأزحراث اإلاٛغبُت في مهغ ٖلى عأي "مىعي  فترة مبىغة، خُث  مىظ Morelوشجحراث ٍػ

بضث  ًظهغ أن ؤلاكلُم الثاوي كض حٗغى للحىم اللُبي، وهظلً ؤلاكلُم الثالث ٖغف باإلكلُم اللُبي ٖو

ظهغ أًًا أن َُبت بمهغ ٖبضث ؤلاله Neitذ" "آلالهت "ه " في ؤلاكلُمحن الغاب٘ والخامـ وجضعى "اللُبُت" ٍو

ى مٗبىص الىاخاث الٛغبُت اللُبُت.  69بغأؽ هبل َو

ت وأصلت ٖلى ٖباصة الكمـ فهي هثحرة مً اإلاىاك٘ وكض  اٖخمض الٗضًض مً اإلاإعزحن ئلى اإلاىدكفاث ألازٍغ

ت وؤلاَضائُت وجىابِذ اللبىع التي جدمل عمؼ كغم الكمـ واللمغ.  70فىحضث ٖلى الىهب الىظٍع

مىيها ومهما ًىً فان ك لى زاعحُت هدُجت الخأزحراث التي مؿذ اان َظٍ الٗباصة فله الىزائم ٚو إلاىُلت ٖو

ضم صكتها وأهه لم ًىً لهم ئال صًاهاث ًغفٌ َظا ألاؾاؽ  )ج( وامـ الاؾدىاص ئلى كلت الكهاصاث ٖو

 71ومٗخلضاث بضائُت مثلما ٌكحر ئلُه بٌٗ اإلاإعزحن.

لى الٗمىم فان اإلاٛاعبت اللضماء ًمىً أن ًيىهىا كض ماعؾىا ٖباعة الكمـ واللمغ مىظ أكضم الٗهىع  ٖو

، وطلً مً زالٌ مالخٓاتهم الُىمُت إلاؿحرة وىهب الكمـ، هيل الكٗىب اللضًمت، هما صون جأزحر زاعجي

وألاؾماء التي أُٖاَا اللُبُىن للكمـ كبل ،أن َحروصوث في هخاباجه عبِ بحن الكمـ واللمغ مً حهت 
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ظا صلُل ٖلى مٗغفت الؿيان لى، اإلالً، الؿماء، عوح الكمـ، الكمـ، ألاكىي، َو  ؤلاله ألاهبر، ألٖا

ت، ال ؾُما بٗض خ ناملحلُح ىم اإلالً أزىاجىن لىٕى مً الخىخُض اليىهبي، هلمـ في طلً الخأزحراث اإلاهٍغ

" الظي ٌكحر ئلى ٖباصة الظي هلل الٗباص ة ئلى جل الٗماعهت وهخب الىثحر في ونف ومضح ؤلاله "آجىن ٕع

 72الكمـ.

 عبادة الكهوف: -3-ا

واإلاٛاعاث التي حٗلىا منها مؿاهىا لهم، وهثحرا ما واهذ  كضؽ الؿيان املحلُحن للمٛغب اللضًم الىهىف

مىً أن  ؿهغ الىهىت ٖلى جلضًم الىالء لها والحفاّ ٖليها، ٍو جدمل في حضعانها عؾىم خُىاهُت وآصمُت، َو

لُا "ليامل اللاعة الظي ْهغ في الفترة الغوماهُت ٌٗىص ئلى اؾم ؤلاله املحلي للىهىف "ئفغي"  ًيىن اؾم ئفٍغ

ل" َظا اٖخ  Basset.73و  S/Gsellماصا ٖلى الضعاؾت التي كضمها "ؽ.كٍؼ

وواهذ الىهىف مسههت للضفً هظلً، وكض أقاع اإلاإعر "َحروصوث" أهه وان مً ٖاصة اإلاٛاعبت املحلُحن 

 74الىىم ٖلى كبىع ألاشخام الظًً واهذ لهم مياهت احخماُٖت أزىاء خُاتهم هغؤؾاء اللبائل والىهىت.

بىاء ألايغخت الطخمت واإلاٗابض التي واهذ كض قُضث للملىن وألامغاء الىىمُض وحٗىص  وال ٌؿدبٗض أن فىغة

ذ اإلاىعٍخاوي( باللغب مً جِباػة، واإلاضٚاؾً  ئلى جلً املحالث للٗباصة والخلضٌـ مثال هجض )الًٍغ

ذ صوكت.  والهىمٗت ويٍغ

غح٘ طلً ئلى وىنها ومً َظا وؿخيخج أن اإلاٛاعاث والىهىف واهذ مدل جلضٌـ واجسظث أماهً للٗب اصة ٍو

لٌى اللضٌـ أٚؿُحن أَم ٌٗخلضون بلغبهم ئلى هللا ولما ٚانىا في باًَ ألاعى.  75مؿاهً آلالهت، ٍو

 عبادة امللوك: -4-ا

ت أو الىخاباث اإلاإعزحن،  ٖغف بٌٗ اإلالىن اإلاٛاعبت بمياهتهم اإلاخمحزة مً زالٌ الىلىف والٗماعة الجىائٍؼ

ق.م،  3وحٗىص الىزائم ألاولى خٌى ما ٖغف بٗباصة اإلالىن ٖىض الؿيان املحلُحن للمٛغب اللضًم ئلى اللغن 

ذ الظي قُض في الؿىت الٗاقغة مً  خُث ٖثر في ككُت صوحت الثاهُت ٖلى هو ئَضائي باللغب مً الًٍغ

ظا ملخُف م ه "قُض مىاَىىا ىخىم اإلالً مؿِبِؿا، ابً اإلالً ماؾِىِؿا  وكض هخب بالبىهُت واللُبُت َو

 76بؿا"ماؾِىِؿا بً اإلالً ٚاًا بً الكفِ ػاللؿً، في الٗاقغ لحىم مؿُيُ صوكت َظا اإلاٗبض للملً

لى الٗىـ مً  هُومً زالٌ َظا الىو ًغي )بُياع( و )ٚؼاٌ( أهه جم جأل الىىمُضًحن للملً ماؾِىِؿا ٖو

إهض ٖباصة الىىمُضًحن للملً  طلً ًغي دمحم الهٛحر ٚاهم ودمحم فىُغ أن ال ش يء في الىو ًثبذ ٍو

)ماؾِىِؿا( و ال ٌُُٗه ئال للب "ملً" خؿب ما حاء في الىهىم مً ٖباعاث بىهُت مثل 

ت)ٌ،م،م،ٌ،ن،ث( أي )اإلالً( أو اإلاملىت اللىبُت )ج،ٌ، أما ، ص( بمٗنى الحاهم الظي له نبٛت ٖؿىٍغ

غي  مهُلح )ث،م،ق،ص،ف( فهي حٗني البىاء أو اإلايان اإلالضؽ، ولِـ لها اعجباٍ شخهُت )ماؾِىِؿا( ٍو

 77)ٚؼاٌ( أن ماؾِىِؿا َى الظي اوكأ َظا الخللُض، وطلً باُٖاء هفؿه الُاب٘ ؤلالهي.

ٖباصة ألامىاث: -5-ا  
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خجلى طلً مً زالٌ اإلاماعؾاث التي  زو بٌٗ ألاشخام ألامىاث منهم بمياهت مخمحزة ًٖ ألاخُاء، ٍو

ت، خُث الخهلذ بٌٗ  جدضر ٖنها اإلاإعزىن اللضماء، وهظلً مً زالٌ الىلىف والٗماعة الجىائٍؼ

الهفاث باألمىاث وألاماهً اإلاضفىهىن بها مثل اللضاؾت، واللضعة ٖلى الىف٘ والًغع، وحٗىـ جلً 

وعوابِ الهلت بهم ختى ٖملُت الضف التي جغجبِ بُلىؽ فيها جلضًغ هبحر اإلاماعؾاث ٕو مً الخًٕى 

 78وجدميهم مً ول ألازُاع.، لؤلمىاث

ً أن اإلاٛاعبت اللضماء واهىا ًلؿمىن بغحاٌ ٖغفىا بيىنهم ألاهثر  ظهغ َحروصوث ًٖ بٌٗ اإلاماعؾاث ٖو ٍو

المؿىن كبىعَم، هما واهىا ًلهضون كبىع أؾالفهم  م ألافًل ٍو ىامىن ٖليها.ٖضالت َو  79ٍو

ش الخخىائها  ت اإلاىدكغة في فؼان ئلى مىعٍخاهُا حٗىص ئلى فجغ الخاٍع ٗخبر اإلاإعزىن أن كبىع اإلاىُلت الصحغاٍو َو

 80ٖلى مٗبض نٛحر مثل التي وحضث في كؼاٌ التي جمثل كبر ومٗبض في هفـ الىكذ.

بض جخم فيها مماعؾت َلـ هظلً الكأن باليؿبت للبىع الخُمُلىؽ طاث اللمم، فلض واهذ بضوعَا مٗا

 الغؤٍا والخيبإ باإلاؿخلبل.

ت: -ب الُلىؽ الجىائٍؼ  

ت مهضعا أؾاؾُا لضعاؾت الجاهب الضًني باإلاٛغب اللضًم الوٗضام اإلاهاصع ألاصبُت  حٗخبر الُلىؽ الجىائٍؼ

ش. ش وختى فجغ الخاٍع  81اإلاخٗللت بفترة ما كبل الخاٍع

خماص الىلي ٖلى اإلاهاصع ا ظا ما ًجٗل الٖا إلااصًت في صعاؾت اإلاٗخلضاث في اإلاٛغب كض ًإصي ئلى الابخٗاص ًٖ َو

ت ول ما ًضزل يمً صائغة الخٗامل م٘ ألامىاث  لهض بالُلىؽ الجىائٍؼ الحلُلت وئُٖاء نىعة مٛاًغة ٍو

مً خُث َغق الضفً وهُفُاجه وويُٗاجه، ئلى حاهب ألازار الجىائؼي، وحٗىص َظٍ الُلىؽ في اإلاٛغب ئلى 

خطح مً زالٌ صعاؾت بلاًا اإلاضافً أن ئوؿان اإلاٛغب اللضًم كض ماعؽ  الٗهغ الحجغي  الحضًث، ٍو

وهظلً  ،والىهىف الُبُُٗت والانُىاُٖت، وكبىع الخُمُلىؽ، الضفً في أهىإ ٖضًضة مً اللبىع 

ش، وهي جُىع لىماطج مً اللبىع ال ىاس ي والكىقت التي حٗىص ئلى فجغ الخاٍع  82ُبُت.لالباٍػ

م الخىانل الخاعجي.  83باإليافت ئلى كبىع الضوإلاً والحىاهِذ التي ٖغفها اإلاٛاعبت اللضماء ًٖ ٍَغ

ٓهغ َظا الخىحه  وكض وان اإلاٛاعبت اللضماء ًىحهىن حثث مىجاَم جىحيها مُٗىا وفلا لُلىؽ زانت، ٍو

لح" بالٛغب الجؼائغي، خُث وحه ذ عؤوؽ ألامىاث حلُا في ملابغ ههىف "اللت مٛىُت" باللغب مً "اإلاٍى

ذ أعحل الجثت، وجىي٘ صخىع  ٍى هدى الٛغب، وكض مضصث الجثث في خفغ الضفً ٖلى الجاهب ألاًمً َو

الخٔ ٖلى الٗمىم بأن الجثث واهذ في ٚالب ألاخُان ويُٗاث في  مبلُت جدمي عؤوؽ ونضوع الجثث، ٍو

 84ُضان ال جالمـ الىحه.الحفغة بكيل الجىحن، وفي هثحر مً ألاخُان الغهبخان ال جالمـ البًُ وال

 ويُٗاث الضفً: -1-ب 
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ت، والضفً الفغصي والجماعي وويُٗاث  ىن في الىهىف واإلاضافً أهىإ مسخلفت للٗٓام البكٍغ هكف ألازٍغ

ت وويُٗت الجلىؽ ئلى حاهب زلِ الٗٓام والضفً الثاهىي، أما اججاٍ وحه  صفً مسخلفت ممضة ومٍُى

 85كبىع "الغهُىت" باللغب مً كاإلات. اإلاُذ فلض وان ًىحه هدى الكغق هما في

ق.م ًسبرها َحروصوث أن الىامىؽ واهىا ًجتهضون في حٗل املحخًغي في ويُٗت الجلىؽ 5وفي اللغن 

ضفً في جلً الىيُٗت. م مؿخللىن ٖلى ْهىعَم وي ًبلى في ويُٗت الجلىؽ ٍو مىٗىنهم مً اإلاىث َو  86ٍو

لى ٖىـ َظا فلض ٖثر بٌٗ الباخثحن ٖلى مضافً  غح٘ َظا ول ٖو ا، ٍو ٖضًضة جم فيها زلِ الٗٓام وهثَر

مً "بُياع، و"قاٌع أهضعي حىلُا" أن ألاخُاء ًسافىن مً ٖىصة ألاعواح ئلى ألامىاث وبالخالي جلىم باًظائهم 

ظا الىثر ًًمً ٖضم ٖىصة الغوح ئلى الجثت.  َو

بلى الغوابِ الاحخماُٖت أما الضفً الجماعي ألاؾغي، فهى صلُل ٖلى ٖضم اهلُإ الهلت بٗض اإلاىث وج

ت التي ًيخمي ئليها ختى في الٗالم آلازغ.  87وألاؾٍغ

ً الجثث باللىن ألاخمغ، وحٗىص َظٍ  الُلىؽ ئلى  ومً اإلاماعؾاث الكائٗت ٖىض اإلاٛاعبت اللضماء هي جلٍى

ظهغ طلً َحروصوث واؾخمغث َظٍ الٗاصة زالٌ الٗهض البىوي وختى الٗهض  ش، ٍو فترة ما كبل الخاٍع

 88وماوي.الغ 

ى ٌٗىى الضم  ان الضم فيها، َو غي "وامـ" أن اللىن ألاخمغ الظي جُلى به الجثت ًضٌ ٖلى اؾخمغاع ؾٍغ ٍو

 89الحلُلي في اٖخلاصَم والهضف مىه ئٖاصة اللىة للمُذ.

ظَب الٗضًض مً الباخثحن أهه هٕى مً اإلاماعؾت  أما )ؽ خؼبل( أهه هٕى مً الؼاص ًترهه ألاخُاء لؤلمىاث، ٍو

ـ ألاخُاء لؤلمىاث، ومً اإلامىً أن ًيىن اٖخلاص في هٕى مً الحُاة ألابضًه، ومهما واهذ آلاعاء فان لخلضٌ

ا صاللت ٖلى أنلها املحلي.  90الُلىؽ واؾخمغاَع
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 امللخص :

في الجؼائغ خؿب ص اإلاضعس ي يهضف هظا اإلالاٌ بلى الخػٍغف بإهم اإلاغاخل التي مغ بها ؤلاعشا

الظغوف الاحخماغُت والاكخصاصًت التي مغث بها البالص مبرػا صوع مؿدشاعي الخىحُه وؤلاعشاص اإلاضعس ي 

 واإلانهي في الخىفل الىفس ي بفئت الخالمُظ اإلاخمضعؾين في مسخلف ألاػىاع الخػلُمُت.

 :الكلمات املفتاحية

 إلاضعس ي واإلانهياإلاضعس ي، مؿدشاع الخىحُه وؤلاعشاص ا ؤلاعشاص

Abstract 

The aim of this article is to introduce the most important stages of the 

school guidance in Algeria according to the social and economic 

conditions experienced by the country, highlighting the role of 

educational and guidance counselors in the psychological care of the 

class of students in different educational stages.  

Key Words 

School guidance, Educational and vocational guidance counselor. 

  :مقدمة

ت، وواخض مً مترجباث الحُاة ؤلاوؿاهُت اإلاخجضصة  ٌػض ؤلاعشاص طغوعة مً طغوعاث الحُاة الػصٍغ

ت، ت، الاحخماغُت  غلى مغ الػصىع وطلً للخغيراث اإلاصاخبت لىمى الفغص والخغيراث التربٍى ألاؾٍغ

ػتو  ت بالىصِب ألاورغ مً زضماث ؤلاعشاص الىفس ي، نأهها هما جدظى اإلا الخىىىلىحُت الؿَغ اؾؿاث التربٍى

ػخبر ؤلاعشاص  ؤهثر  اإلاضعس يهي اإلااؾؿاث التي ًىولها اإلاجخمؼ لتربُت اإلاىاػىين الصالحين حؿمُا وهفؿُا، َو

ت هى جلضًم الخضماث ؤلاعشاص الؼغق رائضة وغملُت باليؿبت للمغبين ًت و ؤلاعشاص مً زالٌ الػملُت التربٍى

ت هيل في بػاع بغهامج مدضص بدُث جخفم ؤهضاف الػملُت ؤلاعشاصًت مؼ ؤهضاف  مىضمجت في الػملُت التربٍى

ت هيل.  الػملُت التربٍى

ت اإلاىظىمت غغرذ  كؼاع اإلاشغرت غلى الىػاعاث بخغُير حغيرث بصالخاث غضة الجؼائغ في التربٍى

 ازخلفذ جدىالث هي ألازغي  شهضث رةهها للؼاعا هظا مً حؼء الخىحُه ؾُاؾت والخػلُم وباغخباع التربُت

الجؼائغ ال ًىحض مغاهؼ مخسصصت في  بن في ًمىً كىله وما اإلاغاخل مً مغخلت ول في وآلُاتها مػؼُاتها

اإلاىعور غً الىظام ؤلاعشاص وبهما جىحض مغاهؼ للخىحُه اإلاضعس ي واإلانهي جلضم زضماث للخىحُه غلى الىمؽ 
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: ما هي ؤهم اإلاغاخل التي مغ بها ؤلاعشاص الخاليالدؿاٌئ  بم طهغه ًمىً ػغحوبىاءا غلى ما ؾ (1)الفغوس ي

ت؟ ت الجؼائٍغ  اإلاضعس ي في اإلاىظىمت التربٍى

 سجلذ التي والخغيراث والخػضًالث ألاخضار ؤهم بلى بالىظغ مغاخل بسمؿت اإلاضعس يؤلاعشاص  مغ

 منها وهي والخالي: ول في

  1965إلى   1962ألاولى :  .املزحلة1

ت زاصت مصالح غلى جدخىي  آهظان الىػىُت التربُت وػاعة جىً لم الاؾخلالٌ اةغض  بدؿُير مغهٍؼ

 .الػملُت بهظه اللائمين الفغوؿُين بحالء بػض الخىحُه

ين زمؿت منهم مؿدشاعا ؤعبػين جىظُف جم 1962 ؾىت رفي  مىػغين غلى ؾخت ألاصل حؼائٍغ

 ومؿخغاهم. غىابت، كؿىؼُىت، ؾؼُف ،وهغان الجؼائغ :مً ول في اإلاضعس ي للخىحُه مغاهؼ

بؾخمغ مغهؼان هما مغهؼ الخىحُه لىالًت الجؼائغ الػاصمت ووالًت غىابت في الػمل 1962بػض 

ً منهم زالزت  ين.بإعبػت مؿدشاٍع  حؼائٍغ

ت ؤوشإث 1963 غام في الىػىُت التربُت وػاعة جىظُم ومؼ  للخىحُه والخسؼُؽ الفغغُت اإلاضًٍغ

ً جم خُث اإلاسخصين في الىبير للىلص هظغا اإلاضعس ي وجم جىظُفهم مً  اإلاغغب في مؿدشاٍعً زمـ جيٍى

وفي هفـ الؿىت جم بخضار مػهض غلم الىفـ الخؼبُلي زلفا إلاػهض غلم  1964ػغف مصالح الخىحُه ؾىت 

ً في الخىحُه وؤزصائُين في غلم 1945الىفـ الخلني اإلادضر ؾىت  ً مؿدشاٍع وواهذ مهمت اإلاػهض جيٍى

ً الىػاعة كغعث وكض (2)خلنيالىفـ ال  جؼبُلي لػلم مػهض مؿخىي  غلى الجؼائغ حامػت في ؤولى صرػت جيٍى

 ؾىىاث زمـ له ًيىن مػلما، ؤن باإلاؿابلت اإلاترشح الخداق شغوغ واهذ خُث اإلاضعس ي والخىحُه الىفـ

 شفاهي وآزغ خابيه امخدان :مغاخل اإلاترشح بثالر ًمغ ؤن ًجب اإلاؿابلت هظه والحخُاػ  الخػلُم في ؤكضمُت

ً مضة ؤن مؼ الػلم الىفـ غلم في مسخصين مؼ مداصزت بلى باإلطارت  .(3)ؾيخين جضوم الخيٍى

 1974إلى  1965.املزحلة الثانية :2 

جم رخذ زالزت مغاهؼ حضًضة للخىحُه اإلاضعس ي واإلانهي في ول مً والًتي كؿىؼُىت ،ؾؼُف وؾػُضة 

ٌ  لخخسغج ً للخىحُه اإلاضعس ي واإلانهي وبمىحب اإلاغؾىم مؿدش10ميىهت مً 1966ؾىت صرػت ؤو  241-66اٍع

ؤخضر ؤٌو صًبلىم حؼائغي في الخىحُه اإلاضعس ي واإلانهي )صًبلىم الضولت إلاؿدشاعي  ،1966ؤوث5اإلااعر في 

م رلؽ غلى جغجىؼ هجضها بليهم اإلاؿىضة للمهام الخىحُه اإلاضعس ي واإلانهي (  وباليؿبت  والخىفل اإلاضعس ي الخلٍى

 هظه في الخىحُه هلائص ومً ، بػملُت ؤلاغالم واللُام مخىؾؽ الغابػت للؿىت الجماغُت ثباالزخباعا

 طاث اللضعاث واهذ لظلً ، واؾخػضاصاجه غلى بمياهُاجه اإلادضوص والخػغف الخلمُظ مخابػت غضم اإلاغخلت

 هظه في اإلاؿخسضمت الخىحُه إلحغاءاث باليؿبت ؤما.مػضٌ الخالمُظ مً غلُه ًدصل ما ؤي همي مػُاع

 في التربىي  البػض هى اإلاغخلت هظه ًميز وما رغوؿا، في اإلاخبؼ الخىحُه ٌشابه هظام بشيل ؾاعث رلض اإلاغخلت

الجمهىع  حجم بلى بالىظغ للمؿدشاٍعً اليارُت الخغؼُت وغضم بالخلمُظ الخىحُه غالكت مؿدشاع

 .(4)اإلاضعس ي
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 1990إلى  1974  الثالثة: .املزحلة3

ً اهخلاٌ الخىحُه مً مجاٌ الفدىص الفغصًت بلى ؤلاغالم الجماعي جميزث هظه اإلاغخلت م

 ألاؾاؾُت خُث خضصث اإلاضعؾت جىصِب هي اإلاغخلت هظه غغرتها التي ألاخضار ؤهم والخىحُه الىمي ومً

ت  ضة في الصاصعة ألامٍغ ش 33 عكم الغؾمُت الجٍغ ل 16 بخاٍع ً   1976 ؤرٍغ اإلاخظمىت جىظُم التربُت والخيٍى

 1985وخاحاث اليشاغ الىػني وفي ؾىت  (5)عاث الفغصًت للخالمُظ ومخؼلباث الخسؼُؽ التربىي ورلا لللض

 الؼلبت اصمج بالجؼائغ خُث الىفـ وغلىم التربُت غلم ؤصبذ مػهض غلم الىفـ الخؼبُلي صائغة جابػت إلاػهض

ً الغاغبين ٌ  في اإلاضعس ي في الخىحُه بالخيٍى  في ؤزصائُين ًٍؤحل جيى  مً اللِؿاوـ شهاصة غلى للحصى

  .(2)الصػبت  بالحاالث.ًخػلم ما وزاصت اإلاضعس ي الخىحُه في منهم ٌؿخفاص الىفـ غلم

 مهمت بط ؤصبدذ اإلاضعس ي، الخىحُه ؾُاؾت في اهخلالُت مغخلت جمثل الفترة هظه ؤن واإلاالخظ

 ثهخِبا ؤو مؿدىضاث مً زاللها ًىػع خصص شيل في باإلغالم اللُام في مدضصة الخىحُه مؿدشاع

 وجيىن  الخلمُظ جسص التي اإلاهىُت ؤو اإلاؿاعاث الضعاؾُت جخظمً التي باإلالصلاث، ٌؿمى ما ؤو بغالمُت

ٌ  و حماغُت بصفت ؤلاغالم غملُت ٌ  بحغاءاث رغصًت جدىاو  وؤهىاع الثاهىي  بلى ألاؾاس ي مً والخىحُه اللبى

ً في الجامػت، وآراكها الخسصصاث  .الشغل وغالم اإلانهي الخيٍى

 الخىػَؼ آلالي في مىدصغة بلُذ رلض الفترة هظه في للخىحُه الخىظُمُت لإلحغاءاث تباليؿب ؤما

ت اإلاغخلت الاهخلاٌ بلى ًخم خُث الضعاؾُت، الؿىت زالٌ مً غلُه اإلاخدصل للمػضٌ ورلا للخالمُظ  الثاهٍى

 ٌ  غلى مُظالخال  لترجِب ورلا بهمالُت ول مً ؤؾاس ي الخاؾػت الؿىت مً جالمُظ %50لـ الخللائي باللبى

 الخىحُه مجالـ غلى الاغخماص صون  ألاؾاؽ هظا غلى الخىحُه كغاع ًيىن (2)ألاصلُت  مضعؾتهم مؿخىي 

لت اإلاغخلت في هظه ًخم الخىحُه ؤن هظا ومػنى (6)اإلاؿبم  اللضعاث الاغخباع بػين ألازظ صون  آلُت بؼٍغ

اللضعاث  للُاؽ الىخُض اشغاإلا هى الخلمُظ غلُه ًدصل الظي اإلاػضٌ الؿىىي  و الفغصًت، واإلااهالث

لت رخيىن  والاؾخػضاصاث  ًمىً ألاؾاس ي نأهها الخػلُم شهاصة الحؿبان في ألازظ صون  غلُمت الخىحُه ػٍغ

 طلً ومؼ الخػلُم، غلى مىاصلت الفػلُت وكضعجه  للخلمُظ الحلُلي اإلاؿخىي  ٌػىـ الظي اإلااشغ جيىن  ؤن

، مجاٌ في به ًازظ عؾمُا امخداها جىً لم  الىلاغ جضخُم بلى اإلااؾؿاث بػع في الظي ؤصي ألامغ اللبٌى

 الخىحُه . مصضاكُت غلى ؾلبا ًازغ مما ألاؾاجظة ػغف مً

 ًلي: ميز هظه اإلاغخلت ًمىً جلخُصه رُما وؤهم ما

 بخضار الجظوع اإلاشترهت في الؿىت ألاولى زاهىي. .1

 بخضار الشػب في الؿىت الثاهُت زاهىي. .2

ت. حػُين مؿدشاعي الخىحُه اإلاضعس ي .3  واإلانهي في اإلااؾؿاث التربٍى

  2005إلى  1990:  الزابعة .املزحلة4
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ت اإلاغخلت بلى الاهخلاٌ بػملُت زاصت حػضًالث بػضة اإلاغخلت هظه جميزث  الخىحُه خُث ؤن الثاهٍى

 الثاهىي  الخػلُم اإلاشترهت، وؤصبذ الجظوع ؤخضزذ بل بالخسصص، اإلاباشغ الاجصاٌ غلى ٌػخمض ٌػض لم

 :خلخينمغ  بلى ًىلؿم

 وطلً ورلا ، ؾيخان وجضوم الخسصص مغخلت و واخضة ؾىت وجضوم اإلاشترن الجظع مغخلت

 بصماج جم 1992/  1991مً اإلاىؾم الضعاس ي  وابخضاء( 7)1991 ماي04في اإلااعر 73عكم  الىػاعي  للميشىع 

اث في وحػىُنهم ،اإلاضعس ي الخىحُه مؿدشاعي  ٌ  الثاهٍى  .(8)بها ًلىمىن  التي وألاصواع اإلاهام جدضًض مؼ مغة نأو

 غلُه هص ما خؿب الؿىت الثاهُت في ؤلاحغاءاث الخاصت بلبٌى وجىحُه الخالمُظ شملذ هما

ل  08اإلااعر في  101الىػاعي عكم  اإلايشىع   للخالمُظ التربىي  اإلالمذ ٌػخمض غلى بدُث ؤصبذ( 9)1992ؤرٍغ

 في الىظغ بغاصة اإلاغخلت هظه في دضزذاؾخ التي الخػضًالث بين ومً.زاهىي  ألاولى بلى لالهخلاٌ اإلاترشحين

 الغؾمُت الىصىص في خُث جلغع  مؿخىاه، لخدؿين ومخابػخه بالخلمُظ والخىفل الخىحُه وؤؾالُبه، مفهىم

م اؾخػضاصاتهم وهظلً وػمىخاتهم الخالمُظ ، غلى الخػغف طغوعة ت وهخائجهم جلٍى  كىىاث لخؼىٍغ التربٍى

ت ؾؿتصازل اإلاا  والتربىي  الاحخماعي الخىاصل  وزاعحها. التربٍى

 2007إلى  2005.املزحلة الخامسة :5

جميزث هظه اإلاغخلت بةغاصة الهُيلت في مغخلت الخػلُم الثاهىي خُث جم بصزاٌ حػضًالث في غملُت الخىحُه 

بدُث ًىحه الخلمُظ في مغخلت الخػلُم الثاهىي خؿب هخائجه وملمده وعغبخه بلى بخضي الجظغين 

مشترن آصاب والجظع مشترن غلىم وجىىىلىحُا زالٌ الؿىت الضعاؾُت  اإلاشترهين وهما الجظع

في حمُؼ ماؾؿاث الخػلُم الثاهىي، اإلاىبثم غً الخىحُه ألاولي مً الؿىت الخاؾػت ؤؾاس ي  2005/2006

اإلااعر  16ومىاصلت الؾخىماٌ غملُت جىحُه الخالمُظ بلى شػب الؿىت الثاهُت زاهىي اإلادضصة في اللغاع عكم 

 (10)2005.ماي  14في 

وما ًميز هظه اإلاغخلت غً باقي اإلاغاخل ألازغي الؿالفت الظهغ هى الاهخمام باإلعشاص الىفس ي مً 

زالٌ الخىفل بخمضعؽ جالمُظ ضحاًا اإلاإؾاة الىػىُت التي غاشتها البالص باغخباع الىطػُت الخاصت لهظه 

يلُف مؿدشاعي الخىحُه اإلاضعس ي الفئت جفغض الػىاًت الخامت بمخابػت جمضعؾهم بصفت مؿخمغة مؼ ج

والفغق اإلاسخصت في جلىُاث الػالج الىفس ي بمغارلتهم كصض بصماحهم في اإلاؿاع الضعاس ي ومخابػتهم غً 

  (11) .غاصيكغب مً زالٌ مسخلف الػملُاث التي حؿمذ لهم بالخىُف في مدُؽ صعاس ي 

 إلى ًىمنا هذا 2008. املزحلة السادسة :6

اللاهىن الخىحُهي للتربُت وع كىاهين جىحيهُت حضًضة للتربُت الىػىُت منها جميزث هظه اإلاغخلت بصض

هما جم حغُير اؾم مؿدشاعي الخىحُه اإلاضعس ي واإلانهي بمؿدشاعي الخىحُه  2008ي ؤهخىبغ فالىػىُت اإلااعر 

 خظمًالظي ً 2008ؤهخىبغ  11اإلااعر في  ،315-08للمغؾىم الخىفُظي عكم  واإلانهي ػبلاوؤلاعشاص اإلاضعس ي 

ًىص في الفلغة عكم  الىػىُت الظياللاهىن ألاؾاس ي الخاص باإلاىظفين اإلاىخمين لألؾالن الخاصت بالتربُت 

غلى مخابػت الخالمُظ الظًً ٌػاهىن صػىباث مً الىاخُت الىفؿُت البُضاغىحُت  (12) 101مً اإلااصة  01
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ؤلاعشاصًت بهضف جىحُه  كصض جمىُنهم مً مىاصلت الخمضعؽ، هما ًخم جىظُم ؾلؿلت مً الػملُاث

 الخلمُظ هدى الازخُاعاث الضعاؾُت ؤو اإلاهىُت ألاوؿب له.

ت  الىفؿُت ؤلاصغاء واإلاخابػت زالًا ةوشاءزاص بميشىع  صضوع  جم 2014وفي ؾىت والتربٍى

اث  الىؾؽ في الػىف بظاهغة الخاصت الضعاؾُت ألاغماٌ غً اإلاىبثلت للخىصُاث ججؿُضا (13)بالثاهٍى

 الخىفل صغم بلى اإلااؾت الحاحت جبِىذ الىفس ي، الخىجغ لحاالث اإلاُضان في الُىمُت ابػتواإلاخ اإلاضعس ي

ت باللظاًا  الحُاة جىظُم ؤؾالُب ججضًض غلى ؤهثر حػخمض بألُاث للخالمُظ والاحخماغُت والىفؿُت التربٍى

 كبل ،خُنها في االلظاً هظه مػالجت كصض اإلااؾؿاث في بعشاصًا غمال باغخباعه ؤلاصغاء بخيشُؽ اإلاضعؾُت

 وشاغ يهضف ،ؤلاصغاء نأهمُت وبالىظغ وغلُه، الخػلمُت- الخػلُمُت الػملُت غلى ؾلبُا وجازغ حؿخفدل ؤن

ت الىفؿُت واإلاخابػت ؤلاصغاء زالًا وآزاعها  والػىف الخىجغ مظاهغ غً اإلاترجبت الجىاهب مػالجت بلى والتربٍى

 اإلاباشغة. وغير اإلاباشغة

 :خالصة

ماعؽ صون ان ًإزظ هظا الاؾم ؤو ؤلاػاع الػلمي،  صللض وان ؤلاعشا اإلاضعس ي رُما مض ى مىحىصا، ٍو

اجه ومجاالجه وبغامجه،  وصون ؤن ٌشمله بغهامج مىظم، ولىىه جؼىع وؤصبذ آلان له ؤؾؿه وػغكه وهظٍغ

وؤصبذ ًلىم به ؤزصائُىن مخسصصىن غلمُا ورىُا، وؤصبدذ الحاحت ماؾت بلى ؤلاعشاص في اإلاضاعؽ وفي 

 االث الحُاة ألازغي بصفت غامت. مج

غ ؾىىاث غضة مىظ وػاعة التربُت الىػىُت خاولذ للض  حهاػه بخدضًث ؤلاعشاص اإلاضعس ي غملُت جؼٍى

ػاجهو  اث مؿدشاٍعً حػُين شهضث التي الدؿػُىاث رترة في زاصت  حشَغ  لخدؿين ؾػُا وطلً ،بالثاهٍى

 .الخضماث الخىحيهُت

اإلاضعؾت الحضًثت،  بها جلىم التي بُضاغىحُتالىفـ  الخضماث مؤه مً اإلاضعس يؤلاعشاص  ٌػخبر بط

ٌ  والتربىي  واإلانهي والاحخماعي الىفس ي والخىارم الخالئم بًجاص بهضف  غاًاث ؤكص ى بلى بهم للخالمُظ، والىصى

 الػللُت وكضعاتهم إلمياهاتهم ورلا الضعاس ي واإلانهي مشغوغهم بىاء غلى مؿاغضتهم زالٌ مً الىمى

ت تهم مُىالو  والجؿمُت دلم ٌشبؼ بإؾلىب التربٍى  .مجخمػهم مؼ وجىُفهم لظاتهم جصىعهم حجاتهم ٍو

 :املـــــــــــــــــــزاجع

  .صاع ؤؾامت لليشغ والخىػَؼ ،غمان  التىجيه التربىي وإلارشاد النفس ي( 2002.غصام ًىؾف )1

 1992بلى 1962واإلانهي مابين  مجمىغت هصىص الخىحُه الخىحُه اإلاضعس ي، (1993.وػاعة التربُت الىػىُت)2

ت إلافهىم اإلاشغوع وبػع اإلاػؼُاث 1998.بىؾىت مدمىص )3 (، الخىحُه اإلاغس ي واإلانهي: الخلفُت الىظٍغ

 (.177-169، ص ص ) 10، عمجلة العلىم إلانسانيةاإلاُضاهُت ، 
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نهي خالت والًتي (: جإزير الىطػُت اإلاهىُت غلى ؤصاء مؿدشاع الخىحُه اإلاضعس ي واإلا2006.بغاهمُت صىهُت )4

، حامػت  قسم علم إلاجتماع الاحخماغُتمظهغة ماحؿخير غير ميشىعة ولُت الػلىم  هغاؽ،ؤكاإلات وؾىق 

 ؤلازىة مىخىعي كؿىؼُىت ,الجؼائغ.

ت عكم 5 ل  16اإلااعزت في  35-76.ألامٍغ ضة الغؾمُت عكم  1976ؤرٍغ  33،الجٍغ

 ، الجؼائغ 1989ماي  14ماعر في  89.348عكم  الىػاعي  يشىع .وػاعة التربُت الىػىُت ،اإلا6

 ، الجؼائغ 1991ماي  04ماعر في  91.73عكم  الىػاعي  يشىع .وػاعة التربُت الىػىُت ، اإلا7

 1991ؾبخمبر 18اإلااعر في  219اإلايشىع الىػاعي عكم  .وػاعة التربُت،8

ل  08ماعر في  92.101عكم  الىػاعي  يشىع اإلا.وػاعة التربُت الىػىُت ، 9  ، الجؼائغ 1992ؤرٍغ

 ، الجؼائغ 2005ماي  14اإلااعر في  16.وػاعة التربُت الىػىُت ، اللغاع الىػاعي عكم 10

ل  16ماعر في 321عكم  الىػاعي  يشىع اإلا.وػاعة التربُت الىػىُت ، 11  ، الجؼائغ 2006ؤرٍغ

 .الجؼائغ2008ؤهخىبغ  11، اإلااعر في  315-08.اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 12

 الجؼائغ ،2014ؤوث20ماعر في 291عكم  الىػاعي  يشىع اإلا الىػىُت،ت وػاعة التربُ .13
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