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َُئت الخدغٍغ:

الخٗغٍ ٠باإلاجلت:
ً
صوعٍا
مجلت ٖلمُت صولُت مد٨مت جهضع
ًٖ مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي حٗجى
بالضعاؾاث ؤلاوؿاوية والاحخماُٖت ،بةقغاٝ
َُئت جدغٍغ مك٩لت مً ؤؾاجظة وباخثحن
وَُئت ٖلمُت جخإل ٠مً هسبت مً الباخثحن
وَُئت جدُ٨م جدك٩ل صوعٍا في ٧ل ٖضص.
اَخماماث اإلاجلت و ؤبٗاصَا:
مجلت ظُل

الٗلىم

عثِـ اللجىت الٗلمُت:
ص.ؾامُت ؾامُت ابغَٗم ،حامٗت الٗغبي بً مهُضي  ،ؤم البىاقي ،الجؼاثغ.
اللجىت الٗلمُت :

ؤلاوؿاهُت

والاظخماُٖت ٖباعة ًٖ مجلت مخٗضصة
الخسههاث ،حؿتهض ٝوكغ اإلا٣االث طاث
الُ٣مة الٗلمُت الٗالُت في مسخل ٠مجاالث
الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت .حٗغى
اإلاجلت حمُ٘ م٣االتها للٗمىم ٖبر مىٗ٢ها
و٦ظا مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي ،م٘ بياٞتها
لٟهاعؽ ؤٚلب مدغ٧اث البدث الجامُٗت،
بهض ٝاإلاؿاَمت في بزغاء مىيىٖاث البدث
الٗلمي.

ؤ.ص.صاجا طو الٟ٨ل مدمض ًىؾ، ٠حامٗت مالًا  ،مالحزًا .
ؤ.ص .ؤمل اإلاسؼومي  ،حامٗت ويلؼ  ،بغٍُاهُا
صٖ .بض الؿخاع عحب ،اإلاٗهض الٗالي للكٛل والضعاؾاث الاحخماُٖت ،جىوـ.
صٖ .بض الٟخاح ٖبض الٛجي مهُٟى الهمو ،الجامٗت ؤلاؾالمُت ٚ ،ؼة ٞ ،لؿُحن.
ص.ؾٗاص ٖبض الٗؼٍؼ الٟغٍذ (حامٗت ال٨ىٍذ).
ص .وؿِؿت ٞاَمت الؼَغاء ،حامٗت الجُاللي بىوٗامت زمِـ ملُاهت،الجؼاثغ.
صٞ.ىػٍت ببغاَُم الٗىض ي (حامٗت ال٨ىٍذ).
ص.بهلى ٫لُُٟت ،حامٗت جبؿت ،الجؼاثغ.
ص .عخاب ًىؾ،٠حامٗت بجي ؾىٍ، ٠مهغ.
ص.مدمض ٦غٍم ٞغٍدت،حامٗت باجي مسخاع ٖىابت،الجؼاثغ.

ؤًٖاء لجىت الخدُ٨م الاؾدكاعٍت لهظا الٗضص:

مجاالث اليكغ باإلاجلت:
جيكغ اإلاجلت ألابدار في اإلاجاالث الخالُت:
ٖلم الىٟـ وٖلىم التربُت وألاعَىٞىهُا،
ٖلم الاحخمإ ،الٟلؿٟت

ص .مغاص وٗمىوي  ،حامٗت ؾٗض صخلب ،البلُضة ،الجؼاثغ.
صٖ.بض الخمُض بُُِٗل،حامٗت باجىت ،الجؼاثغ.
ص.ؾاس ي ؾُٟان،حامٗت الُاع، ٝالجؼاثغ.
ص .لُُٟت ٖلي ال٨مِص ي ،حامٗت َغابلـ ،لُبُا.
ؤ ٚ.ؼالن َاقمي،حامٗت ؾى ١ؤَغاؽ ،الجؼاثغ.

الخاعٍشٖ ،لم

اإلا٨خباث والخىزُٖ ،٤لىم ؤلاٖالم والاجها،٫
ٖلم آلازاع.
جيكغ مجلت حُل الٗلىم ؤلاوؿاهُت
والاحخماُٖت البدىر الٗلمُت ألانُلت
للباخثحن في َظٍ الخسههاث ٥اٞت مً

ص.بغا ٥زًغاء (حامٗت جبؿت،الجؼاثغ).
ؤ.ص ٖانم شخاصة ٖلي( الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت،مالحزًا).
صٖ.بض الٟخاح ؤبي مىلىص(حامٗت ٢انضي مغباح ،وع٢لت،الجؼاثغ).
ص.هىعي مدمض ؤخمض ق٣البى(حامٗت الؼاوٍت،لُبُا).
ص.الخاج بىحرص(حامٗت مىلىص مٗمغي -جحزي وػو،الجؼاثغ).
ؤ.م.ص ٞلُذ مًخي ؤخمض الؿامغاجي (حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،ماً٫ؼٍا).
ص.مغوان مٗؼي (حامٗت الجؼاثغ .)1
ؤ.م.ص الؿُض مدمض ؾالم ؾالم الٗىض ي (حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحزًا).
ص.مغاص ٖلت(حامٗت ػٍان ٖاقىع،الجلٟت،الجؼاثغ).
ؤ.م.ص صاوص ٖبض ال٣اصع بًلُٛا(حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحزًا).

صازل الجامٗاث الجؼاثغٍت ومً زاعج

الخض ٤ُ٢اللٛىي :

الجؼاثغ م٨خىبت باللٛت الٗغبُت ؤو الٟغوؿُت

أ.د.محمد جواد حبيب البدراني (جامعة البصرة،العراق).

ؤو ؤلاهجلحزًت.
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ج٣بل المظلت ألابدار واإلا٣االث التي جلتزم اإلاىيىُٖت واإلاىهجُت ،وجخىاٞغ ٞحها
ألانالت الٗلمُت والض٢ت والجضًت وجدترم ٢ىاٖض اليكغ الخالُت :

ؤن ً٨ىن البدث اإلا٣ضم يمً اإلاىيىٖاث التي حٗجى اإلاجلت بيكغَا.
ؤال ً٨ىن البدث ٢ض وكغ ؤو ٢ضم لليكغ ألي مجلت  ،ؤو ماجمغ في الى٢ذ هٟؿه  ،وٍخدمل الباخث ٧امل
اإلاؿاولُت في خا ٫ا٦دكا ٝبإن مؿاَمخه ميكىعة ؤو مٗغويت لليكغ.
ؤن جدخىي الهٟدت ألاولى مً البدث ٖلى:
 ٖىىان البدث. اؾم الباخث وصعحخه الٗلم ًَّت ،والجامٗت التي ًيخمي بليها. البرًض ؤلال٨ترووي للباخث.َّ
 ملخو للضعاؾت في خضوص ٧ 150لمت وبذجم زِ .12 ال٩لماث اإلاٟخاخُت بٗض اإلالخو.ؤن ج٨ىن البدىر اإلا٣ضمت بةخضي اللٛاث الخالُت :الٗغبُت ،الٟغوؿُت وؤلاهجلحزًت
ؤن ال َد
ًؼٍض ٖضص نٟداث البدث ٖلى ( )20نٟدت بما في طل ٪ألاق٩ا ٫والغؾىماث واإلاغاح٘ والجضاو٫
واإلاالخ.٤
ُث
َد
البدث ً
َّ
ؤن ً٨ىن
وؤلامالثُت.
ألازُاء اللٛىٍت والىدىٍت
زالُا ِمم َدً
ِم
وؤحجامها ٖلى الىدى آلاحي:
ؤن ًلتزم الباخث بالخُىٍ
ِم
 اللٛت الٗغبُت :هىٕ الخِ ( )Traditional Arabicوحجم الخِ ( )16في اإلاتن  ،وفي الهامل هٟـ الخِ م٘حجم (.)12
 اللٛت ألاحىبُت :هىٕ الخِ (  ) Times New Romanوحجم الخِ ( )14في اإلاتن ،وفي الهامل هٟـ الخِ م٘حجم (.)10
 ج٨خب الٗىاوًٍ الغثِؿُت والٟغُٖت لل٣ٟغاث بذجم  16هُ٣ت مثلها مثل الىو الغثِس ي ل ً٨م٘ جطخُمالخِ.
ؤن ج٨خب الخىاش ي بك٩ل هٓامي خؿب قغوٍ بغهامج  Microsoft Wordفي نهاًت ٧ل نٟدت.
ؤن ًغ ٤ٞناخب البدث حٗغٍٟا مسخهغا بىٟؿه ووكاَه الٗلمي والث٣افي.
ٖىض بعؾا ٫الباخث إلاكاع٦خه ٖبر البرًض الال٨ترووي ،ؾِؿخ٣بل مباقغة عؾالت بقٗاع بظل. ٪
جسً٘ ٧ل ألابدار اإلا٣ضمت للمجلت لل٣غاءة والخد٩يم مً ٢بل لجىت مسخهت وٍل٣ى البدث ال٣بى ٫النهاجي
بٗض ؤن ًجغي الباخث الخٗضًالث التي ًُلبها اإلاد٨مىن.
ال جلتزم اإلاجلت بيكغ ٧ل ما ًغؾل بليها .

ً
جغؾل اإلاؿاَماث بهُٛت ال٨تروهُت خهغا ٖلى ٖىىان اإلاجلت:
social@jilrc-magazines.com
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الٟهغؽ
الهٟدت
 الاٞخخاخُت.

9

 بٖضاص وج٣ىحن مُ٣اؽ لجىصة خُاة جالمُظ اإلاخىؾِ والثاهىي ؤ.بدغة ٦غٍمت/حامٗت وَغان،2الجؼاثغ.

11

 ؤَمُت الخدلُل الٗاملي الاؾخ٨كافي في الخد ٤٣مً البيُت الٗاملُت لالزخباعاث الىٟؿُت ؤ.مهلل
ػٍىت/حامٗت البليصة  ،02الجؼاثغ.

31

ْ اَغة الٗؼو ًٖ ٝال٣غاءة "ألاؾباب و الخلى "٫ؤ.مخي الضًً خؿِبت/حامٗت لىهِس ي ٖلي،البلُضة ،02
الجؼاثغ.

41

ُث
 ؤزغ اإلاىار ٖلى الثروة الخُىاهُت في مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع ص.حجاػي مدمض ؤخمض الضٖاحىت/حامٗت
الخلُلٞ،لؿُحن.

55

 بٞغٍُ٣ا بحن مُغ٢ت وكغ الضٖىة ؤلاؾالمُت وؾىضان الخدضًاث ص.ؤب٨غ ٖبض البىاث ؤصم ببغاَُم/حامٗت
بدغي،الؿىصان.

69

 جىمُت اإلاىاَ ٤الجبلُت باإلاٛغب:الىا ٘٢وآلاٞا ،١صٖ.بض الؿالم بىَال/٫هُابت وػاعة التربُت الىَىُت،
ال٣ىُُغة ،اإلاٛغب.

79

 قاجاَ ٫ىٍى ٥في ٖهىع ما ٢بل الخاعٍش ص.ػٍيب ٖبض الخىاب عٍاى زمِـ/حامٗت ؤؾىان،مهغ.

85

 جُُ٣م مؿاعاث الٗضالت ؤلاهخ٣الُت في ؤؾباب هجاح وٞكل الٗضالت ؤلاهخ٣الُت في ٧ل مً مهغ وحىىب
بٞغٍُ٣ا ،صَ.ىٍل وؿُمت/حامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة.

97

 ؤَمُت الٟىاص ١الخًغاء في جد ٤ُ٣الخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت ،ؤ.لُاؽ ؾاعة/حامٗت باجي مسذاع،
ٖىابت ،الجؼاثغ.

105

 اإلاىعص البكغي ٦مىٓىع لئلنالح الا٢خهاصي في ْل اهدكاع ْاَغة الٟؿاص ؤلاصاعي ،ؤ.عابذ وَُبت -
ؤ.ميهىب ًىؾ/٠حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ،مؿخٛاهم.

125
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ً
همىطحا"،
٢ غاءة في ٦خاب "هجغة ؾ٩ان واصي ؾى ٝبلى جىوـ زال1962/1912 ٫م جىوـ الٗانمت
ؤٖ.بض ال٣اصع ٖؼام ٖىاصي/حامٗت الكهُض خمت ألازًغ ،الىاصي/الجؼاثغ.

135

 بزىىمُخىصًا الٗمل الجمٗىي اإلادلي بالٗالم ال٣غوي اإلاٛغبي ؤَُ.ب الُٗاصي/حامٗت مدمض الخامـ
الغباٍ -اإلاٛغب.

145

 صوع الىسب اإلادلُت في جُٟٗل اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت صازل اإلاجخم٘ اإلادلي ؤ.زحرة ٢ى/٫حامٗت ػٍان
ٖاقىع،الجلٟت،الجؼاثغ.

159

 ؤؾباب الٗى ٠في اإلاالٖب مً وحهت هٓغ اإلاغاَ٣حن -صعاؾت مُضاهُت لبٌٗ اإلاغاَ٣حن مً الخٗلُم
الثاهىي ببىؾٗاصة -ص.بىصعبالت مدمض/حامٗت مدمض بىيُا ٝباإلاؿُلت ،ؤ.خغػلي خؿحن/حامٗت مدمض
زًُغ بؿ٨غة.

183

 الٗىامل اإلاٟؿغة لالمؿاواة في الخدوًل الضعاس ي ص.قهاب الُدُاوي/اإلاٗهض الٗالي للضعاؾاث
الخُبُُ٣ت في ؤلاوؿاهُاث،جىوـ.

197

 الٗضالت الاهخ٣الُت٢ :غاءة في اإلاٟهىم ص.ؾهام خغوعي•ؤ.بلهام هاًذ ؾُٗضي/حامٗت بؿ٨غة .

227

Condition humaine et engagement intellectuel Le théâtre d’Emmanuel
Robles, Djamila Haidra
Maitre assistante en Sociologie/Centre
Universitaire de Relizane.
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ؤلاٞخخاخُت
ا٫خمض هلل عب الٗاإلاحن الظي ؤزغحىا مً ْلماث الجهل والىَم بلى ؤهىاع
اإلاٗغٞت والٗلم ،و اللهم نل وؾلم وباعٖ ٥لى ٖبض ٥وعؾىل ٪ؤقغ ٝألاهبُاء
واإلاغؾلحن ،وٖلى آله وؤصخابه ؤحمٗحن ،ؤما بٗض:
هً٘ بحن ؤًضً٨م الٗضص الغاب٘ ٖكغ مً مجلت "حُل الٗلىم ؤلاوؿاهُت
ً
ً
والاحخماُٖت" ،خُث ًدمل َظا الٗضص عػهامت ممخاػة مً البدىر و اإلا٣االث
ألا٧اصًمُت التي جضٖم مجاالث ٖلمُت ٖضًضة٦ ،ما وجسً٘ ٧ل البدىر للجىت
جدُ٨م ولجىت ٖلمُت جًٟي ٖليها نبٛت اإلاهضاُ٢ت الٗلمُت ،لظل ٪جدغم
اإلاجلت بك٩ل صاثم ٖلى حصجُ٘ ؤلابضإ ال٨ٟغي والخىىٕ اإلاجالي والض٢ت
الٗلمُت ،لخدَ ٤ُ٣ض ٝقامل وواؾ٘ َى زضمت البدث الٗلمي وجغُ٢خه.
مبضؤ اإلاجلت الضاثم واإلاخىانل َى اٖخماص الخىىٕ في البدىر الٗلمُت
ً
ومهاصع بعؾالها و٣ٞا إلاجمىٖت مً الكغوٍ الٗلمُت جخمحز بض٢تها ونغامتها،
لظل ٪ؤبىاب اإلاجلت مٟخىخت الؾخ٣با٧ ٫ل اإلا٣االث والبدىر ألا٧اصًمُت ا٫حي
ج٨ىن في مخىاو ٫مىيىٕ الخسهو.
ً
ً
مىػٖا ٖبر جسههاث مخباًىت،
جًمً َظا الٗضص ؾبٗت ٖكغ م٣اال
وَظا بن صٞ ٫هى ًضٖ ٫لى خغم اإلاجلت ٖلى بىاء ٦ى٦بت ٖلمُت مخ٩املت بحن
جسههاث الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت ،للىنى ٫بلى حىصة ٖلمُت ٖالُت.
ًب٣ى اإلابضؤ ألاؾاس ي للمجلت َى ؤلاؾخمغاع في الىىُٖت وَظا لً ًخم بال
ً
ؾىاء مً
ببدىز٨م وؤٖمال٨م الٗلمُت ،لظل٧ ٪لىا قغ ٝباؾخ٣با ٫حل ألاٖما٫
َغ ٝؤؾاجظة ؤو َلبت الضعاؾاث الٗلُا.

عثِـ الخدغٍغ  /ؤ .حما ٫بلب٩اي
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جسلي ؤؾغة جدغٍغ اإلاجلت مؿاولُتها ًٖ ؤي اهتها ٥لخ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت
ال حٗبر آلاعاء الىاعصة في َظا الٗضص بالًغوعة ًٖ عؤي بصاعة اإلاغ٦ؼ
حمُ٘ الخ٣ى ١مدٟىْت لمع٦ؼ حُل البدث الٗلمي © 2015
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بٖضاص وج٣ىحن مُ٣اؽ لجىصة خُاة جالمُظ اإلاخىؾِ والثاهىي
ؤ.بدغة ٦غٍمت/حامٗت وَغان،2الجؼاثغ

ملخو:
اؾتهض ٝالبدث جهمُم مُ٣اؽ لجىصة الخُاة للذالمُظ مؿدؿ٣ى مً البِئت الجؼاثغٍت بكغٍدخحها اإلاخىؾِ والشاهىي،
وج٣هض الباخشت بجىصة الخُاة في َظا البدض :الكغوٍ اإلاىيىُٖت اإلاخىٞغة في خُاة الخلمُظ وجُُ٣مه الظاحي لهاو الىاظم ًٖ
بصعا ٥واعي لغضخى ٖام ًٖ مجاالث خُاجه اإلاسخلٟت مً مدُِ نخي ٖام ،وؤؾغي واظخماعي.
هجم ًٖ َظا الخٗغٍ ٠مداوع مُ٣اؽ ظىصة الخُاة الؿخت التي ٢امذ الباخشت بخهمُمها ٖلى مغاخل بخٗضًل ال٣ٟغاث
وبىائها م٘ الخالمُظ مً الُىعًٍ اإلاسخلٟحن و٦ظا ازًإ اإلاُ٣اؽ للخدلُل الٗاملي للخإ٦ض مً البيُت الٗاملُت للمٟهىم
والخإ٦ض في هٟـ الى٢ذ مً الخهاثو الؿُ٩ىمترًت ٫إلاُ٣اؽ وال٣ضعة الخمُحزًت لل٣ٟغاث خؿب اإلاغاخل اإلاىضخت ؤصهاٍ.
جمشلذ ُٖىت الضعاؾت في 611جلمُظا مً الؿىت الغابٗت اإلاخىؾِ اإلا٣بلىن ٖلى اظخُاػ قهاصة الخٗلُم اإلاخىؾِ للؿىت
 ،2013إلاخىؾُاث مضًىت مٗؿ٨غ والبال ٜؤٖماعَم مابحن 20-14ؾىت.
- 2012
الضعاؾُت
جخىاٞغ في اإلاُ٣اؽ الخهاثو الؿُ٨ىمترًت مً زباث ونض ١وطل ٪باؾخسضام نض ١اإلادخىي ( اإلاد٨محن) ،نض١
اإلادٖ ( ٪ال٢ت الضزل الكهغي بجىصة الخُاة) والهض ١الخالػمي و نض ١اإلاٟهىم.
.0.69
 0.25بلى
 0.92ومٗامالث جمُحز لل٣ٟغاث جغاوخذ ما بحن
وبل ٜمٗامل زباث ؤلٟا ٦غوهبار للمُ٣اؽ ٩٦ل
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :ظىصة الخُاة ،مُ٣اؽ ،زباث ،جالمُظ اإلاخىؾِ الشاهىي.
م٣ضمت وبق٩الُت البدث:
حىصة الخُاة مً اإلاٟاَُم اإلاخبىاة بىجحرة ؾغَٗت في ٖلىم مسخلٟت ٧الُب والا٢خهاص وٖلم الىٟـ ولم ًدٔ مٟهىم في
الؿاب ٤بهظا الاَخمام ٦ما خُٓذ به ظىصة الخُاة.
 )2003بلى":زالزت مؿخىٍاث جدضص اإلاضزل بلى ظىصة الخُاة لضي ألاشخام وهي :الخهىٖ ٫لى يغوعٍاث الخُاة
ؤقاع بغاون(
ألاؾاؾُت والكٗىع بالغيا ًٖ ظىاهب الخُاة اإلاهمت في خُاة الصخو و٦ظل ٪جد ٤ُ٣مؿخىٍاث ٖالُت مً اإلاخٗت الصخهُت
وؤلاهجاػاث. ".
 ":)2006ؤن جىاٞغ الصخوًت ؤلاوؿاهُت ال٣اصعة ٖلى الخ٨ٟحر الخغ والى٣ض البىاء وال٣ضعة ٖلى الخُٛحر
جغي (حمٗت والٗاوي:
وؤلابضإ ،م٘ الكٗىع باإلاؿاولُت حٗض مً ع٧اثؼ الىمى الاظخماعي والا٢خهاصي والؿبُل بلى الخىمُت اإلاؿخضامتٞ ،لم حٗض
بغامج حٗلُم ال٨باع ج٣خهغ ٖلى ؾض العجؼ  ِ٣ٞفي الخٗلُم إلاً ٞاجه ُ٢اع الخٗليم ،بل ناع ظؼءا مً ٖملُت جغبىٍت مؿخمغة
-سهًن عبد احلافظ عمر ( 17-16جويلية  "،)2008استخدام المدخل االسكندنافي في تحسين جودة حياة األشخاص الصم المكفوفين "،جتربة

نداء يف مصر ،مقدم للمؤدتر الدورل السادس  "،تأىيل ذوي االحتياجات الخاصة رصد الواقع واستشراف المستقبل،القاىرة،معهد الدراسات الرتبوية .ص
.914
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جمخض مضي الخُاة٨ً ،دؿب الٟغص ٖبرَا م٣ىماث ظىصة الخُاةٞ ،مً زال ٫مكاٖغ ج٣ضًغ الظاث واخترامها جخطر َىٍت الٟغص
يمً ؤلاَاع الىَجي زم الٗالمي زم ؤلاوؿاوي بغمخه".
ظىصة الخُاة التي حكحر صعاؾاث ٦شحرة مشل صعاؾت )(Ecklebry-Hunt ;Lick ;Boura& Hunt 2009 Haivas&Villanueva2006
بلى ؤن الٗمل بٟٗالُت ٧الُالب مشال ،ؤو م٣ضمي الغٖاًت اإلاهىُت مدخاظحن بلى الخٟاّ ٖلى مؿخىٍاث وُُْٟت لها ،لخد٤ُ٣
ؤصاء ؤًٞل.
و مً زال ٫صعاؾت)ٖ (Sreeramareddy Shankar, Binu, Mukhopadhyay, Ray & Menezes, 2007لى َلبت الُب ٞ:ةن
ًا
الخضعٍب الُبي ًٟخذ جدضًاث للظًً ًضعؾىن بُٗضا ًٖ اإلاجز ،٫جد ٤ُ٣جىٗ٢اث الىالضًً ،الخٗامل م٘ مىهج صعاسخي
مٗ٣ض،الخهىٖ ٫لى هخاثج ظُضة ،وبظ ٫مجهىص ؤ٦ثر لالزخباعاث ؤو الامخداهاث٦.ما جم الاؾدكهاص ؤًًا في صعاؾت & (Dahlin
) Runeson, 2007; Estabrook, 2008; Haivas &Villanueva, 2006; Tosevski, Milovancevic, & Gajic, 2010والتي ؤياٞذ
ججاعب الُالب ٧اال٦خئاب ،الاٞخ٣اع بلى الىىم ،و ٌٞالاقدبا ،٥وم٣اومت اإلاساو، ٝؤلاوكٛا ٫باإلاؿخ٣بل ،واإلاكاٚل اإلاالُت.
ظىصة الخُاة بظاتها مٟهىم نٗب جىخُض حٗغٍٟه،ألهه ًـخإل ٠مً ٖضة ٖىانغ ج٩ىٍيُت( جضزل في ج٩ىًٍ اإلاٟهىم) ،واإلادخىي
الٟٗلي لها ًىٟخذ ٖلى ٖضص ٦بحر مً الى٣اقاث والخٟؿحراث ،والتي بها ًدضص الٗىانغ التي ًم ً٨جًمُجها في اإلاٟهىم والتي
ًجب ججىبها وما هي الٛحر ما٦ضة في ٧ىجها ٖىهغ ؤو الٞ...هىا ٥الٗضًض مً الٗىامل اإلاهمت جخػيع خؿب م٩ان وػمً الخُاة،
والخجغبت اإلاايُت إلاىيىٕ الخُاةٞ.مهُلر ظىصة الخُاة الظي ٌؿغي بؿهىلت ٖلى الكٟاٍ ٧ىؾُلت مً وؾاثل ُ٢اؽ
اإلاؿخىي الٗام لالعجُاح الىٟسخي الٗامً ،خجلى في ال٨ٟغة ُ٦غٍ٣ت حؿمذ بمغا٢بت الاعجُاح الىٟسخي الٗام لؤلشخام ،وبٖاصة
جشبُتها ؤًًا ألن ألا٧ٝاع بُبُٗتها جخٛحر.
وَظا ما ق٩ل نٗىبت بىاء مُ٣اؽ زام ًِ٣ـ اإلاٟهىم ٖىض ألاشخام وطل ٪لهٗىبت جىخُض حٗغٍٟهٞ ،ل٣ض واظه
الباخشىن في مجاالث ٖلم الىٟـ والُ٣اؽ الىٟسخي نٗىباث بالٛت ٖىض جدضًض مٟهىم اظغاجي لجىصة الخُاة وُ٢اؾها بُغٍ٣ت
مىيىُٖت٣ٞ ،ض ٧اهذ اإلا٣اًِـ الًٞؿُت الخ٣لُضًت تهخم بةًجاص مد٩اث لخ٣ضًغ الخهاثو الىٟؿُت الاظخماُٖت الؿىٍت
وٚحر الؿىٍت لئلوؿان في يىء الىٓغٍاث التي جٟؿغ الؿلى ٥ؤلاوؿاوي في َظٍ الؿماث.
ومً َىا جبرػ مك٩لت البدض الخالي واإلاخمشلت في بم٩اهُت بىاء ؤصاة مىيىُٖت لُ٣اؽ ظىصة الخُاة ٖىض جالمُظ المعخلت
اإلاخىؾُت والشاهىٍت في الجؼاثغ.
ؤَضا ٝالبدث:
-1بٖضاص مُ٣اؽ لخ٣ضًغ ظىصة الخُاة ٖىض جالمُظ اإلاغخلت اإلاخىؾُت والشاهىٍت في الجؼاثغ
-2الخإ٦ض مً الخهاثو الؿُ٩ىمترًت للمُ٣اؽ.
 -1مجعة نارميان زلمود زلمود ،العاين وجيهة ثابت ( 19-17ديسمرب "،)2006تعليم الكبار من أجل جودة الحياة " ،مقدم لندوة  :علم النفس وجودة
احلياة ،مسقط،جامعة السلطان قابوس،ص.122
2
-Marcus
Henning ;Christian
Krägeloh ;Susan
Hawkers,yipin
Zoho
and
lain
Doherty.(2010).Quality of life and motivation to learn. A study of medical students.p244.
Issues in educational Reasearch.20 (3).244-256
3
-Joseph Oliver,Peter Huscley,Keith Briges,Hadi Mohamed(2005).Quality of life and mental
health.(2ED) .New York.Taylor & Francis library.p4
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مٟهىم حىصة الخُاة:
ازخلٟذ وظهاث الىٓغ في جدضًض اإلاٟهىم،خؿب ً :Madis Kajandisم ً٨جج مُ٘ حٗاعٍ ٠ظىصة الخُاة في اججاَحن جىاوال
مداوالث لخٗغٍ ٠حىصة الخُاة:
ؤ:الضعاؾاث ؤلامبرًُ٣ت٢ :ام ٞحها الباخشىن بجم٘ مٗلىماث مً اإلاسخهحن ؤو ُٖىاث مً اإلاجخم٘ ال٦دكا ٝما ًم ً٨ؤن ٌٗىُه
َظا اإلاٟهىم.
ب:الضعاؾاث الاٞترايُت :خضص الباخشىن حٗغٍ ٠مىيىعي لجىصة الخُاة؛ مؿخىحى مً الخٗلُ٣اث اإلاىبش٣ت ًٖ ٖلم الىٟـ
والٟلؿٟت.
بالغٚم مً طل ٪ظىصة الخُاة مٟهىم ٚحر مخبلىع ،في خحن ًخًمً مٟهىم "الجىصة" ُٞه صعظت الخمحز في ؾمت ؤو زانُت مً
الخهاثو .
 )2005بإجها ":جخمشل في صعظت عقي ومؿخىي الخضماث اإلااصًت والاظخماُٖت التي ج٣ضم ألٞغاص اإلاجخم٘ ،وبصعا٥
ٖغٞها ألاقى(٫
َاالء ألاٞغاص إلاضي بقبإ الخضماث التي ج٣ضم لهم لخاظاتهم اإلاسخلٟت ،وال ًم ً٨ؤن ًضع ٥الٟغص ظىصة الخضماث التي ج٣ضم
له بمٗؼ ًٖ ٫ألاٞغاص الظًً ًخٟاٖل مٗهم(ؤنض٢اء ،وػمالء،ؤق٣اء وؤ٢اعب).ؤي ؤن ظىصة الخُاة جغجبِ بالبِئت اإلااصًت والبِئت
الىٟؿُت الاظخماُٖت التي ٌِٗل ٞحها الٟغص".
٦ما ؤوظؼ الٗاع ٝباهلل حٗغٍٟا لها ":بإجها طل ٪البىاء ال٨لي الكامل ًخ٩ىن مً مجمىٖت مً اإلاخٛحراث اإلاخىىٖت التي تهض ٝبلى
بقبإ الخاظاث ألاؾاؾُت لؤلٞغاص الظًً ٌِٗكىن في هُاَ ١ظٍ الخُاة ،بدُض ًمُ٢ ً٨اؽ َظا ؤلاقبإ بماقغاث
مىيىُٖت ،جِ٣ـ الُ٣م اإلاخض٣ٞت ،وبماقغاث طاجُت جِ٣ـ ٢ضع ؤلاقبإ الظي جد. ٤٣
في خحن ٖغٞها عوبحن":بإجها الضمج والخ٩امل بحن ٖضة اججاَاث لضي الٟغص مً هاخُت الصخت الجؿمُت والىٟؿُت والخُاة
الاظخماُٖت ،مخًمىت ٦ال مً اإلا٩ىهاث ؤلاصعاُ٦ت(  )Cognitive componentوالظي ٌكمل الغيا ( )satisfactionواإلا٩ىهاث
الٗاَُٟت(  )emotional componentوالتي حكمل الؿٗاصة(.)happiness
ول٣ض ا٢ترح ٧ل مً( ) Medowell &Mewell,1987حٗغٍ ٠لجىصة الخُاةٖ":ال٢ت ٧ل مً ٟ٦اًت الٓغو ٝاإلااصًت وقٗىع الىاؽ
خىَ ٫ظٍ الٓغو."ٝ
٦ما ٖغ": Coulterٝظىصة الخُاة ":ؤلاخؿاؽ الصخصخي باإلقبإ مً الخُاة والتي هي ؤ٦ثر مً  ِ٣ٞؾغوع ؤو قٗىع
بالؿٗاصة عٚم ؤجها ؤ٢ل مً مٗجى ؤو بهجاػ".
-David Good; Ghislain Margerotte, Raymond leblanc(1994).La qualité de vie pour les personnes présentent un

1

handicap: perspectives.p23
2
AlisonJ,carr &al (2003).Quality of life.( 1pub).London.Group London.p1

-1زلمود عبد احلليم منسي،علي مهدي كاظم ( "،)2010تطوير وتقنين مقياس جودة الحياة لدى طلبة الجامعة في سلطنة عمان "،رللة أماراباك ،اجمللد
األول:العدد ،01األكادميية العربية األمريكية للعلوم والتكنولوجيا،60-41،ص .34

 -4والء ربيع مصطفى ("،)2012فعالية التدريب على برنامج توكيدي في رفع جودة الحياة النفسية لدى طالبات الجامعات المعاقين سمعي ا"،رللة
العلوم الرتبوية،ادلملكة العربية السعودية،العدد ،132-95،03ص .111
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ًغي ( ":)Rapheal and Others ;1996بإجها الضعظت التي مً زاللها ٌؿخمخ٘ الصخو باإلم٩اهُاث اإلاهمت في خُاجه".
ًغي َاالء الٗلماء ظىصة الخُاة بمضي الاؾخٜال ٫لئلم٩اهُاث اإلاخاخت في البِئت التي ًىظض بها الصخو.
ًخدضر الٟغماوي ًٖ حىصة الخُاة ٣ُٞى ":٫ظىَغ ؤلاوؿان بم٩ىهاجه وزهاثهه ُٞه ؤؾباب ظىصة الخُاة وبهجتها ،بن
ظىَغ ؤلاوؿان ًخمشل في ٖم ٤الُٟغة وزغائها وُٞه بم٩اهُاث ؤلاوؿان ال٩امىت ،وَا٢خه اإلاخإنلت ،جل ٪التي جج ؾض الُبُٗت
ؤلاوؿاهُت وحُٗي لئلوؿان مٗجى لىظىصٍ وَضٞا لخُاجهُٞ ،ه جد ٤ُ٣إلوؿاهِخه وبٖالء هٟؿه ٞى ١ماصًاتها".
الاٖترا ٝبالخاظت ال ٌٗغ ٝخضا،وَى ؤ٦ثر الخٗاعٍ ٠بًجابُت وجىاػها لجىصة الخُاة ،اؾخسلو مً الاٖخماص الٗام لخٗغٍ٠
مىٓمت الصخت الٗاإلاُت ) (WHOQOLللجماٖاث":جهىعاث ألاٞغاص لىيُٗاتهم في ؾُا ١الش٣اٞت وهٓم ُ٢م اإلاجخم٘ الظي
ٌِٗكىن ُٞه وٖال٢تها بإَضاٞهم ،جىٗ٢اتهم،واإلاٗاًحر والاَخماماث.وَى مٟهىم واؾ٘ الىُاً ١خإزغ بداالث مٗ٣ضة للخالت
الصخُت للصخو ،الخالت الىٟؿُت ،صعظت الاؾخ٣اللُت ،الٗال٢اث الاظخماُٖت ،وٖال٢تهم با٫زهاثو الباعػة بالبِئت التي
ٌِٗكىن ٞحها"ٞ ،هى بطن مٟهىم ًخٗل ٤بخهىعاث ألاٞغاص.
وٖاصة ما ًخم حٗغٍ ٠مٟهىم ظىصة الخُاة ٦ما ؾب ٤الظ٦غ في يىء بٗضًً ؤؾاؾُحن ل٩ل مجهما ماقغاث مُٗىت :البٗض
الظاحي ،والبٗض اإلاىيىعيً .خًمً مٟهىم ظىصة الخُاة ٖضصا مً اإلااقغاث التي يم ً٨الاؾخضال ٫بلحها مً زاللها ،و٢ض ً٩ىن
ؤ٦ثرَما ب٢ىاٖا ظاهبحن؛ ؤولهما الجاهب اإلاىيىعي الظي ٌٗبر ٖىه في عقي هىٕ ومؿخىي الخضماث اإلااصًت والاظخماُٖت التي
ج٣ضم للٟغص مشل الاعج٣اء باإلاؿخىي الا٢خهاصي والىٞغة الؿلُٗت والاعجٟإ بمؿخىي الضزل ال٣ىمي وج٣ضًم الخضماث
(kirstan,1997) ،والؿ٨ىُت واإلاىانالث التي جضٖ ٫لى عقي همِ الخُاة الظي ٌِٗكه الٟغص بضالالث بقبإ الاخخُاظاث
وظىاهبها اإلااصًت ًىاظه بهٗىبت ا٦دكا ٝمضي ؾٗاصة ألاٞغاص مً ظغاء َظا ؤلاقبإ .و جدذ ؤي ْغوً ٝخم بقبإ الىاؽ وال
حٗخمض ؤلاظابت ٖلى ْغو ٝمىيىُٖت  ،ِ٣ٞلٖ ً٨لى ؤلالهاماث الصخهُت للٟغص .
ؤما زاوي َظًً اإلااقغًٍ لجىصة الخُاة ٞهى ًىٓغ بلى اإلاىيىٕ مً ػاوٍت مسخلٟت جغجبِ بك٩ل مباقغ ،بمؿخىي حٗبحر
ؤلاصعا ٥الظاحي للٟغص ،وهىٕ جُُ٣مه للىىاحي اإلااصًت اإلاخىٞغة في البِئت التي ًدُا ٞحها وفي خُاجه بك٩لٖ،ام ،ومضي ؤَمُت ٧ل
طاهب مجها باليؿبت للٟغص وصعظت ٢ىاٖت الٟغص ؤن مؿخىي الخُاة الظي ٌِٗكه ًمشل له ق٩ل ٧ا ٝلجىصة الخُاة٦.ما ؤهه مً
اإلام ً٨ؤن ًخهل َظًً اإلاٟهىمحن ًا
مٗا٦ ،إن ج٩ىن ظىصة خُاة الٟغص جدذ جإزحر هىُٖت البِئت والش٣اٞت اإلادُُحن به .ولً٨
َاجحن ال٨ٟغجحن ًم ً٨نُاٚتهما جدذ ٖىىان الىىُٖت الخانت والىىُٖت الٗامت للخُاة ،وَما مسخلٟخان ب٩ل جإُ٦ض.
صاحل إمساعيل عبد اهلل اذلمص ("،)2010قلق الوالدة لدى األمهات في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة وعال قتو بجودة الحياة "،مذكرة مقدمة لنيل
شهادة ادلاجستًن.جامعة غزة.ص .42

محدي علي الفرماوي ("،)1999جودة الحياة في جوىر اإلنسان "،مقدم إذل ادلؤدتر الدورل السادس دلركز اإلرشاد النفسي (جودة احلياة )،القاىرة،جامعة

عٌن مشس،ص.215

صاحل إمساعيل عبد اهلل اذلمص ("،)2010قلق الوالدة لدى األمهات في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة وعالقتو بجودة الحياة "،مذكرة مقدمة لنيل
شهادة ادلاجستًن،جامعة غزة،ص .47
-زلمد السعيد أبو حالوة( ب س )"،جودة الحياة المفهوم واألبعاد" ،مقدم دلؤدتر العلمي السنوي لكلية الرتبية،جامعة كفر الشيخ،ص .03

أسامة سعد أبو سريع،مًنفت أمحد شوقي ،عبًن زلمد أنور ،صفاء إمساعيل ( 19 -17ديسمرب "،) 2006أثر برنامج تنمية المهارات الحياتية في

تجويد الحياة لدى مدارس التعليم بالقاىرة الكبرى"مقدم إذل ندوة علم النفس وجودة احلياة،مسقط،جامعة قابوس ،ص ص .279-278:
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األبعاد الموضوعية
األبعاد ا ا ٌ

الك٩ل ع٢م(:)01جهىع الباخثت إلاجالي حىصة الخُاة :اإلاىيىعي والظاحي.
ًم ً٨ل٩ل مجا ٫مً ظىصة الخُاة ؤن ًهُضم بأزاع ٖلى هدى مسخلٖ ،٠لى ؾبُل اإلاشا :٫الاخخٟاّ باالؾخ٣اللُت،
واإلاكاع٦ت الاظخماُٖتٞ ،اإلاكاع٦ت ٢ض حٗؼػ ؤخاؾِـ و مكاٖغ الاعجُاح الىٟسخي.
٦ما ؤهه ًخٗل ٤بلى خض ما ٌٗجي ظؼثُا الاخخٟاّ بالصخت ،واإلاىاعص اإلاالُت وٍم ً٨ؤن جخإزغ ؤًًا بالى٣ل اإلادلي ،اإلاغا ،٤ٞهىٕ
الؿ ً٨واإلاىاعص اإلاجخمُٗت ،والٗال٢اث الاظخماُٖت.
ظىصة الخُاة مخٗضصة ألابٗاص وؤظؼائها جازغ ٖلى بًٗها البًٌٗٞ ،ال ًٖ اإلاجمىٕ  ،بجها خخما جُغح ًُ٢ت جٟغى جدض
للُ٣اؽ.
و مً زال ٫جدلُل الخٗغٍٟاث الؿاب٣ت ٦ما ط٦غ الؿُٗض ؤبى خالوة ،ؤن ظىصة الخُاة ال جسخل ًٖ ٠ون٧ ٠اعٍُج ظا٦ؿىن
 )2010واإلاها ٙجدذ مؿمى الثالزت بي  The 3 B’sوهي ٖلى الىدى الخالي:
( Craig A. Jackson
-1الُ٨ىىهت . Being
-2الاهخماء . Belonging
--3الهحروعة .Becoming
ظىصة الخُاة بهٟت ٖامت مٟهىم صًىامُ٩ي ًخًمً الخٛحرٞ ،ال٨ٟغة التي حؿىصها آلان جخٛحر ٚضا ٦ما ؤن مؿخىي ؤلاقبإ
اإلاد ٤٣مً مجا ٫ما ًىس ٌٟوٍغج ٟ٘جبٗا لُمىح الصخو ،ومؿخىي بصعا٦ه ؤًًا ،وهي هدُجت الخُُ٣م الظاحي لكغوٍ
مىيىُٖت مُٗىت.
الُغٍ٣ت وؤلاحغاءاث :
َظٍ الضعاؾت مً الضعاؾاث الٗغبُت الىاصعة  -في خضوص ٖلم الباخشت -التي تهخم بجىصة خُاة الُالب ،ولهظا الؿبب خاولذ
الباخشت ؤن جبجي مُ٣اؾا همىطظُا وطل ٪باالخخ٩ا ٥بالضعظت ألاولى م٘ َلبت اله ٠ا٫عاب٘ مخىؾِ مً اإلاضاعؽ الجؼاثغٍت.
وٖلُه ًم ً٨ج٣ؿُم مغاخل بىاء الباخثت إلاُ٣اؽ حىصة الخُاة بما ًلي:

AlisonJ,carr &al (2003).Quality of life.( 1pub).London.Group London.p3.

-زلمد السعيد أبو حالوة( ب س )"،جودة الحياة المفهوم واألبعاد" ،مقدم دلؤدتر العلمي السنوي لكلية الرتبية،جامعة كفر الشيخ،ص .10
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-1اإلاغخلت ألاولى:
الضعاؾت الاؾخُالُٖت ألاولى:
٢امذ الباخشت في ؤو ٫ألامغ بٗض ؤلاَالٕ ٖلى الجاهب الىٓغي وبٌٗ الىٓغٍاث في ظىصة الخُاة بلى جدضًض الهىعة ألاوً٫ت
لالؾخبُان (الاؾخبُان ألاولي) والتي اٖخمضث في طلٖ ٪لى جهىعاث باخشحن ويٗىا نُٛت ؤولُت إلاُ٣اؽ ظىصة الخُاة٩٦ ،اْم
وميسخي وؤخمض ٖبض الخال ٤وخضصث بىىص اإلاُ٣اؽ والتي ٖؼػ ٞحها جهىعَا والظي عؤث ُٞه الباخشت ؤن ظىصة الخُاة جىم ٖلى
الجاهب اإلاىيىعي  ِ٣ٞوالظي اؾخمضجه مً الخ٣اعٍغ الٗاإلاُت لجىصة الخُاة والتي جغي بإن ظىصة الخُاة في مٗىاَا ج٣ىم ٖلى
 9مٗاًحر ،وهي٧ :لٟت اإلاِٗكت ،الث٣اٞت والترُٞه ،الا٢خهاص ،البِئت ،الخغٍت ،الصخت ،البيُت ألاؾاؾُت ،ألامً والؿالمت،
اإلاىار.
بمٗجى مضي جىٞغ ما ؤؾمخه الباخشت "قغوٍ الخُاة" ،مً ؾ ً٨الث ٤وبِئت صخُت وصٖم ماصي ٧ا ٝوجىٞغ ؤؾاجظة ؤٟ٦اء
وجىىٕ ألاوكُت اإلاضعؾُت ومىاؾبت البرهامج وجىٞغ الضٖم اإلااصي واإلاٗىىي ألاؾغي وجىؾ٘ الكب٨ت الاظخماُٖت للخلمُظ ،الش٣ت
بالىٟـ والخمخ٘ بغضخى واعجُاح هٟسخي ٖالي ٣ٞ ،امذ بخُٛحر ٣ٞغاث اإلاُ٣اؽ وخضصث ألابٗاص الخمؿت لجىصة الخُاة
(الاؾخبُان الشاوي) :
-1ظىصة اإلادُِ الهخي.
-2ظىصة الخُاة ألاؾغٍت.
-3ظىصة الخُاة اإلاضعؾُت
-4ظىصة الخُاة الاظخماُٖت والىظضاهُت.
-5ظىصة الخُاة الىٟؿُت.
بٗض الاَالٕ ٖلى :
-1مُ٣اؽ حىصة الخُاة للُالب مً بٖضاص ميس ي و٧اْم.
-2مُ٣اؽ حىصة الخُاة ألخمض ٖبض الخ ال.٤
و٢امذ بخُبُ ٤الاؾخبُان ٖلى جالمُظ مخىؾُت ابً زلضون جغاوخىا مابحن 22جلمُظ.
بٗض ٖغى اإلاُ٣اؽ َبٗا ٖلى ؤؾاجظة في الخٗلُم اإلاخىؾِ والخٗلُم الشاهىي،ومضعاء في اإلاخىؾِ والشاهىي ومٟدكحن وَظا
بهض ٝالخد ٤٣مً الهض ١الٓاَغي للمُ٣اؽ٢ ،ض َلب مجهم الخ٨م ٖلى مضي مالءمت ال٣ٟغاث لؤلبٗاص التي جيخمي
بلحها،ونُاٚت ال٣ٟغاث وويىخها،مضي مالءمت حٗلُماث الاؾخبُان للخالمُظ و٦ظل ٪مضي جُاب ٤مُ٣اؽ الخ٣ضًغ الخماسخي
اإلاىظىص ؤمام ٧ل ٣ٞغة٧،اهذ الىخاثج ؤن الجمُ٘ ٢ض اج٣ٟىا ٖلى مالثمت ٣ٞغاث الاؾخبُان لؤلبٗاص التي جيخمي بلحها ،وويىخها
بال ؤؾخاطة واخضة اٖخبرتها نٗىباث وا٢تراح مضًغ اإلاضعؾت الابخضاثُت باؾدبضا ٫الىٟي بؿاا ٫بهُٛت َل  ( :وبياٞت بٌٗ
ال٣ٟغاث٦ :خىيُذ هىٕ الىؾاثل اإلاخىٞغة في الٛغٞت  :الاهترهذ  ،مظًإ م٨خبت  ،بياٞت ؾااٖ ٫لى اإلاجهاط َ،ل جدهل ٖلى
الضٖم مً ؤنض٢اث ٪و٢ذ الكضةَ ،ل ٖال١ج ٪بؼمالث ٪ظُضةَ ،ل ٖال٢خ ٪بإؾاجظج ٪ظُضة)ٖ .ضا اجٟا٢هم ٖلى ٖضم
مالءمت الخ٣ضًغ الخماسخي ويغوعة اؾدبضاله بمُ٣اؽ زالسي ج٩ىن ُٞه البضاثل :وٗم ،ال ،ؤخُاها ،وَظا ما ًخٗٞ ٤ٟال م٘
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صعاؾت ؤظغاَا  Robert A. Cumminsو ٖ Eleonora Gulloneلى يغوعة ٖضم اؾخسضام مُ٣اؽ لُ٩اعث الخماس ي ٖىض ُ٢اؽ
ظىصة الخُاة الظاجُت،وطل ٪لؤلؾباب الخالُت :
إلاُ٣اؽ لُ٩اعث َاب٘ ٢ىي ،وَظا ما ؤزبدخه حكُ٨لت واؾٗت مً الضعاؾاث والً٣اًا ٖلى ؤوؾ٘ هُا ،١ول٦ ً٨ما ًغي ٚىٍاث
 ،)1990ؤن َظٍ اإلاؿإلت طاث خؿاؾُت في الُ٣اؽ وؤهه مً الٛغٍب ججاَلها ختى آلان،م٣ياؽ لُ٩اعث همىطجي
وظا٦صخي (
ًىٞغ مً 5بلى 7ه٣اٍ وَظا مً اإلادخمل ؤن ًازغ ٖلى ال٣ضعة الخمُحزًت إلاٗٓم الىاؽ في ج٣ضًغ جهىعَم ًٖ اعجُاخهم ،وَظا
الخهيُ ٠في ؤلاظابت مً زُاعاث الاؾخجابت ًىسٗٞ ٌٟال لٗضص مً الٗىامل :مجها ما ًلي:
ظىصة الخُاة جسخل ٠وجسخل ٠مً خالت ألزغي وجُغؤ ْ٫غ ٝشخصخي ٦ ،ما ٌؿخسضم اإلاجُبىن ؤلاظاباث ألاولى  ِ٣ٞلدؿهُل
ؤلاظابت وَظا ما ًٓهغ الاهدغاٞاث الؿلبُت ؤزىاء اؾخسغاط البُاهاث.
و٦سالنت ويٗها ٧ل Eleonora Gulloneو Robert A. Cumminsمً ؤن مُ٣اؽ لُ٩اعث ٗٞال ًاصي بلى اهدغا ٝالبُاهاث.
. 2013
مضة الضعاؾت الاؾخُالُٖت الثاهُت :صامذ الضعاؾت الاؾخُالُٖت الشاهُت مً 05ظاهٟي ختى  17:ماعؽ
م٩ان الضعاؾت الاؾخُالُٖت الثاهُت :مخىؾُت ابً زلضون باإلادمضًت ،مخىؾُت ػٍان مُٗي هللا بٗ٣اػ ؾُ، ٤وظضث مً
الخالمُظ ب٢باال ٖلى الاؾخبُان والاَخمام به ول٣ض ٢ضمىا لي مالخٓاث في ٚاًت ألاَمُت وبضؤث الٗمل مٗهم بخُٛحر البىىص التي
وظضوا ٞحها نٗىبت ؤو زلِ ؤو ٖضم مالءمت ،بٗض الخُبُ ٤اعجإًذ بلى حُٛحر بىىص اإلاُ٣اؽ و٧اهذ ا٢تراخاتهم اإلاٗغويت في
الجضو ٫الخالي:
الغ٢م
04
08
13
17
20
27
34
37
39
40

اؾدبضالها بال٣ٟغة الخالُت
حهخم والضً ٪بصخخً ،٪دغم ولي ؤمغي ٖلى صختي
َل ج٣ىمىن بخدالُل صوعٍت
جدضًض الىؾاثل :ألاهترهذ ،اإلا٨خب ،الخلٟاػ ،ؤلاياءة
وٚحرٍ
مكا٧ل بحن ألابىًٍ ؤو مكا٧ل مالُت

ال٣ٟغة
ًدغم والضي ٖلى صختي
هاصعا ما ه٣ىم بالخُُٗم يض ألامغاى
لضي ٚغٞت مجهؼة ب٩ل الىؾاثل

ؤظض نٗىبت في مغاظٗت صعوسخي ل٨ثرة
اإلاكا٧ل في البِذ
اوٗضام الهضوء ،بػٖاط ؤلازىة
مجزلىا ٚحر مغٍذ
الُا٢م التربىي ال ٌؿاٖض الخلمُظ
الىؾِ اإلاضعسخي ٚحر مدٟؼ
ٌؿخلُٟجي ؤؾاجظحي
ًدبجي ؤؾاجظحي
ال ؤز ٤بإخض
لِـ َىا ٥مً ؤز ٤به
جدضًض هىٕ الضٖم :اإلااصي ؤو اإلاٗىىي
ال ؤخهل ٖلى الضٖم مً ؤٞغاص ؤؾغحي
ؤخـ بؤن ال ؤخض ًدبجي
ال ًدبجي ؤخض
ال٣ٟغاث اإلا٣ترخت

1

Cummins, R.A. & Gullone, E. (2000). Why we should not use 5-point Likert scales: The case for subjective
quality of life measurement. Proceedings, Second International Conference on Quality of Life in Cities (pp.74-93).
Singapore: National University of Singapore.
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ج٣ىم اإلاضعؾت بٟدىناث صوعٍت ٧ل ؾىت
جٟخ٣غ اإلا٨خبت بلى الٗضًض مً ال٨خب
ؤخهل ٖلى ألاقُاء التي جُٟضوي بِؿغ
وؾهىلت
وٗمل في مجمىٖاث
ًًاً٣جي ػمالجي في ال٣ؿم

04
05
اإلاغخلت الثاهُت:

هدُجت الدؿائالث التي بضؤث الباخشت بُغخها ومىا٢كتها خى ٫جهىعَا ٖلى مىيىٕ ظىصة الخُاة ٦مشال َل ًم ً٨خهغ ٧ل
الٗىامل اإلاىيىُٖت ،وً ٠ُ٦م ً٨ؤن ج٩ىن َىاٖ ٥ال٢ت مىظبت بالغٚم مً ٧ىن ؤهه َىا ٥مً ج٩ىن لهم ْغو ٝؾِئت
ول٨جهم ًد٣٣ىن هخاثج ؤًٞل وبضؤ ًدبلىع الخهىع ٖىض الباخشت بٗض اإلاىا٢كاث م٘ مسخصخين :وْهغث لها بق٩الُت ؤزغي :بطا
اٖخبرث الكغوٍ اإلاىيىُٖت لجىصة الخُاة ٌٗ:ِ٣ٞجي اهُال٢ا مً مؿإلت وظىص ألاقُاء وهي ٦شحرة وال ًم ً٨خهغَا ٞ ،هظا
ٌٗجي ؤهجي ؤصعؽ ٖىامل :ؤؾغٍت ومضعؾُت وهٟؿُت واظخماُٖت  ِ٣ٞولِـ ؤبٗاصا إلاٟهىم ؤوؾ٘ َى ظىصة الخُاة،بٗض الخٗم٤
في الجاهب الىٓغي عؤث في هٓغٍت ماؾلى للخاظاث ٢اٖضة إلاٟهىم ظىصة الخُاة جبجى ٖلُه ؤي هٓغٍت ؤزغي:
زم حؿاءلذ :ما الٗال٢ت بحن ظىصة الخُاة وصعظت ؤلاقبإ ٖىض الٟغص بهٟت ٖامت ٠ُ٦ ،ل ٪ؤن جد٨م ٖلى ظىصة الخُاة وَى
مجغص جُُ٣م لٓغو ٝمٗاقت في ؾُا ١هٟسخي،وؤ٢غث بىظىص ٖال٢ت بحن بقبإ الخاظت وبحن ظىصة الخُاة:
حىصة الخُاة :عضخى وؾٗاصة ًٖ جُُ٣م طاحي هاظم ًٖ ماطا؟ ًٖ بقبإ خاظت :بمٗجى ازتزا ٫الخىجغ الىاظم ًٖ َلب
ؤلاقبإ للخاظت :ماصًت ،هٟؿُت ،اظخماُٖت ،مضعؾُت(الخاظت لئلهجاػ ،الخاظت للىجاح)
ما ػاص جإُ٦ض جهىع الباخشت َى جُبُ٣ها للمُ٣اؽ ٖلىَ 250البا ما بحن اإلاخىؾِ :زغظذ بىٟـ الىخاثج ،وبخُبُ ٤الخدلُل
الٗاملي بخدلُل اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت analyse des composants principaleو٧اهذ بةجبإ La méthode de rotation : varimax
 avec la normalisation de Kaiserوظضث ْهىع حكب٘ ألابٗاص بٗاملحن :ِ٣ٞ
والجضوً ٫ىضر الىخاثج:
اإلا٨ىهاث

األبعاد
ـ

01

02

حىصة الصخت واإلادُِ الهخي

0.65

0.17

حىصة الخُاة ألاؾغٍت

0.69

-0.033

حىصة الخُاة اإلاضعؾُت

0.81

0.27
-

حىصة الخُاة الاحخماُٖت

0.34

0.55
-
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0.20

حىصة الخُاة الىٟؿُت

0.89

٦ 0.33ما ًبِىه الجضو :٫بٗض
مً زال ٫الجضو ٫هجض حكب٘ 4ؤبٗاص بالٗامل 01و٧اهذ مٗامالث ا٫حكب٘ بالٗامل ٦بحرة وٞا٢ذ
ؤلاَالٕ ٖلى هٓغٍاث ؤزغي في ظىصة الخُاة خى ٫مضي مالءمت اإلاُ٣اؽ وَل ألابٗاص اإلاىيىٖت ٧اُٞت وما ؤ٦ض الى٣اقاث
والدؿائالث الؿاب٣ت وظىص ٖاملحن ؤْهغَا الخدلُل الٗاملي :وَىا ٨ٞغث الباخشت بخُٛحر ال٣ٟغاث بضمجها في بٗضًً  ِ٣ٞؤو
وي٘ ؤبٗاص في بَاع ٖاملحن.
اؾخيخجذ الباخشت وظىص ٖاملحن ؤؾاؾحن في ظىصة الخُاة :ؤخضَما صازلي :هٟسخي(،طاحي) وآلازغ زاعجي :مىيىعي مغجبِ
بالبِئت التي ًىظض بها الخلمُظ ،و٢امذ بةٖضاص الهُٛت الشالشت للمُ٣اؽ آزظة بخىظحهاث الخالمُظ وا٢تراخاتهم.
اإلاغخلت الثالثت:
 0.30والؿالبت٦ ،ما خاولذ ٞهم الصخت اإلاخٗل٣ت بجىصة الخُاة
في َظٍ اإلاغخلت ٢امذ الباخشت باؾدبٗاص ال٣ٟغاث ألا٢ل مً
واإلادُِ الهخي وؤَلٗذ ٖلى مُ٣اؽ مىٓمت الصخت الٗاإلاُت لجىصة الخُاة الهُٛت ؤلاهجلحزًت،مُ٣اؽ ظىصة الخُاة
لؤلَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم مً بٖضاص ٥ومُيُىؽ .
وزغظذ في ألازحر بالهُٛت الغابٗت إلاُ٣اؽ ظىصة الخُاة ول٨جها في َظٍ الخالت خاولذ نُاٚت ٣ٞغاث ؤ٦ثر ٦ما ٧اهذ بهضص
الخ٨ٟحر بىي٘ مُ٣اؽ ًِ٣ـ ظىصة الخُاة اإلاىيىُٖت ،ومُ٣اؽ آزغ ًِ٣ـ ظىصة الخُاة الظاجُت ،زغظذ في ألازحر
باإلاُ٣اؽ الغاب٘ .
وخضصث ألابٗاص النهاتًت للمُ٣اؽ في :
بٗض زاعجي(مىيىعي) ،وٍخٟغٕ بلى:
ظىصة الصخت واإلادُِ. ظىصة الخُاة ألاؾغٍت.ظىصة الخُاة اإلاضعؾُت.ظىصة الخُاة الاظخماُٖت.بٗض صازلي:
ظىصة الخُاة الىٟؿُت. الاعجُاح الىٟسخي.اإلاغخلت الغابٗت:
جدذط َظٍ اإلاغخلت بلى ال٨شحر مً الخٗضًالث ٖضا خظ ٝال٣ٟغاث ٚحر اإلامحزة .وزغظذ باإلاُ٣اؽ الخامـ والجهاجي
لم ا
الؾخبُان ظىصة الخُاة للخالمُظ في نُٛخه الجهاثُت.
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الخجغٍب الاؾخُالعي للمُ٣اؽ:
ؤَضا ٝالضعاؾت الاؾخُالُٖت:
َضٞذ الباخثت مً زال ٫الضعاؾت الاؾخُالُٖت بلى ماًلي:
-1الخإ٦ض مً ؤصاة الُ٣اؽ التي ويٗتها الباخشت زال ٫اإلاغاخل الخمـ الؿاب٣ت.
-2الخإ٦ض مً مسخل ٠الهٗىباث والخُٛحراث التي ًم ً٨ؤن جهاص ٝؤي باخض ؤزىاء جُبُ ٤الضعاؾت ألاؾاؾُت.
-3الخإ٦ض مً الخهاثو الؿُ٩ىمترًت لؤلصاة مً نض ١وزباث :خُض اٖخمضث الباخشت ٖلى :
-1نض ١اإلاد٨محن :مجمىٖت مً ؤؾاجظة ٖلم الىٟـ بجامٗت وَغان وظامٗت ال٣اَغة وظامٗت اإلاىُا بمهغ.
-2الهض ١الخالػمي بخُبُ ٤مُ٣اؽ ٖبض الخال ٤اإلاترحم ًٖ الهُٛت ؤلاهجلحزًت إلاىٓمت الصخت الٗاإلاُت.
-3الهض ١الٗاملي بخُبُ ٤مىهج الخدلُل الٗاملي بخدلُل اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت .وَب ٤اإلاُ٣اؽ ٖلى 303جلمُظ مً جالمُظ
الؿىت الغابٗت مجىؾِ .
 -4الهض ١الخمُحزي بحن اإلاجمىٖاث اإلاىسًٟت واإلاغجٟٗت في ظىصة الخُاة.
خضوص الضعاؾت:
حٗغَ ٝظٍ الضعاؾت مً خضوصَا اإلاخمشلت في:
-:1-2الخضوص اإلاىيىُٖت:جخدضص ُٖىت الضعاؾت الخالُت في ُٖىت الضعاؾت اإلاخمشلت في جالمُظ الؿىت الغابٗت اإلاخىؾِ
 ،2013إلاخىؾُاث مضًىت مٗؿ٨غ والبال ٜؤٖماعَم
- 2012
اإلا٣بلىن ٖلى اظخُاػ قهاصة الخٗلُم اإلاخىؾِ للؿىت الضعاؾُت
مابحن 20-14ؾىت .
٦ما خضصث الضعاؾت بإصواتها اإلاخمشلت في مُ٣اؽ ظىصة الخُاة اإلاهمم مً َغ ٝالباخشت.
:2-2الخضوص اإلا٩اهُت:
جًمىذ الضعاؾت جالمُظ اإلاغخلت اإلاخىؾُت ،في مضًىت مٗؿ٨غ،وهي 6مخىؾُاث ٖلى الخىالي:
-1مخىؾُت ابً زلضون باإلادمضًت.
-2مخىؾُت ٌٗ٣ىب بً ظلى٣ٖ ٫اػ.
-3مخىؾُت ألامحر ٖبض ال٣اصع–الٛمغي.
-4مخىؾُت ػٍان مُٗى هللا،ؾُ.٤
-5مخىؾُت ؾُضي ٖبض اإلاامً،ؾُضي ٖبض اإلاامً.
-6مخىؾُت بٛضاصي ظلى ٫باإلادمضًت.
.2013
 2012وجهاًت قهغ ماي
:3-2الخضوص الؼمىُت  :صامذ الضعاؾت اإلاُضاهُت مً ؤوازغ قهغ صٌؿمبر
مىهج الضعاؾت:
اهُال٢ا مً َض ٝالباخشت اإلاخمشل في بٖضاص مُ٣اؽ لجىصة خُاة الخالمُظ في مغخلخحها اإلاخىؾِ والشاهىي ،اؾخسضمذ
الباخشت اإلاىهج الىنٟي اإلا٣اعن الظي ٖغٞه بكحر نالر الغقُضي بإهه ":مجمىٖت مً ؤلاظغاءاث البدشُت التي جخ٩امل
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لىن ٠الٓاَغة ؤو اإلاىيىٕ ،اٖخماصا ٖلى ظم٘ الخ٣اث ٤والبُاهاث وجهيُٟها ومٗالجتها وجدلُلها جدلُال ٧اُٞا وص٣ُ٢ا
الؾخسالم صاللتها وللىنى ٫بلى هخاثج وحٗمُماث ٖلى الٓاَغة ؤو اإلاىيىٕ مدل البدض.
الُٗىت:
 2013والبالٜ
-2012
ًخ٩ىن مجخم٘ الضعاؾت ألانلي مً جالمُظ همِ الخٗلُم اإلاخىؾِ لىالًت مٗؿ٨غ ،زال ٫الٗام الضعاسخي
 5763ؤهثى.
 6179ط٦غا و
 11915ؤل ٠جلمُظ وجلمُظة مجهم
ٖضصَم
حضو ٫ع٢مً 1بحن جىػَ٘ مجخم٘ الضعاؾت و ٤ٞالجيـ.
ط٦ىع
بهار
اإلاجمىٕ

الٗضص
6179
5763
11915

اليؿبت
%51.85
%48.36
%100

 ،2013جم ازخُاع الهالخت مجها
-2012
ؤما ُٖىت الضعاؾت ٞخ٩ىهذ مً 622جلمُظ وجلمُظة جم ازخُاعَم مً اإلاىؾم الضعاسخي
 ِ٣ٞؤي ِ٣ٞ 610مىػٖت ٧الخاليٖ:لى 6مخىؾُت مً والًت مٗؿ٨غ:م٘ مغاٖاة جمشُلها إلاخٛحراث الضعاؾت.
حضو ٫ع٢مً :2بن جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت خؿب مخٛحر الجيـ و اإلااؾؿاث
مخىؾُت ؾُ٤

مخىؾُت ألامحر
ٖبض ال٣اصع

48
42
90

48
46
94

ط٦ىع
بهار
اإلاجمىٕ

مخىؾُت
ٌٗ٣ىب بً
حلى٫
60
70
130

مخىؾُت
بٛضاصي
حلى٫
49
44
93

مخىؾُت
ؾُضي
ٖبض
اإلاامً
39
36
75

مخىؾُت
ببً زلضون

48
81
129

611

ؤصاة الضعاؾت:
مُ٣اؽ حىصة الخُاة اإلاهمم مً َغ ٝالباخثت م٨ىن مً ؾخت ؤبٗاص جيخمي لٗاملحن:
مىيىعي وبه ؤعبٗت ؤبٗاص :ظىصة الصخت واإلادُِ الهخي ،ظىصة الخُاة اإلاضعؾُت ،ظىصة الخُاة ألاؾغٍت ،ظىصة الخُاة
الاظخماُٖت وطاحي :وبه بٗضًً:ظىصة الخُاة الىٟؿُت-الاعجُاح الىٟسخي .واخخىي ٧ل بٗض ٖلى 10ؤؾئلت،م٘ بعٞا ١ؾلم بظابت
زالسي :وٗم –ال – ؤخُاها.
جصخُذ اإلاُ٣اؽ:
ًخم بُٖاء الضعظت ٖ 2لى وٗم.والضعظت ٖ 1لى ؤخُاها.والضعظت ٖ 0لى ال.م٘ ٖ٨ـ الخ٣ضًغ في خا ٫ؤلاظاباث الؿلبُت.وهي
.2013
مىػٖت بالدؿاوي في ٧ل بٗض وجبضؤ بىٟيَ.ب ٤مُ٣اؽ ظىصة الخُاة ٖلى ُٖىت الضعاؾت مً15ؤٞغٍل بلى ٚاًت 15ماي
 -1بشًن صاحل الرشيدي( "،)2000مناىج البحث التربوي"( ،ط )1القاه رة،دار الكتاب احلديث للنشر والتوزيع،ص .95
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نجاثج البدث
ؤوال :ماقغاث الهض:١
ٌكحر مٟهىم الهض ١بلى الاؾخضالالث الخانت التي ًسغط بها مً صعظاث اإلاُ٣اؽ مً خُض مىاؾبتها ،مٗىاَا وٞاثضتها
وجد ٤ُ٣نض ١الُ٣اؽ مٗىاٍ ججم٘ ألاصلت التي جاٍض مشل َظٍ الاؾخضالالث.
خضصث الجمُٗت ألامغٍُ٨ت  APAالهض ١في زالزت ؤهىإ:نض ١اإلادخىي ،الهض ١اإلاغجبِ بمد ٪ونض ١البىاء ؤو اإلاٟهىم.
:1نض ١اإلادخىيContent Validity :
ٌكمل َظا الىىٕ ٖلى ٞدو مبضجي إلادخىٍاث الازخباع إلاٗغٞت ما بطا ٧اهذ ٣ٞغاث الازخباع مخهلت بالهٟت اإلاُلىب ُ٢اؾها
ؤو ؤن َىا ٥مً َظٍ ال٣ٟغاث ما ًم ً٨خظٞه ٖلى ؤهه بُٗض الهلت با٫ؾمت اإلاغاص ُ٢اؾها.
خهلذ الباخشت ٖلى ماقغ َظا الهض ١بٗغى الاؾخماعة ٖلى مسخهحن في مجا ٫التربُت مضعاء وؤؾاجظة ومٟدكحن خىالي10
مسخهحن:
٦ما جم ٖغى اإلاُ٣اؽ ٖلى ؤؾاجظة مسخهحن في ٖلم الىٟـ وٖلىم التربُت مجهم مً خ٨م اإلاُ٣اؽ ٩ٞل الك٨غ لهم :وَم
ألاؾخاطة الض٦خىعة  :ؤمىت ًاؾحن٢ :ؿم ٖلم الىٟـ وٖلىم التربُت حامٗت وَغان.
ألاؾخاطة الض٦خىعة٢ :اصعي خلُمت٢ :ؿم ٖلم الىٟـ وٖلىم التربُت حامٗت وَغان.
ألاؾخاط الض٦خىع مدمض ببغاَُم :ؤؾخاط ٖلم الىٟـ ب٩لُت التربُت ،حامٗت اإلاىُا مهغًٖ ،ى عابُت الُ٣اؽ والخ٣ىٍم
الىٟس ي.
ألاؾخاط الض٦خىع مدمىص ٖبض الغخُم ٚالب :ؤؾخاط الصخت الىٟؿُت ومٗالج هٟس ي حامٗت ال٣اَغة.
ٌكمل َظا الىىٕ ٖلى ٞدو مبضجي إلادخىٍاث الازخباع إلاٗغٞت ما بطا ٧اهذ ٣ٞغاث الازخباع مخهلت بالهٟت اإلاُلىب ُ٢اؾها
ؤو ؤن َىا ٥مً َظٍ ال٣ٟغاث ما ًم ً٨خظٞه ٖلى ؤهه بُٗض الهلت بالؿمت اإلاغاص ُ٢اؾها.
 2000بلى اٖخباع ؤن ج٣ضًغ اإلاد٨محن مهما بلٛذ
 1998و٦غوبلي :Croply
في َظا اإلاجاً ٫ظَب ٧ل مً بال٦غو  Blackerوعه٨ى
صعظت جسهههم ٞةجها جسً٘ للخ٣ضًغ الصخصخي والظاحي ومً زم ٖغيخه للخدحزاث الصخهُت.
ٖلى َظا ألاؾاؽ اججهذ الباخشت بلى جُبُ ٤ؤهىإ ؤزغي للهض٧ ١الهض ١الخالػمي،ونض ١اإلاد ٪والهض ١الٗاملي:

-1رجاء زلمود أبو عالم (" :)2006مناىج البحث في العلوم النفسية والتربوية"(،ط،)5القاىرة،دار النشر للجامعات.447،

 - 2زلمود عبد احلليم منسي ،علي مهدي كاظم ( "،)2010تطوير وتقنين مقياس جودة الحياة لدى طلبة الجامعة في سلطنة عمان"،رللة أماراباك،اجمللد
األول:العدد ، 01األكادميية العربية األمريكية للعلوم والتكنولوجيا ،60-41،ص.49
 -3مقدم عبد احلفيظ( "،)2003اإلحصاء والقياس النفسي والتربوي"،ط، 2اجلزائر ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،ص .146

 -مقدم عبد احلفيظ( "،)2003اإلحصاء والقياس النفسي والتربوي"،ط، 2اجلزائر ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،ص .146

خالد عبد الرازق سيد("،)2002سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة"( ،ب ط) ،اإلسكندرية،مركز اإلسكندرية للكتاب.
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:2الضزل الكهغي ٦مد ٪لُ٣اؽ الهض ١اإلاغجبِ بمد:Criterion related Validity:٪
ًض ٫الهض ١اإلاغجبِ بمد ٪ؤو اإلاحزان ٖلى مضي ٢ضعة الازخباع ٖلى الخيبا بؿلى ٥اإلاٟدىنحن في مىا ٠٢مدضصة ؤو حصخُو
َظا الؿلى ،٥واإلادَ ٪ى مُ٣اؽ مىيىعي مـج٣ل ًٖ الازخباع ،هِ٣ـ به نض ١الازخباع ؤو َى محزان هدضص به مضي
نالخُت الازخباع.
ٌٗض الضزل الكهغي ؤخض اإلااقغاث اإلاىيىُٖت لجىصة الخُاة ،ولَ ً٨ظا اإلااقغ ٌٗخبر ؤخض اإلااقغاث اإلاىيىُٖت التي
ًسخلٖ ٠لحها الباخشىن في الُ٣اؽ الىٟسخي٣ٞ ،ض ً٩ىن جإزحر الضزل اإلاغج٨ٖ ٟ٘سخيا ٖلى ظىصة الخُاة(،) Cumminus.1997
لظل٢ ٪امذ الباخشت بدؿاب صاللت الٟغ ١باؾخسضام جدلُل الخباًً ألاخاصي وجُبُ ٤مٗاصلت قُُٟه بحن اإلاغجٟٗحن
واإلاخىؾُحن و اإلاىسًٟحن في ظىصة الخُاة ،ؤْهغث الىخاثج وظىص ٞغ ١صا ٫بخهاثُا بحن اإلاغجٟٗحن واإلاىسًٟحن لهالر
 15000صًىاعا
اإلاغجٟٗحن.م٘ مٖىبت جدضًض طوي الضزل اإلاس ٌٟظٗلذ الباخشت ؤصوى صزال مً لهم مؿخىي صزل ؤ٢ل مً
 45000صًىاعا ٞما ٞى.١
 40000صًىاع ومغجٟٗا مً
20000بلى
ومخىؾُا ما بحن
حضو ٫ع٢م :2هخاثج جدلُل الخباًً بحن حىصة الخُاة خؿب الضزل الكهغي .
مجمىٕ اإلاغبٗاث
8308.354

صازل
اإلاجمىٖاث
بحن اإلاجمىٖاث 98675.824
اإلاجمىٕ 106984.178

مخىؾِ اإلاغبٗاث
صعحت ا٫خغٍت
4154.177
2
300
302

ُ٢مت ٝ
12.630

مؿخىي الضاللت
0.000

328.919

بن صاللت الٟغو ١بحن طوي الضزل اإلاغج ٟ٘واإلاخىؾِ والًُٗ ٠والتي حٗىص بلى طوي الضزل اإلاغج ٟ٘حكحر بلى ؤنٌ ٧لما اعجٟ٘
الضزل اهسًٟذ ظىصة الخُاة وَظا ما ًشبذ وظىص الٗال٢ت الٗ٨ؿُت بحن مؿخىي الضزل وظىصة الخُاة وَى ما ًخىا٤ٞ
وصعاؾت ٦ىمُىىؽ وصعاؾت اإلاسر الضاهمغُ٦ت.
حضو ٫ع٢مً:3ىضر مٗامل بعجباٍ ًغؾىن بحن الضزل وحىصة الخُاة
مٗامل ؤلاعجباٍ
حىصة الخُاة
الضاللت ؤلاخهاثُت

الضزل
0.27
0.01
ٖ 0.000ىض

:3نض ١اإلاٟهىم:نض ١الاحؿا ١الضازلي و٢امذ الباخشت بالخإ٦ض مً َظا الهض ١مً زال ٫مهٟىٞت الاعجباٍ بحن ألابٗاص
واإلاُ٣اؽ ال٨لي وؤْهغث الىخاثج الخالُت:

-
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حضو ٫ع٢م:5مهٟىٞت ؤلاعجباٍ بحن ألابٗاص واإلاُ٣اؽ ال٨لي
الضاللت

ألابٗاص
حىصة اإلادُِ الهخي

ُ٢مت ؤلاعجباٍ
.0.76

0.01
ٖىض

حىصة الخُاة ألاؾغٍت

0.74

0.01
ٖىض

حىصة الخُاة اإلاضعؾُت

0.71

0.01
ٖىض

حىصة الخُاة الاحخماُٖت

0.73

0.01
ٖىض

حىصة الخُاة الىٟؿُت

0.72

0.01
ٖىض

الاعجُاح الىٟس ي

0.83

0.01
ٖىض

:-:1-3نض ١ال٣ٟغاث:
صال٫ة ٢ضعة ال٣ٟغة ٖلى الخمُحز ٌٗجي مضي ٢ضعتها ٖلى الخمُحز بحن مجمىٖخحن ،بن َض ٝمٗٓم الازخباعاث َى الخٟغٍ ٤بحن
ألاٞغاص الظًً ًُبٖ ٤لحهم الازخباعٞ .ال٣ٟغة التي جمحز بحن الُلبت الجُضًً والُلبت الًٟٗاء ،ؤو بحن ألاؾىٍاء وٚحر
ألاؾىٍاء.جىظض َغٍ٣خان ٖامخان لخؿاب ٢ضعة ال٣ٟغة ( )1صاللت الٟغ ١بحن وؿبخحن( )2ج٣ىُاث مٗامل الاعجباٍ.
-1صاللت الٟغ ١بحن وؿبخحنً :مُ٢ ً٨اؽ ٢ضعة ال٣ٟغة إلاٗغٞت الٟغ ١بحن وؿبت ؤلاظاباث الصخُدت في الشلض الٗلىي
للمجمىٖت ( اإلاجمىٖت الٗلُا) والشلض ألاصوى مجهاٞ.ةطا ٧ان الٟغ ١بحن اليؿبخحن طو صاللت بخهاثُت ص ٫طلٖ ٪لى ٢ضعة ال٣ٟغة
ٖلى الخمُحز.وٍخم ج٣ؿُم اإلاجمىٖت بلى مجمىٖخحن بما بىاؾُت مد ٪زاعجي ٦ضعظاث ألاصاء في الٗمل ؤو الٗالماث الضعاؾُت
ؤو ٢ض ً٩ىن اإلادَ ٪ى الضعظت ال٩لُت التي ًدهل ٖلحها اإلاٟدىنىن في الازخباع.
-2ج٣ىُاث مٗامل الاعجباٌٍ:ؿخٗمل مٗامل الاعجباٍ في جذ لُل ال٣ٟغاث إلًجاص الٗال٢ت بحن:
الاؾخجاباث ٖلى ٧ل ٣ٞغة م٘ الضعظاث ال٩لُت لالزخباع ؤو الاؾخجاباث ل٩ل ٣ٞغة م٘ مد ٪زاعجي .و٢ض اؾخسضمذ الباخشت
الُغٍ٣ت الشاهُت وخهلذ ٖلى ال٣ضعاث الخمُحزًت ل٩ل ٣ٞغة ٧الخالي:
حضو ٫ع٢مً:6ىضر مٗامالث جمُحز ال٣ٟغاث إلاُ٣اؽ حىصة الخُاة للخلمُظ.
الصخت
اإلاخٗل٣ت
بجىصة
الخُاة
01
02
03

الاعجباٍ

0.50
0.42
0.30

حىصة
الخُاة
ألاؾغٍت
0.48
0.21
0.39

حىصة الخُاة
اإلاضعؾُت

0.36
0.35
0.38

حىصة الخُاة
الاحخماُٖت

0.35
0.37
0.37

حىصة الخُاة
الىٟؿُت

0.49
0.49
0.23
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04
05
06
07
08
09
10

0.42
0.39
0.27
0.27
0.37
0.49
0.25
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0.32
0.33
0.46
0.39
0.49
0.51
0.38

0.32
0.53
0.33
0.44
0.39
0.57
0.44

0.39
0.38
0.34
0.42
0.38
0.38
0.47

0.45
0.46
0.46
0.56
0.43
0.50
0.61

0.50
0.34
0.35
0.47
0.38
0.36
0.69

:4الهض ١الخالػمي:
وٗجي بالهض ١الخالػمي " مضي اعجباٍ صعظاث اإلاُ٣اؽ بالضعظاث ؤو البُاهاث التي ججم٘ مً مد ٪آزغ و٢ذ بظغاء الازخباع،
ؤي ؤهىا ه٣اعن بحن صعظاث ألاٞغاص في اإلاُ٣اؽ وصعظاتهم ٖلى مُ٣اؽ مىيىعي آزغ ًِ٣ـ هٟـ الؿمت ج٣غٍبا والتي ًِ٣ؿها
اإلاُ٣اؽ وطل ٪بإن ٌُٗي ألاٞغاص صعظاث ٖلى اإلاد ٪في هٟـ الى٢ذ الظي هُبُٞ ٤ه اإلاُ٣اؽ ؤو ٢بلها ب٣لُل".
٢امذ الباخشت بخُبُ ٤مُ٣اؽ ٖبض الخال ٤اإلاترظم ًٖ مىٓمت الصخت الٗاملُت ٖ،لى ُٖىت مً جالمُظ اإلاخىؾِ ،وخؿاب
مٗامالث اعجباَها م٘ اإلاُ٣اؽ الظي ويٗخه وزغظذ بالىخاثج الخالُت:
حضو ٫ع٢مً:7ىضر مٗامل بعثباٍ مُ٣اؽ الباخثت ومُ٣اؽ حىصة الخُاة لٗبض الخال.٤
مُ٣اؽ ٖبض الخال ٤اإلاترحم ًٖ مىٓمت الصخت الٗاإلاُت

مٗامل الاعجباٍ
مُ٣اؽ الباخثت

0.70

الضاللت ؤلاخهاثُت

0.01
ٖ 0.000ىض مؿخىي الضاللت

:5الهض ١الخمُحزي :
٢امذ الباخشت بُ٣اؽ الٟغ ١بحن اإلاغجٟٗحن واإلاىسًٟحن في ظىصة الخُاة وزغظذ بالىخاثج الخالُت:
الجضو ٫ع٢مًٓ :8هغ هخاثج الٟغو ١بحن اإلاىسًٟحن واإلاغجٟٗحن في حىصة الخُاة
اإلاخىؾِ
الخؿابي
حىصة الخُاة

1.48

ؤلاهدغاٝ
اإلاُٗاعي
0.50

ث
37.28

صعحت الخغٍت
318

الضاللت
ؤلاخهاثُت
0.000

جٓهغ الىخاثج وظىص ٞغ ١صا ٫بخهاثُا بحن المعجٟٗحن واإلاىسًٟحن في ظىصة الخُاة.

 - 1رجاء زلمود أبو عالم ( ":)2006مناىج البحث في العلوم النفسية والتربوية"(،ط،)5القاىرة،دار النشر للجامعات ،ص.453
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:6-1-7الهض ١الٗاملي:
اؾخسضمذ الباخشت الهض ١الٗاملي للخإ٦ض مً ؤبٗاص الاؾخماعة مؿخسضمت بظلَ ٪غٍ٣ت الخدلُل باإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت
باؾخسضام بخضي َغ ١الخضوٍغ اإلاخٗامض ٍ  .Varimaxو٢ض خهلذ الىخاثج الخالُت:
الجضو ٫ع٢مً 9ىضر هخاثج بزذباع KMOو Bartlett
Mesure de précision de l’échantillonnage de Kasier

0.87
15

ddl

0.000

Bartlett

Signification de Bartlett

مً زال ٫الجضو ٫هالخٔ ُ٢مت بخهاجي ازخباع  KMOوحؿاوي
 0.87وَظا ًضٖ ٫لى ٟ٦اًت حجم الُٗىت  ،خُض ٌكحر ناخب
 0.50للخ٨م ٖلى ٟ٦اًت حجم الُٗىت ،ؤما في خالت
َظا الازخباع (  ) Kaiser :1974بلى ؤن الخض ألاصوى اإلا٣بى ٫لهظا ؤلاخهاجي هي
ؤن ج٩ىن ُ٢مخه ؤ٢ل ٞةهه ًخٗحن ػٍاصة حجم الُٗىت.
ومً زال ٫بزخباع بغجالث  ،للٗلم الهض ٝمً َظا الازخباع َى جدضًض ما بطا ٧اهذ مهٟىٞت ؤلاعجباٍ  Correlation Matrixهي
 0.000وهي ؤ٢ل مً اليؿبت اإلاٗىىٍت 0.05وبهظا ٞةن مهٟىٞت
مهٟىٞت الىخضة  Identity Matrixهجض ُ٢مت الاخخما= P ٫
الاعجباٍ لِؿذ بمهٟىٞت الىخضة.
 0.00001وبهظا ال هدخاط بلى خظ ٝؤي مً
 0.681وهي ؤ٦بر مً
٦ما ال جىظض مك٩لت الاػصواط الخُي ،بط ؤن ُ٢مت اإلادضص
اإلاخٛحراث .
ألابٗاص بٗض الخضوٍغ:
الجضو ٫ع٢مً :10ىضر مٗامالث بعجباٍ ألابٗاص بٗض الخضوٍغ
ألابٗاص
1
حىصة الخُاة الىٟؿُت 0.935
حىصة الخُاة ألاؾغٍت

حىصة الخُاة
اإلاضعؾُت
حىصة الخُاة الصخُت
حىصة الخُاة
ؤلاججماُٖت
حىصة الخُاة الظاجُت

2

3

4

5

6

0.935

0.905
0.908
0.879
0.84

 -أسامة ربيع أمٌن("، )2008التحليل اإلحصائي للمتغيرات المتعددة"،القاىرة ،جامعة ادلنوفية ،ص ص .189-188:
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زاهُا :زباث الازخباع٣ً :هض بثباث الازخباع مضي الض٢ت ؤو الاحؿا ١ؤو اؾخ٣غاع هخاثجه ُٞما لى َبٖ ٤لى ُٖىت مً ألاٞغاص في
مىاؾبخحن مسخلٟخحن.
٦ما ًُٟض مٗجى ٖضم الخٛحر والب٣اء ٖلى هٟـ الخالت ؤما اإلاٗجى في بَاع الُ٣اؽ الىٟسخي ٞحراص به ؤلاحؿا ١الظي ًخم بم٣خًاٍ
الخهىٖ ٫لى هٟـ الىدُجت في خالت بٖاصة هٟـ الازخباع في خضوص ٞانل ػمجي مٗحن ؤو باؾخٗما ٫ازخباع مُاب ٤له ٖلى
هٟـ الُٗىتً .خم خؿاب زباث الازخباع بدؿاب مٗامل الشباث الظي َى في الىاٖ ٘٢باعة ًٖ الاعجباٍ الظاحي
 )1967وَىاٖ ٥ضة َغ ١لخؿاب مٗامل الشباث بال ؤهىا ه٨خٟي َىا بالُغ ١الخالُت:
لالزخباع(حلُٟىعص
َ-1غٍ٣ت بٖاصة جُبُ ٤الازخباع.
َ-2غٍ٣ت ججؼثت الازخباع.
َ-3غٍ٣ت الهىع اإلاخ٩اٞئت.
-4مٗاصلت ٦ىصعحكاعصؾىن.
-5مٗامل ؤلٟا ٦غوهبار.
و٢ض اٖخمضث الباخشت في َظٍ الضعاؾت ٖلى جُبُ ٤م٘امل ؤلٟا ٦غوهبار الؾخسضامه الكاج٘ في الاؾخماعاث طاث ألابٗاص
اإلاخٗضصة.
اؾخسضمذ الباخشت مٗامل زباث ؤلٟا ٦غوهبار  ،وطل ٪بخُبُ ٤خؿابه ببرهامج ٞ SPSSىظضجه:
مٗامل ؤلٟا ٦غوهبار

0.92

اإلااقغاث الاخهاثُت إلاُ٣اؽ حىصة الخُاة:
الخىػعَ٘ الُبُعي ألٞغاص الُٗىت:
حٗخب َغٍ٣ت الخىػَ٘ الُبُعي للُٗىت و اإلاجخم٘ ألانلي مً الُغ ١اإلاىاؾبت إلاٗغٞت مضي جمشُل الُٗىت وزانت في
ع
اإلاجخمٗاث ال٨بحرة ٚحر اإلادضوصة ،وحٗخمض ٖلى ؤن الؿماث الىٟؿُت والتربىٍت جخسظ الك٩ل الُبُعي الجغسخي بدُض ؤن ما
وؿبخه % 68مً اإلاكاَضاث ج ٘٣يمً اهدغا ٝمُٗاعي واخض وخىالي % 95مً اإلاكاَضاث ج ٘٣يمً اهدغا ٞحن مُٗاعٍحن
ًٖ الىؾِ الخؿابي… ،وللخإ٦ض مً جمشُل الُٗىت للمجخم٘ ألانلي ًخم جدضًض جىػَ٘ الُٗىت اإلاسخاعة ٞةطا ٧ان جىػَ٘ الُٗىت
َبُُٗا ٞةن طلً ٪ضٖ ٫لى ؤن الُٗىت ممشلت إلاجخم٘ الضعاؾت وبال ٞةن َىا ٥جدحز في ازخُاع اُٖ٫ىت  .وَظا ما ٌؿمذ ؤًًا
بخُبُ ٤ؤلاخهاء الباعامتري.

1مقدم عبد احلفيظ( "،)2003اإلحصاء والقياس النفسي والتربوي"،ط، 2اجلزائر ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،ص .152

 علي طاجٌن("،)2007تطبيقات إحصائية ومبادئ منهجية في علم النفس "(،ب ط )،اجلزائر،دار الغرب للنشر والتوزيع،ص .21Miller,Irwin.(1985) Probability and statistics for engineers.Third Edition.Prentice-Hall, Inc.p 115.
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ق٩ل ع٢مً: 3بحن الخىػَ٘ الُبُعي ألٞغاص الُٗىت

الخىنُاث والا٢تراخاث:
الضعاؾت الخالُت ج٣ضم ؤصاة همىطظُت لُ٣اؽ ظىصة خُاة الخلمُظ في اإلاخىؾِ وختى الشاهىي بن صر الخٗبحر ،وَٗخبر وؾُلت
لل٨كٖ ٠لى اإلالا٧ل ألاؾغٍت واإلاضعؾُت مً زال ٫مٗغٞت خؿً اإلاٗاملت مً َغ ٝالٟغٍ ٤التربىي ومضي مىاءمت قغوٍ بِئت
الخمضعؽ وعٚباث الخلمُظ ٦ما ً٣ضم وؾُلت إلاٗغٞت ؾىء الخ ٠ُ٨والايُغاباث الىٟؿُت ٖىض الخلمُظ ٧اإلخباٍ وال٨أبت
وؾىء الخىا.٤ٞ
الجضًغ بالظ٦غ ؤن خُاة ألاؾغة ٧اهذ والجؼا ٫مدِ اَخمام وما ًجضع ط٦غٍ في َظٍ الضعاؾت ؤن ظىصة الخُاة ألاؾغٍت لِؿذ
بالضعظت ألاولى جدؿحن اإلاؿخىي إلاِٗصخي لؤلؾغة ول ً٨جُٟٗل ٢ىىاث الخىاع والخىانل بحن ألاب وألام وبحن ؤَٟالهم ومداولت
الابخٗاص ًٖ ٧ل ما له ؾبُل في بخؿاؽ الُٟل بإن ؤؾغجه لِؿذ ٛ٦حرٍ مً ؤ٢غاهه ونقُض َىا ؤًًا بإَمُت ألاؾالُب
الىالضًت في التربُت وَغ ١الضٖم اإلاخبٗت ،لظلٞ ٪اإلاُ٣اؽ ًً٘ ماقغا لُ٣اؽ مضي جىٞغ البِئاث ألاؾغٍت ٖلى ٢ىىاث ٗٞالت
للخىانل م٘ ؤبىائها ووؾُلت لُ٣اؽ ظىصة خُاة ألاؾغ.
٦ما هىىٍ بإَمُت الخُاة الاظخماُٖتٞ ،جىصة الخُاة الاظخماُٖت مً زال ٫الغٞا ١والجحران والتي جضٖمها خالُا نٟداث
الخىانل الاظخماعي ٧الٟاٌؿبى ٥والهاج ٠الى٣ا ٫والتي جدُذ للخلمُظ الجؼاثغي الب٣اء في مدُُه الظي ؤ٦ض خىلي % 84مً
الخالمُظ ؤجهم ًجضون عاختهم ٖىض جىاظضَم م٘ ؤنض٢ائهم وؤهه ٖىهغ لخدٟحزَم وحُٛحر هٟؿُتهم ؤًًا مً زال ٫جباص٫
الخىاع واإلاداصزاث ،مما ًٟخذ مجاال لخىؾُ٘ َظٍ الكب٩اث مً زال ٫الخجمٗاث اإلاضعؾُت ولخهبذ اإلاضعؾت ؤ٦ثر مغٚىٍبت
للمخمضعؽ.
ؤزحرا ٌٗخبر اإلاُ٣اؽ ؤصاة ٞاٖلت للتربىًٍ واإلاهخمحن بجاهب الىجاح اإلاضعسخي وع ٘ٞالخدهُل الضعاسخي ألهه ًم٨جهم مً ؾض
الٟجىاث الخانلت والخيبا والخد٨م باإلاك٨الث الخانلت في ؤي بِئت مً بِئاث الخلمُظ صازلُت ٧اهذ ؤو زاعظُت.
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لظل ٪ج٣ترح الباخشت:
 جُبَُ ٤ظا اإلاُ٣اؽ في مسخل ٠ألاَىاع اإلاضعؾُت م٘ بضاًت الضزى ٫اإلاضعسخي إلاٗغٞت الٓغو ٝألاؾغٍت واإلاٗاف الىٟسخيللمخمضعؾحن و٦ظل ٪مداولت ظٗله ؤصاة مخىٞغة مً زال ٫ألاهترهذ في ؤًضي مؿدكاعي الخىظُه وألازهاثحن الىٟؿُحن في
الشاهىٍاث واإلاخىؾُاث.
 ٞخذ باب البدض وجُبُ ٤اإلا٣اًِـ الىٟؿُت بسهىم مىيىٕ ظىصة الخُاة ٖىض الخالمُظ والٗاملحن التربىٍحن.٢اثمت اإلاغاح٘:
"، )2008الخدلُل ؤلاخهاجي للمخٛحراث اإلاخٗضصة"،ال٣اَغة ،ظامٗت اإلاىىُٞت.
- 1ؤؾامت عبُ٘ ؤمحن(
" ،)2000مىاهج البدث التربىي" )1ٍ( ،ال٣اَغة ،صاع ال٨خاب الخضًض لليكغ والخىػَ٘.
- 2بكحر نالر الغقُضي(
"،)2002ؾُ٨ىلىحُت ألاَٟا ٫طوي الاخخُاحاث الخانت"( ،ب ٍ) ،ؤلاؾ٨ىضعٍت،مغ٦ؼ
- 3زالض ٖبض الغاػ ١ؾُض(
ؤلاؾ٨ىضعٍت لل٨خاب.
" ،)2006مىاهج البدث في الٗلىم الىٟؿُت والتربىٍت"،)5ٍ(،ال٣اَغة،صاع اليكغ للجامٗاث.
- 4عظاء مدمىص ؤبى ٖالم (
"،)2001الصخت الىٟؿُت لؤلَٟا،"٫مهغ،مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضعٍت لل٨خاب.
- 5ؾهحر ؤخمض ٧امل(
"،)2000الُ٣اؽ والخ٣ىٍم التربىي والىٟس ي ؤؾاؾُاجه وجُبُ٣اجه وجىحيهاجه
- 6نالح الضًً مدمض ٖالم(
اإلاٗانغة" ،)1ٍ(،ال٤اَغة ،صاع ال٨ٟغ لليكغ والخىػَ٘.
"،)2007جُبُ٣اث بخهاثُت ومباصت مىهجُت في ٖلم الىٟـ"(،ب ٍ )،الجؼاثغ،صاع الٛغب لليكغ والخىػَ٘.
ٖ- 7لي َاظحن(
" ،)2003ؤلاخهاء والُ٣اؽ الىٟس ي والتربىي"، 2ٍ،الجؼاثغ ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت.
- 8م٣ضم ٖبض الخ(ُٟٔ
"،)2006حىصة الخُاة لضي َلبت الجامٗت الٗماهُحن واللُبُحن ،صعاؾت
ٖ- 9لي مهضي ٧اْمٖ ،بض الخال ٤هجم البهاصلي(
ز٣اُٞت مخىىٖت"،The scientific journal of arab open academy in Denamark،الٗضص.87-67،03
"،)2010جُىٍغ وج٣ىحن مُ٣اؽ حىصة الخُاة لضي َلبت ا٫حامٗت في
 -10مدمىص ٖبض الخلُم ميسخيٖ ،لي مهضي ٧اْم(
ؾلُىت ٖمان"،مجلت ؤماعابا،٥اإلاجلض ألاو:٫الٗضص،01ألا٧اصًمُت الٗغبُت ألامغٍُ٨ت للٗلىم والخ٨ىىلىظُا.60-41،
ٗٞ"،)2012الُت الخضعٍب ٖلى بغهامج جىُ٦ضي في ع ٘ٞحىصة الخُاة الىٟؿُت لضي َالباث الجامٗاث
 -11والء عبُ٘ مهُٟى(
.132
اإلاٗا٢حن ؾمُٗا"،مجلت الٗلىم التربىٍت،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت،الٗضص-95،03
"،) 2006ؤزغ بغهامج جىمُت
-12ؤؾامت ؾٗض ؤبى ؾغَ٘،محرٞذ ؤخمض قىقيٖ ،بحر مدمض ؤهىع ،نٟاء بؾماُٖل( 19-17صٌؿمبر
اإلاهاعاث الخُاجُت في ججىٍض الخُاة لضي مضاعؽ الخٗلُم بال٣اَغة ال٨بري"،م٣ضم بلى هضوة ٖلم الىٟـ وظىصة
الخُاة،مؿ،ِ٣ظامٗت ٢ابىؽ.
"،)2006حٗلُم ال٨باع مً ؤحل حىصة الخُاة" ،م٣ضم لىضوة:
-13ظمٗت هاعٍمان مدمىص ،الٗاوي وظحهت زابذ ( 19-17صٌؿمبر
ٖلم الىٟـ وظىصة الخُاة ،مؿ،ِ٣ظامٗت الؿلُان ٢ابىؽ.
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سخيٟؼ ؤلاعقاص الى٦يالؿاصؽ إلاغ٫ضم بلى اإلااجمغ الضو٣م،""حىصة الخُاة في حىَغ ؤلاوؿان،)1999
(غماويٟحمضي ٖلي ال-14
ظامٗت ٖحن قمـ،اَغة٣ال،)(ظىصة الخُاة
ىضهافي في جدؿحن حىصة خُاة ألاشخام الهم٨"اؾخسضام اإلاضزل ؤلاؾ،)2008
 ظىٍلُت17-16(ٔ ٖمغٞؾهحر ٖبض الخا-15
٘٢ جإَُل طوي الاخخُاظاث الخانت عنض الىا:ضم للماجمغ الضولي الؿاصؽ٣م،"ججغبت حمُٗت هضاء في مهغ،حنٞىٟ٨اإلا
.مٗهض الضعاؾاث التربىٍت،اَغة٣ال،بل٣ اإلاؿخٝواؾدكغا
خه٢ؼة وٖالٚ ُٕا٣ٓاث الجىىبُت لٞ الىالصة لضي ألامهاث في اإلادا٤ل٢"،)2010
(نالر بؾماُٖل ٖبض هللا الهمو-16
.ؼةٚ ظامٗت،ضمت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر٣غة م٦مظ،"بجىصة الخُاة
17-AlisonJ,carr &al (2003).Quality of life.( 1pub).London.Group London
18- David Good; Ghislain Margerotte, Raymond leblanc(1994).La qualité de vie
pour les personnes présentent un handicap: perspectives internationales .Deboeck
université. Paris.
19-Joseph Oliver,Peter Huscley,Keith Briges,Hadi Mohamed(2005).Quality of life and mental
health.(2ED) .New York.Taylor & Francis library.
-20-Miller,Irwin.(1985) Probability and statistics for engineers.Third Edition.Prentice-Hall,
Inc
8621-Marcus Henning ; Christian Krägeloh ;Susan Hawkers,yipin Zoho and lain
Doherty.(2010).Quality of life and motivation to learn. A study of medical students. Issues in
educational Reasearch.20 (3).244-256
9 22-Cummins, R.A. & Gullone, E. (2000). Why we should not use 5-point Likert scales:
The case for subjective quality of life measurement. Proceedings, Second International
Conference on Quality of Life in Cities (pp.74-93). Singapore: National University of Singapore
23-Miller,Irwin.(1985) Probability and statistics for engineers.Third Edition.Prentice-Hall, Inc
24-Uma Sekaran.(1992)Research Methods For Business : A Skill - Building Approach, John
Wiley and Sons , InC.
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ؤَمُت الخدلُل الٗاملي الاؾخ٨كافي في الخد ٤٣مً البيُت الٗاملُت لالزخباعاث الىٟؿُت
ؤ.مهلل ػٍىت/حامٗت البلُضة،02الجؼاثغ.
ملخو:
بن اؾذٖما ٫الباخشحن واإلاماعؾحن الؿُ٩ىلىظُحن للم٣اًِـ الىٟؿُت التي بىِذ في ز٣اٞاث مُٗىت وجُبُ٣ها ٖلى مجمىٖاث
ؤزغي مً بِئاث مسخلٟت ًُغح مك٩لت نالخُت َظٍ الازخباعاث في البِئاث التي ه٣لذ الحها ومضي جد٣ُ٣ها لؤلٚغاى التي
بىِذ مً ؤظلها ،وَى ما ًبرع يغوعة اؾخٗما ٫الخدلي ٫الٗاملي الاؾخ٨كافي في الخد ٤٣مً البيُت الٗاملُت ألي مُ٣اؾمى٣ى٫
مً ز٣اٞت بلى ؤزغي ،ألن الخٗغٍ ٠ؤلاظغاجي للمخٛحراث ٢ض ًسخل ٠مً بِئت بلى ؤزغي٦ ،ما ؤن اإلااقغاث التي جِ٣ـ ٧ل ٖامل
٢ض جٓهغ لضي مجمىٖاث مُٗىت و٢ض جسخٟي ٖىض ؤزغي،والخدلُل الٗاملي الاؾخ٨كافي بةم٩اهه ال٨كَ ًٖ ٠ظٍ الازخالٞاث
التي ٢ض جٓهغ ٖلى مؿخىي الٗىامل و اإلااقغاث ؤو اإلاخٛحراث ،مً زال ٫مٗغٞت بيُت الؿمت اإلاغاص ُ٢اؾها والٗىامل اإلا٩ىهت لها
واإلاخٛحراث التي جدكب٘ ٖلى ٧ل ٖامل وصعظت الاعجباٍ بُجهما.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت:الخدلُل الٗاملي الاؾخ٨كافي ،البيُت الٗاملُت.
م٣ضمت:
بن الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي الهاثل في الٗلىم اإلاسخلٟت ؤنبذ ًخُلب ؤؾالُب ُ٢اؽ جد ٤٣ؤ٦بر ٢ضع مً اإلاىيىُٖت في البدىر
الٗلمُت٣ٞ ،ض ؤنبذ الاججاٍ الٗام في مشل َظٍ البدىر َى اؾخسضام َغ ١الُ٣اؽ ال٨مُت ،واإلاىاهج ؤلاخهاثُت ،وطل٪
لخهيُ ٠الٓىاَغ الٗلمُت وببغاػ زواثهها ،وجدلُل الٗال٢اث اإلاخباصلت بحن الٓىاَغ ،والخدلُل الٗاملي ٌٗخبر ؤخض
ألاؾالُب ؤلاخهاثُت الهامت التي ػاصث مً ٢ضعة الباخشحن ٖلى جىُٓم وجهيُ ٠الٓىاَغ الٗلمُت في اإلاجاالث اإلاخٗضصة زانت
في مجا ٫الصخهُت.خُض ٌؿخسضم إلاٗغٞت الاعجباَاث اإلاسخلٟت التي جىظض بحن بياهاث مُٗىت ،وجلخُو َظٍ الاعجباَاث مً
ًا
زال ٫مٗغٞت الخهاثو اإلاكتر٦ت بُجها ،اٖخماصا ٖلى ؤلاَاع الىٓغي الظي اهُل ٤مىه الباخض ،لظا ًم ً٨ال٣ى ٫بإن الخدلُل
الٗاملي ٢مت الخُبُ ٤للمىهج الاؾخ٣غاجي ؤي الاهخ٣ا ٫مً الجؼثُاث بلى ال٩لُاث ،خُض ًم ً٨بعظإ اإلاجمىٖت مً الٗال٢اث
بلى ٖىامل مكتر٦ت جهَ ٠ظٍ الٗال٢اث وجٟؿغَا.
 - 1مٟهىم الخدلُل الٗاملي (:)Factor Analysis
ٌٗخبر الخدلُل الٗاملي مً الُغ ١ؤلاخهاثُت التي حؿخسضم في مٗالجت الىخاثج التي جم الخهىٖ ٫لحها مً جُبُ ٤الازخباعاث
الىٟؿُت والتربىٍت ،و٢ض وعصث الٗضًض مً الخٗغٍٟاث لهظا ألاؾلىب ،هظ٦غ مجها ما ًلي:
 :)1963ؤؾلىب لخىُٓم وج٣ؿُم َظٍ الؿماث الىٟؿُت التي ج٩ىن مخضازلت ومٗ٣ضة ،بلى ٖضص
ٌٗغٞه الؿُض مدمض زحري (
٢لُل مً الٗىامل ٚحر اإلاترابُتٞ ،بضال مً الخضًض ًٖ ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ،والخسُل ،والخهىع ،وؤلاصعا ،٥والخظ٦غ،
والٟهم ،وخل اإلاك٨الث ،هخدضر ٖ ًٖ ِ٣ٞامل الظ٧اء ،وًٖ َغٍ ٤الخدلُل الٗاملي ؤًًا ًم ً٨مٗغٞت ؤبٗاص الصخهُت
وما ًىُىي ٖلُه ٧ل بٗض مً ؾماث ٦بٗض الاهُىاء والاهبؿاٍ ومٗغٞت الؿماث التي جضزل جدتهما( ).
()1عبد الرمحن زلمد العيسوي ( "،)2تقنيات اإلحصاء في العلو اإلنسانية" ،القاىرة :دار ادلعرفة اجلامعية.2006 ،
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٦ما ٌٗغ ٝالخدلُل الٗاملي بإهه ج٣ىُت لخجمُ٘ الٗىانغ التي جىُىي ٖلحها الصخهُت في مجمىٖاث ؤو وخضاث مخماؾ٨ت
ًا
وؿبُا ومؿخ٣لت( ).
في خحن ٌٗغ ٝنالح ؤخمض مغاص الخدلُل الٗاملي بإههَ :غٍ٣ت بخهاثُت حؿخسضم في جدلُل البُاهاث ؤو مهٟىٞاث الاعجباٍ
ؤو مهٟىٞاث الخباًىاث ،وٍ٩ىن الهضَ ٝى جىيُذ الٗال٢اث بحن جل ٪اإلاخٛحراث ،وٍيخج ٖجها ٖضص مً اإلاخٛحراث الجضًضة
(المٞتريت) حؿمى بالٗىامل وٖاصة ما ج٩ىن البُاهاث هي صعظاث ؤٞغاص ٖلى مخٛحراث هٟؿُت ؤو اظخماُٖت ؤو جغبىٍت( ).
٦ما ؤن الخدلُل الٗاملي ؤؾلىب حهض ٝبلى صعاؾت الٗال٢اث بحن ٖضص مً اإلاخٛحراث اإلاكاَضة بضاللت مجمىٖت مً الٗىانغ
الٟغيُت ٚحر اإلاكاَضة حؿمى ٖىامل مكتر٦ت ،وهي التي جهخم بهاٞ ،ال٨ٟغة ألاؾاؾُت للخدلُل الٗاملي هي ٞغيُت الٗىامل
التي جازغ في الؿمت ،خُض ؤن الٗامل م٩ىن مً مجمىٖت مً اإلاخٛحراث اإلاكاَضة( ).
ؤما ٦غو٦غ وؤلجحن )ٌٗ (Crocker& Aljinaغٞان الخدلُل الٗاملي بإههٖ :ملُت ًم ً٨مً زاللها جدضًض الٗىامل اإلاكتر٦ت بحن
مجمىٕ ة مً الازخباعاث ،مً زال ٫ازتزا ٫الٗال٢ت بُجها في ٖىامل ٢لُلت حٗبر ًٖ ؾمت هٟؿُت مُٗىت( ).
حُٗ٣ب:
ًخطر مً الخٗاعٍ ٠الؿاب٣ت للخدلُل الٗاملي ؤجها جخ ٤ٟظمُٗا في ؤن الخدلُل الٗاملي ؤؾلىب بخهاجي ٌؿاٖض ٖلى ازتزا٫
ٖضص ٦بحر مً اإلاخٛحراث اإلا٩ىهت لؿمت مُٗىت بلى ٖضص بـًِ مً الٗىامل التي ج٩ىن مغجبُت بخل ٪اإلاخٛحراث ،خُض جمشل َظٍ
الٗىامل بُاهاث َُٗت ٌؿهل جدلُلها وجٟؿحرَا.
 - 1- 1مٟهىم الخدلُل ال٘املي الاؾخ٨كافي ):(Exploratory Factor Analysis
ؤؾلىب بخهاجي حهض ٝبلى ازتزاٖ ٫ضص اإلاخٛحراث اإلاالخٓت اإلا٩ىهت للمخٛحر الغثِسخي مىيىٕ البدض ؤو الاَخمام ،بلى ٖضص ؤ٢ل
()
ٌؿمى ٖىام:٫
 - 2- 1مٟهىم البيُت الٗاملُت ):(Factorial Structure
مجمىٖت الٗىامل الاٞترايُت ال٩امىت التي ج ٠٣زل ٠مجمىٖت مً اإلاٟغصاث الازخباعٍت ؤو اإلا٣اًِـ ؤو اإلاخٛحراث
هي
بهٟت ٖامت ،وَٗخبر ق٩ل مً ؤق٩ا ٫نض ١البىاء ًخم الىنى ٫بلُه مً زال ٫الخدلُل الٗاملي( ).

Anastasi Anne:Psychological testing، 6th e، New York: Macmillan، 1988.

()1

( )2صالح أمحد مراد " ،األساليب اإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية" ،دط ،القاىرة :مكتبة األجنلو مصرية.2000 ،

()3عبد احلميد زلمد العباسي ":التحليل العاملي تطبيقا ت في العلوم االجتماعية باستخدام  ، " SPSSقسم اإلحصاء احليوي والسكاين ،معهد
الدراسات والبحوث اإلحصائية ،القاىرة ،مجهورية مصر العربية.2011 ،

()5

Linda Crocker, James Aljina:Introduction to classicl and modern test theory: Cengage
learning، (nd).
()1أزلمد بوزيان تيغزة ( "،)2التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي" ،ط ،1عمان :دار ادلسًنة للنشر التوزيع والطباعة.2012 ،

()2نبيل بن بسيس عارل اجلابري  ":البناء العاملي لمقياس العوامل الخمسة الكبرى في شخصية باستخدام التحليل العاملي التوكيدي لدى طالب
جامعة أم القرى" ،رسالة ماجستًن غًن منشورة ،قسم علم النفس ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى ،ادلملكة العربية السعودية ،2012 ،ص.04
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 - 3- 1ؤهىإ الخدلُل الٗاملي:
 )1991ؤن بضاًت الخدلُل الٗاملي ٧اهذ في ظىَغَا مً الىىٕ الخىُ٦ضي ولِـ الاؾخ٨كافيٞ،الُغٍ٣ت
ًظ٦غ ؤبى خُب وناص(١
ؤلاخهاثُت التي ابخ٨غَا ؾبحرمً (٧)Spearman،Cاهذ في ظىَغَا تهض ٝبلى ازخباعٞغى الٗامل الٗام،وخحن وي٘
زىعؾخىن ()Thurstoneالبضًل الىٓغي لظل٧،٪اهذ َغ٢ه ؤلاخهاثُت في الخدلُل الٗاملي في ظىَغَا حؿعى الزخباع ٞغى
ًا
جضعٍجُا مً الخىُ٦ضي بلى الاؾخ٨كافي ختى ؤنبذ َىألاؾلىب
الٗىامل اإلاخٗضصة،بالؤن ما خضر ؤن الخدلُل الٗاملي جىظه
الؿاثض مىظ بضاًت الشالزِىاث مً ال٣غن الٗكغًٍ ً٦٫،م٘ جغا٦م ألاصلت مً ٖضص٦بحر مً الضعاؾاث الاؾخ٨كاُٞت
الؿاب٣ت،وْهىع هماطط هٓغٍت ظُضة خى ٫الٓىاَغ الىٟؿُت والتربىٍت والاظخماُٖت،ونل الٗلم بلى الىُ٣ت التي ًمٖ ً٨ىضَا
نُاٚتٞغوى نغٍدت خىٖ ٫ضص الٗىامل اإلاخىٗ٢ت وَبُٗتها،ولهظا ٖاص الخدلُل الٗاملي بلى ؤنىلها ألولى،وبضؤ الاَخمام
بالخدلُل الٗاملي الخىُ٦ضي،وزانت َىا ٫الؿىىاث الشالزحن اإلاايُت ،وٖلُه ًىظض هىٖان ؤؾاؾُان مً الخدلُل الٗاملي،
اؾخ٨كافي ( ،)Exploratoryوجىُ٦ضي (.) ( )Confirmatory
أ  -الخدلُل الٗاملي الاؾخ٨كافي ):(Exploratory Factor Analysis
ٌؿخسضم َظا الىىٕ مً الذخلُل الٗاملي في الخالت التي ج٩ىن ٞحها الٗال٢اث بحن اإلاخٛحراث والٗىامل ٚحر مٗلىمت ؤو ٚحر
ما٦ضة ،وَؿحر الخدلُل الٗاملي في َغٍ ٤الاؾخ٨كا ٝفي جدضًض الٗىامل ال٩امىت وٖال٢تها باإلاخٛحراث اإلاؿخسضمت ،وٖاصة ما
ًخىنل الخدلُل بلى ٖضص مً الٗىامل ؤ٢ل مً ٖضص اإلاخٛحراث لذٞؿحر الٗال٢اث بحن اإلاخٛحراث ،وال ً٩ىن لضي الباخض مٗلىمت
مؿب٣ت ًٖ الٗىامل الىاججت مً الخدلُل ،وبخدضًض ؤ٦ثر ٞهى حهخم بةم٩اهُت الخىنل بلى اإلاخٛحراث ًٖ َغٍ ٤الٗىامل
ال٩امىت ،ؤو مضي جإزحر الٗىامل ال٩امىت في الخىنل بلى اإلاخٛحراث( ).
ب  -الخدلُل الٗاملي الخىُ٦ضي ):(Confirmatory Factor Analysis
ًغي ؾدُىعث( (Stewartؤن الهض ٝمً الخدلُل الٗاملي الخىُ٦ضي َى ازخباع مضي مُاب٣ت همىطط اقخ ٤مً هٓغٍت مُٗىت
إلاجمىٖت مً البُاهاث،وٍخُلب طل ٪وظىص ؤؾاؽ هٓغي ٌؿاٖض الباخض ٖلى جدضًض الُغٍ٣ت التي جدكب٘ بها اإلاخٛحراث ٖلى
الٗىامل( ).
وًٍُ ٠بحرن ) (Byrne,1994ؤن الخدلُل الٗاملي الخىُ٦ضي ٌؿخسضم الزخباع الٟغى بىظىص نلت مُٗىت بحن اإلاخٛحراث
والٗىامل ال٩امىت ،اٖخماصا ٖلى هٓغٍت مؿب٣ت ؤو ؤصبُاث البدض ،زم ًسخبر الباخض هٓام الهلت اإلاٟترى ازخباعا بخهاثُا،
وٖلُه ٞةن الخدضًض اإلاؿب ٤لىمىطط الخدلُل الٗاملي الخىُ٦ضيٌ ،ؿمذ للمخٛحراث بدغٍت الدكب٘ ٖلى ٖىامل مدضصة صون
ٚحرَا ،زم ًخم ج٣ىٍم الىمىطط بُغٍ٣ت بخهاثُت لخدضًض ص٢ت مُاب٣خه للبُاهاث اإلاؿخسضمت ،مً زال ٫ماقغاث خؿً
اإلاُاب٣ت،وهي ماقغاث اخهاثُت حؿاٖض الباخض ٖلى جدضًض مضي ظىصة الىمىطط اإلا٣ترح( ) ،وٖىض الخ٨م ٖلى ظىصة همىطط
مٗحن ؤو اإلا٣اعهت بحن ٖضة هماطط ًم ً٨الخهىٖ ٫لحها مً هٟـ البُاهاثً،جب مالخٓت ؤن ؤًٞل الىماطط مً خُض
( )3السيد زلمد أبو ىاشم ( ":)2البناء العاملي وتكافؤ القياس لمقياس القلق اإلحصائي لدى عينتين مصرية وسعودية من طالب الدراسات العليا
باستخدام التحليل العاملي التوكيدي" ،قسم علم النفس ،كلية الرتبية ،جامعة ادللك سعود( ،دت) ،ص ص .10 -9

( )2صالح أمحد مراد ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .492
( )3السيد زلمد أبو ىاشم ( ،)2نفس ادلرجع ادلذكور سابقا.
( )4أمحد صالح مراد ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .492
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مُاب٣خه للبىاء الٗاملي الخدتي(الًمجي) للمخٛحراث مىيىٕ الضعاؾتَ،ىالىمىطط الظي ًخمحزبخىٞغؤًٞل ُ٢م أل٦بر ٖضص مً
مجخمٗت،والًذ الخ٨م في يىء ماقغمٗحن ؤوؤ٦ثر،وفي خالت الخدلُل الٗاملي الخىُ٦ضي بطا
م
اإلااقغاث ؤلاخهاثُت الؿاب٣ت
خ ٤٣الىمىطط اإلاٟترى للمُ٣اؽ ماقغاث ظىصة اإلاُاب٣ت اإلا٣بىلتٞ ،ةهه ًم ً٨الخ٨م ٖلى نضٖ ١باعاجه ؤونض ١ؤبٗاصٍ في
خالت الخدلُل الٗاملي الخىُ٦ضي مً الضعظتالشاهُت ،في يىء ألاوػان الاهدضاعٍت اإلاُٗاعٍت ،والتي حٗغ ٝبمٗامالث الهض١
ؤوالدكب٘ ٖلى اإلاخٛحر ال٩امً،وَىا ًم ً٨جدضًض ُ٢مت مُٗىت ًخم ع ٌٞالدكبٗاث التي ج٣ل ٖجها،و٦ظلً ٪م ً٨الخ٨م ٖلى
نض ١الٗباعاث في يىء اليؿبت الخغظت( ).
ًا
 )2000ؤن الخمُحز بحن الىىٖحن الاؾخ٨كافي والخىُ٦ضي ال ً٩ىن ًا
٢اَٗا ؤوٞانال،بط ؤن ًا
٦شحرا مً
صاثما جمي ًاًؼا
وٍا٦ض ٖالم (
البدىر ججم٘ بحن الىىٖحن،وطل ٪ألهه ًىضعؤن ً٣ىم الباخض بةظغاء الخدلُل الٗاملي ٖلى مجمىٖت ٖكىاثُت مً اإلاخٛحراث،بل
ًا
ً٩ىن مضع٧ا بضعظاث مخٟاوجت َبُٗت اإلاخٛحراث،وٖضص الٗىامل التي جىُىي جدتها َظٍ اإلاخٛحراثٞ ،مشال ًٟترى الباخض وط وص
ٖاملحن مسخلٟحن جىُىي جدتهما مجمىٖت مً اإلاخٛحراث،وؤن بٌٗ اإلاخٛحراث ًيخمي بلى الٗامل ألاو،٫والبٌٗ آلازغ ًيخمي بلى
الٗامل الشاوي ٞةطا اؾخسضم الخدلُل الٗاملي للخد ٤٣مً صخت اٞترايه ولِـ لل٨ك ًٖ ٠الٗىاملٞ،ةهه ًُلٖ ٤لُه في
َظٍ الخالت الخدلُل الٗاملي الخىُ٦ضي( ).
بهٟت ٖامت ًيبػي ٖلى الباخض جدضًض ألابٗاص الخالُت التي حؿاٖضٍ في ازخُاع ؤخض هىعي الخدلُل الٗاملي ؤو ٦الَما:
 هىٕ الىمىطط الٗاملي ،بما في طلٖ ٪ضص الٗىامل التي ًٟترى ؤن الىمىطط ًخ٩ىن مجها.
 جدضًض اإلاخٛحراث اإلا٣اؾت ،ؤو اإلااقغاث التي جِ٣ـ ٧ل ٖامل مً الٗىامل المٞتريت.
 جدضًض بطا ٧اهذ الٗىامل مغجبُت ُٞما بُجها ،ؤم ؤجها مؿخ٣لت.
 جدضًض ؤزُاء الُ٣اؽ ،وهي باقي الخباًً التي لم التي لم ٌؿخُ٘ الٗامل جٟؿحرَا باليؿبت ل٩ل ماقغ مً ماقغاجه
اإلا٣اؾت( ).
 - 4- 1مهُلخاث مغجبُت بالخدلُل الٗاملي الاؾخ٨كافي:
أ  -الجظع ال٩امًً :مشل الجظع ال٩امً ظؼء مً الخباًً ال٨لي للمهٟىٞت الاعجباَُت ،وبالخالي ٧لما ػاصث ُ٢مت الجظع
ال٩امً لٗامل ما ٧لما ػاصث ألاَمُت اليؿبُت لهظا الٗامل مً خُض الخٗبحر ًٖ الٓاَغة مىيىٕ البدض ،وٍم ً٨خؿاب
الجظع ال٩امً مً زال ٫ظم٘ مغبٗاث حكبٗاث ٧ل مخٛحر مالخٔ ٖلى هٟـ الٗامل ( ).
 )1980ؤن الجظع ال٩امً للمهٟىٞت الاعجباَُت ًدىا٢و جضعٍجُا مً ٖامل بلى آزغٞ ،الٗىامل ألاولى طاث
ل٣ض ؤوضر ٞغج (
ظظع ٧امً ؤ٦بر مً الٗىامل اإلاخإزغة الاؾخسالم ،طل ٪ؤن زُىاث خؿاب الٗىامل جاصي بلى اؾخسالم ؤ٢صخى جباًً
مكتر ٥بحن اإلاخٛحراث في ٧ل مغة ٖلى الخىالي ،وبُغح مهٟىٞت الىاجج مً اإلاهٟىٞت الاعجباَُت ًدب٣ى حجم ؤنٛغ مً الخباًً
اإلاكتر ٥بحن اإلاخٛحراث ٌؿخسلو في ٖامل ظضًض طي ظظع ٧امً ؤنٛغ مً ؾاب٣ه( ).
()1أزلمد بوزيان يتغزة ( ":)1اختبار صحة البنية العاملية للمتغيرات الكامنة في البحوث منحى التحليل والتحقق" ،حبث علمي زلكم ،مركز حبوث كلية
الرتبية ،جامعة ادللك سعود ،السعودية.)2011( ،
( )2السيد زلمد أبو ىاشم ( ،)2نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .11 -10
( )3أزلمد بوزيان تيغزة ( ،)1نفس ادلرجع ادلذكور سابقا.

()4حجاج غازل ":التحليل العاملي نظريا وعمليا" ،ط ،1القاىرة :عادل الكتب.2013 ،

()5صفوت فرج ( ":)1التحليل العاملي في العلوم السلوكية" ،دط ،القاىرة :دار الفكر العريب.1980،
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ب -الكُىٌٕٗ :جي وؿبت قُىٕ اإلاخٛحر اإلاالخٔ ٖلى الٗىامل اإلاؿخسغظت٩ٞ ،ل مخٛحر مالخٔ له وؿبت مً الاؾهام في ٧ل
ٖامل ،وقُىٕ اإلاخٛحر اإلاالخٔ ٌٗجي ٌٗجي وؿبت ْهىعٍ في ٧ل الٗىامل ،وٍم ً٨خؿاب قُىٕ اإلاخٛحر اإلاالخٔ بجم٘ مغبٗاث
حكبٗاث اإلاخٛحر اإلاالخٔ ٖلى ٧ل ٖامل مً ٖىامل الخدلُل ( ).
َ - 2غ ١اؾخسغاج الٗىامل:
بٗض ازخباع نالخُت مهٟىٞت الاعجباٍ للخدلُل الٗاملي ،جإحي زُىة جُبُ ٤بخضي َغ ١الخدلُل الٗاملي ،لل٨كًٖ ٠
البيُت الٗاملُت ال٩امىت التي جلخو الٗال٢اث الاعجباَُت البُيُت الٗضًضة بحن اإلاخٛحراث اإلا٣اؾتٚ ،حر ؤهه ًيبػي ؤزظ ظاهبحن
ؤؾاؾُحن بٗحن الاٖخباع وَما:
ال٠غاث،
 - 1- 2اهخ٣اء َغٍ٣ت الخدلُل الٗاملي اإلاىاؾبت :وطلٖ ٪لى ؤؾاؽ هىٖحن مً الخباًً اإلاؿخٗمل في اإلاخٛحراث ؤو ٢
َل حؿخٗمل الخباًً اإلاكتر ،٥الظي ًمشل ال٣اؾم اإلاكتر ٥بحن اإلاخٛحراث ؤو ال٣ٟغاث ،ؤو م٣ضاع وؿبت الخباًً الظي حكتر٥
ُٞه مجمىٖت مً ال٣ٟغاث ؤو اإلاخٛحراث اإلا٣اؾت ،ؤم ؤجها حؿخٗمل الخباًً الٟغٍض الظي ال ٌكترُٞ ٥ه اإلاخٛحر ؤو ال٣ٟغة م٘
اإلاخٛحراث وال٣ٟغاث ألازغي ،وبالخالي ًىظض نىٟان مً َغ ١الخدلُل الٗاملي:
أ َ -غٍ٣ت اإلا٨ىهاث ألاؾاؾُت ( :)Principal Componentsوحؿخٗمل الخباًً ال٨لي ،بما في طل ٪الخباًً الخام وجباًً
الخُإ.
ب َ -غ ١جدلُل الخباًً اإلاكتر :(Common Factor Analysis) ٥وحؿخٗمل الخباًً اإلاكتر ٥في الخدلُل ،ؤي جهٟي ال٣ٟغاث
ؤو اإلاخٛحراث مً جباًً الخُإ والخباًً الخام ،ومً ؤمشلتها:
 َغٍ٣ت اإلاداوع ألاؾاؾُت()Principal Axis Factoring َغٍ٣ت الاخخما ٫ألا٢صخى ()Maximum LikelihoodMethod َغٍ٣ت اإلاغبٗاث الهٛغي ٚحر اإلاىػوهت ()Unweighted Least Squares َغٍ٣ت اإلاغبٗاث الهٛغي اإلاٗممت ()Generalized Least Squares َغٍ٣ت ؤلٟا للخدلُل الٗاملي ()Alpha Factoring َغٍ٣ت الخدلُل الٗاملي الاوٗ٩اسخي()Image Factoring - 2- 2مد٩اث جدضًض ٖضص الٗىامل اإلاؿخسغحت :بن َغ ١اؾخسغاط الٗىامل جاصي بلى ٖضص ٦بحر مً الٗىامل ،وَظا
ًدىافى م٘ ألاَضا ٝالتي ٌؿعى الباخض بلى جد٣ً٤ها ،وهي ازتزا ٫اإلاخٛحراث اإلا٣اؾت بلى ٖضص ٢لُل مً اإلاخٛحراث ال٩امىت ،ؤو
ال٨ك ًٖ ٠البيُت الٗاملُت التي جخ٩ىن مً ٖضص ٢لُل مً الٗىامل ،والتي جمشل َظا الخٗضص ال٨بحر في اإلاخٛحراث اإلا٣اؾت
)2012
(جُٛؼة،
()

وَىا ٥الٗضًض مً اإلاد٩اث التي ًم ً٨اؾخسضامها لخ٣ضًغ هُ٣ت الذو ًٖ ٠٢اؾخسالم ٖىامل ظضًضة ،ؤقهغَا مد٩ي
٧اًؼع و٧اجل.

( )1حجاج غازل ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا.
( )2أزلمد بوزيان تيغزة (.)2نفس ادلرجع ادلذكور سابقا.
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 )2013بن مد٧ ٪اًؼع ًب٣ي ٖلى الٗىامل التي جخٗضي ظظوعَا
ل٣ض ؤوضر ٧ل مً ) (Dillon et Goldstein, 1948, 48خؿب (ٚاهم
ال٩امىت الىاخض الصخُذ ،ومىُُ٣ت َظا الٗامل جخإحى مً ؤن ؤي ٖامل ًيبػي ؤن ً٩ىن له جباًً ؤٖلى مً جباًً ؤي مخٛحر في
اإلاهٟىٞت.
٦ما ؤن مد٧ ٪اجل ًخم ُٞه جمشُل الجظوع ال٩امىت للٗىامل في جغجِب جخابعي ٖلى خؿب اؾخسالنهم ؤو ُ٢مهم ،وخُيئظ
ًدضص هُ٣ت اوُٗا ٝفي اإلاىدجى ،وجٓهغ الٗىامل الجىَغٍت ؤوال في جغجِب جخابعي وبٗض طل ٪جٓهغ الٗىامل ألا٢ل في ألاَمُت
والتي جإحي في الجؼء ألازحر في اإلاىدجى.
 - 3- 2جضوٍغ اإلاداوع:
بن الخدلُل الٗاملي إلاهٟىٞت اعجباَُت باؾخسضام ؤي َغٍ٣ت حهض ٝبلى اؾخسالم مجمىٖت مً الٗىامل ،وختى ًخد٤٣
الهض ٝمً ٖملُت الخدلُل ًجب الخٗغٖ ٝلى جل ٪الٗىامل وونٟها وجٟؿحرَا في يىء مدخىي البُاهاث التي حكملها
الضعاؾت٠ٞ ،ي مجا ٫الضعاؾاث الىٟؿُت مشال حٗخبر الٗىامل مخٛحراث وؾُُت بحن اإلاشحراث ،التي جخمشل في مٟغصاث
الازخباعاث ،والاؾخجاباث الهاصعة ًٖ ألاٞغاص الظًً جُبٖ ٤لحهمٞ ،ةطا اج٣ٟذ ٖضة صعاؾاث جدلُلُت مخىىٖت ٖلى جدضًض
ؤخض الٗىامل ،باؾخسضام ُٖىاث مسخلٟت مً هٟـ اإلاجخم٘ٞ ،ةهه ًم ً٨الىٓغ بلى طل ٪الٗامل ٖلى ؤهه ًمشل وخضة وُُْٟت
في مجا ٫الضعاؾت ،مشل ٖامل الاهبؿاٍ م٣ابل الاهُىاء في مجا ٫الصخهُت( ).
ٚحر ؤن الٗىامل اإلاخدهل ٖلحها ال ًم ً٨جٟؿحرَا بؿهىلت ألن جدضًضَا ًخم بُغٍ٣ت ٖكىاثُت ٢بل الخضوٍغ٦ ،ما ؤن
الدكبٗاث ج٩ىن م٣بىلت  ِ٣ٞمً وظهت الىٓغ الغٍايُت البدخت ،وال ج٩ىن م٣بىلت ؾُ٩ىلىظُا ،وج٨مً ؤَمُت الخضوٍغ ُٞما
ًلي:
الابخٗاص ًٖ الٗكىاثُت في جدضًض الٗىامل.-الخٟؿحر اإلاىُ٣ي للٗىامل.

بٖاصة جىػَ٘ الخباًً بحن الٗىامل.ججمُ٘ اإلاخٛحراث اإلادكابهت في ٖامل واخض.الخهىٖ ٫لى همِ الدكبٗاث التي جخ ٤ٟم٘ الخىٗ٢اث الىٟؿُت الٗامت.جضوٍغ اإلاداوع لخخ ٤ٟم٘ الٗىامل اإلاخٗامضة التي ٦كٟذ ٖجها الخدالُل الٗاملُت الؿاب٣ت( ).جىظض َغٍ٣خحن ؤؾاؾِخحن لخضوٍغ الٗىامل َما :الخضوٍغ اإلاخٗامض والخضًغ اإلااثل ،و٧ل مً الُغٍ٣خحن جداو ٫الخىنل بلى
ج٩ىًٍ ٖاملي بؿُِ وله مٗجىٞ ،الٗىامل اإلاخٗامضة ٌؿهل الخٗامل مٗها وجٟؿحرَا ألجها مؿخ٣لت ًٖ بًٗها البٌٗ ،ؤما
الٗىامل اإلااثلت ٞهي ؤ٦ثر مالثمت للىا ٘٢الٟٗلي ،وطل ٪لخضازل اإلاخٛحراث في اإلاى ٠٢الىاخض ونٗىبت جٟؿحرٍ بٗىامل
مؿخ٣لت ،وال ًىظض ؤؾاؽ مىُ٣ي لخًُٟل َغٍ٣ت جضوٍغ ٖلى ؤزغي ،وبهما ؤؾاؽ الخًُٟل َى الُبُٗت الخانت إلاىيىٕ
البدض( ).
()1زكريا زكي اثناسيوس .عبد اجلبار توفيق البياقي"،المدخل الى التحليل العاملي" ،ط ،1بغداد :مركز الكتاب للنشر ،1977 ،ص .285

()2مصطفى حسٌن باىي ،زلمود عبد الفتاح عنان ،حسين زلمد عز الدين " :التحليل العاملي النظرية -التطبيق" ،ط ،1القاىرة :مركز الكتاب للنشر .
 ،2002ص .27
( )3صالح أمحد مراد ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .499
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أ  -الخضوٍغ اإلاخٗامضً :خم جضوٍغ اإلاداوع م٘ الاخخٟاّ بالخٗامض بُجها ،خُض ًمخاػ َظا الىىٕ باالؾخ٣اللُت ؤي ؤن الاعجباٍ
بحن الٗىامل ٌؿاوي الهٟغ ،ومً بحن ؤَم الُغ ١الٗملُت للخضوٍغ اإلاخٗامض:
٦ىعجُما٦ـ (ٞ /)Quartimaxاعٍما٦ـ ( /)Varimaxما٦ؿبالن ()Maxplane

()

ب  -الخضوٍغ اإلااثل :جضاع اإلاداوع صون الاخخٟاّ بالخٗامض ٞختر ٥لخخسظ اإلاُل اإلاالثم لها ،وبالخالي ٞةن اإلاداوع ج٩ىن مترابُت،
ؤي ؤن الٗىامل ج٩ىن مخضازلت ومً بحن ؤَم الُغ ١الٗملُت للخضوٍغ اإلااثل:
()

٦ىاعجمحن ( /)Quartiminؤوبلُمحن (٦ /)Obliminىٝاعٍمحن ( /)Covariminبغوما٦ـ ()Promax
ّ
 - 4- 2البىاء البؿُِ :بن الهض ٝمً جضوٍغ اإلاداوع َى جدىٍل الٗىامل بلى وي٘ ًم ً٨الباخض مً جٟؿحرَا ؾُ٩ىلىظُا،
وٍؼٍض مً بؿاَتها ومٗىىٍت اعجباَها بمخٛحراث الُ٣اؽ ألانلُت ،وٍغي زىعؾخىن ( )Thurstoneؤن جضوٍغ اإلاداوع ًًمً
ونى ٫الخدلُل بلى هدُجت زابخت ج٩ىن ٖىاملها ٢ابلت للخ٨غاع مً صعاؾت بلى ؤزغي( ).
وٍ٣ترح زىعؾخىن ( )Thurstoneالكغوٍ الخالُت للىنى ٫بلى البىاء البؿُِ:
-ؤن ج٩ىن ٖلى ألا٢ل بخضي حكبٗاث الازخباع مؿاوٍت للهٟغ ،وبظل٣ً ٪ل حُٗ٣ض الازخباع وجؼصاص بؿاَخه،

ؤن ال ً٣ل ٖضص الدكبٗاث الٗاملُت اإلاؿاوٍت للهٟغ ًٖ ٖضص الٗىامل.-ؤن ج٣ترن الدكبٗاث ال٨بحرة ألي ٖامل بالدكبٗاث الهٛحرة لٗامل آزغ ،وٍجب ؤن ً٩ىن ٖضص َظا الا٢تران البؿُِ

مؿاوٍا ٖلى ألا٢ل لٗضص الٗىامل( ).
 - 5- 2جٟؿحر الٗىامل:

حٗض ٖملُت جٟؿحر الٗىامل الىاججت ًٖ الخدلُل الٗاملي ؤخض اإلاكا٧ل التي جىاظه الباخشحن في ٖلم الىٟـ ،وَٗخمض
جٟؿحر الٗىامل ٖلى اإلاخٛحراث التي جغجبِ بالٗامل ،وجدضًض الدكبٗاث اإلاغجٟٗت ؤو طاث الضاللت الجىَغٍت ،والتي حٗجي ؤن
َىاٖ ٥ال٢ت بحن اإلاخٛحر والٗامل ،وطل٢ ٪هض الخىنل بلى اإلاٗجى الؿُ٩ىلىجي لهظٍ الٗىامل ،وزمت َغٖ ١ضة لخدضًض ُ٢مت
 ،)0,35ؤما حغوؾل
َظٍ الدكبٗاث ،خُض ًغي ؤوٞغ ٫و٧لُذ ( )Overall &Klettؤن الدكب٘ الضاَ ٫ى ما ًؼٍض ٖلى (
(ٞ )Gorsuchحري ؤن الُ٣مت الكاجٗت في مٗٓم البدىر هي ( ،)30،0في خحن ٌؿخسضم آزغون الازخباعاث ؤلاخهاثُت لخدضًض
صاللت ٧ل حكب٘ بم٣اعهخه بالخُإ اإلاُٗاعي له ،ول ً٨طلً ٪خإزغ ٦شحرا بذجم الُٗىت( ).
ٚحر ؤن جدضًض َىٍت الٗامل ؤو الخٗغٖ ٝلى زهاثهه لِـ ٧اُٞا ،بط مً الًغوعي ؤن هدضص ؤوال ؤَمُت الٗامل ،وجخدضص
َظٍ ألاَمُت بظل ٪ال٣ضع مً الخباًً الظي ٌٗبر ٖىه الٗامل ،وٖلى الغٚم مً ٖضم وظىص ٢اٖضة مدضصة جم٨ىىا مً الخٗغٝ
وؿب الخباًً ال٩اُٞت ل٣بىلىا لٗامل ما ،بال ؤن حٗبحر الٗامل ًٖ وؿبت ال ج٣ل ًٖ %10مً حجم جباًً اإلاهٟىٞت
ٖلى ة
()1سامي بلبخاري ":استخدام التحليل العاملي للمتغيرات في تحليل استبيانات التسويق -دراسة تطبيقية على بعض البحوث " ،رسالة ماجستًن غًن
منشورة ،قسم العلوم التجارية،كلية العلوم االقتصادية والتسيي،جامعة العقيد احلاج خلضر،باتنة ،2008 ،ص .58
( )2مصطفى حسٌن باىي ،زلمود عبد الفتاح عنان ،حسين زلمد عز الدين ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .29
اجلامعي ،1986 ،ص .116
ة
( )3أمحد زلمد عبد اخلالق ( "،)1األبعاد األساسية للشخصية" ،ط ،4االسكندرية :دار ادلعرفة

( )4زلمود عبد احلليم منسي" :اإلحصاء والقياس في التربية وعلم النفس" ،دط،االسكندرية :دار ادلعرفة اجلامعية ،2006 ،ص .359
( )5أمحد زلمد عبد اخلالق ("،)2األبعاد األساسية للشخصية" ،ط ،6االسكندرية :دار ادلعرفة اجلامعية.1994 ،
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الاعجباَُت ُٟ٦ل بةبغاػ ؤَمُت الٗامل ،بال ؤن مشل َظٍ ال٣اٖضة ًد٨مها بلى خض ٦بحر ٖضص الٗىامل اإلاؿخسلهت ،والدجم
ال٨لي لخباًً اإلاهٟىٞت الٗاملُت ووؿبخه لخباًً المنٟىٞت الاعجباَُت ،باإلياٞت بلى اإلاىُ ٤الؿُ٩ىلىجي الظي ًخًمىه وؿ٤
الدكبٗاث ٖلى الٗامل مً ظهت ،والخ٣اث ٤الٗامت التي ؤزبختها البدىر الؿاب٣ت مً ظهت ؤزغي( ).
 - 6- 2زباث الٗىامل:
بن زباث و اؾخ٣غاع الٗىامل ؤو بم٩اهُت ج٨غاعَا لِـ ؤمغا ؾهال وٍخإزغ بجىاهب مُٗىت جخمشل ًٝما ًلي:
َ غٍ٣ت الخدلُل اإلاؿخسضمتَ :ىاٞ ٥غو ١بحن الُغ ١الٗاملُت في ٢ابلُت الٗىامل اإلاؿخسغظت مجها للخ٨غاع ،وٍازغ ٦ظل٪
ٖضص اإلاخٛحراث بطا ٧اهذ نٛحرة ؤو ٦بحرة ،ومٗامالث الاعجباٍ بطا ٧اهذ مغجٟٗت ؤو مىسًٟت ،وَغ ١الخضوٍغ اإلاؿخسضمت.
 جإزحر صعحت الكُىٕ :حٗض اإلاخٛحراث طاث الشباث اإلاىس ،ٌٟوالتي لها اعجباَاث مىسًٟت م٘ بُ٣ت اإلاخٛحراث في الخدلُل،
ٚحر مغٚىبت في الخدلُل الٗاملي بىظه ٖام.
ٖ ضص اإلاخٛحراث باليؿبت ل٩ل ٖامل :جخطر ٢ىة الٗامل بٗضص الدكبٗاث الباعػة ُٞه ،وٍجب ؤن ً٩ىن ٖضص َظا الىىٕ
مً اإلاخٛحراث ؤ٦بر مً الخض ألاصوى الظي ًا٦ض ْهىع الٗامل (زالزت مخٛحراث ٖلى ألا٢ل لخدضًض الٗامل) ،مما ً٣لل جإزحر
الهضٞت ،وٍبضو ٖامت ؤهه مً الهٗب ؤن ًخ٨غع اؾخسغاط الٗىامل التي ج٣ل اإلاخٛحراث الباعػة ٖلى ٧ل مجها ًٖ زمؿت ؤو
ؾخت.
ٖ ضص ألاٞغاص٧ :لما ػاص ٖضص ألاٞغاص في الُٗىت ٧ان طل ٪ؤًٞل ،و لخض الُىم لم ججغ صعاؾت لخدضًض اليؿبت اإلاشلى لٗضص
ألاٞغاص و اإلاخٛحراث ،ألجها جسخل ٠جبٗا للٓىاَغ ومضي ٢ىتها ،وٍ٣ترح حغوؾل ( )Gorsuchمُٗاعا مُل٣ا ًدضص الخض ألاصوى
ٞ )100غص ،وٍُٟض َظا اإلاُٗاع ِ٣ٞ
لٗضص ألاٞغاصُٞ ،ظ٦غ وؿبت زمؿت ؤٞغاص باليؿبت ل٩ل مخٛحرٖ ،لى ؤال ً٣ل ؤي جدلُل ًٖ (
ٖىضما ً٩ىن الكُىٕ اإلاخى ٘٢مغجٟٗا وج٩ىن َىا ٥مخٛحراث ٖضًضة ل٩ل ٖامل مخى ،٘٢ول ً٨بطا ٧اهذ اإلاخٛحراث مىسًٟت
ٞ )300غص ٖلى ألا٢ل٦ ،ما لىخٔ ؤن زباث الٗىامل ًغج ٟ٘م٘ جىىٕ
الشباثَ ،ىا ؾدخُلب الضعاؾت ٖضصا ؤ٦بر مً ألاٞغاص (
الُٗىاث بطا ما جم ازخُاعَا ٖكىاثُا مً اإلاجخم٘ هٟؿه.
 الٗىامل الغاُ٢ت :الٗىامل طاث الغجبت الاعقى عبما ج٩ىن ؤنٗب في ج٨غاعَا مً الٗىامل طاث الغجبت ألاصوى ،ألن
الاعجباَاث بحن الٗىامل جبضو ٚحر مؿخ٣غة ؤ٦ثر مً الاعجباَاث بحن اإلاخٛحراث ،و٦ظلٞ ٪ةن ٧ل ٖامل عاً ١خدضص ٖاصة بٗضص
٢لُل  ِ٣ٞمً اإلاخٛحراث( ).
 - 3ؤَمُت الخدلُل الٗاملي الاؾخ٨كافي في الخد ٤٣مً البيُت الٗاملُت لالزخباعاث الىٟؿُت
بن ازخال ٝالٗامل الش٣افي والبُئي والاظخماعي للُٗىاث ؤو اإلاجمىٖاث التي ًُبٖ ٤لحها ؤخض اإلا٣اًِـ الىٟؿُت ًٖ الُٗىت
ألانلُت التي بجي ٞحها اإلاُ٣اؽٌ ،ؿخىظب ٖىض ه٣له مً بِئت ز٣اُٞت ب٫يؤزغي الخد ٤٣مً بىِخه الٗاملُت مً زال ٫اؾخسضام
الخدلُل الٗاملي الاؾخ٨كافي ٦سُىة ؤولى خُض ًم٨ىىا َظا الىىٕ مً الخدلُل الٗاملي مٗغٞت ٖضص الٗىامل التي جمشل ؾمت
مُٗىت ،وَل جغجبِ َظٍ الٗىامل ُٞما بُجها ؤم ؤجها مؿخ٣لت ٚحر مغجبُت٦ ،ما ًم٨ىىا مً مٗغٞت اإلااقغاث ا٫حي جِ٣ـ ٧ل
ٖ )2011ىض اؾخسضامه لهظا الىىٕ مً الخدلُل الٗاملي ًسً٘ البُاهاث
ٖامل مً الٗىامل ،ؤي ؤن الباخض خؿب جُٛؼة (
للخدلُل صون ًدضص َبُٗت الٗىامل ،وهىٕ ال٣ٟغاث ؤو اإلاخٛحراث اإلا٣اؾت التي جدكب٘ ٖلى ٧ل ٖامل ،وبهما ً٨ك ًٖ ٠طل٪
()1صفوت فرج ( ،)1نفس ادلرجع ادلذكور سابقا ،ص .366
( )2أمحد عبد اخلالق ( ،)2نفس ادلرجع ادلذكور سابقا.
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بٗض الخدلُل ،خُض ًخم الخٗغٖ ٝلى ٕصص الٗىامل وهمِ حكبٗاث اإلاخٛحراث اإلا٣اؾت ٖلحها ٖلى هدى اؾخ٨كافي( ) ،بط ؤن
ْهىع ٖضص الٗىامل هٟؿه في بِئت ٚحر التي بجي ٞحها اإلاُ٣اؽ ،ال ٌٗجي بالًغوعة ؤن اإلاُ٣اؽ ٢ض خاٖ ٔٞلى َبُٗت وجغُ٦بت
الٗىامل ُٞه ،وؤهه ًىظض جمازل ؤو ج٩اٞا في بيُت اإلاُ٣اؽ في مسخل ٠البِئاث ،في ُٚاب صلُل ًشبذ حكب٘ اإلااقغاث ؤو البىىص
ٖلى هٟـ الٗىامل ،بدُض ًم ً٨ؤن ًٓهغ الازخال ٝفي الٗامل الىاخض وصعظت حكب٘ البىىص ٖلُه في ٖضة ز٣اٞاث ،خُض ؤن
الخٗغٍ ٠ؤلاظغاجي إلا٩ىهاث الؿمت ،واإلااقغاث الضالت ٖلحها ًم ً٨ؤن ج٩ىن مسخلٟت في بِئت ز٣اُٞت مُٗىت ًٖ البِئت ألانلُت
 )2013بلى وؿبت بؾهام َظا البىض في الٗامل ٞهى ًضٖ ٫لى
للمُ٣اؽ ،خُض ٌكحر حكب٘ بىض ما ٖلى الٗامل خؿب ٚاهم (
مٗامل الاعجباٍ بُجهما( ) ،خُض ؤن بصعاط بىض مٗحن جدذ ٖامل جدضصٍ َبُٗت الش٣اٞت التي جخمحز بها مجمىٖت ألاٞغاص
ًا
اإلاؿخجُبحن لهظا البىض ،خُض ًم ً٨ؤن جسذل ٠حكبٗاث البىىص ٖلى الٗىامل مً ز٣اٞت بلى ؤزغي ؾىاءا ٧اهذ البِئت ٖغبُت ؤو
ٚغبُت ،وٍٓهغ طل ٪مً زال ٫مٗامالث الاعجباٍ التي جه ٠الٗال٢ت بحن البىىص والٗىامل ،وٖلُه ٞةن الخدلُل الٗاملي
الاؾخ٨كافي ًمضها بكب٨ت اعجباٍ وجىػٕ البىىص خى ٫الٗىامل خُض ٌُُٗىا ؤبؿِ جدلي ٫إلا٩ىهاث الؿمت ؤو البيُت ،خُض
ًم٨ىىا مً اقخ٣ا ١مخٛحراث ٧امىت ؤو ٖىامل حٗ٨ـ البيُت الٗالثُ٣ت اإلاكتر٦ت بحن ٖضص ٦بحر مً اإلاخٛحراث ألانلُت اإلا٣اؾت،
ٞةطا ٧اهذ اإلاخٛحراث اإلا٣اؾت جمشل اإلاخٛحراث اإلاباقغة التي ًخٗامل الباخض مٗها ٧ال٣ٟغاث ؤو الازخباعاث ؤو اإلا٣اًِـٞ ،ةن
الٗىامل ؤو ألابٗاص ؤو اإلاخٛحراث ال٩امىت جمشل اإلاؿاخاث اإلاكتر٦ت مً الضاللت ؤو الٗال٢ت التي ججم٘ بحن قخاث اإلاخٛحراث
ألانلُت ،وَؿمى َظا ال٣اؾم اإلاكتر ٥مً الٗال٢اث بحن اإلاخٛحراث اإلا٣اؾت الٓاَغة بالبيُت ال٩امىت ؤو البيُت الٗاملُت ( ).
٢ض ٌٗىص طل ٪بلى ؤن َبٌٗت الؿمت ومٟهىمها ٢ض ًسخل ٠مً ز٣اٞت بلى ؤزغي ،وَىا جٓهغ الخهىنُت الش٣اُٞت للٗىانغ
اإلاؿخجُبت للمُ٣اؽُٞ ،غٍ٣ت الاؾخجابت ٖلى البىض واهخماء الٟغص بلى ز٣اٞت مُٗىتَ ،ى الظي ًدضص َبُٗت الٗامل واإلااقغاث
التي جِ٣ؿه وصعظت حكبٗه ٖلُه ،خُض جبرػ ؤو جسخٟي ماقغاث مُٗىت في ز٣اٞت صون ؤزغيٞ ،االزخالٞاث ًم ً٨ؤن جٓهغ في
(اللٛت ،اللهجت ،الٗاصاث ،الخ٣الُضَ ،بُٗت اإلاِٗكت ،والبِئت الجٛغاُٞت) خُض جخضزل في جدضًض الؿماث الىٟؿُت وَبُٗت
ج٩ىٍجها.
زاجمت:
بن اؾخٗما ٫اإلا٣اًِـ الىٟؿُت وجُبُ٣ها في بِئت ٚحر التي وكإث ٞحها ًىُىي ٖلى مك٩لت ؤؾاؾُت ًيبػي ؤزظَا بٗحن
الاٖخباع ،وهي جإزغ َظٍ اإلا٣اًِـ بٗامل الش٣اٞت التي جيخمي بلحها اإلاجمىٖت اإلاؿخجُبت للمُ٣اؽ ،وَىما ًم٨ىه ؤن ًازغ ٖلى
الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها ،ألن ٧ل بِئت جسخل ٠في ٖىانغ مُٗىت ًم ً٨ؤن حؿهم في ج٩ىًٍ الؿماث الىٟؿُت لضي ألاٞغاص ،وَى
ما ًجٗل َبٌٗت اإلاٟاَُم جسخل ٠مً ز٣اٞت بلى ؤزغي ،وَىا جٓهغ ؤَمُت الخد ٤٣مً البيُت الٗاملُت للم٣اًِـ ٢بل جُبُ٣ها
في بِئت ٚحر التي وكإث ٞحها ،الزخباع مضي جدغعَا مً َظا الٗامل ،ومدآٞتها ٖلى هٟـ البيُت اإلا٩ىهت لها ،وطل ٪مً زال٫
٢ضعة اإلاُ٣اؽ ٖلى ال٨ك ًٖ ٠الٗىامل اإلا٩ىهت للؿمت التي ًدخىي ٖلحها اإلاُ٣اؽ بىٟـ الٟ٨اءة التي ً٨كٖ ٠جها في البِئت
ألانلُت م٘ اإلادآٞت ٖلى هٟـ اإلااقغاث التي جِ٣ـ ٧ل ٖامل ،وبالخالي ًم ً٨اؾخسضام اإلاُ٣اؽ بإمان والاؾخٟاصة مىه في
ألاٚغاى التي بىِذ مً ؤظلها.

()1أزلمد بوزيان تيغزة ( ،)1نفس ادلرجع ادلذكور سابقا.
()2حجاج غازل ،نفس ادلرجع ادلذكور سابقا.
()3
سابقا .
أزلمد بوزيان تيغزة (،)2نفس ادلرجع ادلذكور ً
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ْاَغة الٗؼو ًٖ ٝال٣غاءة "ألاؾباب و الخلى"٫
ؤ.مخي الضًً خؿِبت /حامٗت لىهِس ي ٖلي ،البلُضة ،02الجؼاثغ

ملخو :
مما ال قُٞ ٪ه ؤن لل٣غاءة ؤَمُت ٖٓمى في بىاء ألامم والخًاعاث وؾبب لخ٣ضمها ٞدب الاَالٕ و ال٣غاءة ٌٛلب ٖلى قٗىب
الضو ٫اإلاخ٣ضمت واإلاخدًغة بٗ٨ـ الضو ٫التي ال جىن ٠بالخ٣ضم والخدًغ،و في َظا الؿُا ١حكحر آزغ ؤلاخهاءاث ّ
ؤن
مٗض ٫وكغ ال٨خاب في الٗالم الٗغبي لم ًخجاوػ وؿبت  ،%7وؤن ههِب ٧ل ملُىن ٖغبي من ال٨خب اإلايكىعة في الٗالم ال
 212ل٩ل ملُىن ؤمحر٧ي ،خؿب ج٣غٍغ مىٓمت ألامم اإلاخدضة للٗلىم
ًخجاوػ الشالزحن ٦خابا،م٣ابل٦ 584خابا ل٩ل ملُىن ؤوعوبي و
والش٣اٞت والتربُت (الُىوؿ٩ى).
و حٗخبر اإلا٣غوئٍت في الجؼاثغ مً ؤَم الً٣اًا ال٨بري التى حكٛل با ٫اإلاهخمحن ومجهم من ًغي ان ههِب الٟغص الجؼاثغي مً
ال٨خاب في الؿىت هه٦ ٠خاب ،عبما َظا وخضٍ ًٟ٨ي لئل٢غاع بإن َىا ٥ؤػمت ٦خاب…والُٟل الجؼاثغي ً٣غؤ في الؿىت
ص٣ُ٢خحن ،وَظا ؤًًا مبرع لل٣ى ٫بإن َىا ٥ؤػمت م٣غوثُتَ ،ظا والجؼاثغ حكهض صًىامُُ٨ت ز٣اُٞت مىظ بضاًت ألالُٟت الشالشت
جغظمتها اخخٟالُت الجؼاثغ ٖانمت للش٣اٞت الٗغبُت ،لَ ً٨ل ٌٗض َظا الخغا ٥الش٣افي ماقغا ٖلى ؤن الجؼاثغي بضؤ ً٣غؤ ،بما
في طل ٪ال٣غاءة الال٨تروهُت وال٣غاءة الصخُٟت.
بُٗضا ًٖ لٛت ألاع٢ام واإلاُُٗاث جخٗضص ألاؾباب والٗىامل التي جض ٘ٞهدى َظا الىي٘ ،ل ً٨ؤَغا ٝال٨خاب ٦هىاٖت
وال٣غاءة ٦ش٣اٞت َم زابخىن وبحن ال٣اعت وال٩اجب والىاقغ واإلا٨خبي جدباًً الخٟؿحراث وجسخل ٠الغئيٞ ،ال٣اعت ًغي ؤػمت
اإلا٣غوثُت في ج٩لٟت ال٨خاب بِىما ٌصخهها الىاقغ في ُٚاب صٖم الىناًت وَظٍ ألازحرة ج٣ى ٫ؤجها ج٨غؽ نىضو٢ا لضٖم
ال٨خاب ٠ُ٨ٞ ،هٟؿغ طل ،٪وما هي ألاؾباب والٗىامل التي ججٗل "ؤمت ا٢غؤ" ال ج٣غؤ؟ و  ٠ُ٦هخهضي لهظٍ الٓاَغة؟
ما هداوله في َظا البدض َى ٞهم َظٍ الٓاَغة اإلا٣ل٣ت مً زال ٫مالمؿت مباقغة إلاخٛحراتها الٟٗلُت ،واؾخٗغاى مسخل٠
ألاؾباب و الٗىامل التي جيخج خالت الى٩ىم ًٖ ال٣غاءة بمضلىالتها وؤبٗاصَا اإلاٗغُٞت الىاؾٗت و ج ٠٣بن بك٩ل مباقغ ؤو
ٚحر مباقغ وعاء الٗؼو ٝالجؼاثغي ًٖ ال٣غاءة  ،م٘ وي٘ مكاعَ٘ ٖالظها مً زال ٫جبجي الخلى ٫الٗملُت للخدٟحز ٖلى
ال٣غاءة.
م٣ضمت:

ْق ْق
َد
َد َد
َّ
َد َد َد ْق َد َد
بؿم هللا الغخمان الغخُم ،الخمض هلل ال٣اثلْ :قاَ ٢دغْقؤ ب ْق
وؿان ِمم ْقً َدٖل ٍق }2{٤اَ ٢دغؤ َدو َدع ُّبب َد٪
اؾ ِمم َدعِمِّبب َد ٪ال ِمظي زل َد }1{٤زلِ ٤مؤلا
ِم
َد َّ َد ْق َد َد َد َد
َّ ْق َد َد
َّ
ْق َد ْق
وؿان َدما ل ْقم َدٌ ْقٗل ْقم{({}5ؾىعة الٗل:٤آلاًت .)5-1والهالة والؿالم ٖلى هبِىا مدمض الظي
ألاَ ٦دغ ُثم{ }3ال ِمظي َدٖل َدم ِمبال٣ل ِمم{ٖ }4لم ِمؤلا
ًا ُ ًا َّ
وصعؽ ُ
ٗٞلم به ُ
الٗلماء ّ ،
الٗٓماء  ،الظًً َاٝوا ألاعى مىخضًً ُومٗلمحن للىاؽ .
بٗشه هللا حٗةلى هبُا ؤمُا
مما ال قُٞ ٪ه ؤن لل٣غاءة ؤَمُت ٖٓمى في بىاء ألامم والخًاعاث وؾبب لخ٣ضمها ٞدب الاَالٕ و ال٣غاءة ٌٛلب ٖلى
قٗىب الضو ٫اإلاخ٣ضمت واإلاخدًغة بٗ٨ـ الضو ٫التي ال جىن ٠بالخ٣ضم والخدًغ ،و حٗخبر ال٣غاءة مً ؤَم وؾاثل ٦ؿب
اإلاٗغٞتٞ ،ه يجم ً٨ال٣اعت مً الاجها ٫اإلاباقغ ،باإلاٗاع ٝؤلاوؿاهُت في خايغٍ ومايُه ،باإلياٞت بلى ؤزغَا البال ٜفي ج٩ىًٍ
الصخهُت ؤلاوؿاهُت بإبٗاصَا اإلاسخلٟت،و ال ؤخض ًى٨غ ؤَمُت ال٣غاءة في اإلاجخمٗاث اإلاٗانغةٞ ،هي مً ؤَم هىاٞظ اإلاٗغٞت
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ؤلاوؿاهُت التي ًُل مجها الٟغص ٖلى ال٨ٟغ ؤلاوؿاويٞ ،هي حٗبر ًٖ ماضخي ومؿخ٣بل و آٞا ١الىظىص ؤلاوؿاوي .وٖلُه ال عجب
وال ٚغابت ؤن ً٩ىن الٗؼو ًٖ ٝال٣غاءة َى ؤخض ألاؾباب الغثِؿُت في جإزغ ألامت .
و في َظا الؿُا ١حكحر آزغ ؤلاخهاءاث ّ
ؤن مٗض ٫وكغ ال٨خاب في الٗالم الٗغبي لم ًخجاوػ وؿبت ،%7وؤن ههِب ٧ل
 212ل٩ل ملُىن
ملُىن ٖغبي مً ال٨خب اإلايكىعة في الٗالم ال ًخجاوػ الشالزحن ٦خابا ،م٣ابل٦ 584خابا ل٩ل ملُىن ؤوعوبي و
ؤمحر٧ي ،خؿب ج٣غٍغ مىٓمت ألامم اإلاخدضة للٗلىم والش٣اٞت والتربُت (الُىوؿ٩ى) ٦ما جتراوح ؤٖضاص اليسخ اإلاُبىٖت مً
ال٨خاب الٗغبي في اإلاٗض ٫الٗام بحن ؤل ٠وزالزت آال ٝوسخت و ٤ٞج٣غٍغ الخىمُت البكغٍت ألازحر ،بِىما جبلٖ ٜضص اليسخ
اإلاُبىٖت لل٨خاب في ؤوعوبا وؤمغٍ٩ا ٖكغاث آلاال٦ ٝما ؤقاعث بٌٗ ؤلاخهاءاث بلى ؤن 360ملُىن وسخت جُب٘ مً ٦خاب
في بغٍُاهُا ًيخٓغ ٢غاء ال٨خاب 24ؾاٖت للخهىٖ ٫لُه  ،بِىما ؤخض الجامٗاث الٗغبُت % 73مً َالبها لم ًضزلىا اإلا٨خبت
الجامُٗت .ألامغ الظي ٌٗ٨ـ مضي جضوي نىاٖت ال٨خاب في الٗالم الٗغبي و ًا٦ض ؤن مؿخىٍاث ال٣غاءة في الٗالم الٗغبي
مخضهُت م٣اعهت باإلاٗضالث الٗاإلاُت.
و حٗخبر اإلا٣غوئٍت في الجؼاثغ مً ؤَم الً٣اًا ال٨بري التى حكٛل با ٫اإلاهخمحن ومجهم مً ًغي ان ههِب الٟغص الجؼاثغي مً
ال٨خاب في الؿىت هه٦ ٠خاب ،عبما َظا وخضٍ ًٟ٨ي ل٩ي ه٣غ بإن َىا ٥ؤػمت ٦خاب…والُٟل الجؼاثغي ً٣غؤ في الؿىت
ص٣ُ٢خحن ،وَظا ؤًًا مبرع لل٣ى ٫بإن َىا ٥ؤػمت م٣غوثُت…ه٣ىَ ٫ظا والجؼاثغ حكهض صًىامُُ٨ت ز٣اُٞت مىظ بضاًت ألالُٟت
الشالشت جغظمتها اخخٟالُت الجؼاثغ ٖانمت للش٣اٞت الٗغبُت ،لَ ً٨ل ٌٗض َظا الخغا ٥الش٣افي ماقغا ٖلى ؤن الجؼاثغي بضؤ
ً٣غؤ ،بما في طل ٪ال٣غاءة الال٨تروهُت وال٣غاءة الصخُٟت.
ًا
بُٗضا ًٖ لٛت ألاع٢ام واإلاُُٗاث جخٗضص ألاؾباب والٗىامل التي جض ٘ٞهدى َظا الىي٘ ،ل ً٨ؤَغا ٝال٨خاب ٦هىاٖت
٦ش٣اَ ٝم زابخىن وبحن ال٣اعت وال٩اجب والىاقغ واإلا٨خبي جدباًً الخٟؿحراث وجسخل ٠الغئيٞ ،ال٣اعت ًغي ؤػمت
ة
وال٣غاءة
اإلا٣غوثُت في ج٩لٟت ال٨خاب بِىما ٌصخهها الىاقغ في ُٚاب صٖم الىناًت وَظٍ ألازحرة ج٣ى ٫ؤجها ج٨غؽ نىضو٢ا لضٖم
ال٨خاب ٠ُ٨ٞ ،هٟؿغ طل ،٪وما هي ألاؾباب والٗىامل التي ثظٗل "ؤمت ا٢غؤ" ال ج٣غؤ؟ و  ٠ُ٦هخهضي لهظٍ الٓاَغة؟
وؾىدب٘ الخُت الخالُت:
م٣ضمت.
اإلابدث ألاو :٫ؤؾباب الٗؼو ًٖ ٝال٣غاءة.
اإلابدث الثاوي :الخلى ٫اإلا٣ترخت إلاىاحهت الٗؼو ًٖ ٝال٣غاءة.
زاجمت.
اإلابدث ألاو:٫ؤؾباب الٗؼو ًٖ ٝال٣غاءة:
بطا ؤمٗىا الىٓغ في وا ٘٢ألامم الهاٖضة الُىم  ،إلاؿىا للىَلت ألاولى ؤجها اٖخمضث الجهىى بالخٗلُم وجِؿحر ؾبل الخش٠٣
ؤؾاؾا لخ٣ضمها الخًاعي في ظىاهب الخُاة ٧اٞت التي ٧ان ٖماصَا ال٨خاب ولِـ ؤصٖ ٫لى طل ٪مً الخٟى ١والغٍاصة التي
ٖاقتها الخًاعة ؤلاؾالمُت في ْل ؤهاؽ ٢ضعوا ال٣غاءة والٗلم ٟٞخدىا صعوب الىىع للٗالم بإؾغٍ في ٖهغَم وفي اإلا٣ابل ٞةن
 - 1خالد معمري"المقروئية في الجزائر" مقال منشور يف  2015/01/07على اإلنرتنيت.
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ًا
الكٗىب التي جىن ٠الُىم بإجها مخسلٟت  ،حكتر ٥ظمُٗا في ؤجها ال جمل ٪بيُت مٗغُٞت صخُدت٦ ،ما ؤن بحن مٗٓم ؤٞغاصَا
وبحن ال٨خاب هىٖا مً الجٟاء.
بن اإلاغء لِكٗغ بالخجل وألاؾ ٠وَى ًُل٘ ٖلى جل ٪الىخاثج الهؼٍلت التي جد٣٣ها ؤمخه ٖلى ؾلم ال٣غاءة الٗالمي في و٢خىا
٦ 2007ك ٠ؤن الكٗب ألامغٍ٩ي َى ؤ٦ثر الكٗىب ٢غاءة في الٗالم بمٗض ٫ؤخض ٖكغ ٦خاب
الغاًَ  ،ومً ج٣غٍغ ناصع ٖام
في الٗام ل٩ل ٞغص  ،وظاءث بغٍُاهُا في الترجِب الشاوي بمٗض ٫ؾب٘ ٦خب في الٗام للٟغص  ،بِىما نى ٠الخ٣غٍغ اٖ٫الم الٗغبي في
طًل ال٣اثمت خُض ً٣غؤ الٗغب مجخمٗحن مً اإلادُِ بلى الخلُج عب٘ نٟدت في الٗام ل٩ل ٞغص  ،بِىما ٌكحر الخ٣غٍغ العجٟإ
ًا
واخض ا مً ؤ٦ثر الٓىاَغ وؤلاق٩االث
ز٣اٞت الاؾتهال ٥صازل اإلاجخمٗاث الٗغبُت .وال ق ٪ؤن الٗؼو ًٖ ٝال٣غاءة ٌٗض
ًا
حُٗ٣ض ا با٫هٓغ العجباَها بسلل وُْٟي في اإلاجخم٘ .
الاظخماُٖت
وجبضو مً الىَلت ألاولى ألاؾباب التي جض ٘ٞلٗضم ؤلا٢باٖ ٫لى ال٣غاءة و٦إجها م٣خهغة ٖلى الخالت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت
لؤلٞغاصٞ ،ال٣ٟحر ال ً٣غؤ لٗضم ٢ضعجه ٖلى الخمضعؽ ؤو قغاء ال٨خب ،و٦ظل ٪ألامي الظي ال ٌٗغ ٝال٣غاءة ؤنال وألن وؿبت
ال٣ٟغ وألامُت ٦بحرة ٞمً الُبُعي ؤن جىٗ٨ـ ٖلى مٗضالث اإلا٣غوثُت .ل ً٨بُٗضا ًٖ َظا الدصخُو وختى ال ًخم خهغ
ألاػمت في َظٍ ألاؾباب  ِ٣ٞؾيىُل ٤مً جشبُذ مؿلمخحن ؤؾاؾِخحن:
 ال٣غاءة مغجبُت باإلهخاط ،وٖلُه ٞىدً ال ه٣غؤ ألهىا ال هيخج ٞالكاٖغ وال٩اجب والغواجي ًُب٘ في ؤخؿً ألاخىا ٫ؤل ٠وسختمً مالٟه وال ًبإ مجها بال الىه.٠
 اعجٟإ ؤؾٗاع ال٨خب واإلاُبىٖاث التي ًُغجى مجها الى ٟ٘والٟاثضة  ،وَظا مً ؤَم ألاؾباب التي ًُٟترى ؤن جسً٘ لٗملُتالخل الٗاظل ؛ ٞيؿبت ألامُت في اإلاجخم٘ الٗغبي بٗامت  ،و الجؼاثغي بسانت جٟغى وجىظب ٖلى اإلاجخم٘ واإلاٗىُحن ُٞه ؤن
ًا
بإؾٗاع
ج٩ىن ؤؾٗاع ال٨خب الىاٗٞت واإلاُٟضة مىسًٟت ومِؿىعة ومم٨ىت لجمُ٘ الٟئاث  ،ؤما ؤن ج٩ىن الصخ ٠واإلاجالث
ٍ
ػَُضة م٣ابل اعجٟإ ؤؾٗاع ال٨خب وهدىَا ٞ ،ةن ؤلا٢باٖ ٫لى ألاولى ؾُ٩ىن ؤ٦ثر بال ق. ٪و بما ان ؾٗغ ال٨خاب ال ًدىاؾب
ومجىؾِ صزل ألاٞغاص خُض ٌك٩ىا الجؼاثغي مً اعجٟإ زمً ال٨خاب ٞهى بغؤًه ال ًدخل م٩اهت ؤولُت في ؾلم اَخماماجه.
وهٓغا لخٗضص الدصخُهاث لٓاَغة الٗؼو ًٖ ٝال٣غاءة ٞ،ةهىا ؾى ٝه٣خهغ ٖلى ؤبغػ ؤؾبابها:
ؤوال:مٟهىم ال٣اعت:
لؤلؾٖ ٠ىضها في الجؼاثغ –وختى في الٗالم الٗغبي -مٗاصلت ال٣غاءة حؿحر في اججاٍ م٣لىب خُض ؤن اإلاال٨ً ٠خب ؤًا ٧ان صاٗٞه
في طلٖ ٪اثض ماصي ؤو جغ٨ٞ ٝغي ؤو خـ ببضاعي ،لُإحي الىاقغ وٍجض مىخىظا َى ال٨خاب ،وَى باليؿبت له ؾلٗت ً٣ىم
بيكغَا لخىػٕ ٖلى اإلا٨خباث التي جُغخها بضوَا في الؿى ١زم ًجيء صوع ال٣اعت الظي ًسخاع ما يَمهؤو ًجظبه مجها ،و٢ذ طا٥
ناع ٖىضها ٦خاب و٢اعت ،وَظٍ الؿلؿلت هي التي جىظه ؾى ١ال٨خاب ،بِىما في خ٣ُ٣ت ألامغ ًٟترى ؤن مٟهىم ال٣اعت
اؾدىاصا للمٗاًحر اإلاخٗاعٖ ٝلحها َى الظي ًٟغى ُ٢مه وعٚباجه ٖل الؿى ١ولِـ الٗ٨ـ ،ؤي ؤهه الٟاٖل اإلاغ٦ؼي الظي
ًًبِ مٗاصلت ال٨خاب.
والخ٣ُ٣ت ؤهه مً الاوٗ٩اؾاث الؿلبُت لهظا الىي٘ ،اهه ال جىظض ٢ابلُت لل٣غاءة و ألا٦ثر مً طلَ ،٪ىا ٥حك ٪ُ٨في ال٣ضعة
ٖلى ال٣غاءة واط٦غ َىا ؤن بصاعة مٗغى ٞغاهٟ٨ىعث الضولي لل٨خاب في وسخخه ألازحرة ٢امذ باؾخبُان ًٖ وي٘ ال٣غاءة في
الٗالم الٗغبي و جىنلذ في مدهلخه بلى ؤن ظمُ٘ الضو ٫الٗغبُت بال اؾخصىاء جمل ٪وؿبا مخضهُت ظضا مً ٞئت ال٣اصعًٍ ٖلى
ال٣غاءة ،وعبما َظٍ الٟئت جبرػ ٖىضها بك٩ل واضر.
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ولظلٖ ٪لُىا الخٟغٍ ٤بحن ٞئت ال جمل٢ ٪ابلُت لل٣غاءة وؤزغي ال جمل ٪نٟت ال٣ضعة ؤنال ،ولظل ٪هجض ؤن حصخُو وي٘
ال٨خاب في الجؼاثغ صاثما ما يجم بمدا٧اة الٟئت ألاولى مً زال ٫البدض في مؿبباث ٖؼوٞها ًٖ ال٣غاءة.
زاهُا:اإلاخٛحر الؿُاس ي و الا٢خهاصي:
مىظ ػمً لِـ ببُٗض ظضآ عؤي ال٩ىا٦بي في ٦خابه "َباج٘ الاؾدبضاص ومهاعٕ الاؾخٗباص" ؤن " :اإلاؿدبض ٖضو الخٖ،٤ضو
ّ
الٗىام نبُت اًخام هُام ال ٌٗلمىن قِئا والٗلماء َم ازىتهم الغاقضون،
الخغٍت و٢اجلهما ،والخ ٤ابى البكغ والخغٍت امهم و
ان آً٣ىَم ّ
َبىا وان صٖىَم ّلبىا والا ُٞخهل هىمهم باإلاىث"ٞ .مً مهلخت بٌٗ الىٓم الخا٦مت حُِٛب الاوؿان الٗغبي
مً زال ٫مهاصعة ال٨خاب والغ٢ابت ٖلُه  ،والخض مً اليكغ  ،وعُ٢ ٘ٞمت الخ٩لٟت ختى ال ًخم ً٨مً قغاثه.
و ال ًم ً٨ع ٘ٞقٗاعاث ال٣غاءة للجمُ٘ في بلض ٌٗخبر ُٞه الٟغص ؤن ل٣مت الخبز ؤَم مً الخغ ، ٝو صخً َٗام ؤَم مً
ظملت مُٟضة و ِ٦ـ مً اإلاىاص الٛظاثُت ؤَم ب٨شحر مً ٦خاب و٧ان ألاولى ٖلُىا ان هغ ٘ٞقٗاع الخبز م٘ ال٨غامت للجمُ٘ .
ٞالٛالء الٟاخل للـل٘ الاؾتهالُ٦ت وشر الضزل اإلاالي ًجٗل الٟغص ًٖ ٠٣اظؼا ًٖ الخ٨ٟحر بكغاء ٦خاب.
زالثا:الؿُا ١الث٣افي و الاحخماعي:
َىا ٥جغاظ٘ مؿخمغ في اؾتهال ٥اإلااصة الش٣اُٞت وال٨خاب ٖلى وظه الخهىم .خُض حكحر ألاع٢ام بلى جضوي مٗضالث ال٣غاءة
م٣اعهت بمغاخل ؾاب٣ت بط قهضث اإلا٣غوجية وؿبا مدترمت في مغخلت الؿبُٗيُاث التي ُٖغٞذ في ألاوؾاٍ الش٣اُٞت بٗهغ
ال٣غاءة الظَبي وَظا عاظ٘ باألؾاؽ الٖخباعاث ا٢خهاصًت ٧اهسٟاى ؤؾٗاع ال٨خب مً ظهت و الضٖم الغؾمي اإلاباقغ لل٨خاب
مً ظهت زاهُت ،ل ً٨م٘ بضاًت الشماهُيُاث بضؤث مٗضالث ال٣غاءة في الخإزغ زانت م٘ اهدهاع نىاٖت ال٨خاب ٖلى الكغ٦ت
الىَىُت لليكغ والخىػَ٘ ،والخ٣ُ٣ت ؤن جٟؿحراث َظا التراظ٘ ًم ً٨البدض ٖجها في ؾُا٢اث ز٣اُٞت واظخماُٖت خُض هجض:
 اهسٟاى وؿبت الىعي الاظخماعي بٗامت والؾُما ٖىض ٞئت الكباب بإَمُت ال٣غاءة ويغوعتها لئلوؿان في الخُاة الٗامت ،بص الًلٖب ال٨خاب صوعا ًا
َاما في خُاة ؤ٦ثر ألاٞغاص  ،لظا ال جسهو له ألاؾغ ًا
ظؼء ا مً محزاهُاتها  .ولظل ٪ؤ٢ترح ؤن ج٩ىن َىا٥
خملت وَىُت جىٖىٍت جخبىاَا ظهت خ٩ىمُت عؾمُت (ٞاٖلت) مشل وػاعة الش٣اٞت وؤلاٖالم للدصجُ٘ ٖلى ال٣غاءة بحن ظمُ٘
ومهغظاهاث جدذ اؾم (ال٣غاءة
خمالث
الٟئاث اإلاجخمُٗت ،والخض ٖلحها ٖلى ٙعاع ما ًدضر آلان في بٌٗ الضو ٫التي هٓمذ
ٍ
ٍ
ًا
ًا
مداولت مجها للً٣اء ٖلى َظٍ اإلاك٩لت وؤلاؾهام في خلها بإن ج٩ىن َىا ٥خىاٞؼ
للجمُ٘) ،وخضصث له مضة ػمىُت ٧اُٞت في
ٍ
ُ
وَضاًا وم٩اٞأث حصجُُٗت لل٣غاء اإلاخمحزًً مً ؤبىاء اإلاجخم٘ ٖلى مؿخىي ألاؾغة واإلاضعؾت والجام٘ والجامٗت والىاصي وم٩ان
الٗمل وٚحر طل ٪مً اإلااؾؿاث واإلاغا ٤ٞفي اإلاجخم٘ .

-1

أمل صاحل "العزوف عن ادلطالعة مشاكل وحلول " ورقة ألقيت في صالون الدكتورة أفنان دروزه الثقافي في ندوتو السنوية بعنوان "أدب األطفال  :الواقع والمأمول "واليت أقيمت يف حديقة مكتبة بلدية نابلس بتاريخ

2012/5/26م.
-2

عراد ،أستاذ الرتبية اإلسالمية بكلية ادلعلمٌن يف أهبا و ومدير مركز البحوث الرتبوية بالكلية " العزوف عن القراءة الجادة بين الحقيقة والخيال" مقال منشور يف  2015/01/07على ا نرتنيت.
صاحل بن علي أبو َّ

 -3مربوكة عمر زلًنيق "مكتبة الطفل العربي واأللفية الثالثة" ،اجمللة العربية لألرشيف والتوثيق وادلعلومات  ،س،6ع)2002( 12-11ص. 25
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 ُٚاب ٦لي للضوع الخىظُهي والخدؿِسخي الظي جلٗبه ألاؾغة واإلاضعؾت في ٚغؽ ز٣اٞت اإلاُالٗت لضي الُٟل ألهه مً ال ً٣غؤ فيالهٛغ لً ً٣غؤ في ال٨بر ،و٢ض ؤ٦ضث وػٍغة الش٣اٞت لضي اٞخخاخها الهالىن الضولي لل٨خاب في وسخخه ألازحرة ٖلى َظا الضوع
ب٣ىلها (بن اإلاُالٗت في الجؼاثغ مؿاولُت اإلاضعؾت التي ٖلحها ؤن جخٟ٨ل بخدبِب ال٣غاءة لضي ألاَٟا.)٫
 ٖضم بصعا ٥ال٣اثمحن ٖلى البرامج التربىٍت لؤلَمُت ال٨بري للمُالٗت ٞهىاُٚ ٥اب للمُالٗت اإلاىط َت ٦ماصة مدىعٍتومؿخ٣لت في اإلا٣غعاث الخٗلُمُت ٖ٨ـ ما َى خانل في بٌٗ الضو ،٫بياٞت بلى اوٗضام الخىاٞؼ الدصجُُٗت لل٣غاءة في ٧ل
ألاَىاع.
 ٖضم اهدكاع اإلا٨خباث البلضًت بالك٩ل ال٩افي الظي ًيسجم م٘ اإلاؿعى الظي جغوط له وػاعة الش٣اٞت باالقترا ٥م٘ وػاعةالضازلُت وٍ و مكغوٕ م٨خبت ل٩ل بلضًت ،وفي خ٣ُ٣ت ألامغ بهىا لم هضع ٥بٗض ُ٢مت َظا الىىٕ مً اإلا٨خباث التي جىٞغ مىبرا
لل٣غاءة اإلاجاهُت ؤمام اإلاىاَىحن مدضوصي الضزل مً ظهت٦ ،ما جسلًٞ ٤اءا ز٣اُٞا ًخالقى ُٞه ال٣غاء وٍدباصلىن ألا٩ٞاع مً
ظهت زاهُت وفي الجهاًت هاؾـ إلاا ًم ً٨ؤن هِلٖ ٤لُه بال٣غاءة الخٟاٖلُت ،وفي َظا ؤلاَاع وسجل ؤًًا خالت ٖضم الا٦ترار
التي جىلحها اإلااؾؿاث الجامُٗت إلاؿإلت اإلا٨خبت مً خُض الخمىٍل ؤو ا٢خىاء ال٨خب.
 ؾلبُت ؤلاٖالم الش٣افي في الخٗاَي م٘ مىيىٕ ال٨خاب وال٣غاءة في الجؼاثغ ،بط وبغٚم جسهُو ألا٢ؿام الش٣اُٞت فيالصخاٞت اإلا٨خىبت لبٌٗ اإلا٣االث التي ًخم مً زاللها ٖغى ألَم ؤلانضاعاث وال٨خب بال ؤن طل ٪ال ًغج٣ي إلاؿخىي لٗب صوع
ه٣ضي ًض ٘ٞلخل ٤ظُل ٢اعت.
 ُٚاب زُت ٖمل مكتر٦ت جغبِ بحن ظمُ٘ اإلااؾؿاث التي لها ٖال٢ت بمىيىٕ ال٣غاءة والجهىى بال٨خاب مشل وػاعاثالش٣اٞت والتربُت والكاون الضًيُت و الخٗلُم الٗالي.و الاٞخ٣اع بلى ؾُاؾاث وَىُت مخ٩املت لضٖم اليكغ والخىػَ٘ ووكغ ز٣اٞت
ال٣غاءة.
 اإلاخٛحر اإلاجخمعي ؤو البُئي:ان مؿخىي ال٣غاءة ّ٦مأ وهىٖا حٗ٨ـ وعي اإلاجخم٘ هٟؿهٞ .االؾغة الٗغبُت الُىم جغػح جدذ هحر
اإلاؿخٗبض الخ٣ُ٣ي! اجها الٗاصاث والخ٣الُض التي ّ
ج٨بل الاوؿان مً ان ًجهٌ! ٨ٞم مً الكباب ّ
ًهغح ًٖ مٗاهاجه ونغاٖه م٘
ّ
باإلاٗ٣ض واإلاؿخ٨بر
ُ٢م ا٢غاهه البالُت واإلاشبُت للهمم اخُاها ،ال لصخيء ؾىي ألهه اجسظ ال٨خاب نضً٣ا خمُما ُٞىٗخىهه
والاهُىاجي…وبلى ٚحر طل ٪مً اإلاؿمُاث  .ان َظا اإلاخٛحر البُئي ًلٗب صوعا واضخا في جدضًض مؿخىي ال٣اعيء الٗغبي ٟٞي
خحن ً٣غؤ الُٟل ألامحر٧ي هدى 6ص٢اث ٤في الُىم٣ً ،غؤ الُٟل الٗغبي 7ص٢اث ٤في الؿىت!

 -1حنان الصادق بيزان "التعليم المستمر وتحديث المعلومات :واقع وطموح" رللة العلوم االجتماعية واالنسانية ،ع)2002( 8ص. 11

 -1خالد معمري""المقروئية في الجزائر" ،مقال منشور يف  2015/01/07على اإل

نرتنيت.

 -3وليد بن زلمد الشقحاء" القارئ الصغير ماذا قدمنا لو ؟!" قضية العدد ،رللة ادلعلوماتية ،ع،)2005( 12ص.05
 -4زلمد بن ىادي بن علي الشهري" فاعلية برنامج قائم على استخدام نشاطات القراءة في تنمية مهارات الفهم القرائي واالتجاه نحوىا لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي"،دراسة مكملة دلطالب احلصول على درجة
الدكتوراه يف ادلناىج وطرق تدريس اللغة العربية ،الفصل الدراسي الثاين 2012م،جامعة أم القرى،كلية الرتبية ،قسم ادلناىج و طرق التدريس،ص  13وعبد الباري ماىر شعبان" سيكولوجيا القراءة وتطبيقاتها التربوية" األردن ،دار ادلسًنة

للنشر  2009م،ص 12عبدالكرمي بكار" صفحات في التعليم والنهوض بالشخصية "،دون دار نشر و بدون طبعة،ص.8
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عابٗا:اإلاخٛحر الخٗلُمي و م٣غوثُت الٟئت الجامُٗت:
اإلاخٛحر الخٗلُمي:ًظَب ال٨شحر مً الباخشحن واإلاغا٢بحن لىا ٘٢ال٣غاءة في الٗا٫م الٗغبي بلى ؤن جضوي َظٍ الٓاَغة ٌٗىص بك٩ل ظىَغي بلى
مىاهج الخٗلُم التي حٗلم الخل٣حن والخ ٟٔواؾخضٖاء الظا٦غة ٖىض يغوعة الامخدان وٖضم بقاٖت خب ال٣غاءة ٦ش٣اٞت مهمت
في خُاة الُالب مضي الخُاة .وٍغي ج٣غٍغ صاًلىع ّ
 1996ؤن الخ٣ؿُم الخ٣لُضي إلاغاخل خُاة ؤلاوؿان-
اإلا٣ضم بلى الُىوؿ٨ى
هدُجت الىٓام الخٗلُمي اإلاضعسخيٟ٦ -ترة الخٗلُم ألاؾاسخي التي حكمل الُٟىلت والكباب وٞترة اليكاٍ اإلانهي في َىع البلى ٙزم
ٞترة الخ٣اٖض -لم ٌٗض ًخجاوب م٘ وا ٘٢الخُاة اإلاٗانغةٞ .ما مً ؤخض ًإمل الُىم ا٦دؿاب ٢ضع ؤولي مً اإلاٗاع ِ٣ٞ ٝفي ػمً
قبابه ًًٌٛه الضَغ ٧له هٓغا ألن ؾغٖت جُىع الٗالم جخُلب جدضًض اإلاٗاع ٝباؾخمغاعٞ ،دحن جخى ًٖ ٠٢ال٣غاءة ٌٗجي
جىٟ٢ذ ًٖ الخُاةٞ،الُٛبىبت ًٖ ؤخضار الىا ٘٢وو٢اجٗه وخغ٦ت ؤلاوؿان وجُىعٍ حؿاوي اإلاىث٦.ما ؤن ٦شاٞت اإلاىاهج
الخٗلُمُت ظٗلذ الُالب ٌكٗغ باإلالل بلى خض ٦غاَُت ال٨خاب وال٣غاءة .بياٞت بلى ؤن اإلاىاهج الخٗلُمُت لم حٗض جدىي في
َُاتها ما ًض ٘ٞؤلاوؿان للبدض وال٣غاءة ٣ٞض صزلذ ٖلحها مٟاَُم ٚغٍبت ؾلخذ الٟغص ًٖ بُئخه ومٟغصاجه .وُٚاب اإلاٗلم
ال٣اعت الىمىطط الظي ًثري اإلاىاهج بخلخُو ال٨خب ومىا٢كتها ٌٗخبر ؾببا للٗؼو ًٖ ٝاإلاُالٗت ؤًًا.
م٣غوثُت الٟئت الجامُٗت:بن جلمـ وا ٘٢ال٣غاءة لضي الجؼاثغٍحن ًض ٘ٞبىا بلى البدض في م٣غوثُت الٟئت الجامُٗت باٖخباعَا الكغٍدت ألا٢غب بلى ال٨خاب
مؿحرة في طل٧ ٪اهذ ؤو مسحرة ،وألظل طل ٪البض مً الاقاعة بلى وظهت هٓغ ال٣اثمحن ٖلى اإلا٨خبت الىَىُت الجؼاثغٍت التي ً٠جغى
ؤجها ًٞاء لل٨خاب وال٣غاءة.
في َظا الهضص ج٣ى ٫مؿاولت مهلخت جيؿُ ٤اإلاُالٗت وجىظُه ال٣غاء باإلا٨خبت بإن اليؿبت ألا٦بر في ب٢با ٫الُلبت ج٩ىن في
مُضان البدض الٗلمي م٣اعهت باإل٢با ٫مً ؤظل اإلاُالٗت الٗامت خُض حكهض ال٣اٖاث اإلاسههت أل٢ؿام الٗلىم الاظخماُٖت
والخسوناث الٗلمُت ا٦خٓاْا ٖلى َى ٫الؿىت بطا ما ٢اعها طل ٪باإلاهالر ألازغي ،ولظلٞ ٪ةطا ما ؤزظها اإلاضاومت ٖلى
اإلا٨خبت ٦ماقغ لُ٣اؽ وؿبت اإلا٣غوثُت ٞؿىهل بلى هدُجت مٟاصَا ؤن ب٢با ٫الُلبت ٚالبا ما ً٩ىن بُٛت بٖضاص البدىر
وألاٖما ٫اإلاُلىبت مً ٢بل ألاؾاجظة في اإلاٗاَض والمئؾؿاث الجامُٗت ،وبال  ٠ُ٦هٟؿغ ؤلا٢با ٫الًُٗ ٠للباخشحن وألاؾاجظة
بالغٚم مً ؤن ال٣اهىن ألاؾاسخي للم٨خبت ٌؿمذ لهم بالدسجُل والاهسغاٍ.
ؤما اإلاهلخت الشاهُت ٞهي الخانت بالبدض وصاثما ما ً٩ىن ؤلا٢باٞ ٫حها م٣خهغا ٖلى َلبت الخسغط اإلالؼمحن بةٖضاص مظ٦غاث
جهاًت الضعاؾت ومغص طل ٪اخخىاء اإلاهلخت ٖلى اإلاظ٦غاث والغؾاثل الجامُٗت اإلاخٗل٣ت بمسخل ٠الخسههاث الٗلمُت.

 -1أمل صاحل "العزوف عن المطالعة مشاكل وحلول" ورقة ألقيت يف صالون الدكتورة أفنان دروزه الثقايف يف ندوتو السنوية بعنوان "أدب األطفال :الواقع وادلأمول"واليت أقيمت يف حديقة مكتبة بلدية نابلس بتاريخ .2012/5/26

- 10خالد معمري""المقروئية في الجزائر" ،مقال منشور يف  2015/01/07على اإلنرتنيت.

 -3خالدة ىناء سيدىم"،أسباب عزوف الطلبة عن القراءة وأساليب تنمية مهاراتهم القرائية :دراسة ميدانية لطلبة سنة ثالثة ليسانس LMDعلم المكتبات والعلوم الوثائقية بجامعة باتنة– الجزائر" رللة اعلم :العدد الثاين

،

عشر مجادى األوذل  1434ه/أبريل  2013م،ص.260
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َظا و ٢ض اؾٟغث صعاؾت مُضاهُت إلاٗغٞت ؤؾباب ٖؼو ٝالُلبت ًٖ ال٣غاءة وؤؾالُب جىمُت مهاعاتهم ال٣غاثُت٧ ،اهذ ٢ض
ؤظغٍذ ٖلى َلبت الؿىت الشالشت لِؿاوـ ٖ LMDلم اإلا٨خباث واٖ٫لىم الىزاثُ٣ت بجامٗت باجىت” الجؼاثغٖ -لى الىخاثج الخالُت
ُٞما ًخٗل ٤بإؾباب ٖؼو ٝالُلبت ًٖ ال٣غاءة:
%65ؤؾباب احخماُٖت:زانت ألاؾباب الىٟؿُت ،الٗاثلُت ،الصخهُت .
%15ؤؾباب مالُت.
%15ؤؾباب ج٨ىىلىحُت خضًثت ،زانت بٗض ْهىع ؤلاهترهخدُض ؤقاعث الضعاؾت بلى ؤن ا٫ج٨ىىلىظُا الخضًشت ؾاَمذ في
ٖؼو ٝالُالب ًٖ ال٣غاءة بيؿبت ٦بحرة مما ؤصي بلى ػٍاصة الٟجىة بحن الُالب الجامعي وبحن اإلا٨خباث الخ٣لُضًت.
%05ؤؾباب لٛىٍت :حٗضص اللٛاث الٗاإلاُت.
زامؿا :نىاٖت ال٨خاب و ؤػمت الخىػَ٘ و الدؿىٍ:٤
باليؿبت لضوع اليكغ وهي مدىع ٖملُت نى٘ ال٨خاب خُض بضون هاقغ ال ًىظض ٦خاب ٞان ٖملُت اليكغ ناعث في ؤخُاها ٦شحرة
هىٖا مً اإلاٛامغة واإلاجاػٞت زانت في ْل ْاَغة الٗؼو ًٖ ٝال٣غاءة ،وبسهىم َبُٗت مهىت اليكغ وواٗ٢ها في الجؼاثغ
واوٗ٩اؾاتها ٖلى ؤػمت اإلا٣غوثُت ًم ً٨حسجُل اإلاالخٓاث الخالُت:
 ٖىضها ٖال٢ت الىافع بال٨خاب ٚالبا ما ج٩ىن ٖال٢ت ججاعٍت بِىما ًٟترى ؤجها ٖال٢ت ز٣اُٞتٞ ،ال٨خاب ًىٓغ له ٦مجغص ؾلٗتجبإ وحكتري ولِـ ٧ىؾُلت حٗلُمت وجغبىٍت ،وَظٍ الىيُٗت ٢ض ال ً٩ىن الىاقغ صاثما َى اإلادؿبب ٞحها بهما هي هخاط
للىيُٗت الٗامت لل٨خاب في الجؼاثغ ،وفي َظا الؿُا ١نغح ا٫ؾُض مدمض الُاَغ ٢غفي عثِـ ه٣ابت الىاقغًٍ الجؼاثغٍحن بإن
ماؾؿاث اليكغ حِٗل مغخلت الال اؾخ٣غاع حُٖٗ ٤ملها هدُجت ل٣لت الىؾاثل وؤلام٩اهاث اإلااصًتٞ ،البىىٖ ٥لى ؾبُل اإلاشا٫
ال حٗتر ٝباليكغ ٦يكاٍ نىاعي ومغص طل ٪ؤن ال٨خاب مىخىط ٚحر يامً الٖخماص مالي .وؤولى جبٗاث ٌطا الىي٘ هي اللجىء
بلى ال٨خاب اإلاؿخىعص الظي ًخدمل ؤٖباء ؤ٢ل مً ال٨خاب اإلاىخج مدلُا ألن عؾىم َظا ألازحر ٦بحرة ظضا ،ؤما ألامغ الظي ًؼٍض
مً مساو ٝصوع اليكغ ٞهى جؼاًض الٗ٣باث والٗغاُ٢ل ؤلاظغاثُت التي حُٖٗ ٤ملهم زانت الؿُاؾت الجباثُت اإلاٗخمضة والتي
حصج٘ ٖلى الاؾخحراص ٦بضًل للميكىع الجؼاثغي وان بهٟت ٚحر مباقغة.
 ٖضم وظىص ٢اهىن لخماًت الىاقغ وَى ما ًسل ٤هىٖا مً خغ٦ت الٟىضخى في ؾى ١اليكغ الجؼاثغي والتي جىٗ٨ـ ٖلى وا٘٢ال٨خاب في نىعجحن:
ألاولى :بَما ٫الىاقغًٍ لبٌٗ اإلاُاصًً الهامت واإلاُٟضة في الغ ٘ٞمً مؿخىٍاث ال٣غاءة ومجها ٦خاب الُٟل الظي ٌٗاوي مً
خالت الا٦ترار ؾىاء ٖلى مؿخىي الهىاٖت ؤي ما حٗل ٤بالك٩ل وؤلازغاط وَبُٗت الخِ والهىع ؤو ٖلى مؿخىي اإلاًمىن
مً زال ٫ازخُاع اللٛت والغمىػ والجىاهب الجمالُت اإلاخىا٣ٞت م٘ ؾً الُٟل ومؿخىاٍ .وؤًًا َىا ٥هىٕ آزغ مً ال٨خاب
الظي ً٩اص ً٩ىن مىٗضما في م٨خباجىا ؤال وَى ال٨خاب اإلاخسهو وَى اإلاىظه ؤؾاؾا لكغٍدت مُٗىت مً ال٣غاء وَىا جدبضي
مؿاولُت الضًىان الىَجي للمُبىٖاث الجامُٗت الظي جضٖمه الضولت ليكغ ال٨خاب اإلاخسهو ،وبمالخٓت بؿُُت ٌسجل
َظا ؤلاَما ٫في ْل جؼاًض الاَخمام بال٨خاب الضًجي ٖلى ؾبُل المزا ٫الظي ًدخل وؿبا مخ٣ضمت مً مىخىط صوع اليكغ
واإلا٨خباث وٍم ً٨الخىٖ ٠٢ىض َظٍ الخ٣ُ٣ت ٖبر اإلاٗاعى الىَىُت ؤو الضولُت لل٨خاب والتي ًؼٍض ٞحها ؤلا٢باٖ ٫لى ال٨خاب
-خالد معمري"المقروئية في الجزائر" مقال منشور يف  2015/01/07على ال نرتنيت
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الضًجي صوها ًٖ ٚحرٍ مً ال٨خب ألازغي ألامغ الظي ٌك٩ل ؾى٢ا اؾتهالُ٦ت في الجؼاثغ جٟغى مىُ٣ها ٖلى اإلاا ٝ٫والىاقغ
ٖلى خض ؾىاء.
الثاهُت :اإلاىاؾباجُت في ٖمل بٌٗ مً صوع اليكغ خُض ًتزامً في مغاث ٖضًضة بهخاظها م٘ ب٢امت الاخخٟالُاث والخٓاَغاث
الش٣اُٞت ألامغ الظي ًهل في بٌٗ ألاخُان لخض والصة صوع وكغ وَمُت حٗمل بك٩ل مىؾمي.
 يٗ ٠الدؿىٍ ٤والضٖاًت لل٨خاب بجاهب الؿل٘ ألازغي .مً ظهت ؤزغي جترظم َظٍ ألاػمت مُضاهُا في الٗضص ال٣لُل مً اإلا٨خباث الٗمىمُت والخانت التي ج٣ىم بٗملُت جغوٍج ال٨خاب
وحؿىٍ٣ه ،وختى وان وظضث ٞهىا ٥مغ٦ؼٍت م٨خبُت جإؾـ إلاغ٦ؼٍت ز٣اُٞت ؤو هي هخاط لهاٞ ،اإلا٨خباث الجىاعٍت التي جخٟاٖل م٘
اإلاىاًَ في الضازل وألاَغا ٝج٩اص ج٩ىن مٗضومت بغٚم حؿُحر وػاعة الش٣اٞت ل٣اٞلت جىػَ٘ ال٨خب وحٗمُم ال٣غاءة في الجؼاثغ
الٗمُ٣ت وهي اإلاباصعة التي ًم ً٨ؤن جضٖم اإلا٨خباث الىالثُت مؿخ٣بال ،وفي َظا الؿُا ١ه٣ترح بإن ج٩ىن َىا ٥م٨خباث بلضًت
حُٛي ٧ل عبىٕ الىًَ ألجها جدُذ الٟغنت لل٣اعت الظي ال ًمل ٪مهاعٍ ٠قغاء ال٨خاب.
َظٍ بطن ؤبغػ اإلاؿخىٍاث التي جدك٩ل ٖلى يىئها ؤػمت ال٨خاب و اإلا٣غوثُت في الجؼاثغ ،والتي لً هخجاوػَا بُٗضا ًٖ ج٪ُ٨ٟ
البجى الاظخماُٖت والش٣اُٞت التي جيكإ يمجها َظٍ ألاػمت ،طل ٪ؤن َىا ٥اعجباٍ وزُ ٤بحن ؤػمت اإلا٣غوثُت وبحن مؿإلت الش٤اٞت
وُ٢متها٨ٞ ،شحرا ما جخٗضي جضاُٖاتها لخىٗ٨ـ ٖلى اإلاىٓىمت الُ٣مُت للمجخم٘.
اإلابدث الثاوي :الخلى ٫اإلا٣ترخت إلاىاحهت الٗؼو ًٖ ٝال٣غاءة:
ؤوالَ:ىا ٥خؼمت مً الخىنُاث إلٖاصة الاٖخباع للث٣اٞت وجىمُت ال٣غاءة،وٍم ً٨اٖخباع الخلى ٫اإلا٣ترخت لدصجُ٘ ال٣غاءة
بمجزلت جىنُاث لهىإ ال٣غاع الث٣افي ،وطل٧ ٪اآلحي:
 ؤَم ما ًجب ؤن جبضؤ به َظٍ اإلااؾؿاث َى جىٞحر البيُت الخدخُت اإلاىاؾبت للمجخم٘ مشل الخٗلُم والصخت والُغ١واإلاىانالث وٚحرَا،ألن الى٣و في مشل َظٍ ألامىع ٢ض ال ًىٞغ بِئت مىاؾبت لل٣غاءة وٍهبذ ظل اَخمام الىاؽ َى حٗىٌٍ
الى٣و في َظٍ ألامىع ،مما ًازغ ٖلى اَخمامهم بال٣غاءة.
 جس ٌُٟؤؾٗاع ال٨خب و ؤن جضٖم الضولت نىاٖت ال٨خاب م٘ الاَخمام بجىصة نىاٖت ال٨خاب ٞال ًم ً٨ع ٘ٞقٗاعاثال٣غاءة للجمُ٘ في بلض ؤ٦ثر مً %50مىه جدذ زِ ال٣ٟغ و٧ان ألاولى ٖلُىا ؤن هغ ٘ٞقٗاع الخبز م٘ ال٨غامت للجمُ٘ٞ.الٜالء
الٟاخل للؿل٘ الاؾتهالُ٦ت وشر الضزل اإلاالي ًجٗل الٟغص ًٖ ٠٣اظؼا ًٖ الخ٨ٟحر بكغاء ٦خاب او مجلت ؤو ختى ظغٍضة
زانت ؤن ؤؾٗاع ال٨خب واإلاجالث م٩لٟت.

عراد  ،أستاذ الرتبية اإلسالمية بكلية ادلعلمٌن يف أهبا و ومدير مركز البحوث الرتبوية بالكلية
 -زلمد عبده باعشن " أسباب عزوف الناس عن الق راءة " مقال منشور يف  2015 /01/07على ا نرتنيت  -صاحل بن علي أبو َّ

إل

،

" العزوف عن القراءة الجادة بين الحقيقة والخيال " مقال منشور يف  2015/01/07على ال نرتنيت و -محيد طولست "العزوف عن القراءة " احلوار ادلتمدن العدد  00:40-4/11/2008-2455احملور اجملتمع ادلدين  ،مقال
منشور يف  2015/01/07على ال نرتنيت.

-2

إ

إ

عزة فاروق جوىري ،أستاذ مشارك جامعة ادللك عبد العزيز" اإلنترنت وسد الفجوة المعرفية في العالم العربي  -دراسة استطالعية عن توجىات القراءة في بيئة اإلنترنت ودورىا في بناء مجتمع المعرفة" جامعة بين

،

سويف،دون دار نشر و دون طبعة ص.35
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 جىٞحر اإلا٨خباث الىىُٖت الجُضة في اإلااؾؿاث والضواثغ الخ٩ىمُت والكغ٧اث و ناالث الاهخٓاع في اإلاُاعاث وألاؾىا١وألاما ً٦التي ً٨ثر ٞحها اإلاغاظٗىن وٍيخٓغون اهتهاء مٗامالتهم.و جسهُو و٢ذ للٗاملحن في اإلااؾؿاث والكغ٧اث والضواثغ
وألاؾىا ١لُ٩ىن مسهها لل٣غاءة بدُض ً٩ىن مً مهام ٖملهم الغثِؿت وٍخم جدٟحزَم وصٖمهم في َظ الجاهب.
 اؾخٛال ٫اإلاىاؾباث واإلاهغظاهاث الٟىُت وألاصبُت والغيايُت وألاُٖاص إل٢امت مٗاعى ال٨خاب  ،ويغوعة التروٍج لل٣غاءةفي وؾاثل ؤلاٖالم ٖبر الضٖاًت لل٣غاءة.
 جبجي مكاعَ٘ مكتر٦ت بحن وػاعة الش٣اٞت واجداص الىاقغًٍ لخسهُو مكاعَ٘  ،مشل مكاعَ٘ ال٣غاءة للجمُ٘ و م٨خبتألاؾغة.
 - 6بجاخت ٞغم ومىاٞظ الىنى ٫لئلهترهذ واإلا٨خباث الا٦٫تروهُت في اإلاضاعؽ والجامٗاث ،بةًهاَ ٫ظٍ الخضمت بلى اإلاىاػ٫
واؾخٛاللها للترظمت واليكغ ،لخم٨حن الكباب مً الىنى ٫بلى اإلاجالث والصخ ٠وال٨خب اإلايكىعة ٖلى الكب٩اث الٗغبُت
وألاظىبُت.
 - 7الخإُ٦ض ٖلى ؤَمُت البرامج الىَىُت ٖبر اإلااؾؿاث الش٣اُٞت الغؾمُت والخانت للتروٍج لل٣غاءة ،وقغح ؤَمُت اإلاٗغٞت
والٗلم في ٖهغ الاهخ٣ا ٫بلى ا٢خهاص اإلاٗغٞت ومجخم٘ اإلاٗلىماث.
 - 8الخٗاون بحن الضولت والُ٣إ الخام وألاَلي في مجا ٫اليكاَاث التي جغ٦ؼ ٖلى ؤَمُت الخٟاّ ٖلى الهىٍت الش٣اُٞت في
مىاظهت الٛؼو الش٣افي ٖبر اإلادُاث الًٟاثُت ،وجدٟحز ماؾؿاث ؤلاهخاط الٟجي والضعامي ٖلى بهخاط البرامج الٗلمُت والش٣اُٞت
الٗغبُت التي حصجُ٘ ال٣غاءة لخإزظ مؿاخت ؤ٦بر في بغامج البض للمدُاث الٗغبُت ألاعيُت والًٟاثُت.
 - 9جُٟٗل صوع اإلا٨خباث الٗامت ووكغَا باإلاجخم٘ بهىعة ؤ٦بر ٦شاٞت م٘ الاَخمام بم٨خبت الخي ؤو م٨خبت الجام٘ وفي خا٫
ٖضم وظىصَا ًجب ٖلى ؤٞغاص اإلاجخم٘ ؤن ًخٗاوهىا في اًجاصَا و جُٟٗل م٨خبت الجام٘ ؤو الخي بالك٩ل اإلاُلىب لجمُ٘ قغاثذ
اإلاجخم٘ مً زال ٫الؼٍاعاث واإلاؿاب٣اث والىضواث وألاوكُت اإلاسخلٟت.
زاهُا:بلى حاهب طلً ٪م ً٨بياٞت بٌٗ الخىنُاث والتي هإمل ؤن جسضم ٞئت الُلبت الظًً ٌٗؼٞىن ًٖ اإلاُالٗت م٘
ؤَم الخلى ٫اإلا٣ترخت لخدؿحن وؿبت اإلاُالٗت للُلبت و الخدٟحز ٖلى ال٣غاءة هي ٧الخالي:
- 1جُٟٗل صوع اإلا٨خباث الجامُٗت واإلاضعؾُت مً زال ٫الخٗاون بحن ؤًٖاء َُئت الخضعَـ وَالبهم وجدٟحزَم مً زال٫
الضعظاث ؤو الخ٩لُٟاث البؿُُت التي ججٗلهم ًترصصون ٖلى اإلا٨خبت و٢بل َظا ًجب ٖلى اإلااؾؿت الخٗلُمُت هٟؿها ؤن جدبجى
َظا الجاهب وجدٟؼ الُالب وؤًٖاء َُئت الخضعَـ مً زال ٫الخىاٞؼ اإلااصًت واإلاٗىىٍت ووي٘ الخُِ اإلاىاؾبت إلاشل َظٍ
ًا
اإلاكاعَ٘ ٞ ،مشال ًم ً٨ظٗل ماصة للم٨خبت ٦ماصة ازخُاعٍت لجمُ٘ ؤ٢ؿام الجامٗت والُالب الظي ًترصص ٖلى اإلا٨خبت بك٩ل
ظُض ؤو ًلخو بٌٗ ال٨خب حؿاٖضٍ َظٍ اإلااصة ٖلى ع ٘ٞمٗضله في الجامٗت و جسهُو م٣اًِـ ظامُٗت خى ٫ال٣غاءة.
- 2اإلاؿاٖضة اإلااصًت واإلاٗىىٍت والدصجُ٘ اإلاخىانل ٖلى اإلاُالٗت و جبجي ظاثؼة ُ٢مت جغٖاَا الضولت ؤو اإلااؾؿاث والكغ٧اث
مشل ٢اعت اإلالُىن ج٩ىن لل٣اعت الجُض.
- 3جدؿحن ٖملُاث جؼوٍض وازخُاع ال٨خب واإلاهاصع باإلا٨خباث ٖلى خؿب مُى ٫الُلبت باالٖخماص ٖلى صعاؾاث مُضاهُت،
جبحن مضي اخخُاظاث َلبت ظامٗاجىا الجؼاثغٍت.
ٞ- 4خذ ؤبىاب اإلا٨خبت َُلت ألاؾبىٕ ،باالٖخماص ٖلى َغٍ٣ت جىاوب الٗما ،٫بٛغى الاؾخٟاصة مً اإلا٨خبت في ظمُ٘ ألاًام
والؿاٖاث ،م٘ جىٞحر الجى اإلاىاؾب لل٣غاءة .م٘ يغوعة مغوهت حٗامل اإلا٨خبُحن م٘ الُلبت الجامُٗحن.
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- 5حصجُ٘ الهُئت الخضعَؿُت ،زانت ألاؾاجظة لخدٟحز الُلبت ٖلى اإلاُالٗت وجضعٍب الجُل الهاٖض ؤو اليصخىء الجضًض ٖلى
اإلاُالٗت.
- 6جىُٖت الٟغص مً زال ٫اإلاٗاعى والىضواث واإلالخُ٣اث و ب٢امت وخىاعاث مٟخىخت لدصجُ٘ ال٣غاءة
- 7جىٞحر الجى اإلاالثم ٦:خىٞحر اإلاهاصع الىعُ٢ت ،وػٍاصة جدٟحز الُلبت ٖلى اإلاُالٗت ،جىٞحر ٢اٖاث مجهؼة .
- 8جدؿحن ٖملُاث جؼوٍض وازخُاع ال٨خب واإلاهاصع باإلا٨خباث ٖلى خؿب مُى ٫واخخُاظاث الُلبت.
- 9ب٢امت اإلاؿاب٣اث في مجا ٫ال٣غاءة ب٩اٞت اإلااؾؿاث الخٗلُمُت والٗامت واإلاخسههت .
- 10الدصجُ٘ ٖلى ال٣غاءة ٖبر الضٖاًت وؤلاٖالن في وؾاثل ؤلاٖالم و ؤلاَخمام باإلٖالن ًٖ ال٨خب ومهاصع اإلاٗلىماث
٧الؿل٘ ألازغي.
- 11ببغاػ صوع اإلاشٟ٣حن في اإلاجخم٘ والخ٣ضًغ اإلااصي وألاصبي لهم .
- 12جُٟٗل صوع م٨خبت الُٟل وم٨خبت اإلاضعؾت و بزغائهما بمهاصع اإلاٗلىماث وألازهاثُحن ال٣اصعًٍ ٖلى ٚغؽ ُ٢مت
ال٣غاءة والجظب لها  ،زانت للٟئاث الىاقئت.
- 13جس ٌُٟؤؾٗاع ال٨خب و ؤن جضٖم الضولت نىاٖت ال٨خاب م٘ الاَخمام بجىصة نىاٖت ال٨خاب.
- 14صٖم ُ٢إ اليكغ و الخىػَ٘ في ٧اٞت مىيىٖاث اإلاٗغٞت ولِـ الضًيُت  ِ٣ٞو ؤن جً٘ الضولت خىاٞؼ لدصجُ٘
الىاقغًٍ.
 - 15الدؿىٍ ٤الجُض إلاهاصع اإلاٗلىماث واإلاٗغٞت.
- 16زل ٤ؾىٖ ١غبُت مكتر٦ت لل٨خاب والصخ ٠و لجان ٖغبُت مكتر٦ت لخىُٓم مٗاعى ال٨خاب.
- 17جىُٖت وبعقاص ألاؾغة واإلاجخم٘ بمضي ؤَمُت ال٣غاءة ،وج٣ضًم ظمُ٘ اإلاؿاٖضاث لخىمُت ال٣ضعاث واإلاهاعاث ال٣غاثُت.
ٗٞلى مؿخىي ألاؾغة ًجب ٖلى ألاب وألام ؤن ً٩ىهىا ٢ضوة في َظا اإلاجاٞ ٫ةطا ٧ان ألاب وألام ٢اعثحن ؾُ٩ىن الىلض ٖمىما ٢اعثا
مشلهما م٘ ازخُاع ال٨خب اإلاىاؾبت لؤلوالص مً ٢بل ألاب وألام.و ٖضم اإلابالٛت في جغ ٥ألاوالص ًخجهىن بلى الىؾاثل الترٞحهُت
بهىعة ثظٗلهم مضمىحن  ،وٍجب ؤن ٌٗىص الُالب ٖلى ال٣غاءة بك٩ل مؿخمغ ولى لى٢ذ ٢هحر ٧ل ًىم م٘ ػٍاعة اإلا٨خباث وصوع
اليكغ و الُباٖت ختى ًإلٟها الُلبت وَٗخاصوا ٖلحها.
- 18بصعاط جىُٟظ ٖ٣ىبت السجً في اإلا٨خبت و جلخُو ال٨خب ٣ٗ٦ىبت للصخو اإلاسال ٠لؤلهٓمت وال٣ىاهحن .
زالثا٦:ما ًم٦ىىا ؤن ها٦ض ؤن الىعي اإلاجخمعي بمؿاولُاجه بػاء الجُل الخايغ مً قإهه ؤن ًجٗل مً الثىعة الغ٢مُت
واإلاٗلىماجُت الٗاعمت ً
عاٞض ا مهما ًثري عنُض اإلاجخم٘ اإلاٗغفي وٍٟخذ الكهُت ال٨ٟغٍت  ،وٍؼٍض مً مؿخىي ؤلا٢باٖ ٫لى
ال٣غاءة واإلاُالٗت،و ٖلُه ه٣ترح في َظا اإلاجا ٫مجمىٕ ة الخلى ٫الخالُت:
 يغوعة اؾدشماع جىاٞغ ٖىانغ البِئت الغ٢مُت في اإلاجخم٘ الجؼاثغي لضٖم مهاعة ال٣غاءة . جُٟٗل صوع الىعي اإلاجخمعي بمؿاولُاجه بػاء الجُل الخايغ لٟخذ الكهُت ال٨ٟغٍت  ،وػٍاصة مؿخىي ؤلا٢باٖ ٫لى ال٣غاءةواإلاُالٗت زانت وؤهه خؿب بٌٗ ؤلاخهاثُاث ،وؿبت ٥بحرة مً الٗاػٞحن ًٖ ال٣غاءة ٧اهذ بؿبب ٖضم اإلاُل لها .
()1اجلهاز ادلركزي لإلحصاء الفلسطيين"،التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت"2014 ،م ،ص.33
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 جىظُه الٟغص بضٖم ماؾسخي مجخمعي لُُٟ٨ت ال٣غاءة وَغ٢ها وؤؾالُبها ومهاعاث الىعي اإلاٗلىماحي ومً الالخدا ١بإخضؤهضًت ال٣غاءة اإلاىظىصة باإلهترهذ.
 جىظُه وصٖم ؤهضًت ال٣غاءة ووكغ ز٣اٞت ال٣غاءة بىؾاثل مخٗضصة .مً زال ٫الُغ ١ألاؾاؾُت لخإؾِـ ألاهضًت وؤؾالُب الى٣اف في َظٍ ألاهضًت.
 بوكاء ٢اٖضة بُاهاث جدىي بخهاءاث وصعاؾاث مىز٣ت ًٖ ال٣غاءة في الٗالم الٗغبي وبخهاءاث الخىظهاث ال٣غاثُت. - 6يغوعة وي٘ بؾتراجُجُت قاملت جخ٩اجٞ ٠حها ؤصواع ظهاث مخٗضصة هي ألاؾغة واإلاضعؾت و اإلاغا٥ػ الش٣اُٞت والجهاث
الخ٩ىمُت لٛغؽ ٖاصة ال٣غاءة في اإلاجخمٗاث الٗغبُت و مً بُجها اإلاجخم٘ الجؼاثغي.
 - 7جُٟٗل صوع اإلا٨خباث الٗامت باإلاجخم٘ الجؼاثغي لخد ٤ُ٣ؤَضاٞها بيكغ الىعي بإَمُت ال٣غاءة وصٖم الىنى ٫لها
باالجها ٫الؿغَ٘ باإلهترهذ وجىُٖت اإلاؿخُٟضًً باؾخسضام ؤصواث ؤلاهترهذ واإلا٨خباث الغ٢مُت،وما ج٣ضمه مً زضماث
مٗلىماجُت مخ٣ضمت.
 - 8اؾدشماع اإلا٨خباث الٗامت ليكغ الىعي اإلاٗلىماحي والغ٢مي ل٩اٞت ؤٞغاص اإلاجخم٘ إلاا له مً صوع في بىاء الٟغص واإلاجخم٘
والؿعي هدى مجخم٘ اإلاٗغٞت اإلايكىص.
 - 9وكغ الىعي الغ٢مي ٖىض ظمُ٘ ٞئاث اإلاجخم٘ ٖبر طَاث مخٗضصة لُغح ٞغم الخٗلم إلاً جسُى مغاخل الضعاؾت الىٓامُت.
 - 0يغوعة صمج بغامج مدى ألامُت اإلاٗلىماجُت والغ٢مُت يمً بغامج مىٓىمت جُىٍغ وبنالح الخٗلُم ٩٦ل.
زاجمت:
ًا
مً اإلااؾ ٠ؤن ظُل الكباب الٗغبي الظي ًيخمي ألمت جىن ٠بإمت ؤ٢غؤٌ ،كهض جغاظٗا في اإلاُل بلى ال٣غاءة ٗ٦امل مهم في
ج٩ىًٍ الش٣اٞت ،م٣اعهت بالترار الش٣افي والخًاعي الٗغٍ ٤الخاٞل بال٣غاءة والخإلُ ٠والترظمت ،وٖلى الغٚم مً الخُىع الهاثل
في الؿىىاث الٗكغ ألازحرة في وؾاثل الىنى ٫بلى اإلاٗلىماث ٖبر ؤلاهترهذ ،وبم٩اهُت الىنى ٫بلى ال٨خب والصخ ٠واإلاجالث
الغ٢مُت ٖبر َظٍ الىؾُلت ،ؤو الظوا٦غ الال٨تروهُت والؿٗت الهاثلت للخسؼًٍ ٖلى ألا٢غام اإلامٛىُت في ؤظهؼة الخاؾىب
ًا
الخضًشتٞ ،ةن الخُىع باؾخسضام َظٍ الخ٣ىُاث في اإلاجخمٗاث الٗغبُت ما ًؼا ٫بُُئا  ،م٣اعهت بالضو ٫ألازغي الىامُت مشل
ًا
ًا
مالحزًا وؾىٛاٞىعة والهحن ،ؤو م٣اعهت بهظا ال٪م الهاثل للمدُاث الًٟاثُت الٗغبُت اإلاخىىٖت ،التي ؤنبدذ مهضعا ز٣اُٞا
ًا
ًا
ًا
ًا
مىاٞؿا لل٨خاب وال٣غاءة ،بضال مً ؤن جاصي صوعا م٨مال لها ،ومً اإلاُٟض ؤن جدظو ماؾؿاث اليكغ وؤلاهخاط الش٣افي في
الجؼاثغ خظو بٌٗ الضو ٫التي حصج٘ ٖلى ال٣غاءة ،مً زال ٫اليكاَاث التي حصج٘ ٖلي ال٣غاءة باؾخٛال ٫اإلاهغظاهاث
ًا
الغٍايُت والٟىُت وب٢امت مٗاعى ال٨خب ،بط ج٣ىم الخ٩ىمت في ٧ىعٍت الجىىبُت مشال بيكاَاث واؾٗت بالخٗاون م٘ اإلاىٓماث
ًا
ألاَلُت لدصجُ٘ الكباب ٖلى ال٣غاءة ٞهىا ٥مٗغى الؿىىي لل٨خاب ال٩ىعي  ،وَىا ٥مٗغى ٦خاب مترو الش٣اٞت ًٞ ،ال
ًٖ وظىص ٢ىاهحن صٖم نىاٖت اليكغ والُباٖت والهىضو ١الىَجي لهىاٖت الش٣اٞت ،وفي مهغ َىا ٥اإلاكغوٕ لل٣ىمي
للترظمت واليكغ ومهغظان ال٨خاب للجمُ٘ الهاصٞت لخم٨حن ؤ٦بر ٖضص مم ً٨مً ألاٞغاص مً الىنى ٫بلى ال٨خب اإلاهمت واإلاُٟضة
ّ
بإؾٗاع مضٖىمت .وبط هلخٔ اهسٟاى ٖضص ال٣غاء ومؿخىي ال٣غاءة وصعظتها في الجؼاثغ  ،م٘ وظىص مٗاعى ٦خب صوعٍت وصاثمت
ًا
ؤخُاها في ال٩لُاث والجامٗاثٞ ،ةن الخسًُٟاث ٖلى ألاؾٗاع حؿهم بؼٍاصة ب٢با ٫الكباب ٖلى قغاء ال٨خب وجدٟحز َم ٖلى
ال٣غاءةٞ ،باإلا٣ابل لىظىص خؼمت مخ٩املت مً ألاؾباب جض ٘ٞبًٗهم للٗؼو ًٖ ٝال٣غاءةَ ،ىا ٥خؼمت ٦بحرة مً الا٢تراخاث
والخلى ٫لدصجُ٘ ال٣غاءة  ،ومجها صٖم نىاٖت ال٨خاب ،وؤن جإزظ الضولت والىػاعاث طاث الهلت بالش٣اٞت مشل وػاعاث التربُت-

51

الٗضص  : 14صٌؿمبر – 2015

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

الخٗلُم الٗالي-الش٣اٞت ؤلاٖالم ػمام اإلاباصعة ،وبالخٗاون م٘ الىاقغًٍ وماؾؿاث الُ٣إ الخام وألاَلي ،إلٖاصة الاٖخباع
لل٣غاءة والش٣اٞت بحن ؤوؾاٍ الكباب ،والاَخمام ب٨خب و٢هو ألاَٟاٞ ٫ال٣غاءة صا ٘ٞوؾلىً ٥بضؤ مً الُٟىلت ومً
اإلاضعؾت ٞخالمُظ اإلاضاعؽً ،جب ؤن ًدٓىا باَخمام ؤ٦بر لخدٟحزَم ٖلى ال٣غاءة ،وعبِ الخدٟحز باإلاىاهج الضعاؾُت ،ألجها
جؼوصَم باإلاٗلىماث واإلاهاعاث الًغوعٍت اإلاُٟضة ٝيمجا ٫صعاؾتهم وفي خُاتهم الٗملُت.
بط جب٣ى ال٣غاءة مىٟظ ٖمُ ٤للهغوب مً نىاٖ ٤الجهل ٦،ما حٗض مىَبت وَىاًت وال جضع ٥ؤَمُتها بال الكٗىب الخُت
والىاُٖت والخغٍهت ٖلى ال٣غاءةٞ ،ال٣غاءة حٗخبر مٟخاح اإلاٗغٞت وَغٍ ٤الغقي وهي وؾُلت لخىؾُ٘ اإلاضاع ٥وال٣ضعاث  ،ألن
المعء خحن ً٣غؤ وٍُال٘ في مسخل ٠ؤهىإ الٗلىم ٩ً،ىن طل ٪مضٖاة لخىؾُ٘ مضاع٦ه وبزغاء ٖ٣لُخه ،وما مً ؤمت ج٣غؤ بال مل٨ذ
ػمام الُ٣اصة والغٍاصة.
٢اثمت اإلاغاح٘:
ال٨خب:
ٖ -1بض الباعي ماَغ قٗبان" ؾُ٨ىلىحُا ال٣غاءة وجُبُ٣اتها التربىٍت" ألاعصن ،صاع اإلاؿحرة لليكغ  2009م.
ٖ -2بضال٨غٍم ب٩اع"نٟداث في الخٗلُم والنهىى بالصخهُت "،صون صاع وكغ و بضون َبٗت.
ٖ -3ؼة ٞاعو ١ظىَغي ،ؤؾخاط مكاع ٥ظامٗت اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ" ؤلاهترهذ وؾض الٟجىة اإلاٗغُٞت في الٗالم الٗغبي  -صعاؾت
اؾخُالُٖت ًٖ جىحهاث ال٣غاءة في بِئت ؤلاهترهذ وصوعَا في بىاء مجخم٘ اإلاٗغٞت "-ظامٗت بجي ؾىٍ،٠مهغ ،صون صاع وكغ
و صون َبٗت.
الغؾاثل الٗلمُت :
-1مدمض بً َاصي بً ٖلي الكهغي" ٞاٖلُت بغهامج ٢اثم ٖلى اؾخسضام وكاَاث ال٣غاءة في جىمُت مهاعاث الٟهم ال٣غاجي
والاججاٍ هدىَا لضي جالمُظ اله ٠الؿاصؽ الابخضاجي"،صعاؾت م٨ملت إلاُالب الخهىٖ ٫لى صعظت الض٦خىعاٍ في اإلاىاهج
 2012م ،ظامٗت ؤم ال٣غي٧،لُت التربُت ٢،ؿم اإلاىاهج و َغ ١الخضعَـ.
وَغ ١جضعَـ اللٛت الٗغبُت ،الٟهل الضعاسخي الشاوي
اإلا٣االث اإلايكىعة باإلاجالث الٗلمُت:
 -1ؾمحر الكُش ٖلي "ال٣غاءة وز٣اٞت الكباب الؿىعي ،صعاؾت مُضاهُت لُٗىت مً َالب حامٗت صمك "٤مجلت ظامٗت
صمك”٤اإلاجلض 27 -الٗضص ألاو+٫الشاوي. 2011
 -2زالضة َىاء ؾُضَم ،ؤؾخاطة مدايغة بجامٗت باجىت-الجؼاثغ ،باخشت بجامٗت مىخىعي ٢-ؿىُُىت" ،-ؤؾباب ٖؼوٝ
الُلبت ًٖ ال٣غاءة وؤؾالُب جىمُت مهاعاتهم ال٣غاثُت :صعاؾت مُضاهُت لُلبت ؾىت زالثت لِؿاوـٖ LMDلم الم٦خباث
والٗلىم الىزاثُ٣ت بجامٗت باجىت،الجؼاثغ  -مجلت اٖلم :الٗضص الشاوي ٖكغ،ظماصي ألاولى / ٌ 1434ؤبغٍل . 2013
 -3مبرو٦ت ٖمغ مدحرً" ٤م٨خبت الُٟل الٗغبي وألالُٟت الثالثت"،اإلاجلت الٗغبُت لؤلعقُ ٠والخىزُ ٤واإلاٗلىماث ،ؽ-11ٕ،6
.)2002
( 12
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 -4خىان الهاص ١بحزان "الخ٘لُم اإلاؿخمغ وجدضًث اإلاٗلىماث :وا ٘٢وَمىح" مجلت الٗلىم الاظخماُٖت والاوؿاهُت8ٕ ،
)2002
(
.)2005
 -5ولُض بً مدمض الك٣داء" ال٣اعت الهٛحر ماطا ٢ضمىا له ؟!" ـ ًُ٢ت الٗضص ،مجلت اإلاٗلىماجُت ( 12ٕ،
الىضواث الٗلمُت:
-1ؤمل نالر "الٗؼو ًٖ ٝاإلاُالٗت مكا٧ل وخلى "٫وع٢ت ؤلُ٣ذ في نالىن الض٦خىعة ؤٞىان صعوػٍ الش٣افي في هضوجه
2012م.
الؿىىٍت بٗىىان "ؤصب ألاَٟا :٫الىا ٘٢واإلاإمى"٫والتي ؤُ٢مذ في خضً٣ت م٨خبت بلضًت هابلـ بخاعٍش/5/26
اإلا٣االث اإلايكىعة ٖلى ؤلاهترهِذ:
 00:40اإلادىع اإلاجخم٘ اإلاضوي  ،م٣ا ٫ميكىع
-4/11/2008
-2455
-1خمُض َىلؿذ"الٗؼو ًٖ ٝال٣غاءة "الخىاع اإلاخمضن الٗضص
. 2015
في/01/07
. 2015
-2زالض مٗمغي"اإلا٣غوثُت في الجؼاثغ" م٣ا ٫ميكىع في/01/07
 -3نالر بً ٖلي ؤبى َّ
ٖغاص ،ؤؾخاط التربُت ؤلاؾالمُت ب٩لُت اإلاٗلمحن في ؤبها و ومضًغ مغ٦ؼ البدىر التربىٍت بال٩لُت " الٗؼوٝ
. 2015
ًٖ ال٣غاءة الج اصة بحن الخ٣ُ٣ت والخُا "٫م٣ا ٫ميكىع في/01/07
. 2015
 -4مدمض ٖبضٍ باٖكً" ؤؾباب ٖؼو ٝالىاؽ ًٖ ال٣غاءة" م٣ا ٫ميكىع في/01/07
 -5مِؿاء مدغوؽ ؤخمض ؤؾخاط ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث اإلاؿاٖض ب٩لُت آلاصاب ،ظامٗت الاؾ٨ىضعٍت " ،ال٣غاءة وصوعَا في
ٖ 2015لى اإلاى:٘٢
جىمُت الصخهُت الابصاُٖت وال٨ٟغٍت وألازالُ٢ت" م٣ا ٫ميكىع في/01/07
http://alexlisdept.blogspot.com/2012/02/blog- post_13.html
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ُث

ؤزغ اإلاىار ٖلى الثروة الخُىاهُت في مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع
ص.حجاػي مدمض ؤخمض الضٖاحىت/حامٗت الخلُلٞ،لؿُحن.
ملخو:
جىاولذ َظٍ الضعاؾت ؤزغ اإلاىار ٖلى الثروة الخُىاهُت في مىُ٣ت ألاٚىاع ،وازخهذ بضعاؾت ؤعبٗت ؤهىإ مً ُ٢إ الثروة
الخُىاهُت إلاا لها ؤَمُت ٦بحرة في اإلاىُ٣ت وهي ألاٚىام واإلااٖؼ وألاب٣اع والجما ،٫وَضٞذ الضعاؾت بلى جىيُذ ؤزغ اإلاىار مً
زالٖ ٫ىانغٍ اإلاسخلٟت ٧اإلق٘إ الكمسخي وصعظاث الخغاعة وألامُاع والغَىبت اليؿبُت والغٍاح ٖلى جغبُت الخُىاهاث في
مىُ٣ت ألاٚىاع ،وطل ٪إلاا جخمخ٘ به مً ْغوُ ٝمىازُت قبه ظاٞت لى٢ىٖها في مىاَْ ٤ل اإلاُغ ،وْغوَ ٝبىٚغاُٞت ٦كضة
بهدضاع الؿٟىح الكغُ٢ت لجبا ٫الًٟت الٛغبُت مما ظٗلها ؤعاضخي نالخت للغٕيوجغبُت الثروة الخُىاهُت ،وطل ٪في مداولت
لخُىٍغ بم٩اهُاث الثروة الخُىاهُت ،وْغو ٝؤلاهخاط وبل٣اء الًىء ٖلى ؤَم اإلاكا٧ل واإلاٗى٢اث التي ٌٗاوي مجها ُ٢إ الثروة
الخُىاهُت في اإلاىُ٣ت ،واٖخمضث الضعاؾت ٖلى اإلاىهج ؤلا٢لُمي ٖلى اٖخباع صعاؾت ظؼء مً ب٢لُم ظٛغافي مخ٩امل ،واإلاىهج
ُ
اإلاىيىعي والظي ًخمشل مىيىٕ اإلاىار الخُبُ٣ي ،واإلاىهج الخاعٍخي لضعاؾت الخٛحر في ٖىانغ اإلاىار وجُىع الثروة الخُىاهُت
واليكاٍ الغٖىي في مىُ٣ت ألاٚىاع ،وبجبإ ألاؾلىب ال٩اعجىظغافي وال٨مي والىنٟي ،وجىنلذ الضعاؾت بلى مجمىٖت مً
الىخاثج التي ًإمل الباحر ؤن جد ٤٣شخيء مً الٟاثضة في ؾبُل جد ٤ُ٣جىمُت الثروة الخُىاهُت في اإلاىُ٣ت.
ُ
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :اإلاىار ،الثروة الخُىاهُت ،ؤعٍدا ،ألاٚىاعٞ ،لؿُحن ،ألاٚىام ،اإلااٖؼ ،الجما ،٫ألامُاع ،الخغاعة ،الغَىبت
اليؿبُت ،الاقٗإ الكمسخي.
م٣ضمت:
حٗض الثروة الخُىاهُت بخضي الضٖاماث ألاؾاؾُت اإلاهمت للُ٣إ الؼعاعي في ٞلؿُحن ،خُض جدخل اإلاغجبت الشاهُت بٗض ؤلاهخاط
الىباحي ،بط ؤن للثروة الخُىاهُت ؤَمُت ٦بحرة في مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع وطل ٪مً خُض ؤٖضاصَا وجغُ٦بها الىىعي ،وطل ٪ألن
ٚالبُت الؿ٩ان ٌٗخمضون ٖلحها بك٩ل عثِسخي ؤو زاهىي وال يم ً٨ؤلاؾخٛىاء ٖجها ،وَٗض اإلاىار ؤخض ٖىامل البِئت طاث الخإزحر
ًا
ال٨بحر في جغبُت الخُىاهاث وبهخاظها ،بط ً٩ىن لخهاثهه جإزحرا مؼصوظا في َظا اليكاٍ مً زال ٫جإزحرَا في ٦مُت الٗل٠
اإلاخىٞغ وهىُٖخه مً ظاهب ،وصوعَا الباعػ في جدضًض البِئت اإلاالثمت إلاِٗكت الخُىان وبهخاظه مً ظاهب آزغ ،وحٗض ؤقٗت
الكمـ وصعظت الخغاعة والغَىبت اليؿبُت والدؿا ِ٢وخغ٦ت الغٍاح مً ؤَم ٖىانغ اإلاىار اإلاغنىصة طاث الٗال٢ت الىزُ٣ت
بتربُت الخُىاهاث في مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع.
باإلياٞت بلى ؤَمُت مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع الؿُاؾُت والاؾتراجُجُت بؿبب مىٖ١ها في الجؼء الكغقي مً ٞلؿُحن
وجد٨مها في اإلاٗابغ الكغُ٢ت ،وا٦دؿبذ ألاٚىاع ؤَمُتها ٧ىجها صُٞئت ػعاُٖت َبُُٗت ًم ً٨اؾخٛاللها للؼعاٖت َُلت الؿىت
بياٞت بلى زهىبت جغبتها وما جدُده وٞغة اإلاُاٍ في خىيها الظي ٌٗض مً ؤَم ألاخىاى اإلااثُت في ٞلؿُحن ٞةجها جخمخ٘ بإَمُت
ب٢خهاصًت ٦بحرةٞ ،هي حٗض واخضة مً ؤَم اإلاىاَ ٤الؼعاُٖت والغٖىٍت في الًٟت الٛغبُت ،خُض حؿىص الٓغو ٝاإلاىازُت
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اإلاىاؾبت لظل ،٪واإلاُاٍ الٗظبت والتربت الخهبت اإلاالثمت لؼعاٖت ؤهىإ مسخلٟت مً اإلادانُل الؼعاُٖت وهمى ؤهىإ مسخلٟت مً
الىباجاث التي جدخاظها ألاٚىام والماٖؼ.
ويهض ٝالبدض بلى جىيُذ ؤزغ اإلاىار مً زالٖ ٫ىانغٍ اإلاسخلٟت ٧اإلقٗإ الكمسخي وصعظاث الخغاعة وألامُاع والغَىبت
اليؿبُت والغٍاح ٖلى جغبُت الخُىاهاث في مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع اإلاخمشلت باألٚىام وألاب٣اع واإلااٖؼ والجما.٫
اإلاى ٘٢واإلاؿاخت :ج ٘٣مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع في الجؼء الكغقي مً الًٟت الٛغبُت وٞلؿُحن ،خُض ًدضَا مً الكما٫
مدآٞت َىباؽ وهابلـ ،ومً الكغ ١جهغ ألاعصن ومً الجىىب البدغ اإلاُذ ،ؤما مً الٛغب ُٞدضَا ٧ل مً هابلـ وعام هللا،
ًا
ًا
ًا
ؤما ٞلُ٨ا ٞخ ٘٣بحن صاثغحي ٖغىً 59َ 44ْ 31ا –ً 24َ 14ْ 32ا قماال ،وزُي َىً 12 َ 22ْ 35٫ا –ً 40َ 33ْ 35ا قغ٢ا،
٦)593م.)1(2
وجبل ٜمؿاختها (
ًا
ًا
وجخ٩ىن اإلادآٞت مً بخضي ٖكغ ججمٗا بكغٍا ،ؤ٦برَا مضًىت ؤعٍدا التي حٗخبر مً ؤ٢ضم مضن الٗالم ،خُض ًغظ٘
 20,416وؿمت ؤو ما وؿبخه %43مً مً مجمىٕ ؾ٩ان اإلادآٞت للٗام
 6800ؾىت .١م ،و٢ض بلٖ ٜضص ؾ٩اجها
جاعٍسها بلى
2014م ،بِىما جبل ٜمؿاختها٦ 45م ،2وٍىظض في اإلادآٞت مسُمحن لالظئحن الٟلؿُُيُحنَ ،ما مسُم ٖ٣بت ظبر ومسُم ٖحن
2014م ،م،)37وًبلٜ
الؿلُان .وجبل ٜوؿبت اإلادآٞت % 9,9مً ؤعاضخي الًٟت الٛغبُت(الجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء الٟلؿُُجي،
ٖضص الخجمٗاث الٟلؿُُيُت في ٚىع ألاعصن 27ججمٗا زابخا خؿب الجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاءٖ ،لى مؿاخت ج٣ضع بدىالي10
ؤال ٝصوهم  ،بياٞت بلى ٖكغاث الخجمٗاث الغٖىٍت والبضوٍت ٚحر اإلادهُت .وجدب٘ ججمٗاث ٚىع ألاعصن بصاعٍا لشالر
مدآٞاث ٞلؿُُيُت هي ؤعٍدا "ألاٚىاع الجىىبُت" ومدآٞت هابلـ "ألاٚىاع ا٫وؾُى " ومدآٞت َىباؽ "ألاٚىاع الكمالُت"
ظضو.)1(٫
حضو )1( ٫مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع خؿب الخجم٘ واإلادآٞت.
ألاٚىاع الكمالُت (َىباؽ)
بغصلت
ٖحن البًُاء
ٖاَىٝ
٦غصلت
الٗ٣بت
ابؼٍ٤
ًغػة
الٟاعؾُت
اإلاالر
الغؤؽ ألاخمغ
خمهت
-

الاٚىاع الىؾُى (هابلـ)
الىهاعٍت
الٗ٣غباهُت
بِذ خؿً
ٖحن قبلي
-

ألاٚىاع الجىىبُت (ؤعٍدا)
مغط وعجت
الجٟخل٪
ٞهاًل
الٗىظا
الىىَٗمت
ٖحن الضًى٥
م ٖحن الؿلُان
ؤعٍدا
صًغ ال٣لِ
م ٖ٣بت ظبر
صًغ حجلت
الىبي مىسخى

2014م.
اإلاهضع :الجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء الٟلؿُُجي،
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بن لهظا اإلاى ٘٢ألازغ الىاضر في ُ٢ام وجىؾ٘ اليكاٍ الؼعاعي بكُ٣ت (الىباحي والخُىاوي) ال ؾُما وهي حٗض مً ؤًٞل اإلاىاَ٤
الؼعاُٖت في ٞلؿُحن؛ ألن اإلاىُ٣ت واٗ٢ت في واخت ػعاُٖت زهبت جغػوص اإلاىاَ ٤الخابٗت لها باإلاىخجاث الؼعاُٖت
والخ٣لُت(َ،)2ظا وٍى٣ؿم الىباث الُبُعي ٞحها بلى زالزت ؤهىإ عثِؿُت :الٛاباث والخكاجل والصخاعي ،خُض جىمى هباجاث
ًا
الاؾخبـ في َظا الجؼء وبن ٧اهذ مؿاخت وامخضاص َظا الىىٕ يئُلت للٛاًت٦ ،ما وٍمخض هُا ١الاؾخبـ مىاػٍا لخُىٍ
ًا
ًا
ال٨ىخىع بمدىع قمالي ظىىبي في الغ ً٦الكغقي مً الٛىع ،وٍمشل هُا٢ا اهخ٣الُا مً الىباجاث اإلادبت للملىخت وجل ٪التي جىمى
ًا
في التربت الغملُت والصخغٍت باإلاىاَ ٤الصخغاوٍت قغ٢ا مً ظهت وبحن الٛاباث التي جخسللها الخكاجل في الٛغب مً ظهت
ؤزغي،وحٗض مىُ٣ت البدغ اإلاُذ في الجىىب الكغقي للًٟت الٛغبُت مً إلاىاَ ٤ال٣ٟحرة في الىباث الُبُعيٞ ،خىمى ؤشجاع
ًا
الؿىِ  ،Acacicaلظلٞ ٪مٓهغ الذعبت صخغاء حجغٍت هٓغا لل٣ٟغ الىباحي ،و٢ض جازظ مٓهغ ظماصة الجبا ،٫وٍخسللها بٌٗ
الترباث الًُُٟت الصخغاوٍت٦ ،ما جغجبِ اإلاىُ٣ت بسُىٍ ه٣ل ظُضة م٘ ٧اٞت اإلادآٞاث٦ ،ما ؤن بزخال ٝالىخضاث
ؤلاصاعٍت الخابٗت إلادآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع في اإلاؿاخت ٌٗض ؤخض ؤؾباب الخباًً في ؤٖضاص الخُىاهاث ،وبالخالي في بهخاظها مً
اللخىم وألالبان وطل ٪إلم٩اهُت الخىؾ٘ في ػعاٖت مدانُل الٗل ٠وبمؿاخت اإلاغاعي التي ٌٗىٖ ٫لحها في جىٞحر الٗل٠
للخُىاهاث في الىخضاث طاث اإلاؿاخت الىاؾٗت.
ُ
وٍيخمي مىار مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع بلى اإلاىار اإلاضاعي الصخغاويٝ ،مؿخىي ألاعى ًىس276ٌٟم جدذ مؿخىي ؾُذ
البدغ ،وصعظت ؤلاقٗإ الكمسخي جغج ٟ٘بلى خض ٦بحر مٗٓم قهىع الؿىه ،وٍيخج ًٖ طل ٪اعجٟإ مخىؾِ صعظت الخغاعة
ًا
الؿىىي ،واعجٟإ ُ٢م الخبسغ والىخذ ًٖ ٦مُاث ألامُاع ،وهاصعا ما ًدضر اله ٘٣ؤو ؤن حؿ ِ٣الشلىط في َظٍ اإلاىُ٣ت،
لظل ٪حٗض َظٍ اإلاىُ٣ت مكتى ٞلؿُحن ،ول ً٨في ٞهل الهُ ٠جغج ٟ٘صعظاث الخغاعة وجؼصاص وؿبت ألاجغبه في الجى وزانت
بٗض الٓهغ ،وجىس ٌٟوؿبت ًالغَىبت في الجى خُض ًهل مٗضلها بلى ؤ٢ل مً %40زالَ ٫ظا الٟهل.
َبُٗت الؿُذً:خمحز ؾُذ مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع بإهه ٖباعة ًٖ واصي اه٨ؿاعي حلعٖ ٝلُه اإلاغجٟٗاث مً الٛغب
ًا
والكغ ١باهدضاع قضًض ،وَٗخبر ًا
ظؼء مً ازضوص َىٍل وٖمُ ٤في ٢كغة ألاعى ،وَى مٗغوٖ ٝلمُا باؾم ق ٤ألاعصن
(الاجهضام ألاٞغوآؾُىي) ،وٍمخض مً الخضوص الؿىعٍت الترُ٦ه بلى واصي ٖغبه وزلُج الٗ٣بت ،وٍمغ ٖبر ؾىعٍا ولبىان وألاعصن
ًا
وٞلؿُحن ،وٍىدهغ الىاصي بحن خاٞخحن مغجٟٗخحن جمخض مً بدحرة َبرًا بلى البدغ اإلاُذ ،وٍتراوح اعجٟاٖت ما بحن  375-مترا
جدذ مؿخىي ؾُذ البدغ بلى 200متر ٞى ١مؿخىي ؾُذ البدغ ،وًٍُ ٤في الكما ،٫وٍإزظ باإلحؿإ هدى الجىىب،
وٍتراوح ٖغيت في قما ٫الًٟت الٛغبُت ٦3م ،وٍهل٦20م ٖىض ؤعٍذ ا قما ٫البدغ اإلاُذ والظي ًبل ٜبمخضاعة في الًٟت
٦177.4م،2
الٛغبُت٦32م وٍخ٣لو ٖغيه مً٦6.6م في الجىىب بلى ٦4م في الكما ،٫وجبل ٜمؿاخخه في الًٟت الٛغبُت
ًا
وٍتراوح ٖم٣ه 402-395مترا جدذ مؿخىي ؾُذ البدغ(.)3
وجمخض الؿهى ٫الضازلُت في َظا اإلاىس ٌٟمً الكما ٫بلى الجهىب ،وهي جدؿ٘ في الكما٦ ٫ما َى الخا ٫في الكما ٫الكغقي
للًٟت الٛغبُت ،زم جبضؤ َظٍ الؿهى ٫بالًُ٧ ٤لما اججهىا هدى الجىىب ،وٍجغي في َظا اإلاىس ٌٟجهغ ألاعصن الظي ًبلٜ

()2زلمود عبد اللطيف زلمود دوابشة ،الرعي يف ادلراعي ادلفتوجة

"األغنام والماعز " يف زلافظة أرحيا ،رسالة ماجستًن ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس،

فلسطٌن2011 ،م ،ص.50

( )
المناخ التطبيقي "باستخدام نظم
المناخ على الموارد المائية والزراعو في الضفة الغربية بفلسطين دراسة في ُ
حجازي زلمد أمحد الدعاجنة " ،أثر ُ

المعلومات الجغرافية وتقنيات االستشعار عن بعد" رسالة دكتوراه غًن منشورة ،جامعة اإلسكندرية2014 ،مص.25
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ًا
َىله خىالي٦260م ،وحهبِ مً اعجٟإ ً٣ضع بدىالي400متر ٞى ١مؿخىي ؾُذ البدغ بلى هدى392مترا جدذ ٌطا اإلاؿخىي
ٖىض البدغ اإلاُذ.
وجازغ َبُٗت الؿُذ في مىُ٣ت الضعاؾت في ؤلاهخاط الؼعاعي والغٖىي مً زالر ػواًا وهي الازخال ٝفي اإلايؿىب وصعظت
ؤلاهدضاعوصعظت مىاظهت الخًاعَـ للكمـ وألامُاعٞ ،اإلاىاَ ٤الؿهلُت واإلاىسًٟت ؤ٦ثر مالءمت للؼعاٖت مً اإلاىاَ٤
اإلاغجٟٗت بؿبب ثواٞغ الغَىبت في اإلاىسًٟاث وألاوصًت ،وال ٌٗجي َظا اوٗضام الاهخاط في اإلاىاَ ٤اإلاغجٟٗت طل ٪ؤن اإلاغاعي
ًا
والٛاباث جىظض ٖلى اإلاغجٟٗاث ،وؤخُاها جىظض ججىص الؼعاٖت وجىدكغ ٖلى الؿٟىح اإلاغجٟٗت مما ًًُغ ؤلاوؿان لؼعاٖتها
ًا
ًا
وَؿخٗحن بظل ٪بٗمل اإلاضعظاث وخغازتها خغزا ٦ىخىعًا لُدى ٫صون بججغا ٝالتربت(.)4
الخىػَ٘ الجٛغافي ألٖضاص الخُىاهاث في مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع.
ُ
٢بل ؤن وؿخٗغى ؤزغ اإلاىار ٖلى الثروة الخُىاهُت في مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع ال بض مً بُٖاء ٨ٞغة ًٖ ؤٖضاص َظٍ
الخُىاهاث وجىػَٗها الجٛغافي في اإلاىُ٣ت.
 .1ألاٚىام:حٗخبر الثروة الخُىاهُت مً ؤَم ع٧اثؼ ؤلا٢خهاص في ٞلؿُحن ,خُض حك٩ل خىالي %34مً بظمالي الىاجج اإلادلي (
ًا
ؤي ما ٌٗاص %6٫مً الىاجج ال٣ىمي ) ،وٍىظض خالُافي ؤعاضخي الؿلُت الىَىُت ماً٣اعب ملُىن عؤؽ مً الٛىم واإلااٖؼ وهي
حُٛي  35%مً بخخُاظاث اإلاجخم٘ الٟلؿُُجي( .)5بُ٣ذ في ٞلؿُين ؾاللت عثِؿُت واخضة مً ألاٚىام ،وهي "الٗىاسخي"
ًا
اهدكاعا ،ؾاللت "الٗؿا "ٝالتي هخجذ مً جهجحن "ٖىاسخي"
اإلادلُت ،بلى ؤن جم بصزا ٫بٌٗ الؿالالث الهجُىت ،وؤ٦ثرَا
مدلُت ،م٘ ؤٚىام ؤإلااهُت.
 ألاٚىام البلضًت (الٗىاس ي):حٗخبر باصًت الكام اإلاىًَ ألانلي لهظٍ الؿاللت التي ثؤ٢لمذ م٘ الٓغو ٝالبُئُت للمىُ٣ت،وجمخاػ ب٣ضعتها ٖلى الؿحر إلاؿاٞاث َىٍلت ،وٖلى جدمل صعظاث الخغاعة الٗالُت ،وم٣اومت ألامغاى ،م٣اعهت بالؿالالث ألازغي.
 ؤٚىىام الٗؿا( ٝاإلاسالٕ) :وهي ؾاللت هاججت مً جهجحن وٗاط ألاٚىام الٗىاسخي اإلادؿً ،م٘ ٦باف ؤٚىام الاٌؿذٞغٍؼٍان ألاإلااهُت.
2013م.
– 1994
حضو: )2( ٫جُىع ؤٖضاص ألاٚىام في مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع زال ٫الٟترة
الؿىت 2013 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994
ؤٚىام 42846 26117 27996 33592 34428 35688 36984 31684 26340
2012م،
اإلاهضع:الجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء الٟلؿُُجي ،ووػاعة الؼعاٖت ،الىخاثج النهاثُت -مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاعٞ ،براًغ،
م.31
ًا
 42,846عؤؾا ٦ما ًىضخت الجضو ٫ع٢م( )2وطل٦ ٪ما َى
بلٖ ٜضص عئوؽ الًإن التي ًخم جغبُتها في مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع
ًا
 37945ؤهثى ،وجىػٖذ ؤٖضاص ألاٚىام خؿب الؿاللت في مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع
 4901ط٦غا و
2013م ،مجها
ٞـي ًىم الٗض/10/1
 %0.1للؿالالث ألازغي ،ؤما باليؿبت لخىػَ٘ ألاٚىام في مىُ٣ت
 %21,9للمهجً ،و
 %10,1للٗؿا ،ٝو
 %67,9للبلضي ،و
بيؿبت
()4لؤي أبو ريدة " ،أنماط اإلستخدام الزراعي في محافظة أريحا " ،رسالة ماجستًن غًن منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطٌن
ص.15

()5ادلركز الفلسطيين لإلتصال والسياسات التنموية "،المرشد في إدارة مزارع األغنام"،اخلليل2009 ،م ص.4
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 %9,5للخىم ،ؤما ٖلى مؿخىي الخجم٘ ٣ٞض
الضعاؾت خؿب الٛغى الغثِسخي للتربُت ٣ٞض ٧اهذ بيؿبت %90,5للخلُب ،و
ق٩لذ ؤٕصاص ألاٚىام في ججم٘ الٗىظا ؤٖلى وؿبت بحن ججمٗاث مىُ٣ت الٛىع بىا %4،34٘٢مً بظىالي ؤٖضاص ألاٚىام اإلاغباٍ في
 %30,2وطل٦ ٪ما َى في ًىم الٗض(.)6
اإلاىُ٣ت ،جالَا ججم٘ الجٟخل ٪بيؿبت
2008م ،وٍغظ٘ طل ٪بلى ألاؾباب الخاً٫ت :
وٍالخٔ مً الجضو )2( ٫جظبظب ؤٖضا ألاٚىام في ٖام
 oاعجٟإ وؿبت الٗاَلحن ًٖ الٗمل مما ؤصي بلى اَخمامهم بتربُت الثروة الخُىاهُت.
ًا
 oحٗخبر ألاٚىام ؤ٦ثر بهخاظا للخلُب مً اإلااٖؼ.
 oؾغٖت همى مىالُضَا بك٩ل ؤ٦بر مً مىالُض اإلااٖؼ مما ٌٗىص بٟاثضة ب٢خهاصًت ؤ٦بر ٖلى مغبي ألاٚىام.
ًا
 oبعجٟإ ؤؾٗاعَا هٓغا لؼٍاصة الُلب ٖلى لخىمها.
 .2اإلااٖؼ:جيخمي اإلااٖؼ بلى ٖاثلت الخُىاهاث اإلاجترة ( )REUMINANTطاث الٓل ،٠و ًغظ٘ انل اإلااٖؼ بلى اإلاىاَ ٤الجبلُت
في ٢اعة آؾُا الهٛغي ومجها اهدكغث في مسخل ٠صو ٫في مسخل ٠صو ٫الٗالم ؾاٖضَا في طل ٪جإ٢لمها ٖلى اإلاىار الخاع و الباعص
ٖلى الؿىاء و م٣ضعتها ٖلى الغعي ٖلى مسخل ٠الىباجاث الصخغاوٍت الكىُ٦ت وألاشجاع والخكاجل الجاٞت ٖلى ٖ٨ـ الًان
وألاب٣اع.
وجبرػ ؤَمُت اإلااٖؼ خالُا في بم٩اهِخه للخإ٢لم جدذ ْغو٢ ٝض حعجؼ ٦شحر مً الخُىاهاث الؼعاُٖت ٖلى جدملهاً ،غبى اإلااٖؼ
خالُا في ظمُ٘ ؤهداء مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع خُض ًغبى بةٖضاص مخٟغ٢ت م٘ ُٗ٢ان ألاٚىام ؤو مسخلُت م٘ ألاب٣اع وألاٚىام في
اإلاىاَ ٤الغٍُٟتٞ ،اإلااٖؼ خُىان مخٗضص ألاٚغاى ٞهى ًغبى مً اظل الخهىٖ ٫لى الخلُب واللخم والجلض والكٗغ٦ ،ما ؤن
ًا
خلُبه له ُ٢مت ٚظاثُت لل٨باع والهٛاعًٞ ،ال ًٖ ؤن بغوجحن خلُب اإلااٖؼ ؤؾهل ًَما مً بغوجحن خلُب ألاٚىام وألاب٣اع،
٦ما ؤن صًَ َظا الخلُب َى آلازغ ؾهل الهًم إلخخىاثه ٖلى وؿبت ٖالُت مً ألاخماى ألامُيُت طاث الؿلؿلت ال٣هحرة(.)7
ومً ألاهىإ التي ًخم جغبُتها في اإلاىُ٣ت هي اإلااٖؼ البلضي وَى ماٖؼ نٛحر وؤؾىص ،وماٖؼ الى٣ب وؤنله مً ؾِىاء ،نػيع
و٢اصع ٖلى جدمل ْغو ٝالتربُت الهٗبت ،واإلااٖؼ الضمك٣ي (الكامي) انله مً ؾىعٍت ،له الىان ٦شحرة ،ومالثم للغعي ،ِ٣ٞ
وجضع الاهار الخلُب بىٞغة ،وماٖؼ الؿاهحن انل َظا الىىٕ مً اإلااٖؼ مً ؾىَؿغا ،ابٌُ اللىن ًخم جغبِخه في البالص بك٩ل
م٨ش ،٠خُض جضع الاهار الخلُب بىٞغة ،وماٖؼ ظبا ٫الالب انل َظا الىىٕ مً ٞغوؿا وَؿخىعص مً الىالًاث اإلاخدضة
الامغٍُ٨تً ،خمحز َظا الىىٕ بجماله البال ٜوباهخاط الخلُب والضَىن بىٞغة.
2013م.
– 1994
حضو: )3( ٫جُىع ؤٖضاص اإلااٖؼ في مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع زال ٫الٟترة
الؿىت 2013 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994
ماٖؼ

28765 24648 27707 44788 25640 26432 28123 24211 17250

2012م،
اإلاهضع:الجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء الٟلؿُُجي ،ووػاعة الؼعاٖت ،الىخاثج النهاثُت -مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاعٞ ،براًغ،
م.31
ًا
 28765عؤؾا ٦ما ًىضخها الجضو ٫ع٢م( )3وطل٦ ٪ما َى
بلٖ ٜضص عئوؽ اإلااٖؼ التي ًخم جغبُتها في مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع
ًا
 25815ؤهثى ،خُض جىػٖذ ؤٖضاص اإلااٖؼ خؿب الؿاللت في مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع
 2950ط٦غا و
2013م ،مجها
في ًىم الٗض/10/1
()6وزارة الزراعة واجلهاز ادلركزي لإلحصاء الفلسطيين" ،النتائج النهائية -محافظة أريحا واألغوار" ،فرباير2012 ،م ،ص.31
()7مظفرنافع الصائغ وجالل إيليا القس"،إنتاج األغنام والماعز"،داراحلكمة،البصرة1992 ،م.ص.302
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 %8,6للمهجً ،ؤما باليؿبت لخىػَ٘ اإلااٖؼ في اإلاىُ٣ت خـب الٛغى الغثِسخي للتربُت
 %1,6للكامي ،و
 %89,8للبلضي ،و
بيؿبت
 %10,9للخى ،٫ؤما ٖلى مؿخىي الخجم٘ ٣ٞض ق٩لذ ؤٖضاص اإلااٖؼ اإلاغباٍ في ججم٘ الٗىظا
 %89,1للخلُب ،و
٣ٞض ٧اهذ بيؿبت
ؤٖلى وؿبت بؿً ججمٗاث مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع بىا %33,1٘٢مً بظمالي ؤٖضاص اإلااٖؼ اإلاغباٍ في اإلاىُ٣ت ،جالَا ججم٘
 %12,9وطل٦ ٪ما َى في ًىم الٗض.
الجٟخل ٪بيؿبت
ًا
ًا
 743ؤهثى خؿب الؿاللت ،بيؿبت
 .3ألاب٣اع:بلٖ ٜضص ألاب٣اع التي ًخم جغبُتها في مىُ٣ت ألاٚىاع 809عؤؾا ،مجها 127ط٦غا و
 %0,1للؿالالث ألازغي ،ؤما باليؿبت لخىػَٗها خؿب الٛغى
 %18,7لؤلب٣اع البلضًت اإلاهجىت ،و
 %60,6لؤلب٣اع الهىلىضًت ،و
 %41,1للخىم ،ؤما ٖلى مؿخىي الخجم٘ ٣ٞض ق٩لذ ألاب٣اع اإلاغباٍ في ججم٘
 %58,7للخلُب ،و
الغثِسخي للتربُت ٣ٞض ٧اهذ بيؿبت
.%33,1
 %44,5مً بظمالي ألاب٣اع اإلاغباٍ ،جالَا ججم٘ مغط وعجت بيؿبت
ؤعٍدا ؤٖلى وؿبت بحن ججمٗاث اإلاىُ٣ت بىا٘٢
ًا
 .4الجما:٫بلٖ ٜضص عئوؽ الجما ٫التي ًخم جغبُتها في مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع 14عؤؾا مجها 5عئوؽ مً الظ٧ىع و 9عئوؽ مً
ؤلاهار.
ُث
ٖىانغ اإلاىار وٖال٢تها بتربُت الخُىاهاث في مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع:
ًا
ُ
ُ
ٌٗض اإلاىار مً ؤبغػ الٗىامل الُبُُٗت جإزحرا في ؤلاهخاط الؼعاعي بكُ٣ت الىباحي والخُىاوي ،بط ؤن جإزحر ٖىانغ اإلاىار
الغثِؿُت مً ؤقٗت الكمـ وصعظت الخغاعة وألامُاع والغٍاح والخبسغ والغَىبت اليؿبُت ً٩ىن مباقغ ٖلى همى وػعاٖت وبهخاط
اإلادانُل الؼعاُٖت مً ظهت ،وٚحر مباقغ ٖلى جغبُت وبهخاط الخُىاهاث مً ظهت ؤزغي٦ ،ما ٌٗض مً اإلا٣ىماث الاؾاؾُت
لتربُت الثروة الخُىاهُت وزانت خُىاهاث اإلااقُتَ ًٖ ،غٍ ٤جإزحرٍ في هىٕ و٦مُت الىباجاث التي حٗخمض ٖلحها الخُىاهاث في
ًا
ًا
ٚظائها ،لظلٖ ٪ىضما جيخج الخُىاهاث بهخاظا ظُضا في ب٢لُم مً ألا٢الُم٣ً ،ا ٫ؤن الٓغو ٝالُبُُٗت في طل ٪ؤلا٢لُم جالثم
ًا
جل ٪الخُىاهاث ،وٍخُلب ؤي هباث لىمىٍ خضوصا مالثمت من َظٍ الٗىانغ في بُئخه اإلادلُت التي ًىمى ٞحها وبال حٗظع همىٍ(.)8
ؤلاقٗإ الكمس ي :حٗض الكمـ وَى ٫مضة ؤلاياءة مً الٓىاَغ اإلاىازُت اإلاازغة في الاهخاط الؼعاعي مً زال ٫جإزحرَا ٖلى
ٖىانغ اإلاىار ألازغي وٖلى عؤؾها صعظاث الخغاعة ،وجإحي ؤَمُت َظا الٗىهغ مً زال ٫جإسيعة ٖلى خُاة الىباث العجباَه بهى٘
ًا
ًا
ٚظاثه ،ؤما باليؿبت ألَمُخه في خُاة الخُىان ٞهى ًٞال ًٖ ٧ىهه مهضعا للخغاعة ٞان له جإزحر ٦بحر ٖلى صخخه ،خُض جلٗب
ًا
ؤقٗت الكمـ والًىء صوعا باعػا في جيكُِ ُٞخامحن ) (D2مً ماصة ال٩لىؾخحرو ٫اإلاىظىصة في الضًَ جدذ الجلض اإلاٗغى
ألفٖت الكمـ ،بط ً٣ىم َظا الُٟخامحن بضوع ٦بحرقي جمشُل ال٩الؿُىم والٟؿٟىع في الجؿم والظي ٌؿبب ه٣هه جإزغ همى
الهُ٩ل الٗٓمي وبنابت الخُىان بمغى ال٨ؿاح وحؿىؽ الٗٓام وؾهىلت ٦ؿغَا(.)9
٦ما ً٩ىن ألقٗت الكمـ آزاعَا الؿلبُت ٖلى صخت الخُىان وبهخاظُخه في الٟهل الخاع مً الؿىت ٞهي جازغ ٖلى ظلض
ًا
ًٞال ًٖ ؤزغَا في ػٍاصة الٗبء الخغاعي
الخُىان بهىعة مباقغة مؿببت بٌٗ ألامغاى مشل خغ٢ت الكمـ ""Sun Burn
للجؿم وبظهاص الخُىان مما ًىٗ٨ـ ٖلى ؤصاثه الٟؿُىلىجي وؤلاهخاجي مً همى وج٩ازغ وبهخاط٦ ،ما ؤن للىن الخُىان وؾم٪
وَبُٗت ٞغوة ظؿمه ؤَمُت ٦بحرة في الخض مً ٦مُت ؤقٗت الكمـ الىانلت واإلامخهتٞ ،الٟغوة الؿىصاء جمخو خىالي
 %100مً ؤقٗت الكمـ اإلاغثُت وَٗض َظا ؤخض ؤؾباب ؤلاظهاص الخغاعٍالتي حٗاوي مىه ألاب٣اع في ٞهل الهُ ،٠في خحن وظض
()8علي موسى"،الوجيز في المناخ التطبيقي"،دار الفكر2007 ،م ،ص.137

(،)9زلمود بدر علي السميع ،فالح حسن شنون الكعيب "،أثر المناخ في تربية الحيوانات المجترة في محافظة القادسية" ،رللة البحوث اجلغرافية ،العدد
2012 ،18م ،ص.160
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ؤن اللىن ألانٟغ الباَذ ٌٗ٨ـ هدى %10مً جل ٪ألاقٗتَ ،ظا وٍ٣لل اللىن ألابٌُ وألاخمغ وألانٟغ والٟغوة الىاٖمت
البرا٢ت بهىعة ظُضة مً الخإزحراث الًاعة ألقٗت الكمـ ٖلى الخُىان ،وحٗض َظٍ الهٟت مً الٗىامل التي ؾاٖضث ألاب٣اع
اإلادلُت وألاٚىام في مىُ٣ت الضعاؾت ٖلى الخإ٢لم م٘ ؤقٗت الكمـ ال٣ىٍت في ٞهل الهُ ٠ل٩ىن ؤلىاجها يمً ألالىان
الؿاب٣ت الظ٦غ.
وجخمحز مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع بهٟاء الجى إلاٗٓم ؤًام الؿىت وبىٞغة الاقٗإ الكمسخي ،وٍتراوح مٗض ٫ؤلاقٗإ الكمسخي
ُ٦ 11,8لى واٍ ؾاٖت/مترمغب٘ في ًىهُى ،وَٗخبر قهغ ًىاًغ ؤ٢ل ألاقهغ
ٞحها ما بحنُ٦ 5,6لى واٍ ؾاٖت/مترمغب٘ في صٌؿمبر بلى
ًا
ؾُىٖا للكمؽ ،خُض بل ٜمٗض ٫ؾاٖاث ؾُىٕ الكمـ في مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع في َظا الكهغ 5,5ؾاٖت/الُىم ،بِىما
ًا
11,6
، 11,7
، 11,8
ٌٗخبر قهغ ًىهُى وٍىلُى وؤٚؿُـ ؤ٦ثرَا ؾُىٖا خُض بلٛمٗض ٫ؾاٖاحؿُىٕ الكمـ ٞحها ٖلى الخىالي
ؾاٖت/الُىم ٦ما ًىضخت الجضولغ٢م(.)4
2014م
-1974
حضو:)4(٫مٗض ٫ؾاٖاث ؾُىٕ الكمـ الكهغٍت (ؾاٖتً/ىم) في مدآٞت ؤعٍدا زال ٫الٟترة
ًىاًغ ٞبراًغ ماعؽ ؤبغٍل ماًى ًىهُى ًىلُى ؤٚؿُـ ؾبخم
بغ
5,9 5,5

7,7

11,6 11,7 11,8 9,4 9,3

10,5

ؤ٦خىبغ هىٞم
بغ
8,7

6,5

صٌؿم
بغ
5,6

ُث
2014م.
-1974
المازُت ،عام هللاٞ -لؿُحن،
اإلاهضع :صاثغة ألاعناص الجىٍت الٟلؿُُيُت٦ ،خاب البُاهاث ه
ًخطر مما ج٣ضم ؤن مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع جخمخ٘ بيؿبت ٖالُت مً الؿاٖاث الًىثُت وؤن ٞهل الىمى ً٩ىوٗلى
مضاعالؿىت ،وما لظل ٪مً ؤَمُت ٦بحرة في ػعاٖت اإلادانُل بما ٞحها الٗلُٟت مجها وهمى الٗكب ،وَٗض ؤلاقٗإ الكمسخي ٞاثًا
ًٖ حاظت الىباث والخُىان،بدُض ًلخ ٤ؤيغاعا بالخُىاهاث في اإلاىُ٣ت في الٟهاللخاع مً الؿىت الؾُما ؤن مٗٓم َظٍ
الخُىاهاث جخم جغبُتها اٖخماصا ٖلى ؤؾلىب الغعي الخغ ،لظا ٞهُخِٗل في الٗغاء وجدذ ؤقٗت الكمـ الكضًضة وطل٪
إلادضوصًت ألاشجاع والبؿاجحن التي ًتر٦ؼ مٗٓمهاٖىض اإلاج اعي اإلااثُت الهٛحرة  ،وختى في خالت بًىائها ٞةجها جتر ٥في الٗغاء
بال٣غب مً اإلاؿا٦ ،ً٦ما ؤن الخٓاثغفي خالت وظىصَاٞان بًٗها م٨كىٞت وال جىٞغ الخماًت للخُىان مً الٗىامل الجىٍت
اإلاسخلٟت مما ٌٗ٨ـ ؤزاعَا الؿلبُت ٖلى صخت الخُىان وبهخاظُخه.
الخغاعة:جازغ صعظت الخغاعة ٖلى الخُىاهاث بك٩ل مباقغ ُٞخمشل جإزحرَا ٖلى همى َظٍ الخُىاهاث وٖلى ؤصائها لىْاثٟها
الٟؿُىلىظُت وعاختها وبالخالي بهخاظها ،حٗض َظٍ الخُىاهاث مً طواث الضم الشابذ الخاع ٞختراوح خغاعة الجؿم الُبُُٗت
 ْ 40– 38,5م باليؿبت لؤلٚىام واإلااٖؼ ،وان ؤي حٛحر لهظٍ الضعظت اعجٟاٖا ؤو اهسٟايا ٢ض
للماقُت ألاب٣اع بحن ْ 39- 38م ،ومً
ًدؿبب ٖىه َال ٥الخُىان ،وحكحر الضعاؾاث بلى ؤن اعجٟإ ؤو اهسٟاى صعظت خغاعة ظؿم الب٣غة بم٣ضاع 4,4صعظت مئىٍت
ًٖ الخض الُبُعي حؿبب هٟى٢ها بالهضمت الخغاعٍت الخاعة ؤو الباعصة(.)10
وجخإزغ ٦مُت اللبن التي جضعَا الب٣غ بالجٟا٣ٞ ،ٝض ؤزبدذ ؤبدار ؤن ٦مُت الضؾم في اللبن جخإزغ بدالت ُ
اإلاىارٞ ،ةطا بعجٟٗذ
الخغاعة مً ْ 5م بلى ْ 35م ٞةن بهخاط الغؤؽ مً الب٣غ ًىس ٌٟمً 29عَل بلى 1عَل في الُىم ،و٦ظل ٪وظض ؤن قضة الخغاعة
() 0جامعة الدول العربية ،ادلنظة العربية للتنمية الزراعية ،دار حتسٌن "،الكفاءة اإلنتاجية للماعز في الوطن العربي" ،اخلرطوم1993،م ،ص.75
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ج٣لل ؤلازهاب ٖىض الشحران وألاٚىام بيؿب مخٟاوجت ،والضلُل ٖلى طل ٪وظىص مىاؾم للخ٩ازغ بحن َظٍ ألاهىإ مً الخُىاهاث
ًا
جغجبِ بالٟهى ،٫و٢ض لىخٔ ؤًًا ُٞما ًخٗل ٤بالبٌُ ؤن حجمه ؤ٦بر في الٗغوى الٗلُا مً الٗغوى اإلاضعاًت٦ ،ما ؤن
حجمه ًؼصاص في ٞهل الكخاء ًٖ ٞهل الهُ ٠م٘ مغاٖاة ؤن ً٩ىن مً هٟـ الىىٕ( ،)11و٢ض ؤ٦ضث هخاثج ألابخار بإن
ًا
ًا
ألاب٣اع التي جغبى في ألا٢الُم اإلاٗخضلت واإلاٗخضلت الباعصة حٗض ؤٖٓم حجما ووػها مً جل ٪ألاب٣اع التي جغبى في اإلاىاَ ٤اإلاضعاًت،
٦ما ؤن ؤٚىام اإلاىاَ ٤اإلاٗخضلت الباعصة جدمل ٖاصة مً اللخم والضًَ والصخم والهى ٝبما ًٟى ١ؤيٗا ٝجل ٪التي جغبى في
اإلاىاَ ٤الخاعة قبه الجاٞت ،ختى ؤن الضواظً التي جغبى في مؼاعٕ اإلاىاَ ٤اإلاٗخضلت الباعصة حٗض ٦بحرة الدجم وزُ٣لت الىػن
ًا
وؿبُا مً جل ٪التي جغبى في مؼاعٕ اإلاىاَ ٤الخاعة(.)12
وجازغ الٓغوُ ٝ
اإلاىازُت ٦ظلٖ ٪لى ٦مُت ألالبان اإلاىخجت مً خُىاهاث ألالبان ،و٢ض جبحن ؤهه بطا ما اعثٗٞذ صعظت الخغاعة
ًٖ ْ 27مٞ ،ةن اإلااقُت جدىا٢و ؤوػاجها وج٣ل ؤحجامها ،وبن ؤلاهخاط الُىمي لؤللبان للغؤؽ الىاخضة مً ألاب٣اع جىسٌٟ
بهىعة ٦بحرة ،بل ؤن بٌٗ ألاب٣اع واإلااقُت ٢ض ج٣ٟض ٢ضعتها ٖلى الخ٩ازغ بطا ما اهخ٣لذ بلى ؤ٢الُم ُ
مىازُت ؤزغي جسخل٠
اإلاىازُت ًٖ جل ٪الٓغوُ ٝ
ْغوٞها ُ
اإلاىازُت التي ٧اهذ ؾاثضة في ؤ٢الُمها الغثِؿُت.
 ْ 14.3م ٦مخىؾِ
ومً زال ٫الجضوً )5(٫الخٔ ؤن مىُ٣ت الٛىع جىظض ٞحها ؤ٦بر ُ٢م صعظاث خغاعة في ٞلؿُحن ،خُض بلٛذ
 ْ 14.9م في قهغ صٌؿمبر ،وطل ٪لى٢ىٖها في قغٍِ الىاصي الٛىعي الظي ًخمحز بالضٝء هدُج ة الهسٟايه
لٟهل الكخاء و
صون مؿخىي ؾُذ البدغ وحسخُىه بالهىاء الهابِ مً اإلاغجٟٗاث الجبلُت اإلاُلت ٖلُه والتي ًخجلى صوعَا في و٢ىَ ٝظٍ
ًا
اإلاغجٟٗاث خاظؼا ؤمام اإلاازغاث البدغٍت ،و٦خل الهىاء الباعصة ال٣اصمت مً الٛغب خُض جىس ٌٟؤعٍدا276م جدذ مؿخىي
ؾُذ البدغ(.)13
2014م.
– 1974
الجضو: )5( ٫اإلا٘ص ٫الكهغي لضعحت الخغاعة في ؤعٍدا وألاٚىاع زال ٫الٟترة

ًىاًغ ٞبراًغ ماعؽ ؤبغٍل ماًى ًىهُى ًىلُى ؤٚؿُـ ؾبخم
بغ
30,2 29,9 28,6 25,8 21,9 17.5 14.7 13,5

28,7

ؤ٦خىبغ هىٞم
بغ

صٌؿم
بغ

14,9 19,5 25,2

ُث
2014م.
-1974
اإلاهضع :صاثغة ألاعناص الجىٍت الٟلؿُُيُت٦ ،خاب البًاهاث اإلاىازُت ،عام هللاٞ -لؿُحن،
ًخطر مما ؾب ٤وظىص جباًً ٞهلي ٦بحر بحن الهُ ٠والكخاء في مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع مما ٌؿاٖض ٖلى جىىٕ اإلادانُل
التي ًم ً٨ػعاٖتها ٧ل خؿب مىؾمه٦ ،ما ًٓهغ بإن مٗض ٫صعظاث الخغاعة مالثمت لىمى الىباجاث ،بال ؤن صعظاث الر عاعة
ًا
جىس ٌٟفي ٞهل الكخاء ؤخُاها بلى صعظت ؤلاهجماص ،وحؿبب َظٍ الخالت ؤيغاعا باإلادانُل الؼعاُٖت والىباث الُبُعي وه٣ها
باألٖال ،ٝوَٗض َظا ؤخض ؤؾباب بهسٟاى بهخاظُت الخُىاهاث مً الخلُب في ٞهل الكخاء م٣اعهت بالغبُ٘ ،خُض ًدخاط
()11يوسف عبد اجمليد فايد" ،المنُاخ واإلنسان" ،اجلمعية اجلغرافية ادلصرية -القاىرة ،ادلوسم الثقايف لسنة 1964م ص.18
()12حسن سيد أمحد أبو العينٌن1988 ،م ،ص.38

()13حجازي الدعاجنة" ،أثر المنخفضات الجوية "الشتوية والربيعية" على النشاط البشري في فلسطين دراسة في المنُاخ التطبيقي باستخدام نظم
المعلومات الجغرافية" ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاىرة ،رسالة ماجستًن غًن منشورة2010 ،م.ص.95
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الخُىان في َظا الٟهل بلى ٦مُاث ٧افي ة مً الٛظاء لٛغى اإلادآٞت ٖلى صعظت خغاعة ظؿمه واؾخمغاعٍ باإلهخاط مٗا ،ؤما
ًا
باليؿبت للخُغ ٝالخغاعي الظي ًدضر في بٌٗ الٟتراث في اإلاىُ٣ت ٞان ؤلاعجٟإ ال٨بحر في صعظاث الخغاعة ًلخ ٤ؤيغاعا
قهُخه للُٗام و٦ظل ٪ما ًيخج ٖىه مً
ا
بالخُىاهاث مً زال ٫ماحؿببه مً بظهاص وٖبء خغاعي للخُىان ،مما ً٣لل مً
ايُغاباث ٞؿُىلىظُت ًٓهغ آزاعَا ٖلى ٦مُت بهخاظها التي ٢ض جىس ٌٟزال ٫ألاقهغ الخاعة والتي جغجٞ ٟ٘حها الخغاعة بلى ؤ٦ثر
ًا
مً ْ 40م ألعبٗت ؤقهغ هي ًىهُى وٍىلُى وؤٚؿُـ وؾبخمبرًٞ ،ال ٖما ٌؿببه اعجٟإ صعظاجالخغاعة بلى اعجٟإ وؿبت الخبسغ
الظي ًاصي بلى يُإ ٦مُاث ٦بحرة مً مُاٍ الجضاو ٫وألاجهاع الهٛحرة في اإلاىُ٣ت وبلى اعجٟإ وؿبت ألامالح في التربت وبالخالي
جضَىع ٢ابلُتها لئلهخاط.
ًا
ًا
ألامُاع :حٗض ألامُاع مً ٖىانغ اإلاىار اإلاهمت التي جلٗب صوعا ٦بحرا في خُاة ال٩اثىاث الخُت بإق٩الها اإلاسخلٟت بما ٞحها
الخُىاهاث ،وطل ٪مً زالٖ ٫ال٢تها بىمى الُٛاء الىباحي وجىٞحر ؤلاخخُاظاث اإلااثُت الالػمت لىمى الىباث ،بط حؿبب ػٍاصة
٦مُت اإلاُغ باإلياٞت بلى بٖخضا ٫صعظاث الخغاعة بلى ػٍاصة ْهىع هباجاث اإلاغاعي الُبُُٗت التي ٌُٗخمض ٖلحها في جغبُت جل٪
الخُىاهاث ،وجىٞحر ٚظاتَاالُىمي وبجمام ٖملُت ج٩ازغَا
وٖىضما ٌٛؼع ؾ٣ىٍ ألامُاعٍاصي بضوعٍ بلى همى ألاٖكاب والخكاجل في مىُ٣ت الٛىعٞ ،خِٗل ٖلحها الخُىاهاث مشل ألاٚىام
وألاب٣اع واإلااٖؼ والجما ،٫في خحن ً٣ل ؾ٣ىٍ ألامُاع في بٌٗ الؿىىاث ُٞاصي َظا بضوعٍ بلى ٢لت ألاٖكاب ٞخ٣ل الثروة
الخُىاهُت.
٦ما وٍازغ الُ٣ـ ال٣اسخي ٖلى بهخاط اإلاىخجاث الخُىاهُت بُغٍ٣خحن:
ؤوالً :بُئ مٗض ٫همى الهٛاع وبالخالي ًاصي بلى جإزحر ا٦دؿابها للخم ٦ما في خالت خُىاهاث الدؿمحن والضواظً الالخمت ،ؤو
ه٣و بصعاع اللبن.
ً
زاهُاٌٗ :مل ٖلى هٟى٢ها زانت الهٛاع وباألزو التي حٌ٘ل في الٗغاء ،وٍخٗغى ال٨شحر مً نٛاع الخُىاهاث اإلاىلىصة في
ُ
الٗغاء للمىث ؤزىاء اإلاىؾم الباعص ،لظل٧ ٪ان البض مً ب٢امت الخٓاثغ لخماًت الخُىاهاث مً الخ٣لباث الجىٍت ،بل بجها ج٠ُ٨
ًا
ؤخُاها للمدآٞت ٖلى بهخاظُت ٖالُت م٣ابل اعجٟإ ج٩لٟت ؤلاهخاط(.)14
وجازغ اإلاىظاث فصًضة البروصة ٖلى صخت وخُاة مٗٓم الخُىاهاث في مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع٣ٞ ،ض ؤْهغث هخاثج اهدكاع
مغى الجمبىعو* في مؼاعٕ الضظاط الالخم في قما ٫الًٟت الٛغبُت ؤن وؿبت اهدكاعٍ ٧اهذ ألا٦ثر زالٞ ٫هل الكخاء
ًا ًا
 ،)%11.2وٍغظ٘ الؿبب في طل ٪بلى ؤن ْغو ٝالتربُت في ٞهل الكخاء نٗبت ظضا هٓغا لبروصة
ً ،)%14.5لُه ٞهل الغبُ٘ (
(
ًا
الُ٣ـ ،وزانت ؤن هٓم التربُت اإلاخبٗت جخم بىاؾُت الىٓام اإلاٟخىح ،الظي ًخإزغ ٦شحرا بالٓغو ٝالجىٍت الخاعظُت(،)15
ًًا ٝبلى طل ٪ؤن هٓم الخضٞئت اإلاخبٗت زال ٫مىظاث البرص الكضًضة في ٞهل الكخاء في مٗٓم اإلاؼاعٕ ٚحر مخُت ،ألن
الٗضًض مً َظٍ اإلاؼاعٕ ًخم جضٞئتها بىاؾُت الٛاػ ،ؤو ال٨حروؾحن ؤو الٟدم ؤو الخكب بؿبب ٢لت ج٩لٟتها الا٢خهاصًت،
ّ
ولخ٩ىن ؤهىإ مسخلٟت مً الُٟغٍاث وؾمىمها في ألاٖال ٝؤزىاء ٞهل الكخاء مما ًاصي بلى ؤلانابت باألمغاى الُٟغٍت والتي
حٗمل ٖلى بيٗا ٝاإلاىاٖت للًِىع اإلاغباة ،وبالخالي ًاصي بلى ػٍاصة ٞغنت ؤلانابت بمغى الجمبىعو.
(

)زلمد زلمود إبراىيم الديب"،جغرافية الزراعة ،تحليل في التنظيم المكاني" ،مكتبة األجنلو ادلصرية ،القاىرة1995 ،م ،ص.255

()15راتب عارف "،مدى انتشار مرض الجمبورو الالحم في شمال الضفة الغربية " ،قسم اإلنتاج احليواين ،كلية الزراعة ،جامعة النجاح الوطنية -نابلس-
فلسطٌن 2005م ،ص ص.77-76
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وجدخاط الخُىاهاث بلى ٦مُاث ٦بحرة مً اإلاُاٍ بُغٍ ٤مباقغ ،وٍإحي في م٣ضمتها اإلااقُت الخلىبت ،وٍخطر ؤن ٖضم جىٞغ
اإلا٣ىىاث اإلااثُت لخُىان اللبن ًاصي بلى جىا٢و ٦مُت ألالبان ،ومً زم ٞةن الغٚبت في ا٫خهىٖ ٫لى ٦مُت ٦بحرة مً ألالبان
ًا
جبرع الاؾدشماعاث الطخمت التي جى ٤ٟلخىٞحر اإلاُاٍ للماقُت الخلىبت ،زهىنا في ؾىىاث ٢لُلت اإلاُغ ،وزبذ ؤن ؾُ٣ا ألاٚىام
ًا
ًا
ًىمُا في اإلاىاَ ٤الصخغاوٍت ًاصي بلى ػٍاصة وػن الغؤؽ مجها هدىُ٦ 1.5لى ظغام ٧ل ؤعبٗحن ًىما ،بِىما ًى٣و وػجها بم٣ضاع
ًا
ُ٦ 2.7لى ظغام في الٟترة هٟؿها بطا ٧اهذ حكغب مغة واخضة ٧ل زالزت ؤًام،
ٞخدضص ٦مُت ألامُاع الؿاُ٢ت وٞهل ؾ٣ىَها هىٕ الخُىان الظي ٌؿخُُ٘ ؤلاوؿان عُٖه في اإلاىُ٣تٞ ،ب٣غة الٟغػٍان
ًا
ًا
ًا
التي جيخجُ٦26لى ظغاما مً اللبن ًىمُا جخُلبُ٦45لىظغاما مً اإلاُاٍ ،لظل ٪ال ًهلر ؤن ٌِٗل َظا الىىٕ في امىُ٣ت الٛىع
ًا
ًا
ًا
هٓغا لىضعة مُاَها ،ؤما ماقُت اللخم ٞخلؼمها مُاٍ ؤ٢لٞ ،الب٣غة جدخاط بلىُ٦ 30لى ظغاما ًىمُا لدؿمُجها ،وجدخاط ألاٚىام بلى
ًا
٦مُت ؤ٢ل مً اإلاُاٍ ٞالغؤؽ الىاخض ًلؼمه مًُ٦ 6-2لىظغاماث مُاٍ ًىمُا في اإلاغاعي الجاٞت ومًُ٦ 3.5-2.4لى ظغاماث بطا
٧اهذ جخٛظي ٖلى الىباجاث الجظعٍت والخبىب.
ومً زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )6الخام بمخىؾِ الامُاع الكهغٍت بمدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع ٌٗض قهغ ًىاًغ ؤ٦ثر الكهىع في
٦مُت ألامُاع ،خُض ًهل مٗض ٫ألامُاع الؿىىٍت في اإلاىاَ ٤الكمالُت إلاىُ٣ت الٛىع بلى خىالي 200ملم ،بِىما في اإلاىاَ٤
 400ملمَ ،ظا وجخه ٠ؤمُاع مدآٞت ؤعٍدا
الجىىبُت مىه ًهل بلى100ملم ،وٍتراوح مٗضلها في اإلاىدضعاث الكغُ٢ت بحن-200
ًا
وألاٚىاع ًٞال ًٖ ٞهلُتها بإجها ٢لُلت ال٨مُت ومخظبظبت لظلٞ ٪لِـ لها ؤَمُت ٦بحرة في حُُٛت ؤلاخخُاظاث اإلااثُت
للمدانُل الؼعاُٖت الكخىٍت ،ألامغ الظي خضي بؿ٩ان اإلاىُ٣ت بلى ؤلاٖخماص ٖلى الغي وطل ٪مً زالالألجهاع والجضاو ٫التي
ججغي يمً ؤعاضخي اإلاىُ٣ت٦ ،ما ؤصث ٢لت اؤإلاُاع وٞهلُتها بلى ه٣و في اإلاىاص الٗلُٟت بإهىاٖها مما ؤزغ ٖلى مهاصع ٚظاء
الخُىاهاث وبهخاظُتها ،و٦ظل ٪ؤزغ في همى الخكاجل والٗكب في اإلاغاعي.
2014م.
-1974
حضو :)6( ٫مخىؾِ ٦مُت ألامُاع الكهغٍت في ؤعٍدا وألاٚىاع زال ٫الٟترة
ًىاًغ ٞبراًغ ماعؽ ؤبغٍل ماًى ًىهُى ًىلُى ؤٚؿُـ ؾبخم
بغ
35

33

25

10

2,5

نٟغ نٟغ نٟغ

ؤ٦خىبغ هىٞم
بغ

نٟغ 6,5

21

صٌؿم
بغ
34

ُث
2014م.
-1974
اإلاهضع :صاثغة ألاعناص الجىٍت الٟلؿُُيُت٦ ،خاب البُاهاث اإلاىازُت ،عام هللاٞ -لؿُحن،
الغَىبت اليؿبُتً:تراوح مٗض ٫الغَىبت في مىُ٣ت الٛىع ما بحن %38بلى %70زغٍُت (ُ ،)13
وسجل ؤ٢ل مٗض ٫ؾىىي
للغَىبت في ماًى ًىهُى وؤٖالَا في ًىاًغ وصٌؿمبر ،في خحن جهل الغَىبت بلى جهاًتها زال ٫الكهىعالاهخ٣الُت مً ؾبخمبر بلى
ؤ٦خىبغ ،ومً ؤبغٍل بلى ماًى ،وطل ٪بؿبب َبىب الغٍاح الخماؾُيُت زالٞ ٫هل الغبُ٘ والخغٍ.٠
وللغَىبت ؤزغَا الؿلبي ٖلى هىٕ الُٛاء الىباحي و٦شاٞخه مً زال ٫ما جاصًةلُه مً يُإ ماجي واعجٟإ وؿبت ألامالح في
التربت ،بال ؤن اهس٠اى الغَىبت اليؿبُت زال ٫ألاقهغ الخاعة ٢ض ؾاٖض الخُىاهاث في اإلاىُ٣ت ٖلى الخ ٠ُ٨م٘ الخغاعة
الٗالُت ًٖ َغٍ ٤الخبسغ مً ظؿم الخُىان ؾىاء ؤ٧ان طلَ ًٖ ٪غٍ ٤الخٗغ ١ؤم الخىٟـ وبالخالي اإلادآٞت ٖلى صعظت
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خغاعة ظؿمه يمً خضوصَا الُبُُٗتٚ ،حر ؤن ٦مُاث اإلااء ال٨بحرة التي ً٣ٟضَا الخُىان ًٖ َغٍ ٤الخبسغ لها آزاعَا
الؿلبُت ٖلى ٦مُت بهخاظه مً الخلُب الظي ٌك٩ل اإلااء ؤ٦ثر مً %80مً ج٩ىٍىت(.)16
2014م.
-1974
حضو )7( ٫اإلاخىؾِ الكهغي للغَىبت اليؿبُت في ؤعٍدا وألاٚىاع زال ٫الٟترة
ًىاًغ ٞبراًغ ماعؽ ؤبغٍل ماًى ًىهُى ًىلُى ؤٚؿُـ ؾبخم
بغ
70

65

57

45

38 38

44

40

47

ؤ٦خىبغ هىٞم
بغ
51

60

صٌؿم
بغ
70

ُث
2014م.
-1974
اإلاهضع :صاثغة ألاعناص الجىٍت الٟلؿُُيُت٦ ،خاب البُاهاث اإلاىازُت ،عام هللاٞ -لؿُحن،
الغٍاح:جخإزغ خغ٦ت الغٍاح في صولت ٞلؿُحن بمغا٦ؼ الً ِٛالجىي اإلاغج ٟ٘واإلاىس ٌٟومغوع ألاٖانحرٞ ،خخإزغ حع٦تها في
الكخاء بمغا٦ؼ الً ِٛالجىي اإلاغج ٟ٘في ؾِبحرًا وألاػوع وامخضاصٍ ٞى ١الصخغاء ال٨بري ومغج ٟ٘باصًت الكام والجؼٍغة
ًا
ًا
الٗغبُت ،في خحن ً٩ىن البدغ اإلاخىؾِ مغ٦ؼا للً ِٛاإلاىس ٌٟلضٝء مُاَه وؿبُا ،وجخإزغ صولت ٞلؿُحن بىٓامحن عثِؿُحن
للغٍاح ،خُض حؿىص الغٍاح الكمالُت الكغُ٢ت زالٞ ٫هل الهُ ،٠بِىما حؿىص الغٍاح الجىىبُت الٛغبُت زالٞ ٫هل
الكخاء ،في خحن حؿىص الغٍاح الكغُ٢ت في الٟهى ٫الاهخ٣الُت (الغبُ٘ والخغٍ )٠تهب ما بحن ؤبغٍل ومىخهً ٠ىهُى ،وما بحن
ؤواؾِ ؾبخمبر وجهاًت ؤ٦خىبغ ،وج٩ىن َظٍ الغٍاح خاعة وظاٞت (الخماؾحن) ،جذ مل مٗها الغما ٫وألاجغبت بؿبب َبىبها مً
الصخغاء(.)17
وٍخمشل جإزحر الغٍاح في جغبُت الخُىاهاث في ٧ىن الهىاء ًمض الخُىان باال٦سجحن الاػم لٗملُت الخىٟـ والٗملُاث
ًا
الٟؿبىلىظُت ألازغيًٞ ،ال ًٖ صوع الغٍاح الباعػ في جىُٓم خغاعة ظؿم الخُىان ،وَظا ًخىٖ ٠٢لى ؾغٖت َظٍ الغٍاح
وصعظت خغاعة اإلاىُ٣ت وعَىبتها اليؿبُتٗٞ ،ىض اهسٟاى خغاعة ظؿمالخُىان ٞان الغٍاح الكضًضة جاصي بلى ج٣لُل الٗؼ٫
الخغاعي لٟغوة ظؿم الخُىان مما ًؼٍض مً وَإةالبروصة واعجٟإ مٗض ٫ؤلانابت بهضماث البرص ،ؤما في خالت اعجٟاعخغاعة
الجى ًٖ صعظت ظؿم الخُىان ٝان الغٍاح ال٣ىٍت جؼٍض مً الش٣ل وؤلاظهاص الخغاعي ٖلى الخُىاوًٗ َغٍ ٤اهخ٣ا ٫الخغاعة مً
الهىاء بلى ظؿم الخُىان ًٖ َغٍ ٤الخالمـ ،بال ؤن جغبُت الخُىاهاجٟي مىُ٣ت الضعاؾت التي ج٣ىم ٖلى بَال٣ها في اإلاغاعي
ًاصي بلى حٗغى ظؿمها مباقغة بلىإقٗت الكمـ ال٣ىٍت في الٟهل ا٫خاع مما ًجٗل صعظت خغاعة ظلضَا ؤٖلى مً صعظت
خغاعة الهىاءاإلادُِ ،لظا ٞان الغٍاح الؿغَٗت حؿاٖض ٖلى جلُُ ٠خغاعة ظؿم الخُىان ًٖ َغٍ ٤الخالمـ ،وحكحراإلاهاصع
بلى ؤن ؾغٖت الغٍاح اإلاشالُت في اإلاغاعي طاث الُ٣ـ الخاع الجا ٝج٩ىن بدضوص٦ 8م/الؿاٖت.
وحٗض الغٍاح الكماً٫ت الكغُ٢ت والجىىبُت الٛغبُت الغٍاح الؿاثضة في مىُ٣ت الضعاؾت ،خُض ج٩ىن عٍاح خاعة ظاٞت نُٟا
ًا
جؼصاص ٞحها وؿبت الخبسغ ،وما لظل ٪مً آزاع ؾلبُت ٖلى ؤلاهخاط الؼعاعي زالَ ٫ظٍ الٟترة ،بِىما ج٩ىن باعصة ظاٞت قخاءا
مؿببت اهسٟايا في صعظاث الخغاعة في بٌٗ اللُالي الكخىية ،وجهل ؤٖلى وؿبت لؿغٖت الغٍاح الهابت ٖلى اإلاىُ٣ت في قهىع
٧15,3لم/الؿاٖه ٖلى الخىالي ،في خحن جهل ؤ٢ل ؾغٖت للغٍاح الهابت ٖلى
-15,8
-16-16,2
ؤبغٍل وٍىلُى وماًى وٍىهُى بمخىؾِ
()16ليوناردو ميزو وجون لوسي"،تغذية الحيوان" ،ترمجة أمحد احلاج طو وآخرون ،مؤسسة دار الكتب ،ادلوصل1996 ،م ،ص .638
.) 7(Attia M El Tantawi , Climate Change in Libya and Desertification of jifara Plain ,
Dissertation , Mainz University , 2005.
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اإلاىُ٣ت في قهىع صٌؿمبر وهىٞمبر بمخىؾِ٧ 7,9– 7,6لم/الؿاٖت ،وَظٍ الخالت ٖلى الغٚم مً ؤزغَا الؿلبي ٖلى ؤلاهخاط
الؼعاعي حؿاٖضٖلى الخ٣لُل مىخإزحر صعظت الخغاعة الٗالُت ٖلى ظؿم الخُىان زالَ ٫ظٍ الٟترة ،ؤما في الٟهل الباعص ٞخ٩ىن
ؾغٖتالغٍاح الهابت ٖلى اإلاىُ٣ت ٢لُلت لظا ٞهي ال حؿبب ؤيغاعا مً َظا الجاهب ٖلى ؤلاهخاط الؼعاعي.
2014م.
-1974
حضو:)8(٫اإلاخىؾُاث ا٫قهغٍت لؿغٖت الغٍاح ٧لم/الؿاٖت في ؤعٍدا زال ٫الٟترة
ًىاًغ ٞبراًغ ماعؽ ؤبغٍل ماًى ًىهُى ًىلُى ؤٚؿُـ ؾبخم
بغ
14,8 16 15,3 15,8 16,2 13,1 10,4 8,9

12,5

ؤ٦خىبغ هىٞم
بغ
9,4

7,9

صٌؿم
بغ
7,6

ُث
2014م.
-1974
اإلاهضع :صاثغة ألاعناص الجىٍت الٟلؿُُيُت٦ ،خاب البُاهاث اإلاىازُت ،عام هللاٞ -لؿُحن،
الىخاثج:
ًا
 42,846عؤؾا ،وٍمشل %59مً بظمالي الثروة الخُىاهُت في
 .جهضعث ألاٚىام ظمُ٘ الخُىاهاث ألازغي في الٗضص الظي بلٜ
ًا
 72,434عؤؾا.
مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع والبالٜ
ًا
 28,765عؤؾا ،وٍمشل %39مً بظمالي الثروة الخُىاهُت في اإلاىُ٣ت.
 .جإحي اإلااٖؼ بٗض ألاٚىام مً خُض الٗضص الظي بلٜ
 .جخمحز مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع بهٟاء الجى إلاٗٓم ؤًام الؿىت وجخمخ٘ بيؿبت ٖالُت مً ؤلاقٗإ الكمسخي٦ ،ما ؤن ٞهل
الىمى ً٩ىن ٖلى َى ٫الؿىت وما لظل ٪مً ؤَمُت ٦بحرة في ػعاٖت اإلادانُل الٗلُٟت مجها وهمى الٗكب.
 .جالثم صعط ة خغاعة اإلاىُ٣ت الهٛغي والٗٓمى ػعاٖت اإلادانُل بما ٞحها الٗلُٟت ،و٦ظل ٪ج٩ىن مالثمت لتربُت الخُىاهاث.
 .ألامُاع التي حؿٖ ِ٣لى مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع ٢لُلت وٞهلُت ومخظبظبت ،ألامغ الظي ؤصي بلى الى٣و في اإلاىاص الٗلُٟت
ًا
بإهىاٖها مما ؤزغ ؾلبا ٖلى مهاصع ٚظاء الخُىاهاث باإلاىُ٣ت.
ًا
 .6جالثم مٗضالث الغَىبت اليؿبُت جغبُت الخُىاهاث زال ٫الٟهل الباعص ،بال ؤن الٟهل الخاع ًلخ ٤ؤيغاعا باإلهخاط الؼعاعي
ًا
هدُجت ٖملُت الخبسغٚ ،حر ؤن َظٍ الٗملُت ؾاٖضث الخُىاهاث في اإلاىُ٣ت ٖلى الخ ٠ُ٨م٘ صعظاث الخغاعة اإلاغجٟٗت نُٟا.
 .7بن اإلاٗض ٫الؿىىي للغياح الهابت ٖلى مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع ٢غٍبت مً الؿغٖت اإلاشالُت لتربُت الخُىاهاث في اإلاىُ٣ت
الخاعة الجاٞت ،بدُض ج٩ىن لهظٍ الغٍاح صوعَا في ج ٠ُ٨الخُىاهاث في اإلاىُ٣ت لضعظاث الخغاعة الٗالُت في ألاقهغ الخاعة.
 .8ل٣ض ؤصي الخباًً في ٦شاٞت الُٛاء الىباحي ومىؾمُت همىٍ بلى جباًً ؤهىإ اإلااقُت في مىُ٣ت الضعاؾت ،خُض جغ٦ؼث بال٣غب
مً ألاجهاع والجضاو ٫الهٛحرة وخى ٫آلاباع لىظىص الُٛاء الىباحي اإلاالثم ،في خحن انبدذ اإلاىُ٣ت الكغُ٢ت وبٌٗ ؤظؼاء مً
ًا
اإلاىُ٣ت الٛغبُت ؤ٢ل جغ٦ؼا للثروة الخُىاهُت وطل ٪إلاىؾمُت الىباث الُبُعي الظي ًىمى ب٘ص ٞترة ؾ٣ىٍ ألامُاع.
ًا
ًا
 .9اعجباٍ جغاظ٘ الثروة الخُىاهُت في مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع ٖضصا وبهخاظا بالٗضًض مً الٓغو ٝالُبُُٗت والخُاجُتً ،إحي
في م٣ضمتها جُغ ١صعظاث الخغاعة.
 . 0ؤصث ؾُاؾت اإلاهاصعاث اإلاؿخمغة لؤلعاضخي الغٖىٍت وال٣غاعاث الٗؿ٨غٍت بلى بٚال ١بٌٗ اإلاىاَ ٤في وط ة الغٖاٍ ومغبي
الثروة الخُىاهُت ،وبلى َضم اإلاىاػ ٫والبر٦ؿاث ومهاصعة ُٗ٢ان ألاٚىام واإلااٖؼ ،وٞغى الٛغاماث اإلاالُت مما ؤصي بلى ج٣لو
ؤٖضاص الثروة الخُىاهُت في اإلاىُ٣ت وؤنبدذ طاث مغصوص مالي ؾحئ.
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ٌٗ .اوي ُ٢إ الثروة الخُىاهُت في مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع مً ه٣و في ا٫زضماث البُُغٍت وزانت اإلاىاَ ٤البُٗضة ًٖ
مغا٦ؼ ال٣غي واإلاضن.
الخىنُاث:
 .ػعاٖت اإلادانُل الٗلُٟت التي جخالثم م٘ الٓغو ٝالجىٍت الؿاثضة في مىُ٣ت الضعاؾت وجىؾُ٘ الغٗ٢ت الؼعاُٖت.
 .ؤلاَخمام بالثروة الخُىاهُت وطل ٪مً زال ٫ػٍاصة ألابدار الٗلمُت ،وبًجاص الؿُاؾاث التي يم ً٨مً زاللها الخض مً ؤزغ
ٖىانغ اإلاىار ٖلى ؤلاهخاط والثروة الخُىاهُت.
 .جؼوٍض الثروة الخُىاهُت في مىُ٣ت الضعاؾت باألٖال ٝاإلاغ٦ؼة م٣ابل مبال ٜعمؼٍت مً ؤظل ػٍاصة اٖضاص الخُىاهاث وحؿمُجها،
ًىجم طلَ ًٖ ٪غٍ ٤الخٗاون بحن اإلااؾؿاث الغؾمُت طاث الٗال٢ت بمىيىٕ الثروة الخُىاهُت مشل وػاعة الؼعاٖت والضواثغ
البُُغٍت واإلااؾؿاث الهىاُٖت طاث اإلاسلٟاث التي ٌؿخٟاص مجها في نىاٖت ألاٖال.ٝ
 .الٗمل ٖلى جدؿحن الخضماث اإلا٣ضمت إلاغبي الثروة الخُىاهُت في مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع بدٟغ آلاباع وجىٞحر اإلاُاٍ الالػمت
بلحهم.
 .ؤلاَخمام بُ٣إ الثروة الخُىاهُت وػٍاصة خهخه مً الضزل ال٣ىمي وزُِ الخىمُت الا٢خهاصًت.
 .6جُىٍغ الجاهب الٗلمي اإلاخٗل ٤بالثروة الخُىاهُت ومىا٦بت الخُىعاث الٗلمُت في َظا اإلاجا ٫ومجها جدؿحن الؿالالث
الخُىاهُت التي جسخو بةهخاط اللخىم والخلُب ًٖ َغٍ ٤الخهجحن.
 .7الاَخمام بال٩ىاصع البُُغٍت اإلاخسههت بخُىٍغ الثروة الخُىاهُت وػٍاصة ؤٖضاص ألاَباء واإلاغقضًً البُُغٍحن مً ؤظل
اإلاخابٗه والاقغا ٝوجدؿحن ؤلاهخاط.
٢اثمت اإلاغاح٘:
 .ظامٗت الضو ٫الٗغبُت "،اإلاىٓت الٗغبُت للخىمُت الؼعاُٖت" ،صاع جدؿحن الٟ٨اءة ؤلاهخاظُت للماٖؼ في الىًَ الٗغبي،
1993م.
الخغَىم،
2014م.
 .الج َاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء الٟلؿُُجي"،الخٗضاص الٗام للؿ٩ان واإلاؿا ً٦واإلايكأث"،
ُث
 .حجاػي الضٖاظىت" ،ؤزغ اإلاىسًٟاث الجىٍت "الكخىٍت والغبُُٗت" ٖلى اليكاٍ البكغي في ٞلؿُحن صعاؾت في اإلاىار
الخُبُ٣ي باؾخسضام هٓم اإلاٗلىماث الجٛغاُٞت ،مٗهض البدىر والضعاؾاث الٗغبُت" ،ال٣اَغة ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر
2010م.
ميكىعة،
ُث
ُث
 .حجاػي مدمض ؤخمض الضٖاظىت"،ؤزغ اإلاىار ٖلى اإلاىاعص اإلااثُت والؼعاٖه في الًٟت الٛغبُت بٟلؿُحن صعاؾت في اإلاىار
الخُبُ٣ي "باؾخسضام هٓم اإلاٗلىماث الجٛغاُٞت وج٣ىُاث الاؾدكٗاع ًٖ بٗض" عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة ،ظامٗت
2014م.
ؤلاؾ٨ىضعٍت،
 .عاجب ٖاع"،ٝمضي اهدكاع مغى الجمبىعو الالخم في قما ٫الًٟت الٛغبُت"٢ ،ؿم ؤلاهخاط الخُىاوي٧ ،لُت الؼعاٖت،
2005م.
ظامٗت الىجاح الىَىُت -هابلـٞ ،لؿُحن،
2007م.
ٖ .6لي مىسخى"،الىححز في اإلاىار الخُبُ٣ي"،صاع ال٨ٟغ،
1996م.
 .7لُىهاعصو محزو وظىن لىسخي "،حٛظًت الخُىان" ،جغظمت ؤخمض الخاط َه وآزغون ،ماؾؿت صاع ال٨خب ،اإلاىنل،
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 .8مدمض مدمىص ببغاَُم الضًب" ،حٛغاُٞت الؼعاٖت ،جدلُل في الخىُٓم اإلا٩اوي" ،م٨خبت ألاهجلى اإلاهغٍت ،ال٣اَغة،
1995م.
 .9مدمىص بضع ٖلي الؿمُ٘ٞ ،الح خؿً قىىن الٗ٨بي "،ؤزغ اإلاىار في جغبُت الخُىاهاث اإلاجترة في مدآٞت ال٣اصؾُت"،
2012م.
مجلت البدىر الجٛغاُٞت ،الٗضص،18
 . 0مدمىص ٖبض اللُُ ٠مدمىص صوابكت" ،الغعي في اإلاغاعي اإلاٟخىحت "ألاٚىام واإلااٖؼ" في مدآٞت ؤعٍدا" ،عؾالت
2011م.
ماظؿخحر ،ظامٗت الىجاح الىَىُت ،هابلـٞ ،لؿُحن،
2009م.
 .اإلاغ٦ؼ الٟلؿُُجي لئلجها ٫والؿُاؾاث الخىمىية" ،اإلاغقض في بصاعة مؼاعٕ ألاٚىام"،الخلُل،
1992م.
 .مٟٓغ ها ٘ٞالهاج ٜوظال ٫بًلُا ال٣ـ "،بهخاج ألاٚىام واإلااٖؼ" ،صاع الخ٨مت ،البهغة،
2012م.
 .وػاعة الؼعاٖت والجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء الٟلؿُُجي "،الىخاثج النهاثُت -مدآٞت ؤعٍدا وألاٚىاع"ٞ ،براًغ،
ُث
ً .ىؾٖ ٠بض المظُض ٞاًض" ،اإلاىار وؤلاوؿان" ،اإلادايغاث الٗامت ،الجمُٗت الجٛغاُٞت اإلاهغٍت -ال٣اَغة ،اإلاىؾم
1964م.
الش٣افي لؿىت
ُث
2014م.
-1974
 .صاثغة ألاعناص الجىٍت الٟلؿُُيُت٦"،خاب البُاهاث اإلاىازُت" ،عام هللاٞ -لؿُحن،
16. Attia M El Tantawi , Climate Change in Libya and Desertification of jifara Plain , Dissertation , Mainz University ,
2005.
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بٞغٍُ٣ا بحن مُغ٢ت وكغ الضٖىة ؤلاؾالمُت وؾىضان الخدضًاث
ص.ؤب٨غ ٖبض البىاث ؤصم ببغاَُم/حامٗت بدغي،الؿىصان

ملخو :
ًا
ًا
ٌكهض الىا ٘٢ؤلاٞغٍ٣ي جىىٖا وحٗضصا في ألاصًان واإلاٗخ٣ضاث ،وَى ما ًًٟي ٖلى صعاؾت الٓاَغة الضًيُت ؤَمُت زانت
العجباَها بالخدىالث الؿُاؾُت والاظخماُٖتٖ،لُه لم حكهض ال٣اعة ٢بل ٢ضوم اإلاؿُدُت ؤو ؤلاؾالم ما ًم ً٨ؤن وؿمُه
ًا
بٓاَغة الخغوب الضًيُت ؤو خغ٧اث ؤلاخُاء الضًجيٞ.ةطا ٧ان ؤلاؾالم َى ؤ٦ثر ألاصًان اهدكاعا في بٞغٍُ٣اٞ ،ةهه في ظىَغٍ ٌُٗض
ًا
مً ؤ٦ثر ألاصًان اعجباَا باإلاجخم٘ ؤلاٞغٍ٣ي.لظلٞ ٪ةن صعاؾت ْاَغة الضٖىة ؤلاؾالمُت في بٞغٍُ٣ا مً زال ٫الخُاب ؤلاؾالمي
حك٩ل ؤخض الخدضًاث التي جىاظه ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت الُىمٞ .الًُ٣ت ألاؾاؾُت الُىم جخمشل في  ٠ُ٦هخٗامل م٘ زُاب
ًا
الخجضًض الضًجي بَض ٝالٗىصة بالُٗ٣ضة بلى مغخلت الى٣اء ،ووكغ الضٖىة ؤلاؾالمُتًٞ ،ال ًٖ جإُ٦ض ُ٢م الٗضالت
واإلاؿاواة.ول٣ض ؾٗذ بٌٗ الىسب الخا٦مت في الضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت بٗض الاؾخ٣ال ٫بلى مداولت جدُُض اإلاخٛحر الضًجي مً زال٫
ٞغى صؾاجحر ٖلماهُت جٟهل بحن الضًً والضولت ،بال ؤن الىظىص ؤلاؾالمي ْل َى آلازغ الؿمت الٛالبت إلاخسًٗللضٖاًت
ًا
اإلاٛغيت مً ٢بل ال٨خاباث ألاوعوبُت بل ؤيخى ؤ٦ثر جىا٣ٞا م٘ الخهاثو الىٟؿُت لئلوؿان ؤلاٞغٍ٣ي .اؾخسضم الباخض
اإلاىهج الىنٟي والخدلُلي للى٢ىٖ ٝلى ً٢اًا الضٖىة ؤلاؾالمُت في بٞغٍُ٣ا.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :الضٖىة،الخسُيٍ،الخُاب الضًجي،الىظىص الاؾخٗماعي،الخُاب ؤلاٖالمي.
م٣ضمت :
بن الضٖىة بلى هللا مً ؤٖٓم ألاٖما ٫وؤظلها وهي واظب ٧ل مؿلم ،ومؿاولُت ٧ل ٞغص مً ؤٞغاص ألامت .وإلاا ٧ان ؤمغ الضٖىة
ًا
بلى هللا بهظٍ ألاَمُت٧ ،ان لؼاما ٖلى ألامت ؤلاؾالمُت ؤن جىلى ؤمغ الضٖىة بلى هللا حٗةلى ؤَمُت ٢هىي في الٗالم ٖامت وبٞغٍُ٣ا
ٖلى وظه الخهىم ،ومً َىا ،جٓهغ لىا يغوعة وخخمُت ،الخسُُِ للٗمل الضٖىي في َظٍ ال٣اعة الؿمغاء ،والتي باجذ
مدِ ؤهٓاع اإلاىهغًٍ واإلاؿدكغ٢حن ،الظًً جىاٞضوا إلاماعؾت الٗمل الخبكحري والخىهحريٞ .الخسُُِ في مجا ٫الٗمل
الضٖىي ً٤وص بلى يمان جىاو ٫وجدلُل ٧ل الً٣اًا التي جىاظه الضٖىة الاؾالمُت ؾىاء ؤ٧ان طل ٪في الجاهب الٗ٣ضي ،ؤو
الٗباصي ؤو اإلاٗامالث وألازالَ.١ظا بلى ظاهب الخدضًاث التي جازغ بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ٖلى ؾحر الضٖىة في ظىاهبها
الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت والؿُاؾُت.ومً ؤبغػ ظىاهب الخسُُِ الضٖىي ،وي٘ ألاولىٍاث وجغجُبها ،و ٤ٞألاَمُت،
وج٣ضًم ألاَم ٖلى اإلاهم وال عٍب ؤن طل٣ً ٪ىص بلى حصخُو الىي٘ اإلاٗغفي للمضُٖحن بلى ؾغٖت وؾهىلت ؤلانالحٞ .ةطا جىاو٫
ًا
الضاُٖت الً٣اًا واإلاك٨الث التي حٗترى َغٍ ٤الضٖىة ،ووي٘ ؾلم ألاولىٍاث و ٤ٞما َى مُلىب ٌؿاٖضٍ ٦شحرا في وي٘
ًا
اإلاىاهج وألاؾالُب والىؾاثل اإلاىاؾبت للخٛلب ٖلى جدضًاث الخجضًض ال٨ٟغ الضًجي الظي الح في ألا ٤ٞؤزحرا.
ؤَمُت الضعاؾت :حؿعى الضعاؾت إلاٗغٞت ً٢اًا الضٖىة ؤلاؾالمُت في بٞغٍُ٣ا ،وج٣ضًم مٗلىماث ؤؾاؾُت ًٖ وا ٘٢اإلاؿلمحن
مً خُض ؤٖضاصَم ووؿبتهم وجىػَٗهم ،وال٨ك ًٖ ٠ه٣اٍ ال٣ىة والًٗ ،٠والٟغم التي جم٨جهم مً جدؿحن ؤويإ
الضٖىةَ.ظا باإلياٞت بلى الى٢ى ٝؤمام الخدضًاث التي جىاظه مؿحرة الضٖىة في ال٣اعة الؿمغاء ،بلى ظاهب وي٘ الخلى٫
اإلاىاؾبت لها.
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ؤَضا ٝالضعاؾت :تهض ٝالضعاؾت بلى جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالخالُت:
* الخإُ٦ض بإن وؿبت اإلاؿلمحن في ال٣اعة الؿمغاء ًٟى ١الـ.%50
* ال٨ك ًٖ ٠الٟاٖلُت الش٣اُٞت ؤلاٞغٍُ٣ت وٖال٢اتها باإلاىهج ؤلاؾالمي.
* ال٣ضعة ٖلى الخٗاٌل الؿلمي في ْل الخٗضصًت الضًيُت.
* يغوعة مض ظؿىع الخٗاون م٘ بُ٣ت الٗالم ؤلاؾالمي.
مكل٨ت الضعاؾت :جيب٘ مك٩لت الضعاؾت مً ؤن الخاعٍش اإلاب٨غ لضزى ٫ؤلاؾالم في بٞغٍُ٣ا لم ج٣م ٖلى وظىص مبكغًٍ عؾمُحن،
ًا
ًا
ول٨ىه حٛلٛل بحن الكٗىب ؤلاٞغٍُ٣ت بهىعة ٖٟىٍت لبؿاَخه ،ألامغ الظي زل ٤واٗ٢ا مٛاًغا في محزان الضٖىةٞ،كاع٥
اإلاؿلمىن في الخُاة الٗامت عٚم الجزاٖاث والهغاٖاث والخغوب التي ٧انث جٟخٗل بىاؾُت الٛغب إلاماعؾت الٗمل الخىهحري،
وو ٠٢اإلاض ؤلاؾالمي.
مىهجُت الضعاؾت :اؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنٟي والخدلُلي للى٢ىٖ ٝلى ً٢اًا الضٖىة ؤلاؾالمُت في بٞغٍُ٣ا.
وا ٘٢الضٖىة في بٞغٍُ٣ا:
ًا
ًا
ٌكهض الىا ٘٢ؤلاٞغٍ٣ي الغاًَ جىىٖا وحٗضصا في ألاصًان واإلاٗخ٣ضاث ،ولٗل مً اإلاالخٔ ؤن خ٣ُ٣ت ألاصًان الخ٣لُضًت في
بٞغٍُ٣ا ؤجها مدلُت الُاب٘ ٞهي ؤقبه بالجؼع اإلاٗؼولت ،ؤي ؤجها ال جمخل ٪ؤي ٗٞالُت زاعط هُا ١الجماٖت الضًيُت اإلاامىت
بها .وهي ال جُغح ؤي عئي ججضًضًت ولِـ مً ؤَضاٞها ججاوػ ظماٖتها الٗغُ٢ت والاهدكاع ٖلى اإلاؿخىي ا٫وَجي ؤو ال٣اعي.
ًا
ًٞال ًٖ طلٞ ٪هي حٗخمض ٖلى جهىعاث ٢ضًمت ؤ٦ثر مً اؾدكغاٞها للمؿخ٣بل٩ٞ ،ل الظي ج٣ىم به َى ؤلاب٣اء ٖلى الىي٘
ال٣اثم وم٣اومت ؤي حُٛحر.و٢ض ّ
مغ اهدكاع ؤلاؾالم في بٞغٍُ٣ا بٗضة مغاخل ،ناخبتها في طل ٪الهجغاث الٗغبُت والٟخىخاث
ؤلاؾالمُت ،زم اهخ٣لذ مهمت اهدكاع الضٖىة بلى ؤًضي الكٗىب ؤلاٞغٍُ٣ت .وٍم ً٨ج٣ؿُم مغاخل اهدكاع ؤلاؾالم في بٞغٍُ٣ا بلى
ؤعب٘ مغاخل عثِؿُت:
اإلاغخلت ألاولى :مغخلت ٞخذ قما ٫بٞغٍُ٣ا :امخضث جل ٪اإلاغخلت مىظ ٞخذ مهغ ٖلى ًض ٖمغو بً الٗام عضخي هللا ٖىه في ٖهض
الخلُٟت ٖمغ بً الخُاب عضخي هللا ٖىه في ال٣غن الؿاب٘ اإلاُالصي ختى ال٣غن الخاصي ٖكغ ،خُض ؾاع بلحها بٗض ٞخذ الكام
ًا
641م) وببغام
639م) ،واؾخُإ جسلُو مهغ جهاثُا مً البحزهُُحن بٗض الً٣اء ٖلى خ٨مهم في ؤلاؾ٨ىضعٍت ٖام (َ 20ـ/
(َ18ـ/
الهلر م٘ اإلا٣ى٢ـ ،ومجها ؾاع لٟخذ بغ٢ت وَغابلـ لخإمحن خضوص مهغ الٛغبية  .و٢ض خمل البربغ لىاء وكغ ؤلاؾالم في قما٫
بٞغٍُ٣ا زم بلى بؾباهُا ؾىت711م ،بُ٣اصة َاع ١بً ػٍاص ٨َ .ظا بضؤ ؤلاؾالم ًضزل بحن ٢باثل البربغ والٗغب في الصخغاء
ال٨بري بًٟل اإلاغابُحن .ؤما في قغ ١بٞغٍُ٣ا؛ ٣ٞض صزل ؤلاؾالم بًٟل ججاع الٗغب الظًً ًماؾىن الخجاعة ٢بل َّىع
ًا
ؤلاؾالم ،ؤي مىظ الىه ٠الشاوي مً ال٣غن ألاو ٫اإلاُالصيٞ ،خإؾؿذ الٗضًض مً اإلاضن ٖلى الؿاخل الكغقي امخضاصا مً مضن
ًا
ًا
الهىما ٫قماال بلى ( ُؾٟالت) بمىػمبُ ٤ظىىبا ،ولم ًخىٚل الٗغب في صازل البالص ،بل ؤ٢امىا في اإلاىاوئ واإلاضن الؿاخلُت
لىٖىعة اإلاىُ٣ت.
 -اذلامشي،طو(1963م) ،تاريخ األديان وفلسفتها،دار مكتبة احلياة،بًنوت،ط1ص.76

 رلاىد،حورية توفيق(2002م)،اإلسالم في إفريقيا وواقع المسيحية والديانة التقليدية،مكتبة األجنلو ادلصرية،القاىرة،ط1ص.77 -حسن،محدي عبدالرمحن(1996م)،التعددية وأزمة بناء الدولة في إفريقيا اإلسالمية،مركز دراسات ادلستقبل،القاىرة،ط1ص.45
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اإلاغخلت الثاهُت :اهدكاع ؤلاؾالم في خؼام الؿىصان وقغ ١بٞغٍُ٣ا :جخمحز َظٍ الٟترة التي جمخض مً ال٣غن الخاصي ٖكغ بلى
ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ باهدكاع ؤلاؾالم في قغ ١بٞغٍُ٣ا وٚغبهاٟٞ ،ي ٚغب بٞغٍُ٣ا ٢امذ اإلامال ٪ؤلاؾالمُت التي خملذ لىاء
ؤلاؾالم ،وجغ٦ؼث جل ٪اإلامال ٪في مىُ٣ت ٚغب بٞغًُ٣ا ،وبضؤ الىٟىط ؤلاؾالمي ًٓهغ في الؿلُت؛ خُض ؤخاٍ خ٩ام بٞغٍُ٣ا
ؤهٟؿهم بالىػعاء واإلاؿدكاعًٍ مً اإلاؿلمحن ،زم زلٟتها بمبراَىعٍاث ٚاها ومالي وهُجحرًا ؤلاؾالمُت التي بلٛذ ؤوظها في ال٣غن
الغاب٘ ٖكغ اإلاُالصي ،زم بمبراَىعٍت الهىٛاي التي ؾُُغث ٖلى اإلاىُ٣ت في ؤوازغ ال٣غن الخامـ ٖكغ ،والتي ؾُ٣ذ ٖلى
1062م ؤزغٍ
1591م  .و٢ض ٧ان لجهىص ًىؾ ٠بً جاقٟحن زاوي ؤمغاء اإلاغابُحن وماؾـ مغا٦ل ٖام
ًض الجِل اإلاٛغبي في ٖام
ال٨بحر في وكغ الضٖىة ؤلاؾالمُت.
اإلاغخلت الثالثت :مغخلت بىاء الضولت ؤلاؾالمُت في بٞغٍُ٣ا :جمحزث َظٍ اإلاغخلت باالهدكاع الىاؾ٘ لئلؾالم في ٦شحر مً ؤهداء
ال٣اعة الؿمغاء جدذ ػٖاماث بؾالمُت مكهىعة ،هجخذ ٧ل مجها في بىاء صولت بؾالمُت مترامُت ألاَغا٩ٞ ٝان ؤلاؾالم صًً
والضولت .و٢ض ؤؾهم ال٨ٟغ ؤلاؾالمي في َظٍ اإلاغخلت في جغؾُش ُ٢م ؤلاؾالم وحٗمُ٣ه ًا
بىاء ٖلى الجهىص اإلاًيُت التي ؽا٢ها
الخغ٧اث الىَىُت وؤلاؾالمُت ٞ .ةطا ٧اهذ الضو ٫الاؾخٗماعٍت الٛغبُت ٢ض واظهذ م٣اومت ياعٍت مً ظاهب الؼٖاماث والضو٫
ؤلاؾالمُت؛ لم ٌؿخ٣غ لها اإلا٣ام في بٞغٍُ٣ا بال بٗض ؤن ً٢ذ ٖلى جل ٪الؼٖاماث وجهُٟتها بك٩ل مغَ٘؛ ٚحر ؤجها لم حؿخُ٘ ؤن
ج ٠٣في وظه الىٟىط ؤلاؾالمي والاهدكاع الؿغَ٘ لئلؾالم ختى في ْل الىظىص الاؾخٗماعي ،ومً ؤَم َظٍ ؤلامبراَىعٍاث
بمبراَىعٍت الخاط ٖمغ وابىه ؤخمض التي اجهاعث ٖلى ًض ٢ىاث الٛؼو الاؾخٗماعي الٟغوسخي في الدؿُٗيُاث مً ال٣غن الخاؾ٘
ّ
1806م
ٖكغ .ؤما في قغ ١بٞغٍُ٣ا؛ ٣ٞض جمحزث َظٍ اإلاغخلت بخضُٖم الؿلُان ؽُٖض لخ٨مه بٗض ؤن جىلى ؾلُىت مؿٖ ِ٣ام
في ظىىب قغ ١بالص الٗغب ،زم اججه بلى قغ ١بٞغٍُ٣ا بٛغى ب٢امت هٓام ؾُاسخي وا٢خهاصي اؾخُإ مً زاللها ؤن ًسً٘
ؾاخل قغ ١بٞغٍُ٣ا لؿلُخه،وجغ ٥ل٩ل مضًىت خغٍت الخٗامل م٘ اإلاضن ألازغي ،ولم ًخضزل بال في خالت ُ٢ام خغب ؤو زىعة
ّ
ٞحها .وبمطخي الى٢ذ اهدكغ هٟىط خ٩ام ػهجباع بلى صازل البالصَ ًٖ ،غٍ ٤عظا ٫ال٣ىاٞل وعخالث الخجاع الٗغب ،و٢ض ؤؾهم
الىٟىط الؿُاسخي لخ٩ام مؿ ِ٣وؾلُت الضولت ؤلاؾالمُت في ػهجباع في صٖم الخجاعة ،وجإمحن الُغ ،١وَى ما ؾاٖض ٖلى
ًا
اهدكاع ؤلاؾالم ،زهىنا في اإلاىاَ ٤الؿاخلية ،وخُشما امخض وكاٍ الخجاعة ًغي اإلادللىن ؤن ٞترة خ٨م الؿلُان ؾُٗض
جمحزث بضٖم اهدكاع ؤلاؾالم والش٣اٞت الؿىاخلُت والٗغبُت  .و٢ض قهضث َظٍ اإلاغخلت حٛلٛل ؤلاؾالم بلى ؤوٚىضا بىؾِ قغ١
ًا
بٞغٍُ٣ا ًٖ َغٍ ٤الخجاعًٞ ،ال ًٖ الاجها ٫بحن الًباٍ والجىىص الظًً ؤعؾلهم الخضًىي بؾماُٖل ال٦دكا ٝؤٖالي الىُل
ومىابٗه ،والظًً ازخلُىا ُٞما بٗض باألَالي٦ .ما ؤعؾل"مىجِؿا" مل ٪ؤوٚىضا ؾٟغاء الؾخ٣با ٫مبٗىسي الخضًىي ٩ٞان
ؤلاؾالم ٢ض ؾب ٤صزىله في ممل٨ت ؤوٚىضا ،وَلب بعؾا ٫بٌٗ الٗلماء لضٖم ؤلاؾالم بممل٨خه ٞاؾخجاب الخضًىي لظل،٪
و٢ض ٧ان للٗامل الاظخماعي ألازغ ألاؾاسخي في وكغ ؤلاؾالم في جل ٪اإلاىُ٣ت هدُجت ازخالٍ الجىىص اإلاهغٍحن بالؿ٩ان اإلادلُحن،
ختى ؤن ٦شح ًارا مً مؿلمي ؤوٚىضا الُىم ّ
ٌٗضون ؤهٟؿهم مً ؤخٟاص ؤولئ ٪الجىىص الظًً ٢ضمىا البالص ؤًام الخضًىي بؾماُٖل
ليكغ ؤلاؾالم ٖلى الغٚم مً ظهىص الخىهحر وصٖم الؿلُت الاؾخٗماعٍت البرًُاهُت له.

 -زيادة،رضوان(2004م)"،سؤال التجديد في الخطاب اإلسالمي المعاصر"،دار ادلدار اإلسالمي،بًنوت،ط1ص.21

 -صفوان،زلمد زلمود(1975م)"،رحالتي إلى الديار اإلسالمية :إفريقيا المسلمة" ،الدار السعودية للنشر،جدة،ط1ص.24

 -بكر،سيد عبدالكرمي(بدون تاريخ)"،األقليات المسلمة في إفريقيا"،مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجية،القاىرة،ط1ص.55

 -اجلميل،شوقي(1980م)"،تاريخ كشف إفريقيا"،مكتبة األجنلو ادلصرية،القاىرة،ط1ص.34
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اإلاغخلت الغابٗت :الاهدكاع الؿغَ٘ لئلؾالم في ال٣اعة :جمخض َظٍ اإلاغخلت مً ؤوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ختى الى٢ذ الخالي،
وجخمحز باالهدكاع الؿغَ٘ لئلؾالم ٖلى مؿخىي ال٣اعة في الىظىص الاؾخٗماعي ،خُض لم حؿخُ٘ الؿلُاث الاؾخٗماعٍت
1885م) ؤن جٟغى ؾُُغتها الٟٗلُت بال بٗض
1884م –
اإلاش جلٟت التي ا٢دؿمذ ال٣اعة ُٞما بُجها في ْل ماجمغ بغلحن بحن ٖامي(
الً٣اء ٖلى الؼٖاماث واإلامل٩اث ؤلاؾالمُت التي واظهتها وؤٖلىذ الجهاص يضَا٧ ،ل جل ٪اإلاجهىصاث باءث بالٟكل والى٢ىٝ
ؤمام اإلاض ؤلاؾالمي في بٞغٍُ٣ا؛ ٖلى الغٚم مً ظهىص الخىهحر الظي ٖمل جدذ خٓىجه والظي ػاص وكاَه في ال٣غن الخاؾ٘
ٖكغ؛ وَى ما صٖا بٌٗ الباخشحن بلى حؿمُخه ب٣غن الخىهحر في بٞغٍُ٣ا ،وم٘ َظا ٣ٞض اهدكغ ؤلاؾالم بهىعة ؤنبذ ٌُٗغٝ
مٗها ال٣غن الٗكغون ب٣غن ؤلاؾالم في ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت.
ًا
ّ
ولم ًىدكغ ؤلاؾالم ٕلى ؤًضي مبكغًٍ (صٖاة) مىٓمحن مغجبُحن ؤنال بضولهمٖ ،لى زال ٝاإلاؿُدُت التي اٖخمضث في
ًا
ّ
اهدكاعَا ؤؾاؾا ٖلى ظهىص اإلابكغًٍ اإلاغجبُحن بالضو ٫ألاوعوبُت اإلاؿخٗمغة ،خُض بضؤث الضٖىة ٖلى ؤًضي الخجاع الٗغب في
الكما ٫والكغ ١مً طوي ألانى ٫آلاؾُىٍت في الجىىب والكغ ،١غيع ؤجها ؾغٖان ما اهخ٣لذ بلى الكٗىب ؤلاٞغٍُ٣ت؛ لُهبدىا
َم عؾل الضٖىة ؤلاؾالمُت في ال٣اعة بٗض اؾدُٗابهم لئلؾالم  .و٢ض حٗضصث وؾاثل اهدكاع ؤلاؾالم في بٞغٍُ٣ا ،ومً ؤَمها:
 .1الخجاعّ :
ٖبر اإلاؿدكغ"١جغمىجهام" ًٖ الهلت بحن ؤلاؾالم والخجاعة ب٣ىله ":بن ؤلاؾالم والخجاعة ًغجبُان بلى خض ٦بحر"،
وٍم ً٨ال٣ى ٫بإن ؤلاؾالم اهدكغ ٖبر الصخغاء ًٖ َغٍ ٤ال٣ىاٞل الخجاعٍت ،بلى ؤن ظاء ألاوعوبُىن للؿاخل الٛغبي إلٞغٍُ٣ا،
ًا
ًا
ّ
ٞدىلىا الخجاعة بلى مغا٦ؼَم الؿاخلُت ظىىبا (ٖلى ؾىاخل ٚغب بٞغٍُ٣ا) ،بٗض ؤن ٧اهذ جخجه ج٣لُضًا هدى الكما ٫الظي
٧اهذ جذَل٘ بلُه بىنٟه الٗالم الىخُض اإلاٟخىح ؤمامها للخجاعة والش٣اٞت واإلاغظُٗت الضًيُت ،وٖلُه ٣ٞض ؤصي َظا الخدى ٫بلى
اه٨ماف ججاعة ال٣ىاٞل ،وال ه٣ى ٫اهتهائها؛ خُض ما ػالذ َىا ٥ججاعة ٢ىاٞل وَغ٢ ١ىاٞل ٖبر الصخغاء جهل ما بحن قما٫
وظىىب ال٣اعة مشل جدغ ٥ال٣ىاٞل الخجاعٍت مً جمب٨خى بلى قما ٫مالي وٚحرَا .
ًا
ًا
 .2الُغ ١الهىُٞت :اهدكغث الُغ ١الهىُٞت بهىعة ٦بحرة في ؤهداء ال٣اعة ،وهي ألاوؾ٘ اهدكاعا وألا٦ثر جإزحرا في بٞغٍُ٣ا
ًا
ظىىب الصخغاء ٖجها في الكما ،٫وبن ٧ان مً اإلاالخٔ ؤن وكاَها في وكغ الضٖىة ٢ض بضؤ مخإزغا ولم ًدبلىع بال في ال٣غن
ّ
الخُجاهُت ،والؿىىؾُت ،ومً زىام ألاٞاع٢ت ؤجهم
الخاؾ٘ ٖكغ ،ومً ؤَم الُغ ١الهىُٞت اإلاىظىصة في بٞغٍُ٣ا :ال٣اصعٍت،
ًا
ؤ٦ثر اهجظابا للُغ ١الهىُٞت؛ ٞااللخٟا ٝخى ٫الكُش والاقترا ٥في خل٣اث الظ٦غ ؤو ما ٌُؿمى"الخًغة" ًمؤل الٟغا ٙالغوحي
ًا
ًا
ٝاٚهم زهىنا في اإلاؿاء خُض ؤلاوكاص الضًجي والخغ٧اث ؤلاً٣اُٖت في الظ٦غ التي حؿتهىي
ٖىضَم ،وٍدخل ظؼءا مً و٢ذ ع
ؤلاٞغٍُ٣حن الظًً حٗىصوا ٖلى الخٗبحر بالغ٢و في ؤوظه خُاتهم ٧اٞت بما ٞحها الضًيُت.
 .3اإلاكاًش:مً الٓىاَغ ؤلاًجابُت الهدكاع ؤلاؾالم في بٞغٍُ٣ا وظىص اإلاكاًش الظًً ًُُلٖ ٤لحهم ؤؾماء ٖضة؛ ؤقهغَا"اإلاغابى"
في ٚغب بٞغٍُ٣ا ،و"اإلاال" في قغ ١بٞغٍُ٣ا ،وقُش الخحران في الؿىصان.
ِّب
 .4اإلاٗلمىن والضٖاة اإلادلُىنً :خمشل صوعَم في ب٦ماٖ ٫مل الخجاع ،خُض ٢امىا بخضُٖم ٖملُت الخدى ٫لئلؾالم٩ٞ ،لما
جُىع مجخم٘ بؾالمي اخخاط ألامغ بلى وظىص مٗلمحن وٖلماء لخ٘لُم ألاٞغاص الضًً الجضًض ،بل بن بٌٗ ٖلماء الضًً مً
ًا
ًا
ؤلاٞغٍُ٣حن ؤؾهمىا بؾهاما ٦بحرا في بزغاء الخًاعة الٗغبُت وؤلاؾالمُت ،لِـ ٖ ِ٣ٞلى مؿخىي بٞغٍُ٣ا وخضَا ،ول ً٨في
 -زلمود،حسن أمحد(1984م)"انتشار اإلسالم في القارة إفريقيا"،مكتبة النهضة ادلصرية،القاىرة،ط2ص.33

 مزروعي،علي(1998م)"،إفريقيا واإلسالم والغرب على أعتاب عصر جديدادلستقبل،القاىرة،ط2ص.29
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البالص ؤلاؾالمُت ٢اَبت ،خُض ٢ام بًٗهم بالخضعَـ في الجامٗاث واإلاغا٦ؼ ؤلاؾالمُت اإلاسخلٟت٦ ،ما ؤمبذ لل٨شحر مجهم
مالٟاث ُج ّ
ضعؽ ٦ .ما اػصَغث مغا٦ؼ للٗلىم ؤلاؾالمُت بًٟل ونى ٫اإلاٗلمحن وٖلماء الضًً مً الدجاػ وقما ٫بٞغٍُ٣ا ليكغ
حٗالُم ؤلاؾالم ،ومً ؤَمها مغ٦ؼ ظُجي (ظىت) وجبم٨خى وٚاوا في الٛغب ،وَغع في الكغ.١
 .5اإلاؿلمىن مً طوي ألانى ٫آلاؾُىٍت :ؾاَم اإلاؿلمىن اإلاؿخىَىىن مً طوي ألانى ٫آلاؾُىٍت في وكغ ؤلاؾالم في ال٣اعة،
ؾىاء ٧اهىا مً اإلاالًى في ظىىب بٞغٍُ٣ا ؤو الهىىص اإلاؿلمحن في قغ ١ال٣اعة ووؾُها وظىىبها ،ؤو اللبىاهُحن في ٚغب بٞغٍُ٣ا.
ًا
 .6بقٗإ اإلاغا٦ؼ الضًيُت :جخٗضص اإلاغا٦ؼ ؤلاؾالمُت التي تهض ٝبلى وكغ الضًً ؤلاؾالمي ُ٢ما وخًاعة وقغَٗتٞ ،هىا ٥ألاػَغ
ًا
ًا
الكغٍ ٠الظي ؤصي صوعا مدىعٍا في وكغ ؤلاؾالم في ال٣اعة بخ٣ضًم اإلاىذ الضعاؾُت للٛغباء والىاٞضًً ،باإلياٞت بلى مغا٦ؼٍ
البدشُت اإلاىدكغة في ؤهداء ال٣اعة ،ومىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي التي تهض ٝبلى صٖم الخًامً ؤلاؾالمي وػٍاصة الخٗاون بحن الضو٫
ألاًٖاء مً زال ٫ؤظهؼتها اإلاسخلٟت؛ مشل :اإلاىٓمت ؤلاؾالمُت للتربُت والٗلىم والش٣اٞت (بٌؿِؿ٩ى) َ .ظا باإلياٞت بلى
اإلااؾؿاث ٚحر الغؾمُت؛ مشل :عابُت الٗالم ؤلاؾالمي التي تهض ٝبلى جبلُ ٜالضٖىة ؤلاؾالمُت ،وظامٗت بٞغٍُ٣ا الٗاإلاُت (اإلاغ٦ؼ
ًا
ؤلاؾالمي ؤلاٞغٍ٣ي ؾاب٣ا) في الخغَىم ،والتي تهض ٝبلى وكغ حٗالُم ؤلاؾالم وحٗمُ٣ها بحن الكٗىب ؤلاٞغٍُ٣ت وبٖضاص الضٖاة،
وظمُٗت الضٖىة ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بلُبُا التي حٗمل ٖلى ج٣ضًم اإلاؿاٖضاث ؤلاوؿاهُت مً زال٢ ٫ىاٞل بؾالمُت بوؿاهُت
ًا
للضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت اإلاسخلٟت ،ؤًًا مىٓمت الضٖىة ؤلاؾالمُت وم٣غَا الخغَىم ،وظمُٗت قباب بٞغٍُ٣ا ؤلاؾالمُت ،وبٗشت
جدال ٠مىٓماث الخٗاون ؤلاؾالمي ،ومىٓمت الغخمت ؤلاؾالمُت وٚحرَا مً الغوابِ والجمُٗاث الخحرًت التي صعظذ ٖلى وكغ
ز٣اٞت الخىاع والخٗاٌل اإلاكتر.٥
ًا
 .7الؼٖاماث الضًيُتْ :هغث في بٞغٍُ٣ا الٗضًض من الؼٖاماث الضًيُت التي جمحزث بؿماث مكتر٦ت٣ٞ ،ض ظائوا ظمُٗا مً
ٖاثالث طاث ز٣اٞت بؾالمُت وٖغبُتٞ ،ل٩ل مجهم َغٍ٣خه الخانت به .و٢ض جىٞغث في مٗٓم َظٍ الؼٖاماث م٣ىماث الىجاح
مً خُض الُ٣اصة الىاُٖت والُٗ٣ضة الغاسختٞ ،اإلؾالم ٖىضَم خًاعة وز٣اٞت وبًضًىلىظُت ًىضر ل٩ل ٞغص بَاعٍ الٗ٣اثضي
وال٨ٟغي وَظا ما لؼم هجاح بٌٗ ال٣اصة ألاٞاع٢ت في اؾخسضام ؤلاؾالم ٣٦ىة عوخُت وماصًت ،ومً ؤَم َاالء الؼٖماءٖ :ثمان
بً ٞىصًى في قما ٫هُجحرًا (الٟىالوي) ،والخاج ٖمغ ال٣ىحي في ُٚيُا والؿىٛا ٫ومالي ،وماء الُٗىحن في مىعٍخاهُا،
والؿىىس ي ال٨بيع في لُبُا ،ومدمض ؤخمض اإلاهضي في الؿىصان ،واإلاال مدمض ٖبض هللا خؿً في الهىما ٫وٚحرَا .
وٖلى الغٚم مً الخدضًاث التي جىاظه ؤلاؾالم في بٞغٍُ٣ا وال ؾُما ٚحر الٗغبُت ٞةهه في ظىَغَ٨ىٓام خًاعي وُ٢مي ال
ًا ًا
ًؼا ٫بم٣ضوعٍ ؤن ًماعؽ صوعا مهما في ٖملُت الجهًت والخُىع للكٗىب ؤلاٞغٍُ٣ت مً زالَ ٫غح همىطط جىمىي بضًل ٌٗبر
ًٖ وا ٘٢وَمىخاث ؤلاوؿان ؤلاٞغٍ٣ي ٞ.الًُ٣ت ألاؾاؾُت في بٞغٍُ٣ا طاث ظاهبحن ؤولهماً :خمشل في خغ٦ت الخجضًض الضًجي
ًا
بهض ٝالٗىصة بالُٗ٣ضة بلى مغخلت الى٣اء .والشاويً :غجبِ بٗملُت وكغ الضٖىة خُض ٌٗض ؤلاؾالم ؤ٦ثر ألاصًان اهدكاعا ،و٢ض
ًا
ٌٗؼو طل ٪بلى ٢ضعجه في الخٗاٌل والدؿامذًٞ ،ال ًٖ جإُ٦ضٍ ٖلى ُ٢م الٗضالت واإلاؿاواة  .ومً ظاهب آزغ في ٧ىجها َغخذ

 إبراىيم،عبداهلل عبدالرازق(بدون تاريخ)،انتشار اإلسالم في غرب إفريقيا،الدار العربية للكتب،القاىرة،ط1ص.33 إبراىيم،عبداهلل عبدالرازق(بدون تاريخ)،ادلصدر نفسو،ص.42 حسن،محدي عبدالرمحن(1996م) ،مصدر سابق.78، جواجنوزيف(1984م)"،اإلسالم في ممالك وإمبراطوريات إفريقيا السوداء" ،القاىرة،بًنوت :دارالكتاب ادلصري،دارالكتاب اللبناين،ط،1ص.41 -اجلميل،شوقي(1980م)،مصدر سابق،ص.124
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عئي بنالخُت وججضًضًت تهض ٝبلى جىُ٣ت ؤلاؾالم والٗىصة به بلى ألانى ،٫وال ؾُما مً زال ٫ال٣ٟه اإلاال٩ي ،وطل ٪في مىاظهت
جإوٍالث ا٫نىُٞت التي اهدكغث ٖلى هُا ١واؾ٘ في اإلاجخمٗاث ؤلاٞغٍُ٣ت.
ٞةطا ٧ان اإلاغء ٌعجب ؤًما بعجاب ،إلاا ٖغٞه َظا الضًً الخىُ ٠مً ؾغٖت في الاهدكاع ،و٢ىة مضَكت في ؤلا٢باٖ ٫لُه،
ٞةن َظا ؤلاعجاب ًؼٍض ٢ىة الُٗ٣ضة ؤلاؾالمُتٞ .لٗل الىخضة في الُٗ٣ضة هي التي ٧اهذ جيكض جل ٪ألاُ٢اع ،وهي التي ظٗلذ
ؤبىاءَا ً٣بلىن ٖلى ؤلاؾالم عٚبت وعَبت ،وٍٟخدىن طعاٖهم الخخًان صٖاة الغؾالت ؤلاؾالمُت الظًً خملىا ال٣غآن ابخٛاء في
الاؾدكهاص وابخٛاء مغياة هللاٞ .ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت مً ال٣اعاث ال٣الثل التي خٓي ٞحها ؤلاؾالم بكُىٕ مباصثه ،وطًىٕ حٗالُمه
وبُغ ١ووؾاثل جسخل ٠في ٦شحر مً ألاخُان ًٖ الُغ ١والىؾاثل التي اؾخٗملها الضٖاة اإلاؿلمىن ألاولىن ليكغ ؤلاؾالم في
ؤن٣إ ؤزغي…وٗم! ل٣ض وظض اإلاؿلمىن ألاولىن في ٞجغ خُاتهم نٗىباث ظمت في ٚؼو ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣تٞ ،هظا ٖمغو ابً
ًا
ًا
الٗام ،لم ًخم ً٨مً الضزى ٫بلى مهغ بحن ٖكُت وضخاَا٣ٞ ،ض ٧ان ٖلُه ؤن ًجهؼ ظِكا ٦بُـغا ،وؤن ًضٞـ٘ بهظا الجِل
ؤلاؾالمي ال٨بحر بلى ؤعى نٗبـت لم ًخدٚ ٤٣ؼوَا بؿهىلت ،زم ظاء ٖ٣بت بً ها ،٘ٞومىسخى بً ههحر وٚحرَما مً َاالء
ألابُا ٫الظًـً هـظعوا ؤهٟؿهم لخمل مكٗل عاًت ؤلاؾالم ومىانلت الٟ٨اح في ؾبُل وكغ الضٖىة ؤلاؾالمُت مً الخلُج بلى
. )171و٢ض قاءث ألا٢ضاع ؤلالهُت ؤن جىانل ألاظُا ٫الالخ٣ت مً اإلاؿلمحن ٖمل آلاباء ٞك٤
َ1410ـ:
اإلادُِ(بً بغَان،
ًا
ًا
ًا
ًا
ؤلاؾالم َغٍ٣ا ظضًضا ،وؾبال خضًشت إلاىانلت مؿحرة الهضي ٖبر ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت ،وٍٟ٨ي ؤن ه٣غؤ ما ٦خبه اإلااعزىن اإلاؿلمىن
ألاوات٧ ،٫ابً خى٢ل ،والب٨غي ،وؤلاصعَس ي ،وٍا٢ىث الخمىي ،وابً بُىَت ،وابً زلضون ولُىن ؤلاٞغٍ٣يٞ ،ةطا ٧ان
ؤلاؾالم في قما ٫بٞغٍُ٣ا ٢ض اهدكغ ،وجىٞغث له ؤؾباب الخم ً٨والاؾخ٣غاع والخُىعٞ ،ةهه ٢ض اهدكغ في بُ٣ت ؤظؼاء ال٣اعة
ؤلاٞغٍُ٣ت صون جدؿغ وجإؾ.٠
ٖىامل هجاح الضٖىة في بٞغٍُ٣ا:
 581,58ملُىن مؿلم ،ؤي بيؿبت %53مً بظمالي ٖضص
حٗخبر بٞغٍُ٣ا زاوي ٢اعاث الٗالم خُض ًبلٖ ٜضص اإلاؿلمحن خىالي
ؾ٩ان ال٣اعة الؿمغاء(ؤهٓغ الجضو ٫ع٢م.)1وال ًسخل ٠ازىان ٖلى الىجاح ال٨بحر الظي خ٣٣خه الخغ٦ت ؤلانالخُت الخضًشت التي
جضٖى بلى اهدكاع الضٖىة ؤلاؾالمُت اإلاٗانغة ٖلى مظَب ؤَل ّ
الؿىت والجماٖت في ّ
٧ل صو ٫بٞغٍُ٣ا وٖلى مسخل ٠اإلاؿخىٍاث
ًا
ًا
عٚم الهٗىباث التي جىاظههم ؾىاء ٧ان زاعظُا ؤم صازلُاَ .ظا الىجاح الظي قهضٍ ٧ل ألاصخاب وألاٖضاء٨ٞ ،م جٟاظإ
َ
ّ
2020م بلى ١اعة ههغاهُت ،و٦م ِم ًْ وزجي ؤؾلم ،و٦م مً ههغ ّ
اوي ؤؾلم ،و٦م
ًدىلىا بٞغٍُ٣ا م٘ ٖام
الىهاعي الظًً خ ِلمىا بإن ِ
جدى ًٖ ٫البضٕ والخغاٞاث بلى صًً هللا الجام٘ ،و٦م مً ٚاٞل ّ
مً ٢غٍت ؤؾلمذ ب٩املها ،و٦م مً شخو َّ
جيبه لىٟؿه ؤهه في
ٟٚلت مً ؤمغٍ .ومً ؤبغػ ٖىامل الىجاح:
ّ
ّ
الخاط في ال٣امىؽ الضًجي والاظخماعي في
الدجُج الظًً ٌٗىصون بلى ؤوَاجهم بٗض ؤصاء الٟغيُت ،و٢ض ناع لل٣ب
 -1وٞىص
ال٣اعة الؿمغاء مً ؤزغ ّ
َُب؛ بؿبب ما ًدمله في َظا ال٣امىؽ مً مٗاوي الهالح والبٗض ًٖ اإلاٗاصخي ،وخؿً الؿغٍغة،
ّ
ّ
الصخهُت.
و٢ىة
ّ -2
زغٍجى الجامٗاث ؤلاؾالمُت والٗغبُت ،وحصجُ٘ الخٗلُم الضًجي في ٧اٞت اإلاغاخل الضعاؾُت.
 -3جى٣ل الجالُاث ؤلاٞغٍُ٣ت بحن صو ٫اإلاىُ٣ت للضعاؾت والخجاعةٞ ،هم ًدشٟ٣ىن بالخًاعة ؤلاؾالمُت.

 -جوانجوزيف(1984م)،مصدر سابق،ص.67
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الٗلمُت بحن ٖلماء اإلاىُ٣ت وصٖاتها ،وبحن ٚحرَم مً ٖلماء ؤلاؾالم اإلاهلخحن خى ٫مؿاثل ّ
ّ
٣ٞهُت ؤو ٖ٣ضًت ؤو
 -4اإلاغاؾالث
ٚحرَا.
 -5ابخٗار الىٞىص الضٖىًت والخٗلُمُت مً الضو ٫الخلُجُت بلى الضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت وٚحرَا.
ّ
اإلادلُت والخاعظُت الٗاملت في مجا ٫الضٖىة.
 -6الجمُٗاث واإلااؾؿاث ؤلاؾالمُت
َ٨ظا ؤزبذ ؤلاؾالم ؤهه له ٢ضعة اؾدُٗابُت ٞاث٣ت في اؾخمالت اإلاضوُٖحن ٖلى الغٚم مً الخباًً الش٣افي وال٨ٟغي الظي ٌٗاهُه
اإلاجذم٘ ؤلاٞغٍ٣ي اإلاخٗضص ألاصًان .ولٗل ؤَم ما ظظب ألاٞاع٢ت للمؿلمحن بؿاَت حٗالُمه وؤخ٩امه ،وزلىٍ مً الخهىعاث
والخُاالث.
مٗى٢اث الضٖىة في بٞغٍُ٣ا:
ٖلى الغٚم مً اهدكاع الاؾالم في بٞغٍُ٣ا بال ؤن َىالّ ٪
مٗى٢اث ونٗىباث جٓهغ في نىعة ٢اجمت ًٖ الضٖىة والضٖاة،
لُمـ هجاخاتهم والخ٣لُل مً قإجهمٞ ،هىا ٥نٗىباث مسخلٟت جىاظه ٖمل الضٖىة في بٞغٍُ٣ا جخٟاوث وجدىىٕ خؿب
الش٣اٞت والٗاصاث والخ٣الُض  .وٍم ً٨ج٣ؿُم َظٍ ّ
ّ
ّ
اإلادلُت،
صازلُت مً نى٘ الضٖاة ؤهٟؿهم وؤؾالُبهم وبِئتهم
اإلاٗى٢اث بلى
ّ
ّ
ّ
اإلاخىىٖت .وجدىىٕ اإلاٗى٢اث ٖلى الىدى الخالي:
وزاعظُت مً نى٘ البِئت الخاعظُت بإؾالُبها المزخلٟت ،ووؾاثلها ِ
ًا
ؤخُاها ،ولم ًسل مىه بٌٗ الٗلماء ّ
وزغٍجي الجامٗاث
 .1الازخال ٝوالخال ٝبحن الٗاملحن في ؾاخت الضٖىة لضعظت الخىاخغ
ّ ًا
ّ ًا
ّ ًا
ؤلاؾالمُت الظًً ًُيخٓغ مجهم ؤن ً٩ىهىا ؤصاة الخىخُض ،ووؾُلت بنالح في اإلاجخمٗاث ٖ٣ضًا وٖلمُا وٖملُا ...بلخ .وبطا ٧ان
و٢ىٕ الازخالّ ٝ
ؾىت مً ؾجن هللا بؿبب جٟاوث الىاؽ في الٗ٣ل والٗلم ،وفي الخجغبت ُوبٗض الىٓغ ؤو َ ٢
هغٍ ،وفي الٟهم
ِ
ّ
ّ
وؤلاصعا ٥وامخال ٥وؾاثل الاؾخيباٍ وخؿً اؾخٗمالها ،وُٞما ًخُلبه طل٧ ٪له مغاٖاة ألاخىا ،٫و٣ٞه الىا ،٘٢وال٣ضعة ٖلى
ّ
اإلاىاػهت لخ٣ضًم ّ
ٞاإلاهمٞ ،الُٗب في الازخالَ ٝىا ؤن ًيخج الٗضاوة والبًٛاء ،والخ٣اجل والخىابظ خى ٫اإلاىاهج والىؾاثل.
ألاَم
ّ
ّ
وال٣اصعٍت...بلخ.
والخجاهُت
ومً َىا اهدكغث ز٣اٞت الٛالة في الضًً بحن الؿىت والهىُٞت
 .2اهدكاع الٛؼو ال٨ٟغي والش٣افي بحن ؤوؾاٍ ألاٞاع٢ت :اهدكغ ؤؾلىب الٛؼو ال٨ٟغي بىاؾُت اإلاىهغًٍ ًٖ َغٍ ٤ج٣ضًم
ًا
ؾُٗا وعاء ب٢ىإ يٗا ٝالىٟىؽ مً اإلاؿلمحن ّ
ّ
ّ
بإن صًجهم صًً الغخمت
والخٗلُمُت ،والاظخماُٖت
الصخُت،
الخضماث
والُٗ ٠ال٦دؿاب ز٣ت اإلاؿلمحن ومدبتهم؛ وبزٟاء مداوالث حكىٍه حٗالُم الضًً ؤلاؾالمي.
ّ
الش٣اُٞت والاظخماُٖت والتربىٍت وألازالُ٢ت والا٢خهاصًت.
 .3الذٚغٍب والاؾخالب في ؤوؾ٘ مٗاهُه وؤ٦بر ظىاهبه
 .4اوكاء الجمُٗاث واإلاىٓماث الخىهحرًت ،ووي٘ بٌٗ الٗ٣باث ؤمام اإلاضاعؽ ؤلاٞغٍُ٣ت بٗضم الاٖترا ٝبكهاصاتها ،وٖضم
اإلاالُت التي ُج َّ
ّ
مٗاصلت قهاصاث زغٍجحها بكهاصتها ،وخغماجها مً اإلاـاٖضاث ّ
ألاَلُت.
٣ضم للمضاعؽ
 .5اؾخسضام الٟئاث اإلاٗاصًت للٛت الٗغبُت في وكغ ؤ٩ٞاعَا .
ّ
ّ
الٗهبُت وال٣بلُت ،والغٚبت في
ال٣بلُت مما ؤصث بلى جٟخِذ وخضة اإلاؿلمحن ،وبقٗا ٫هاع
 .6جٟصخي ْاَغة الجزاٖاث والهغاٖاث
ًا
الاهخ٣امَ ،مٗا في اإلاىانب.
 -رودين ،وآخرون(1991م) "،أوربا والتخلف في إفريقيا"،ترمجة أمحد القصًن،مطبعة عادل ادلعرفة،الكويت،ط،2ص.33

 -رياض،زاىر(1966م)"،استعمار القارة اإلفريقية واستقاللها"،دار ادلعرفة،القاىرة،ط1ص.88
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ّ
 .7الانٞغ ّ
والاهتهاػٍت في بصاعة مغا٦ؼ الضٖىة ،وٖضم وظىص جىُٓم بصاع ّي ًبحن ٖال٢ت الٗامل باإلصاعة .لهظا ألامغ ٌكٗغ بٌٗ
اصًت
الٗاملحن ّ
ؤن ٖال٢تهم باإلصاعة هي ٖال٢ت وُْٟت ّ
ٖكُت وضخاَا،ال ٖال٢ت ّ
قهغٍت  ِ٣ٞجيخهي بحن ّ
صًيُت ،والؿعي في جُىٍغَا
ّ
ؤلاؾالمي البؿُِ.
والاعج٣اء بها ،وجىؾُ٘ مجاالث جإزحرَا في اإلاجخم٘
 .8جغ٦حز الٗمل الضٖىي في اإلاضن :وٍترجب ٖلى طل ٪بَما ٫ألاما ً٦الىاثُت والبُٗضة التي هي ؤخىط بلى ظهىص اإلااؾؿاث
ًا
ّ
الخىهحرًت.
ؤلاؾالمُت الضٖىٍت ،والاظخماُٖت ،والتربىٍت ،و٦شحرا ما ًٗ٣ىن ٞغَؿت للجهىص
ْ .9هىع الخغ٧اث الخُغُٞت التي اجسظث مً الكٗاعاث ؤلاؾالمُت حجت في الضزى ٫في مًماع الا٢خُاالث الجماُٖت بُغٍ٣ت ال
جىم ًٖ ؤلاؾالم بهلت.
الخلى:٫
ّ
ّ
اإلاٗى٢اث البدض ًٖ
ما مً صاء بال وي٘ له صواء ،وٖىضما ال ًدؿً اإلاغٌٍ اؾخٗما ٫الضواء ًخٟا٢م اإلاغى ،وصواء َظٍ ِ
ّ
واإلاٗى٢اث وٚحرَا لم ولً جخم ً٨مً
الىؾاثل وألاؾالُب التي ثؾاٖض في الخٛلب ٖلحها ؤو الخ٣لُل مً آزاعَاٞ .هظٍ الهٗىباث
جم الخٛلب ٖلى مٗٓمها ،ل٩ان طلُ ٪م ًّ
ب٢هاء الخغ٦ت ؤلانالخُت الخضًشت ل٨جها جدى ٫صون جُىٍغَا والاعج٣اء بها .ولى ّ
ًاصا
َخ َُى ًٍّا ّ
للبُ٣ت ،ولكهضها اػصَا ًاعا لئلؾالم ّ
مهضثا ّ
و٢ىة للمؿلمحن ؤ٦بر وؤًٞل مً الظي وكاَضٍ الُىم ،لظلٞ ٪ةن وي٘ الٗالط
ِ
ِ
اإلاىاؾب ٌٗض مً ؤنٗب واٖ٣ض مغاخل الخسُُِ للضٖىة في ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت ،وطل ٪لخباًً مك٨التها وازخال ٝؤلىان وؤلؿىت
ؾ٩اجها ،وحٗضص ٖاصاتها وج٣الُضَا ،ألامغ الظي ٌؿخىظب ؤن ًدكض ال٣اثمىن ٖلى ؤمغ الضٖىة ظمُ٘ ظهىصَم وم٣ضعاتهم
ؤَم ؾبل الخهضي لخلِّ ٪ب
و٧ىاصعَم ومىاعصَم اإلااصًت في ؾبُل جد ٤ُ٣الُغٍ٣ت اإلاشلى لٗالظها ،مً ِّب
اإلاٗى٢اث والهٗىباث
هي:
 .1الخ٣ىي وؤلازالم هلل حٗةلى في ال٣ى ٫والٗمل ،وهبظ الاٞترا ١والخىاخغ ،والابخٗاص ًٖ اجبإ الهىي وًٖ ألاهاهُت والاهٟغاصًت
الٛلى والخٟ٨حر ،وبخؿان ّ
والاهتهاػٍت ،والتربُت ٖلى ال٣ضوة الخؿىت ،والتزام الخ٨مت واإلاىٖٓت الخؿىت ،والابخٗاص ًٖ ّ
الًٓ
باآلزغًٍ.
 .2الىعي بإؾالُب ألاٖضاء ووؾاثلهم اإلاسخلٟت ،وؤلاإلاام ب٣ٟه الىا ٘٢اإلادلي والخاعجي.
 .3الاَخمام باإلاسغظاث(الخغٍجُحن) ،وجُىٍغ اإلاىاهج الخٗلُمُت.
 .4الٗىاًت بة٢امت اإلاكغوٖاث ٖلى اليؿ ٤ؤلاؾالمي ،ومىاؾاة اإلادخاظحن ،والخس ٠ُٟمً مٗاهاتهم وجشبُذ ؤ٢ضامهم.
ّ
الاعججالُت.
 .5الخسُُِ للضٖىة ؤلاؾالمُت ٖلى اٖخباع ؤجها ج٩لُ ٠عباوي .وجٟاصي ألازُاء
وألاَمُتّ ،
ّ
ٞاألوً ٫غجبِ باإلاؿاخت الؼمىُت ،وآلازغ
 .6ج٣ضًم ألاولىٍاث والخضعط في جىُٟظَا ،ومغاٖاة ظاهب ؤلالخاح،
بالُ٣مُت.
 .7الاَخمام باللٛاث ألاظىبُت بجاهب اللٛت الٗغبُت لدؿهُل ٖملُت الخٟاَم والخٗاون اإلاكتر.٥
ّ
واإلاغثُت ،وٖ٣ض
 .8جىىَ٘ الىؾاثل وألاؾالُب واإلاىاهج الضٖىٍت ،والاؾخٟاصة مً الىؾاثِ ؤلاٖالمُت اإلا٣غوءة واإلاـمىٖت،
ّ
ّ
الغؾمُت ؤمام الضٖاة؛ لُخم٨ىىا
الٗلمُت ،وؤلا٦شاع مً الضوعاث الضٖىٍت والتربىٍت وؤلاصاعٍت ،و٦ؿغ خاظؼ اللٛاث
الىضواث
ّ ًا
مً بظاصتها جدضزا و٢غاءة.
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 .9جُىٍغ اإلاىاهج الضعاؾُت :بن ؤو ٫مغاخل الٗالط جخمشل في جدضًض اإلاىاهج التي ًم ً٨اجباٖها في الٗالط ،ومٗلىم ؤن اإلاىاهج
جغج٨ؼ ٖلى الٗ٣ل وال٣لب والخىاؽ ،وٖلى يىء طلً ٪م ً٨ؤن ه٣ى ٫بن اإلاىاهج بما ؤن ج٩ىن مىاهج ٖ٣لُت ؤو ٖاَُٟت ؤو
ٖلمُت ججغٍبُت.
ي
 .10جدضًض الجهاث اإلاىٟظة :بن آزغ مغاخل الخسُُِ جخمشل في جدضًض الجهاث اإلاىىٍ بها جىُٟظ الٗملُت الضٖىٍت وجخمشل :ٝ
اإلاىٓماث والجمُٗاث والغوابِ الضٖىٍت ،والجماٖاث ؤلاؾالمُتووؾاثل ؤلاٖالم الغؾمُت والكٗبُت.
 .11ججضًض الخُاب الضًجي وؤلاٖالميً :ىدكغ في بٞغٍُ٣ا ؤهماٍ مً الخُب الضًيُت ًم ً٨حؿمُخه بالخُب الخ٣لُضًت" والظي
ًا
ًغجبِ ٦شحرا بصخهُت ٖالم الضًً ،لظل ٪جسخل ٠ججاعب ؤلامالح الضًجي في بٞغٍُ٣ا ،وَى ما ًجٗل الخضًض ًٖ ؤهماٍ
ًا
ًا
الخُاب الضًجي ؤو ؤلاٖالمي ؤمغا مدٟىٞا باإلاساَغ وعبما ٌٗؼي طل ٪بلى الازخال ٝالىاظم ًٖ وي٘ اإلاؿلمحن ٦إٚلبُت ؤو ؤ٢لُت
صازل اإلاجخم٘ٞ .شمت مىاٌَِٗ ٤ل ٞحها اإلاؿلمىن ؤٚلبُت ،ومىاَ ٤ؤزغي ٌٗاوي ٞحها اإلاؿلمىن مً وي٘ ألا٢لُت وٍسخل ٠ز٣ل
ًا
َظٍ ألا٢لُت و٣ٞا إلاُٗاع الخٗلُم ؤو الخإزحر الا٢خهاصي .وٖلُه ٞةن صعاؾت خغ٧اث ؤلانالح ًسخل ٠في مجخم٘ قما ٫بٞغٍُ٣ا
ًا ًا
ًٖ وا ٘٢الخُاة في ٚغب وقغ ١وظىىب بٞغٍُ٣ا .ومً ظهت ؤزغي ٞةن اإلاازغاث الضازلُت والخاعظُت ٢ض جلٗب صوعا مهما في
ًا
هجاح ؤو ٞلٖ ٫مل الضٖىة هٓغا إلزخال٢ ٝاٖضة الخإًُض الكٗبي والخإزحر الؿُاسخي .لظل ٪هجض ؤن بٞغٍُ٣ا حٗاوي ألامغًٍ:
الاه٣ؿام الكضًض هدُجت لخإزحر الاؾخٗماع الٛغبي ،والخباًً خى ٫ألا٩ٞاع والاًضولىظُاث.
 .12خهغ اإلاىٓماث واإلايكإث الضٖىٍت الٗاملت في بٞغٍُ٣اً :جب ؤن ج٩ىن َىا ٥اخهاثُت ص٣ُ٢ت ًٖ ٖضص اإلاىٓماث
والجمُٗاث الضٖىٍت الٗاملت في اإلاجا ٫الضٖىي ؤو الخضمي الاظخماعي إلاٗغٞت وؿبت الىظىص الٟٗلي لها،وَظا بضوعٍ ًجٗل
ال٣اثمحن ٖلى ؤمغ الضٖىة في بٞغٍُ٣ا ٖلى بِىت مً ؤمغَم٦ .ما ؤن خهغ اإلاىٓماث الضٖىٍت ٌؿهل ٖملُت الخيؿُُٞ ٤ما بُجها،
ًا
وٍاصي بلى ؤن ً٨مل بًٗها ٖمل البٌٗ آلازغ مما ًىٗ٨ـ بًجابا ٖلى وكغ ؤلاؾالم ،والٗمل ٖلى قغح وجىيُذ حٗالُمه،
وَى بمشابت ال٣لب لؤلمت الاؾالمُت بط في نالخها نالح ألامت وفي ٢هىعَا ؤو يمىعَا ؤو يٟٗها بلى ٞؿاص ألامت.
زاجمت
ؤ٦ضث الضعاؾت ؤن اهدكاع ؤلاؾالم في بٞغٍُ٣ا ٌؿحر بسُى زابخت ًٖ ٚحرَا مً ألاصًان الؿماوٍت والخ٣لُضًت ،وبن ص ٫طل٪
بهما ًضٖ ٫لى بؿاَت حٗالُمه التي ال حؿخٗصخى ٖلى الٟهم ،ول٩ىهه ً٣ىم ٖلى الىؾُُت والخىاػن في الخُاة الغوخُت واإلااصًت.
ومً بؿاَخه ًجض ٧ل ٞغص ما ًغو ١له في هٟؿه مً اإلاؿاواة والٗضالت ،وهبظ الخٟغ١ة الٗىهغٍتٞ ،لم ج ً٨مؿحرة الضٖىة
ؤلاؾالمُت مجغص ز٣اٞت بل ُٖ٣ضة وخًاعة.
حضو ٫ع٢م(ً :)1ىضر ٖضص اإلاؿلمحن في ال٣اعة الؿمغاء.
الغ٢م

اإلاىُ٣ت

1
2
3
4
5
6

وؾِ بٞغٍُ٣ا
قغ ١بٞغٍُ٣ا
ٚغب بٞغٍُ٣ا
قما ٫بٞغٍُ٣ا
حىىب بٞغٍُ٣ا
اإلاجمىٕ

مؿلمىن
284,158,523
238,939,619
128,539,024
215,792,442
164,332,273
1,031,761,881

وؿبت اإلاؿلمحن%
107,395,823
65,856,931
65,292,195
197,101,919
11,395,947
447,042,815
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%6.489 %37.79
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%3.945 %50.80
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%0.688 %6.93
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٢اثمت اإلاغاح٘:
-1ببغاَُمٖ،بضهللا ٖبضالغاػ(١بضون جاعٍش)"،اهدكاع ؤلاؾالم في ٚغب بٞغٍُ٣ا"،الضاع الٗغبُت لل٨خب،1ٍ ،ال٣اَغة.
-2ب٨غ،ؾُض ٖبضال٨غٍم(بضون جاعٍش)"،ألا٢لُاث اإلاؿلمت في بٞغٍُ٣ا"،مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث الاؾتراجُجُت،1ٍ ،ال٣اَغة.
1980م)"،جاعٍش ٦ك ٠بٞغٍُ٣ا"،م٨خبت ألاهجلى اإلاهغٍت،1ٍ،ال٣اَغة.
-3الجمُل،قىقي(
1984م)" ،ؤلاؾالم في ممال ٪وبمبراَىعٍاث بٞغٍُ٣ا الؿىصاء" ،ال٣اَغة ،بحروث :صاع ال٨خاب اإلاهغي ،صاع
-4ظىان ظىػٍ(٠
ال٨خاب اللبىاوي1. ٍ،
1996م)"،الخٗضصًت وؤػمت بىاء الضولت في بٞغٍُ٣ا ؤلاؾالمُت"،مغ٦ؼ صعاؾاث اإلاؿخ٣بل،
-5خؿً،خمضي ٖبضالغخمً(
ٍ،1ال٣اَغة.
1991م)"،ؤوعبا والخسل ٠في بٞغٍُ٣ا"،جغظمت ؤخمض ال٣هحر،مُبٗت ٖالم اإلاٗغٞت،ال٩ىٍذ2.ٍ،
-6عوصوي ،وآزغون(
1966م)"،اؾخٗماع ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت واؾخ٣اللها"،صاع اإلاٗغٞت،1ٍ ،ال٣اَغة.
-7عٍاى،ػاَغ(
2004م)"،ؾاا ٫الخجضًض في الخُاب ؤلاؾالمي اإلاٗانغ"،صاع اإلاضاع ؤلاؾالمي،بحروث،لبىان.
 -8ػٍاصة،عيىان(
1975م)"،عخالحي بلى الضًاع ؤلاؾالمُت :بٞغٍُ٣ا اإلاؿلمت" ،الضاع الؿٗىصًت لليكغ،1ٍ،ظضة.
-9نٟىان،مدمض مدمىص(
2002م)"،ؤلاؾالم في بٞغٍُ٣ا ووا ٘٢اإلاؿُدُت والضًاهت الخ٣لُضًت"،م٨خبت ألاهجلى اإلاهغٍت،
 -10مجاَض،خىعٍت جى(٤ُٞ
ٍ،1ال٣اَغة.
-

1984م)"،اهدكاع ؤلاؾالم في ال٣اعة بٞغٍُ٣ا"،م٨خبت الجهًت اإلاهغٍت،2ٍ ،ال٣اَغة.
مدمىص،خؿً ؤخمض(

1998م)"،بٞغٍُ٣ا وؤلاؾالم والٛغب ٖلى ؤٖخاب ٖهغ حضًض"،جغظمت نبخي ٢ىهىة ،وآزغون،مغ٦ؼ
 مؼعوعيٖ،لي(صعاؾاث اإلاؿخ٣بل ٍ،2ال٣اَغة.
-

1963م)" ،جاعٍش ألاصًان وٞلؿٟتها"،صاع م٨خبت الخُاة،1ٍ،بحروث،لبىان.
الهاقميَ،ه(
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جىمُت اإلاىاَ ٤الجبلُت باإلاٛغب:الىا ٘٢وآلاٞا١
صٖ.بض الؿالم بىَال/٫هُابت وػاعة التربُت الىَىُت،ال٣ىُُغة،اإلاٛغب

ملخو:
حٗخبر الجبا ٫اإلاٛغبُت مً ؤَم اإلاجاالث ٚجى وجىىٖا مً خُض اإلاىاعص الُبُُٗت والاظخماُٖت والش٣اًٝت … بال ؤجها حٗخبر ٦ظل٪
مً ؤيٗ ٠اإلاجاالث الجٛغاُٞت في اإلاٛغب جىمُت خُض عا٦مذ الٗضًض مً مٓاَغ الخإزغٞ .الؿُاؾاث الخىمىٍت التي اجبٗتها
الضولت مىظ الاؾخ٣ال ٫بلى آلان حٗاَذ م٘ َظٍ اإلاجاالث مً ػاوٍت التهمِل عٚم بٌٗ اإلاداوالث اإلاددكمت ،وبالخالي اػصاصث
مكا٧ل الجبا ٫اؾخٟداال .بن عص الاٖخباع لهظٍ اإلاجاالث ًخُلب مً الٟاٖلحن الٗمىمُحن الخسلي ًٖ َظٍ اإلا٣اعبت الاهخ٣اثُت في
حٗاملهم م٘ اإلاجاالث الىَىُت وبلىعة مكاعَ٘ جغابُت بظغاثُت حؿعى بلى جد ٤ُ٣الخىمُت اإلادلُت واإلاؿخضامت في اإلاىاَ ٤الجبلُت.

م٣ضمت:
اخخلذ الجبا ٫م٩اهت مخمًؼة في جاعٍش اإلاٛغب ،و٧اهذ صاثما جلٗب صوعا مدىعٍا في قتى اإلاجاالث؛ ؾُاؾُا :مىُل ٤ألاؾغ
الخا٦مت...؛ ا٢خهاصًا :ممغا اظباعٍا لل٣ىاٞل الخجاعٍت بحن الصخغاء والبدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ...؛ اظخماُٖا :بَاعا مخمحزا
للِٗل ًجم٘ بحن الغعي واؾخٛال ٫الٛابت والؼعاٖت وجغبُت الماقُت٦ ،ما جمحزث ؤًًا بةقٗإ صًجي وز٣افي َامَ ...ظا الضوع
اإلاخمحز للجبا ٫اإلاٛغبُت ؾِبضؤ في التراظ٘ م٘ جضَىع الخجاعة الصخغاوٍت وو٢ىٕ البالص جدذ الاؾخٗماع...
وحك٩ل خالُا الجبا ٫خىالي %26مً مجمىٕ مؿاخاث اإلاٛغب وجإوي ما ً٣غب %30مً الؿا٦ىت .وجخىٞغ ٖلى %35مً مج وٕ
ألاعاضخي الهالخت للؼعاٖت باإلاٛغب وحٗخبر ؤًًا زؼان اإلاٛغب مً اإلاُاٍ باخخًاجها لـ %70مً اإلاىاعص الؿُدُت وحٗض ٦ظل٪
مجمٗا للثرواث اإلاٗضهُت واإلاىاعص الُاُ٢ت...
وَٗخبر اإلادُِ الجبلي بَاعا لخضبحر الترار الُبُعي الجماعي ،وجغا٦م اإلاٗاع ٝواإلاهاعاث اإلادلُت٦ .ما ح٘جبر الجبا ٫مىَىا
مخمحزا للٟىىن الكٗبُت وز٣اٞاث مدلُت مخىىٖت وٚىُت ،حٗؼػ م٩اهت الغنُض الش٣افي الىَجي مً الخًاعة ؤلاوؿاهُتً ،خٗحن
نُاهتها وجشمُجها ٦ترار حي.
ًخطر بطا عٚم اخخال ٫الجبا ٫إلاى ٘٢مخمحز مً اإلاجا ٫الىَجي ٖلى مؿخىي اإلاىاعص والىُْٟت و البٗض الش٣افي والاظخماعي و
الا٢خهاصيٞ ،ةجها لم جىل خًها ال٩افي مً البرامج الخىمىٍت ،ألن الضولت ع٦ؼث مجهىصاتها بٗض الاؾخ٣الٖ ٫لى الُ٣اٖاث و
اإلاىاَ ٤التي جىٞغ قغوٍ الاؾدشماع اإلاغبذ والترا٦م اإلاالي (الؿاخل ألاَلسخي ألاوؾِ ،اإلاضاعاث اإلاؿُ٣ت ،مىاَ ٤البىع اإلاالثم)
بِىما ْلذ با١ياإلاىاَ ٤ومً يمجها الجباٖ ٫لى الهامل عٚم بٌٗ الخضزالث اإلادضوصة.
ؾىٗمل زالَ ٫ظٍ اإلاؿاَمت ٖلى ببغاػ اإلا٩اهت اإلاخمحزة التي جدخلها اإلاىاَ ٤الجبلُت في اإلاٛغب زم الخُغ ١بلى مىَ ٘٢ظٍ
اإلاىاَ ٤يمً الؿُاؾُاث الخىمىٍت.
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 .1جدضًض اإلاىاَ ٤الجبلُت باإلاٛغب وؤَمُتها:
ل٣ض جم جدضًض اإلاىاَ ٤الجبلُت باإلاٛغب ٖلى ؤؾاؽ الاعجٟإ والاهدضاع ٞخم اٖخباع اإلاجاالث التي ًٟى ١اعجٟاٖها 500متر
وطاث جًغؽ مهم مجاالث ظبلُت  .وجم ج٣ؿُم اإلاىاَ ٤الجبلُت بلى زالر مىاَ ٤ظبا ٫مىسًٟت اعجٟاٖها ًتراوح ما بحن500
 2000متر ظبا٫
 1500متر واٖخبرث اإلاىاَ ٤التي ًٟى ١اعجٟاٖها
 1000و
1000متر وظبا ٫مخىؾُت الاعجٟإ ٖلوَا ًتراوح ما بحن
و
ٖالُت.
وبىاءا ٖلى َظا جم جدضًض ؾب٘ ٦خل ظبلُت باإلاٛغب هي :الغٍ ،٠ألاَلـ اإلاخىؾِ ،ألاَلـ ال٨بحر ،ألاَلـ الهٛحر ،ظبل
ػعَىن ،ظبُالث ،وال٨خل الجبلُت الكغُ٢ت(بجي ًؼهاؾً و صبضو) .واٖخبرث الجماٖاث التي جسً٘ زلض مؿاختها لهظٍ اإلاٗاًحر
٧ 187741.16لم 2ؤي%26
"حماٖاث جضزل يمً الىُا ١الجبلي"ٞ .بلٛذ بظل ٪مجمىٕ اإلاؿاخاث الجبلُت اإلاٛغبُت خىالي
مً مجمىٕ مؿاخاث اإلاٛغب وجإوي ما ً٣غب %30مً الؿا٦ىت .
ُٖضصث الجماٖاث طاث الهبٛت الجبلُت في 714ؤي ما ٌٗاص ٫مً %46مً مجمىٕ الجماٖاث ،مجها 63خًغٍت .
حضو ٫ع٢م( :)1جىػَ٘ ال٨خل الجبلُت خؿب مؿاختها وٖضص الجماٖاث التي جخ٨ىن منها.
ال٨خل الجبلُت
الغٍ٠

ٖضص الجماٖاث

2

%

اإلاؿاخت الاحمالُت ب٩لم

%

202

28.29

26431.06

14.08

ألاَلـ اإلاخىؾِ 130

18.21

36063.00

19.21

الاَلـ ال٨بحر

249

34.87

83382.80

44.41

ألاَلـ الهٛحر

102

14.29

35088.00

18.69

4.34

6776.30

3.61

100

187741.16

100

باقي ال٨خل الجبلُت 31
اإلاجمىٕ

714

1يف فرنسا مت حتديد ادلناطق اجلبلية وفق معيارين اثنٌن:
االرتفاع أكثر من  600مرت بالنسبة لكتلة  .Rosgienوأكثر من  700مرت بالنسبة لباقي الكتل.االحندار جيب أال يقل عن .% 20-GABRIRL.W -sou la direction- (2001) : Montages et civilisation montagnardes, ellipses,
édition marketing S.A ; Paris; p 20
2وزارة الفالحة(" :)2000السياسة الخاصة بتنمية المناطق الجبلية والمحافظة عليها" ،ادلناظرة الوطنية للفالحة والتنمية القروية ،مطبعة بين يزناسن،
ص4
3
LAOUINA A (2005) :La montagne dans les plans nationaux sectoriels et dans la vision de
l’aménagement du territoire ; FLSH Rabat ; série colloques et séminaires 119 ; p 31
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00) : Politique pour la protection et développement de la montagne p10.0Source : Ministère charger des eaux et forêts(2
وجخىٞغ اإلاىاَ ٤الجبلُت ٖلى %35مً مجىٕ ألاعاضخي الهالخت للؼعاٖت باإلاٛغب وحٗخبر ؤًًا زؼان اإلاٛغب مً اإلاُاٍ باخخًاجها
لـ %70مً اإلاىاعص الؿُدُت وحٗض ٦ضل ٪مجمٗا للثرواث اإلاٗضهُت واإلاىاعص الُاُ٢ت ...وٍلخو اإلاُشا ١الىَجي ؤَمُت اإلاىاَ٤
الجبلُت بـ« ٦ما جىحض بها حل اإلاؿاخاث الٛابىٍت ،و حك٩ل زؼاها للمُاٍ ،وجدخًً وؿبت َامت مً الثروة الخُىاهُت و
اإلاٗضهُت٦ ،ما حك٩ل بَاعا مخمحزا لليكاٍ الؿُاحي ،باإلياٞت بلى ؤلاهخاج الٟالحي الظي ً٣ىم ٖلى ع٧اثؼ مخىىٖت بٟٗل
الخهاثو الاً٨ىلىحُت للمجا ٫الجبلي مً حهت ،وججضع خًاعة ٢غوٍت ٖغٍ٣ت بها ،م٨ىذ مً بلىعة ؤؾالُب ٞغٍضة في
بٖضاص اإلاجا ٫الٟالحي ،وخماًت التربت وجضبحر اإلاىاعص اإلااثُت ،و جغقُض اؾخٛال ٫اإلاغاعي والُٛاء الٛابىي واإلاخاح مً
الىخِل ،مً حهت زاهُت.
جبلىع ،في بَاع الخانُاث اإلادلُت ،عاٞض مً ؤٚجى عواٞض الث٣اُٞت اإلاٛغبُت خُث ق٩ل اإلادُِ الجبلي ٢اٖضة لٓهىع
جىُٓماث و جًامىاث احخماُٖت مخمحزة ق٩لذ ٖلى مضي ٢غون ؤؾاؾا لالوسجام الاحخماعي ،وبَاعا لخضبحر الترار
الُبُعي الجماعي ،وا٦بها جغا٦م اإلاٗاع ٝو اإلاهاعاث اإلادلُت التي ًم ً٨ؤن جخسظ في ْل اإلاهاٖب الغاَىت٦ ،مغج٨ؼ
الؾتراجُجُت بضًلت للذهمُت ٦ .ما حٗخبر الجبا ٫مىَىا مخحزا للٟىىن الكٗبُت و ز٣اٞاث مدلُت مخىىٖت وٚىُت ،حٗؼػ م٩اهت
الغنُض الث٣افي الىَجي مً الخًاعة ؤلاوؿاهُتً ،خٗحن نُاهتها وجثمُنها ٦ترار حي».
بالىٓغ بلى َظٍ ألاَمُت التي جدبىؤَا الجبا ٫يمً اإلاجا ٫اإلاٛغبي ٠ُ٦ ،حٗاملذ الضولت مٗها؟ وما مدلها مً الؿُاؾت
الخىمىٍت الىَىُت؟.
 .2مى ٘٢الجبا ٫يمً الؿُاؾاث الخىمىٍت اإلاٛغبُت:
ل٣ض ع٦ؼث الضولت مجهىصاتها بٗض الاؾخ٣الٖ ٫لى الُ٣اٖاث و اإلاىاَ ٤التي جىٞغ قغوٍ الاؾدشماع اإلاغبذ والترا٦م اإلاالي
(الؿاخل ألاَلىدُ٩ي ألاوؾِ ،اإلاضاعاث اإلاؿُ٣ت ،مىاَ ٤البىع اإلاالثم) بِىما ْلذ باقي اإلاىاَ ٤ومً يمجها الجباٖ ٫لى
الهاملَ.ظا اإلا٣ترب ُبجي ٖلى مىُ ٤ا٢خهاصوي ًاصي في الجهاًت بلى جىػَ٘ اإلاجا ٫بلى مىاَ ٤مىخجت هاٗٞت و٢ابلت ألن جضمج في
الا٢خهاص الٗهغي ،ومىاََ ٤امكُت ،ال جخىٞغ ٞحها َظٍ الكغوٍ .ل ً٨آلان َل َظا اإلاىُ ٤الػا ٫له ما ًبرعٍ؟ ؤلم جبُل
ألاؾباب التي زل٣خه؟ وما مى ٘٢اإلاجاالث الجبلُت مً ٧ل َظا؟
بن اإلاىُ ٤الظي خغ ٥اإلاؿاولحن لالَخمام باإلاىاَ ٤الجبُلت ٧ان بهض:ٝ
 و٢اًت الؿاٞلت ،ؤي الٗمل ٖلى جىٞحر الٓغو ٝلخؼن ؤ٦بر ال٨مُاث اإلام٨ىت مً اإلااء ،زانت وؤن بٌٗ الؿضوص بضؤث
حك٩ى مً مك٩لت الخىخل والى٣و مً بم٩اهاث الخسؼًٍ.
 و٢اًت الٗالُت ،ؤي الٗمل ٖلى الخٟاّ ٖلى ؤجغبت الؿٟىح مً الًُإ ،وٖلى ؤلام٩اهاث ؤلاهخاظُت لهظٍ ألاعاضخي اإلاىدضعة،
بل ج٣ىٍم مؿلؿل الخضَىع وفي الى٢ذ هٟؿه جدؿحن ْغوِٖ ٝل الؿ٩ان بًمان بهخاظُت ٖالُت ؤ٦ثر.
ًخطر ؤن مكاعَ٘ جىمُت اإلاىاَ ٤الجبلُت ٧ان الٛغى ألاو ٫مجها الخ٣لُل مً ٖامل الاهجغا ٝلخماًت الؿاٞلت ،وزانت
ًا
الخجهحزاث اإلااثُت وال٨هغباثُت ،ولم تهض ٝؤؾاؾا بلى جىمُت الجبل .وْلذ ظل الاؾدشماعاث الغؾمُت مىظهت للخجهحز اإلااجي،

1وزارة إعداد الرتاب الوطين (" :)2001الميثاق الوطني إلعداد التراب" ،ص .44
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بِىما بُ٣ذ اإلاغجٟٗاث الجبلُت مهمكت .ومىظ ؤن ْهغث بىاصع العجؼ اإلااجي ٖلى اإلاؿخىي الىَجي ،بضؤ ؤلاخؿاؽ بلؼوم
الاَخمام بهظٍ اإلاجاالث الهامكُت.
ًم ً٨حسجُل مجمىٖت مً اإلاالخٓاث بسهىم الؿُاؾت الخىمىٍت اإلاُب٣ت اججاٍ اإلاىاَ ٤الجبلُت :
َؼالت ٖلى مؿخىي اإلاكاعَ٘ اإلاىظهت لخىمُت اإلاىاَ ٤الجبلُت م٣اعهت م٘ ما وْ ٠باإلاجاالث اإلادٓىْت َبُُٗا.عٚم الخهىنُت التي جمحز َظٍ اإلاىاَ( ٤الُ٣ـ ،الخًغؽ ،)..والتي ج٣لل مً بم٩اهُاث الاؾدشماع بهاٞ .ةن الضولت ال جمحزَاًٖ باقي ألا٢الُم بل جسًٗها إلاباصت ؾُاؾت الخىمُت التي جُب٣ها ٖلى اإلاىاَ ٤الؿهلُت.
اإلاكاعَ٘ التي اؾخٟاصث مجها بٌٗ اإلاىاَ ٤الجبلًت – وٖلى ٢لتها-ؤزبدذ مدضوصًت هخاثجها ،ألجها لم جضزل في بَاع ؾُاؾتقمىلُت لخىمُت اإلاجا ٫الجبلي٩ٞ ،اهذ بظل ٪مدضوصة مً ظهت واهخ٣اثُت مً ظهت ؤزغي.
ًخطر بطا ،عٚم اخخال ٫الجبا ٫إلاى ٘٢مخمحز مً اإلاجا ٫الىَجي ٖلى مؿخىي اإلاىاعص والىُْٟت والبٗض الش٣افي والاظخماعي
والا٢خهاصيٞ ،ةن الضولت اَملذ َظٍ اإلاجاالث مً ؾُاؾتها الخىمىٍت ولم ج ً٨يمً ؤولىٍاتها.
ل ً٨جشحر الؿُاؾت الجبلُت الاهدباٍ بلى بٌٗ الهٗىباث والٗغاُ٢اللتي جدض مً جىمُت واػصَاع الجبا ٫واإلاىاَ ٤الجبلُت
اإلاٛغبُت ٖلى عؤؾها:
 الىمى الالمخ٩افئ بحن الجبا ٫وبحن بُ٣ت التراب الىَجي وزانت اإلاىاَ ٤الؿاخلُتوالؿهى ٫التي خُٓذ بخجهحزاث ؤؾاؾُتمهمت.
 الخضَىع اإلادؿاعٕ للمىاعص الُبُُٗتبالجبا ٫هدُجت التزاًض الضًمٛغافي وٖىامل ؤزغيٞ .هىا ٥اهدؿاع للٛابت بدىالي 31ؤل٨َ ٠خاع ؾىىٍا واهجغا ٝخىالي 100ملُىن ًَ مً التربت ؾىىٍا.
وٖمىما ًم ً٨جلزُو بق٩الُت الجبا ٫في زالزت عَاهاث ٦بري مترابُت ُٞما بُجها هي :
 الغَان اإلاجالي :وٍترجب ًٖ الخٟاوث الهغٍذ ،بحن الخ٣ضم الخانل في ججهحز وجىمُت اإلاجاالث الؿهلُت والؿىاخل مً
ظهت ،وجإزغ اإلاجاالث الجبلُت مً ظهت زاهُت.
 الغَان الا٢خهاصي :وٍخطر في يٗ ٠وَؼالت اؾدشماع اإلاىاعص الطخمت التي جؼزغ بها الجبا ،٫ألامغ الظي ًاصي بلى
يٗ ٠ؤلاهخاط ومدضوصًت ٞغم الكٛل .بل ال ججض الىاعصاث اإلاالُت الخاعظُت هٟؿها ؤلاَاع اإلادلي الؾدشماعَا .لظا هجض
الؿ٩ان ًًٟلىن الهجغة هدى اإلاضن وٍخسلىن ًٖ ٢غاَم.
 الغَان البُئي :وٍخمشل في يُإ الٗضًض مً اإلاىاعص ،وجضَىع ؤوؾاٍ بُئُت ،و٣ٞضان جغار بً٩ىلىجي وز٣افي .ومً ؤزُغ
ما ًهِب الجبل جىا٢و ال٨مُاث اإلااثُت التي ًؼوص بها الؿهى ٫اإلاجاوعة ،ألامغ الظي ًُغح بق٩الُت مؿخ٣بل َظٍ اإلاجاالث
الىامُت هٟؿها.
1حلسن جنان( ":)1990إشكالية التنمية المحلية في المناطق الجبلية وىوامشها " ،رللة كلية اآلداب تطوان ،العدد  4خاص بندوة جبال الريف  :اجملال
واالنسان ،ص .52/51
الناصري زلمد (" :)2003الجبال المغربية ،مركزيتها – ىامشيتها-تنميتها" ،منشورات وزارة الثقافة ادلغربية الرباط .ص.207

3العوينة عبد اهلل ( ": )2001التنوع المجالي  :حتمية إعداد التراب من أجل التكامل بين الجهات " ،ورد يف رللة التاريخ الع ريب ،العدد  17شتاء
 ،2001مطبعة النجاح اجلديدة الدار البيضاء ،ص.160-159
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مً ؤظل ججاوػ َظا اإلاىُ،٤البض مً وي٘ ؾُاؾت للجبا ٫حٗجى بسهىنُاث ٌطٍ اإلاجاالث ،وجدض مً جضَىع مىاعصَا
وحصج٘ ٖلى اؾخٗما ٫جل ٪اإلاىاعص اؾخٗماال ٖ٣الهُا واإلادآٞت ٖلحها بضال مً اؾخجزاٞها ،ؾُاؾت ججهًبالخىمُت اإلاؿخضامت
للمىاَ ٤الجبلُت وجسلًٞ ٤اء مخمُلؿا٦ىت الجبا ٫و٧ل مً ًإجُةلحهم مً بُ٣ت اإلاىاَ ٤وبالخالي ج٣لو الٟجىة الا٢خهاصًت
والاظخماُٖت بحن الجبالىبُ٣ت مىاَ ٤التراب الىَجي.
و٢ض ؤوعص اإلاُشا ١الىَجي إلٖضاص التراب ظملت مً اإلاداوع الاؾتراجُجُت مً ؤظل بٖضاص وجىمُت اإلاىاَ ٤الجبلُت وهي :
 جدؿحن ْغوِٖ ٝل وجضُٖم ٞغم الاؾدشماع باإلاىاَ ٤الجبلُت.
 اٖخماص الخىمُت اإلاىضمجت وب٢امتها ٖلى ؤؾاؽ اإلاكاع٦ت الىاؾٗت للؿ٩ان.
 ج٣ىٍت وجىىَ٘ ال٣اٖضة الا٢خهاصًت للمضن الجبلُت.
 جُىٍغ البدض الٗلمي خى ٫اإلاجاالث الجبُلت.
وبُٛت جُبَُ ٤ظٍ الاؾتراجُجُت ؤوصخى بةخضار :
٢اهىن جىمُت اإلاىاَ ٤الجبلُت؛اإلاسُِ اإلاضًغي إلٖضاص وجىمُت اإلاىاَ ٤الجبلُت؛ الى٧الت الىَىُت لخىمُت اإلاىاَ ٤الجبلُت
ولجان ال٨خل؛ نىضو ١وَجي لخضُٖم وجىمُت باإلاىاَ ٤الجبلُت.
َظٍ الا٢تراخاث صٖمها الخهمُم الىَجي إلٖضاص التراب بخإُ٦ضٍ ٖلى زل ٤و٧الت زانت لخىمُت اإلاىاَ ٤الجبلُت وبخضار
لجىت الجبل .
وآلان وبٗض مغوع ٖ٣ض مً الؼمان الػالذ اإلاجاالث الجبلُت حِٗل نٗىباث ٖضًضة ،وظمُ٘ َظٍ الا٢تراخاث والخىنُاث
ْلذ مدِ ه٣اف وججاطباث بحن الٗضًض مً الٟاٖلحن ولم جغي الىىع بٗض.
زاجمت:
بن وا ٘٢الخىمُت باإلاىاَ ٤الجبلُت ببالصهاٖامتً ،دُلىا مباقغة ٖلى ؤوياٖاظخماُٖت ،ا٢خهاصًت وبُئُت َكت في جضَىع
مؿخمغ ًهٗب الخيبا بمؿخ٣بلها ٖلى ألامض اإلاخىؾِ والبُٗض ما لم ًباصع الؿاَغًٍ ٖلى الكإن الٗامبالجهىى بإويإ
الؿا٦ىت.
بن جىمُت اإلاىاَ ٤الجبلُت ٌؿخضعي اؾخدًاع ألابٗاص الاظخماُٖت واإلاجالُت وجبجي م٣اعبت ظضًضة ٢ىامها الٗضالت الاظخماُٖت
والتي حك٩ل صٖامت ٢ىٍت إلُٖاء البٗض الخىمىي لهظٍ اإلاىاَ ٤الجبلُت مضلىله الخ٣ُ٣ي اهُال٢ا مً مباصيء الٗض ٫وؤلاههاٝ
والخ٩اٞل الاظخماعي والخًامً الىَجي .وج٣خطخي ٦ظل٩اٖخماص اؾتراجُجُت وَىُت واضخت اإلاٗالم مدضصة البرامج ٌكاع ٥في
الاؾذاجُجُت ٢ىتها
بٖضاصَا زبراء مسخهىنٞ ،اٖلىن ا٢خهاصًىن واظخماُٖىن ،ممشلى الؿ٩ان اإلاٗىُحن ختى ج٩ىن لهظٍ
ع
ومىاٖتها ومهضاُ٢تها و٢ابلُتها للخىُٟظ بخٗبئت قاملت ومخ٩املت للُا٢اث البكغٍت واإلااَالث الُبُُٗت التي جخىٞغ ٖلحها َظٍ
اإلاىاَ ٤الجبلُت.
1مديرية إعداد الرتاب ( ":)2001الميثاق الوطني إلعداد التراب" ،ص .45
 2نفسو ص.46

 3مديرية إعداد الرتاب (" :)2004التصميم الوطني إلعداد التراب" ،ص.15
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َظٍ الاؾتراجُجُت الىَىُتمً قإجها جدؿحن ْغوِٖ ٝل ؾا٦ىت اإلاىاَ ٤الجبلُت والجهىى بماَالتها الا٢خهاصًت
والش٣اًٝت والبُئُت حٗؼٍؼا للخأػع الاظخماعي ولخًامً اإلاجالي في ؤ ٤ٞبعؾاء همىطط مجخمعي مخًامً ومخىاػن بُٛت عص الاٖخباع
لهظٍ اإلاىاَ ٤التي ْلذ حٗاوي مً التهمِل وؤلاَما .٫وبلىعة مكاعَ٘ جغابُت بظغاثُت حؿعى بلى جد ٤ُ٣الخىمُت اإلادلُت
واإلاؿخضامت في اإلاىاَ ٤الجبلُت.
٢اثمت اإلاغاح٘:
 ": )2001الخىىٕ اإلاجالي :خخمُت بٖضاص التراب مً ؤحل الخ٩امل بحن الجهاث" ،وعص في مجلت الخاعٍش
) الٗىٍىت ٖبض هللا(
 ،2001مُبٗت الىجاح الجضًضة الضاع البًُاء.
الٗغبي ،الٗضص 17قخاء
 " :)1990بق٩الُت الخىمُت اإلادلُت في اإلاىاَ ٤الجبلُت وَىامكها" ،مج لت ٧لُت آلاصاب جُىان ،الٗضص 4
) لخؿً ظىان(
زام بىضوة ظبا ٫الغٍ :٠اإلاجا ٫وؤلاوؿان.
 ":)2004الخهمُم الىَجي إلٖضاص التراب".
) مضًغٍت بٖضاص التراب (
" :)2001اإلاُثا ١الىَجي إلٖضاص التراب".
) وػاعة بٖضاص التراب الىَجي (
 ":)2000الؿُاؾت الخانت بدىمُت اإلاىاَ ٤الجبلُت واإلادآٞت ٖليها" ،اإلاىاْغة الىَىُت للٟالخت والخىمُت
) وػاعة الٟالخت(
ال٣غوٍت ،مُبٗت بجي ًؼهاؾً.
 ":)2003الجبا ٫اإلاٛغبُت،مغ٦ؼٍتها – َامكُتها-جىمُتها" ،ميكىعاث وػاعة الش٣اٞت اإلاٛغبُت الغباٍ.
 )6الىانغي مدمض (
7) GABRIRL.W -sou la direction- (2001) : Montages et civilisation montagnardes, ellipses, édition marketing S.A ; Paris.
8) LAOUINA A (2005) : La montagne dans les plans nationaux sectoriels et dans la vision de l’aménagement du

territoire ; FLSH Rabat ; série colloques et séminaires 119 .
9) Ministère charger des eaux et forêts(2000) : Politique pour la protection et développement de la montagne.
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قاجاَ ٫ىٍى ٥في ٖهىع ما ٢بل الخاعٍش
ص .ػٍيب ٖبض الخىاب عٍاى زمِـ/حامٗت ؤؾىان ،مهغ

ملخو :
قاجاَ ٫ىٍى ٥ؤَم مضن الٗهغ الدجغي الخضًض في بالص ألاهايى ،٫وٖغٞذ باؾم مضًىت اإلاٗابض واإلا٣انحر ل٨ثرة مٗابضَا
التي بلٛذ خىالي ؤعبٗحن مٗبضا ،وجمحزث قاجاَ ٫ىٍى ٥ؤًًا بمـا٦جها التى ٧اهذ مؿخُُلت الك٩ل ،مخ٣اعبت مً بًٗها
البٌٗ ومىخٓمت الك٩ل ،و٧ان الضزى ٫بلحها ًخم مً ؤٖلى ًٖ َغٍ ٤ؾلم زكبى مخدغ ، ٥و٧اهذ ؤٚلب اإلاؿا ً٦جخ٩ىن مً
حجغة عثِؿُت للمِٗكت بملخ٣اتها،وع ً٦ؤقبه بم٣هىعة للٗباصة ٧ان في ؤٚلب ألاخُان ؤقبه بمهلى بن صر الخٗبحر ،و١ص
وضخذ ُٞه بكضة الٗباصة الخُىاهُت الؾُما ٖباصة الشحران ،بط ٖثر في الٗضًض مً جل ٪اإلا٣انحر ٖلى ظماظم زحران ؤو
مهاَب َُيُت زُدذ ٖلى ظاهبحها ٢غون زحران خُ٣ُ٣ت ،و٦شحرا ما ٧ان ًخم جشبُذ جل ٪ال٣غون في ظماظم مجهاة مً الُحن
ومشبخت ٖلى ظضعان جل ٪اإلا٣انحر ٦ةقاعة بلى الخ٣ضٌـ لظل ٪الخُىان الظي ٧ان ًغمؼ للخهىبت وال٣ىة ،و٧ان له مهابخه
و٢ضاؾخه لضي ؾ٩ان الٗهغ الدجغي الخضًض في قاجاَ ٫ىٍى.٥
َظا ول٣ض ٖغٞذ ٖباصة الغبت ألام ؤًًا ،وٖثر ٖلى الٗضًض مً الضمى ألاهشىٍت ع٦ؼ ٞحها الٟىان ٖلى الؿماث ألاهشىٍت  ،و٧اهذ
في ؤٚلبها لؿُضاث بضًىاث عبما ق٩لذ م٘ ٖباصة الشىع جألٟا في ال٨ٟغ الضًجى الٗ٣اثضي اإلاغجبِ بمٗاوي الخهىبت والخُاة لضي
ؾ٩ان قاجاَ ٫ىٍى ٥في ٖهىع ما ٢بل الخاعٍش .
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :اإلاؿ، ً٨اإلاٗبض ،اإلا٣هىعةٖ ،باصة الشحران ،الخهىبت ،الغبت ألام.
م٣ضمت :
ج ٘٣قاجاَ ٫ىٍى ٥ظىىب ألاهايى ٫وهي جاعر بالٟترة مً  7000بلى . ١ 5600م  ،ول٣ض يم اإلاى ٘٢ازىتي ٖكغ ؾىٍت
ؤزغٍتِ ّ ،ؤعزذ بالٗهغ الدجغي الخضًض الٟساعيً.خإل ٠اإلاى ٘٢مً بُىث مؿخُُلت الك٩ل مً الُحن قُضث ٖلى ؤؾاؽ مً
الدجاعة،ولم ً ً٨لهظٍ البُىث ؤبىاب ،خُض عبما ٧ان ًخم الضزى ٫مً الؿ ٠٣بىاؾُت ؽلم مً الخكب (.ق٩ل.)1:

 -1سلطان زلسن " ،عصورما قبل التاريخ" ،جامعة دمشق  ، 2007-2006 ،ص222
2
Mellaart,J, Earliest Civilizations in the Near East , London,1965, P45.
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(ق٩ل :)1:عؾم جهىعي للمؿا ً٦مؿخُُلت الك٩ل ،اإلاكُضة مً الُحن ،قاجاَ ٫ىٍى.٥
ّ
ّ
ػوصث البُىث
ػوصث ٧ل ٚغٞت بمهُبت مُلُت بالجو ومضَىهت باللىن ألاخمغ٧ ،اهذ حؿخٗمل للجلىؽ ؤو الىىم٦،ما ِ
ِ
باإلاىا٢ض وٞخداث التهىٍت.
ًا
و٧اهذ اإلاؿاٞ ً٦حها مىخٓمت ا٫ق٩ل ٚالبا ومً اإلاالخٔ ؤن ٧ل اإلاىاػ٧ ٫اهذ م٩ىهت مً َاب ٤واخض٦ ،ما ٧اهذ بٌٗ اإلاىاػ٫
مؼوصة ببرط للتهىٍت خُض ٧ان الاجها ٫بحن الؿ٩ان ًخم ٞى ١ألاؾُذ اإلاسخلٟت الاعجٟإ م٘ مالخٓت ؤن مؿا ً٦اإلاى٢ ٘٢ض بىِذ
ٖلى مىدضعاث الهًبت .
ًدب٘ هٓام الٗماعة في َظا اإلاى ٘٢هٓام ا٫همىطط اإلاخ٨غع٣ٞ،ض بىِذ اإلاؿا ً٦والهىام٘ ٖلى ؤؾاؽ مً اللبن ٖىض ٣ٞضان
الدجاعة و٧اهذ ؤق٩ا ٫اإلاؿا ً٦مؿخُُلت وجخمحز بةياٞت ٚغ ٝللخسؼًٍ ل٩ل مجز.٫
و٧ان ٧ل مؿً ً٨خ٩ىن مً ٚغٞت ؤو ٚغٞخحن امامُخحن لالهخٓاع ،و٧ان َى ٫اإلاجزً ٫تراوح ما بحن 5بلى  10م و٧اهذ مؿاخت ٧ل
حجغة 25م و٧اهذ الجضعان مهىىٖه مً الجو وألاعيُت حُٛى بال٣ل وَىاٖ ٥ضص مً الٛغ ٝالغاجٗت التى ػًٍ ظضعاجها
والتى ٧اهذ مىدىجت هدذ باعػ ٖلى الجضعان.
جسُُِ اإلاؿ ً٨والك٩ل الضازلي له :
الخه٣ذ اإلاىاػ ٫اإلاؿخُُلت الك٩ل بًٗها ببٌٗ بدُض لم ًب ٤مؿاخه للكىاعٕ ؤو ألاػ٢ت وعبما ٧ان َظا ألؾباب صٞاٖه
و٧اهذ مخاهت الجضعان بمجزلت مخاهت الجضاع الضٞاعي ،ولم جَ ً٨ىا ٥بم٩اهُت الىنى ٫بلى اإلاىاػ ٫الىاٗ٢ت في الضازل بالًٖ

1-

EICHMAN,W.C., “CATAL HUYUK” , in : Gnosis Magazine ,Spring 1990; Mellaart,J,
Earliest Civilizations in the Near East , London,1965, P.45.
 -2ىبة زلمود سيد أمحد  ،مرجع سلبق  ،ص . 367
 -3نفس ادلرجع ،ص . 368
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َغٍ ٤الؿ ٠٣خُض اؾخٗان الؿ٩ان بالؿاللم للهٗىص في ؤزىاء الخغوط مً بُىتهم و٢ض ٖثر ٖلى ب٣اًا الؿاللم ٦ضلُل ٖلى
طل( . ٪ق٩ل)2:

( ق٩لَ :)2بُٗت الخُاة في اإلاى ٘٢الؿ٨جى بكاجاَ ٫ىٍى. ٥
و٧ان اإلاؿً ً٨خإلٖ ٠اصة مً ٚغٞت عثِؿُت وٚغٞت ؤو ٚغٞخحن ؤمامُخحن لالهخٓاع  ،ؤما َى ٫اإلاجز٩ٞ ٫ان ًتراوح ما بحن 10-5
م ،وٖغيه ما بحن  6 – 4م  ،و٧اهذ الجضعان مكُضة مً الجو وألاعيُت حُٛى بال٣ل  ،ؤما مً خُض الدجم ٞةن البُىث
جسخل ًٖ ٠بًٗها مما ٌكحر بلى اإلاؿخىي الاظخماعي ألصخابها و٧اهذ ٧ل ٚغٞت مؼوصة بمىهخحن ٖلى ألا٢ل ،اإلاىهت الغثِؿُت
مجها مداَت بةَاع زكبي ومُلُت بالجو ومضَىهت باللىن ألاخمغ٦،ما ههبذ ص٦ت مغجٟٗت ٖىض جهاًت اإلاىهت الغثِؿُت
و٧اهذ َظٍ اإلاىهت حؿخٗمل ٦إعٍ٨ت للجلىؽ ؤو للٗمل ؤو للىىم ،و٧اهذ الخهغ حُٛي ؤعيُاث الٛغ ٝؤما ً٢اء خاظاث
ؤلاوؿان الصخُت ٩ٞان ًخم زاعط اإلاجز ٫في مىاػ ٫مهجىعة ؤو في ٞىاء نٛحر و٧ان ٌؿخٗمل ؤًًا ٦مسؼن للىٟاًاث اإلاجزلُت
والغماص والٗٓام وخُام الٟساع.
ول٣ض حٗضصث اإلاىا ٘٢التى ٖثر ٞحها ٖلى ب٣اًا مؿا ً٦جغظ٘ بلى الٗهغ الدجغي الخضًض في ألاهايى٧،٫ان مجها جبت
٧ىعجُ،٪جبت َمؼانٖ،اق٣لي َىٍى،٥مؼعٖت جُلُال ،جبت ؤ٧اعظاي،قاي ؤوهى ظغجلى ،اإلاغخلت ألاولى مً خاظُالع ،وجىىٕ
جسُُِ اإلاؿاٞ ً٦حها ما بحن اإلاؿخُُل والضاثغي وألا٧ىار اإلاجضولت اإلا٨ؿىة بالُين ،وَىا ٥ما ظم٘ بحن الىمِ اإلاؿخُُل
واإلاغب٘ والضاثغي "مؿ ً٨وملخ٣اجه" ،وٖثر ٖلى َغػ ازغي جازظ ق٩ل الخلُت وؤزغي اجسظث الك٩ل البًُاوي .
ؤما مىاص البىاء ٞخىىٖذ ما بحن الُحن والُىب اللبن و٦ؿغ الدجاعة وَىا ٥ما ظم٘ في بىائٍ ما بحن ألاؾاؽ الدجغي
والجضعان الُُيُت ؤو اإلاكُضة ب٣ىالب الُىب اللبن.
 -1سلطان زليسن  ،مرجع سابق  ،ص . 224

 -2بورىارد برينتس " ،نشوء الحضارات القديمة"  ،مرتجم  ،دمشق  ، 1989 ،ص . 45

 -3جيمس ميالرت  "،أقدم حضارات الشرق األدنى"  ،مرتجم  ،دمشق  ، 1990 ،ص.109
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وجىىٖذ ملخ٣اث جل ٪اإلاؿا ً٦ما بحن اإلاىا٢ض وألاٞغان ومساػن الٛال ٫واإلاىهاث التى اؾخسضمذ ٦إعٍ٨ت و٦ظل٧ ٪ان ًخم
ص ًٞاإلاىحى اؾٟل مجها بٗض هؼٕ اللخم مً الٗٓم في مغاؾم مُٗىت للض. ًٞ
ال٨ٟغ الضًجي في قاجاَ ٫ىٍى ٥في ٖهىع ما ٢بل الخاعٍش :
ًا
ًدبىؤ ال٨ٟغ الضًجى في قاجاَ ٫ىٍى ٥الؾُما في الٗهغ الدجغي الخضًض والٗهغ الىداسخي م٩اهت زانت  ،وٌٗخ٣ض ٦شحر مً
الٗلماء ؤن ؤلاوؿان في ٖهىع ما ٢بل الخاعٍش ٧ان ٢ض ٖبض الخُىاهاث وطل ٪ألن الخُىان َى ال٩اثً الخي الظي ٧ان ًىاٞؿه
ٖلى هُل مخُلباث الخُاة مً مإ٧ل ومقغب وٚحرٍ مً زحراث الُبُٗت٩ٞ ،ان البض مً الؿُُغة ٖلُه والخد٨م به واؾخئىاؾه
وٖباصجهٗٞ ،بض ؤلاوؿان الخُىاهاث زىٞا مجها ومً ال٣ىة التي جمخل٨ها والتي جٟى ١ال٣ىة البكغٍت ،ؤو ختى َمٗا في لخمها
وظلضَا وع٧ىبها واؾخسضامها في الؼعاٖت ،ومً الخُىاهاث التي ٖبضَا الٛؼا ٫والشىع واإلااٖؼ وال٩لب وبٌٗ ألاهىإ الخُىاهُت
التي جدمل عمىػ ظىاثؼٍت وبٌٗ ؤهىإ مً الُُىع الجاعخت  .و٧اهذ الٗباصة الخُىاهُت واخضة مً زالر ٖباصاث اهدكغث
وطاٖذ في ٖهىع ما ٢بل الخاعٍش في الٗضًض مً بالص الكغ ١ألاصوى ال٣ضًم الؾُما مهغ  ،وفي بالص ؤزغي ٖضًضة ٧األهايى٫
والهحن والُابان.
َظا بسالٖ ٝباصة الىاع ،وٖباصة ألاؾال ٝوٖباصة الخهىبت التى اعجبُذ باإللهت ألام ؤو الغبت ألام (ق٩ل ) 3:التي ٖثر لها
ٖلى الُٗض مً الخمازُل ألاهشىٍت التى ع٦ؼ ٞحها الٟىان ٖلى بْهاع الؿماث ألاهشىٍت بىيىح ٞ ،بضث بضًىت الجؿض ٧ي حكحر ب٫ي
صوعَا في الخهىبت والىالصة .

1

- WASON, P. K., Çatalhöyük : a ranked neolithic town in Anatolia", in Wason, P. K. (ed.).
The archaeology of rank, New studies in Archaeology, Cambridge University Prees, 1994, pp.
153-179.
- 2ميسون احلوراين "،الطقوس والمعتقدات في العصر الحجري الحديث في الشرق األ دنى القديم ( حولى  4500 – 8500ق.م ) " ،رسالة
ماجستًن غًن منشورة  ،جامعة الًنموك  ، 1998 ،ص . 16-12
 -3جفري بارندر "،المعتقدات الدينية لدى الشعوب" ،مرتجم  ،الكويت ، 1990 ،ص . 41 – 40

 عن الربة األم انظر  :أشرف زكريا " ،تماثيل ورموز األمومة في مصر وبالد الش رق األدنى القديم في عصور ما قبل التاريخ " ،رسالة ماجستًن غًنمنشورة  ،كلية اآلثار  ،جامعة القاىرة .1995 ،
5
- Johanna H. ,Stuckey Ancient Mother Goddesses and Fertility Cults,in: Journal of the
Association for Research on Mothering, Volume 7, Number 1,pp.32-42.

88

الٗضص  : 14صٌؿمبر – 2015

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

(ق٩ل :)3:الغبت ألام ،قاجاَ ٫ىٍى ،٥الٗهغ الدجغي الخضًث.
و٢ض ٖثر ٞحها ٖلى ٖضص ٦بحر مً آلازاع الضًيُت الهامت واإلاىخمُت إلاغخلت الٗهغ الدجغي الخضًض .
قاجاَ ٫ىٍى ٥مضًىت اإلاٗبض :
حٗض قاجاَ ٫ىٍى ٥مً ؤو ٫وؤ٢ضم مضن الٗهغ الدجغي الخضًض ،ول٣ض اَلٖ ٤لحها اإلا٨دكٟىن اؾم " مضًىت اإلاٗابض
ًا
واإلا٣انحر "بط جمحزث ب٨ثرة مٗابضَاٞ ،ل٣ض ٖثر ٞحها ٖلى ؤعبٗحن مٗبض ج٣غٍبا ،اجسظث في جسُُُها الىمِ اإلاؿخُُل و٧اهذ
ًا ّ
نىعث الٗ٣بان وهي جدىم ٞى ١ظشض آصمُت
الجضعان مؼزغٞت بهىع لخُىاهاث ٧الشىع و الٛؼا ٫ومكاَض الهُض ،ؤًًا ِ
ُٗ٢ذ عئوؾها ،بط ْهغث في قاجاَُ ٫ىٖ ٥باصة الشىع والتي ججؿضث في عئوؽ زحران مً الُحن وٖلحها ٢غون خُ٣ُ٣ت بًٗها
وي٘ في بُىث زانت عبما ٧اهذ مٗابض (.ق٩ل. )4:

1

 -رشيد الناضوري  ،مرجع سابق  ،ص . 40

 -2سلطان زليسن " ،عصور ما قبل التاريخ"  ،ص.315
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.ؿذ ؾماجه الخًاعًت٨ٖ ىهاجه التي٨ مً الضازل بإَم م٥ َىٍى٫ً مً قاجا٨ُب إلاؿ٦ بٖاصة جغ: )4:ل٩(ق
ثرة مٗابضَا مً هاخُت وويىح٨ ل٪ وطل، بل الخاعٍش٢  في ٖهىع ما٫ؼ الضًيُت باألهايى٦ مً ؤَم اإلاغا٥ َىٍى٫اهذ قاجا٧و
. ىؽ والكٗاثغ الضًيُت في قتى ؤعظائها٣ُالٗضًض مً ال
ُت بًٗها وي٘ في٣ُ٣غون خ٢  ٖباصة الشىع والتي ججؿضث في عئوؽ زحران مً الُحن وٖلحها٥ َُى٫ض ْهغث في قاجا٣ول
ؼيٛغون صاللتها الغمؼٍت طاث اإلا٣ ال٪ ؤن لخل٪) والق6:ل٩) و (ق5:ل٩ما هغي في (ق٦ ٪بُىث زانت (عبما مٗابض) مجزلُت وطل
.اثضي٣ٗال

1

-https://geopolicraticus.wordpress.com.
- EICHMAN ,W. C., Çatalhöyük, The Temple City of Prehistoric Anatolia, in: “Gnosis
Magazine “, 1990.
See : Balter, M., the Goddess and the Bull. New York, 2005.
2

Van de Locht, S., & Hardy,K., Çatalhöyük Research Project , 2009 , p.86 , fig.89 .
- Hodder, I., "Symbolism at Çatalhöyük ", in Coles, J., Bewley, R., Mellars, P., (eds.), Studies
in Memory of Grahame Clark, Proceedings of the British Academy, 99. World Prehistory, The
British Academy, Oxford University Press, (1999), pp. 177-191.
5
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(ق٩ل:)5همىطج إلا٣هىعة ٖباصة مجزلُت ٖثر ٖلُه باألهايى ٫بإخض اإلاؿا ،ً٦الٗهغ الدجغي الخضًث

( ق٩ل٢ :)6غون الثًغان الخُ٣ُ٣ت و٢ض زبدذ في اإلاهاَب الُُيُت بإخض اإلاٗابض اإلاجزلُت.
 ،وهي حكبه ما ٖثر ٖلُه في مى ٘٢اإلاغٍبِ في ؾىعٍت  ،و٦ظل ٪حكبه ٢غون الشحران الخُ٣ُ٣ت التى ٖثر ٖلحها مشبخت في بٌٗ
مهاَب ٖهغ بضاًت ألاؾغاث في الجباهت اإلالُ٨ت بؿ٣اعة(ق٩ل )7:في مهغ .
See : Rice, M. , The Power of the Bull, London1998.

91

الٗضص  : 14صٌؿمبر – 2015

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

 3504بؿ٣اعة والتى ًدبحن بها ٖباصة الثىع في ؾ٣اعة ٖ ،هغ بضاًت ألاؾغاث.
(ق٩ل -)7:واحهت اإلا٣برة ع٢م
ول٣ض وضخذ الغمؼٍت الٗ٣اثضًت للشحران وألاب٣اع في مهغ مىظ ٖهىع ما ٢بل وبضاًت ألاؾغاث  ،وال ؤصٖ ٫لى طل ٪مما ٖثر
نالي الشىع ؤو الٟدل ونالًت اإلال ٪وٗغمغ التى نىع ٞحها الٟىلً
ة
ٖلُه مً الٗضًض مً ألاٖما ٫الٟىُت الؾُما الهالًاث ،مشل
اإلال ٪بهُئت الشىع في ٢ىجه وشجاٖخه.
ولٗل ج٣اعب الش٣اٞاث في ٖهىع ما ٢بل الخاعٍش عٚم ابخٗاص ألاما،ً٦ظٗل َىا ٥الٗضًض مً اإلاازغاث الخًاعٍت اإلاخباصلت
واإلاكتر٦ت بحن خًاعاث ٖهىع ما ٢بل الخاعٍش الؾُما في اللع ١ألاصوى ال٣ضًم وبٌٗ بالص الكغ ١ألا٢صخى ال٣ضًم.
وال ً٩اص ًسلى مٗبض مً مٗابض قاجاَُ ٫ى ٥مً الشىع والىخل وٍٓهغ في ؤ٦ثر مً خاٞ ، ٫مغة ًٓهغ و٦إهه ًىلض مً آلالهت
ًا
ألام  ،ومغة ًٓهغ مىٟغصا ..و٢ض ٖل ٤عؤؽ الشىع ؤو ٢غوهه ٖلى الجضعان ؤو في اإلاهاَب .
ول٣ض ٖثر مً بحن ما ٖثر ٖلُه بمؿا ً٦اإلاضًىت ٖلى حجغاث اؾخسضمذ ٦م٣انحر للٗباصة ،وانُبٛذ في ػزغٞت ظضعاجها
بهبٛت َ٣ؿُت ،بط ٦ؿِذ ظضعاجها باإلاالٍ وه٣كذ بالٗضًض مً الى٣ىف الضًيُت وه٣ىف الخُاة الُىمُت و٧ان مً بحن َظٍ
ًا
ًا
الى٣ىف ما ؤوضر الغبت ألام وبٖاصة الىالصة  ،واجسظث ألاٖمضة اإلاجهاة ق٨ال ممحزا بط ْهغ ٖلحها ججؿُض لجمجمت الشىع
ب٣غهُه الباعػًٍ ( ق٩ل  ) 8:و ( ق٩ل. )9:

 -1سلطان زليسن "،عصور ما قبل التاريخ" ،جامعة دمشق  ،1988،ص .315
2
- Van Dicjk, R.M., the motif of the bull in the ancient near east: an iconographic study,
Submitted in accordance with the requirements for the degree of Master of Arts in the subject
ancient near eastern studies, Africa, 2011, p.25.
3- Lauer, J. P., Saqqara: The Royal Cemetery of Memphis, Excavations and Discoveries since
1850,London,1976,p.88.
4 - Wengrow, D.,Rethinking ‘Cattle Cults’ in Early Egypt: Towards a Prehistoric
Perspective on the Narmer Palette, Cambridge Archaeological Journal 11:1 (2001), p.93
5
- WATSON, P. J., "Architectural diferentiation in some Near Eastern communities
prehistoric and contemporary, in Redman, Ch. L., J., Berman, M., Curtin, F., Lanhorne, G.,
Versaggi, W., and Wanser, J.,(eds.) Social archaeology, New York, San Francisco, 1987, pp.
131-157.
 -6خزعل ادلاجدي  "،أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ"  ،عمان  ، 1997 ،ص . 97
7
- Van Dicjk, R.M., Op.Cit., p.12.
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( ق٩ل :) 8حجغة اإلا٣هىعة مً ؤخض مؿا ً٦قاجاَ ٫ىٍى. ٥

( ق٩ل:) 9حماحم الثحران اإلاثبخت ٖلى الجضعان ب٣غونها الخُ٣ُ٣ت ،م٣هىعة ؤخض اإلاٗابض  -قاجاٌ ٫وٍى - ٥مخد٠
الخًاعاث ألاهايىلُت.
ص ًٞؾ٩ان قاجاَُ ٫ى ٥مىجاَم ،جدذ اإلاهاَب يمً البُىث ،ؤو في اإلاساػن،ؤو في ألاٞىُت الخلُٟت ،وَٗخ٣ض الباخشىن ؤن
مٗالجت الجشض ٧اهذ جخم بىيٗها زاعط ال٣غٍت ،ؤو في ألاٞىُت الخلُٟت ،خُض ًخم جىُٓ ٠الجؿض مً اللخم بىاؾُت الُُىع
الجاعح ة  ،وطلَ ٪ب٣ا لغؾىم اإلاٗابض والتي جهىع الُُىع الجاعخت تهاظم ؤظؿاص بكغٍت مجزوٖت الجماظم ،بال ؤن َىا٥
-http://www.virtualtourist.com/
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بٌٗ ٖلماء ألاهثروبىلىظُت اللظًً هٟىا َظا الخٟؿحر ،خُض ؤن الضعاؾت ألاهثروبىلىظُت للٗٓام جضٖ ٫لى ٖضم وظىص ؤي ؤزغ
إلاىا٢حر الُُىع الجاعخت ٖلى الٗٓام  ،وٍم ً٨ا٢٫ى ٫ؤن الجؿض ٧ان ًتر ٥في الخاعط ختى ًخأ٧ل اللخم زم ججم٘ الٗٓام
وجضًَ باللىن ألاخمغ ؤو ألازًغ زم جل ٠بال٣ماف ،بط ؤن ؤٚلب الضٞىاث ٖثر ٖلحها ملٟىٞت بال٣ماف ؤو الجلض ٦ما ٖثر ٖلى
بٌٗ الضٞىاث يمً الؿال ٫والتي ٌٗخ٣ض ؤن َظا الىىٕ مً الضٞىاث ٧ان ًخم بؿغٖت زال ٫ؤو١اث مُٗىت مً الؿىت .
٢اثمت اإلاغاح٘ :
 -1ؤقغ ٝػ٦غٍا"،جمازُل وعمىػ ألامىمت في مهغ وبالص الكغ ١ألاصوى ال٣ضًم في ٖهىع ما ٢بل الخاعٍش"،عؾالت ماظؿخحر
1995
ٚحر ميكىعة٧،لُت آلازاع،ظامٗت ال٣اَغة. ،
1989
 -2بىعَاعص بغٍىدـ"،وكىء الخًاعاث ال٣ضًمت"،مترظم،صمك. ،٤
.1990
 -3ظُمـ مًالعث " ،ؤ٢ضم خًاعاث الكغ ١ألاصوى"،مترظم،صمك،٤
.1997
 -4زؼٖل اإلااظضي"،ؤصًان ومٗخ٣ضاث ما ٢بل الخاعٍش"ٖ،مان،
 -5عقُض الىايىعي"،اإلاضزل في الخدلُل اإلاىيىعى اإلا٣اعن للخاعٍش الخًاعي والؿُاس ي في حىىب ٚغب آؾُا وقما٫
.1976
بٞغٍُ٣ا" ،ال٨خاب الشالض  ،اإلاضزل في الخُىع الخاعٍخي لل٨ٟغ الضًجي،بحروث،
.2006
 -6ؾلُان مدِؿًٖ"،هىع ما ٢بل الخاعٍش"،صمك،٤
. 1963
َ -7ه الهاقمي"،جاعٍش ألاصًان وٞلؿٟتها"،ميكىعاث صاع م٨خبت الخُاة،بحروث
 -8مي هضًم الخاً٣ٖ" ،٪اثض الض ًٞوٖباصة ألاؾال ٝفي بٌٗ مىا ٘٢قغ ١البدغ اإلاخىؾِ في ٖهىع ما ٢بل الذاعٍش
2005
صعاؾت(ؤزغٍت-ؤهثروبىلىحُت)" ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ٧،لُت آلازاع ،ظامٗت ال٣اَغة . ،
4500
- 8500
 -9مِؿىن الخىعاوي" ،الُ٣ىؽ واإلاٗخ٣ضاث في الٗهغ الدجغي الخضًث في الكغ ١ألاصوى ال٣ضًم ( خىالي
1998
.١م )" ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة  ،ظامٗت الحرمى. ،٥
َ -10بت مدمىص ؾُض ؤخمض"،اإلايكئاث اإلاضهُت ُٞما ٢بل الخاعٍش في مهغ والكغ ١ألاصوى ال٣ضًم  -مهغ  -الٗغا- ١
.2013
ألاهايى ، "٫صعاؾت م٣اعهت  ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧،لُت آلازاع ،ظامٗت ال٣اَغة ،
- Mellaart,J, Earliest Civilizations in the Near East , London,1965.11
12- Balter, M., the Goddess and the Bull. New York, 2005.
- EICHMAN 13-W. C., Çatalhöyük, The Temple City of Prehistoric Anatolia ,in : ‚Gnosis Magazine ‚ , 1990 .
14- EICHMAN,W.C., ‚Çatalhöyük‛ , in : Gnosis Magazine ,Spring 1990; Mellaart,J, Earliest Civilizations in the Near East,
London,1965..

 مي ندمي احلايك " ،عقائد الدفن وعبادة األسالف في بعض مواقع شرق البحر المتوسط في عصور ما قبل التاريخ دراسة(أثرية-أنثروبولوجية) "،رسالة ماجستًن غًن منشورة ،كلية اآلثار ،جامعة القاىرة  ،2005 ،ص .114
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15- Hodder, I., "Symbolism at Çatalhöyük ", in Coles, J., Bewley, R., Mellars, P., (eds.), Studies in Memory of Grahame
Clark, Proceedings of the British Academy, 99. World Prehistory, The British Academy, Oxford ,1999.
16- Johanna H. ,Stuckey Ancient Mother Goddesses and Fertility Cults,in: Journal of the Association for Research on
Mothering, Volume 7, Number 1.
- Petrie, W.M.F., the Royal Tombs of The First Dynasty, Part 1. London, 1900.17
Rice, M. , The Power of the Bull, London1998.
- Van de Locht, S., & Hardy,K., Çatalhöyük Research Project , 2009.18
19- Wason.P.K., "Architectural diferentiation in some Near Eastern communities prehistoric and contemporary, in
Redman, Ch. L., J., Berman, M., Curtin, F., Lanhorne, G., Versaggi, W., and Wanser, J.,(eds.) Social archaeology, New York,
San Francisco, 1987.
20- Wason.P.K., Çatalhöyük : a ranked Neolithic town in Anatolia", in Wason, P. K. (ed.). The archaeology of rank, New
studies in Archaeology, Cambridge 1994.
21- Van Dicjk, R.M., the motif of the bull in the ancient near east: an iconographic study,
Submitted in accordance with the requirements for the degree of Master of Arts in the subject ancient near eastern studies,
Africa, 2011.
22- Lauer, J. P., Saqqara: The Royal Cemetery of Memphis, Excavations and Discoveries since 1850, London, 1976.
23- Wengrow, D.,Rethinking ‘Cattle Cults’ in Early Egypt: Towards a Prehistoric Perspective on the Narmer Palette,
Cambridge Archaeological Journal 11:1 (2001).
-https://commons.wikimedia.org24-http://www.nationalgeographic.com/genographic/atlas.html25-http://www.virtualtourist.com
- https://commons.wikimedia.org26
-https://geopolicraticus.wordpress.com27-http://www.ancient-wisdom.com/28-
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جُُ٣م مؿاعاث الٗضالت ؤلاهخ٣الُت في ؤؾباب هجاح وٞكل الٗضالت ؤلاهخ٣الُت
في ٧ل مً مهغ وحىىب بٞغٍُ٣ا
صَ.ىٍل وؿُمت/حامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة

ملخو:
بن ؤلاهتها٧اث الجؿُمت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ٞتراث ٖضم ؤلاؾخ٣غاع في صولت ما ّ
ًدٖ ٤لى بزغَا للطخاًا ؤن ًغوا مٗا٢بت
ّ
اإلاغج٨بحن ومٗغٞت الخ٣ُ٣ت والخهىٖ ٫لى ظبر يغع .وخُض ؤن الاهتها٧اث اإلامىهجت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ال جازغ ٖلى الطخاًا
اإلاباقغًٍ وخؿب ،بل ٖلى اإلاجخم٘ ّ
٩٦لٞ ،مً واظب الضو ٫ؤن جًمً ،بظغاءاث بهخ٣الُت حٗىى ألايغاع و ٖضم ج٪عاع جل٪
ًا
ًا
زانا ً٣طخي بةنالح ّ
اإلااؾؿاث التي ٧ان لها ًض في َظٍ الاهتها٧اث ؤو ٧اهذ ٖاظؼة ًٖ جٟاصحها.
الاهتها٧اث ،وبظلٞ ٪ةن واظبا
ُ
ومً َىا جبرػ ؤَمُت بظغاءاث الٗضالت الاهخ٣الُت لالٖترا ٝبما ا٢تر ٝمً اهتها٧اث لخ٣ى ١ؤلاوؿان وصمج مٗاهاة الطخاًا
يمً الظا٦غة الىَىُت .وحؿعى الٗضالت الاهخ٣الُت لخد ٤ُ٣اإلاهالخت بحن اإلاىاَىحن ُٞما بُجهم مً ظهت ،وبحن اإلاىاَىحن
ُ
وماؾؿاتهم مً ظهت ؤزغي٦ .ما حكحر الٗضالت الاهخ٣الُت بلى مجمىٖت الخضابحر الً٣اثُت وٚحر الً٣اثُت التي ٢امذ بخُبُ٣ها
ّ
وجخًمً َظٍ الخضابحر اإلاالخ٣اث الً٣اثُت،
صو ٫مسخلٟت مً ؤظل مٗالجت ما وعزخه مً اهتها٧اث ظؿُمت لخ٣ى ١طؤلاوؿان.
ولجان الخ٣ُ٣ت ،وبغامج ظبر الًغع وؤق٩اّ ٫
مخىىٖت مً بنالح اإلااؾؿاث.
وجب٣ى ٗٞالُت َظٍ ؤلاظغاءاث ومضي جىاثمها م٘ َبُٗت الضو ٫وزهىنُت مجخمٗها مدل حؿائ ٫جداوَ ٫ظٍ الضعاؾت
ؤلاظابت ٖىه .
ال٩لماث اإلاٟذاخُت :الٗضالت ؤلاهخ٣الُت ٗٞ ،الُت ؤلاظغاءاث الخهالخُت  ،لجان الهغاخت واإلاهالخت  ،الٗضالت الخهالخُت .
م٣ضمت :
ؤبغػث الخجاعب الٗضًضة للٗضالت الاهخ٣اثُت حٗاعٍ ٠مسخلٟت لهظا اإلاٟهىم خُض ٖغٞه ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة في ج٣غٍغ
عٗٞه بلى مجلـ ألامً خى ٫ؾُاصة ا٢٫اهىن والٗضالت الاهخ٣الُت في مجخمٗاث الهغإ ومجخمٗاث ما بٗض الهغإ ظاء به:
"ٌكمل مٟهىم الٗضالت الاهخ٣الُت ٧امل هُا ١الٗملُاث وآلالُاث اإلاغجبُت باإلاداوالث التي ًبظلها اإلاجخم٘ لخٟهم جغ٦خه مً
ججاوػاث اإلااضخي الىاؾٗت الىُا ١بُٛت ٟ٦الت اإلاؿاءلت وب٢امت الٗضالت وثخ ٤ُ٣اإلاهالخت و٢ض حكمل َظٍ آلالُاث الً٣اثُت
وٚحر الً٣اثُت ٖلى الؿىاء م٘ جٟاوث مؿخىٍاث اإلاكاع٦ت الضولُت وٖضم وظىصَا مُل٣ا ومدا٦مت ألاٞغاص  ،الخٗىٌٍ
،ج٣صخي الخ٣اث ،٤ؤلانالح الضؾخىعيٞ ،دو السجل الصخصخي لل٨ك ًٖ ٠الخجاوػاث والٟهل وا٢تراجهما مٗا "
مً الخٗغٍ ٠الؿابً ٤م ً٨اؾخسالم م٣ىماث َامت للٗضالت الاهخ٣الُت هي:
1األمم ادلتحدة " ،مكتب المفوض الساعي لحقوق اإلنسان " تقديم حول المسار المقضي إلى وضع مشروع قانون للعدالة االنتخابية
-2011ديسمرب.)2012
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َ-1غح مؿإلت الٗضالت الاهخ٣الُت ًغجبِ باالهخ٣ا ٫مً بِئت ؾُاؾُت قمىلُت مد٩ىمت باالؾدبضاص وباالهتها٧اث الٟاصخت
لخ٣ى ١ؤلاوؿان والخ٣ى ١ألاؾاؾُت بلى اإلاماعؾت الضًم٣غاَُت ؤو باالهخ٣ا ٫مً بِئت هؼإ ؾُاسخي مؿلر َالذ مضجه ؤو هؼإ
ؾُاسخي جسللخه مغاخل ؤو ٞتراث هؼإ مؿلر بلى بِئت الؿلم اإلاضوي في بَاع اجٟاُ٢اث ؾالم بحن َغٞحن ؤو ؤ٦ثر .
ٖ-2اصة ما ًخم جُٟٗل آلُاث الٗضالت الاهخ٣الُت ٖبر بخضار لجان الخ٣ُ٣ت حٗهض لها باألؾاؽ مهمت ٦ك ٠وجدضًض الاهتها٧اث
الجؿُمت لخ٣ى ١ؤلاوؿان زال ٫اإلاغخلت التي ٌكملها ازخهانها الؼمجي مً ؤظل جد ٤ُ٣الٗضالت الاهخ٣الُت
-3اللجىء بلى الٗضالت الاهخ٣الُت مً زال ٫لجان الخ٣ُ٣ت واإلاهالخت حهض ٝب٦ ٫ك ٠وبزباث خ٣ُ٣ت ما خهل مً اهتها٧اث
في اإلااضخي ومداؾبت مغج٨بحها ٦ما بن َظٍ اللجان جىٞغ مىبرا ٖاما للطخاًا ل٨ك ٠ما حٗغىوا له مً اهتها٧اث زال ٫ظلؿاث
اؾخمإ ٖامت وجدُذ ٞغم الاٖخظاع والاٖترا.ٝ
َُ-4ئاث الٗضالت الاهخ٣الُت هي َُئاث ٚحر ً٢اثُت وٚحر بغإلااهُت بمشابت الىؾُِ بحن الضولت واإلاجخم٘ اؾدىض بلى مغظُٗت
ؤؾاؾُت وهي مباصت خ٣ى ١ؤلاوؿان وال٣اهىن ؤلاوؿاوي الضولي وخ٨م الضًم٣غاَُت ٦ما حؿدىض بلى ٧اٞت اإلا٣خًُاث ال٣اهىهُت
والىَىُت ؤلاظغاثُت والجىَغٍت ٚحر اإلاخٗاعيت م٘ اإلاباصت وال٣ىاهحن الضولُت.
بن مؿاعاث ٧ل ججغبت زايتها الٗضًض مً الضو ٫في مجا ٫جُبُ ٤بظغاءاث وآلُاث الٗضالت الاهخ٣الُت اعجبُذ بسهىنُت
الخجغبت وزهىنُت اإلاغخلت الاهخ٣الُت و٦ظل ٪بسهىنُت الضولت ومجخمٗها لظلً ٪دؿاءَ ٫ظا البدض خى:٫
ما الظي جد٨م في ٗٞالُت بظغاءاث الٗضالت الاهخ٣الُت في ٧ل مً مهغ وظىىب بٞغٍُ٣ا؟ولئلظابت ًٖ َظٍ ؤلاق٩الُت ؾُٗخمض ٖلى الٗىانغ الخالُت :
ج٣ضًم ٖام . -1مؿاع الٗضالت الاهخ٣الُت في حىىب بٞغٍُ٣ا .
 -2مؿاع الٗضالت الاهخ٣الُت في حىىب مهغ.
ٗٞ -3الُت بحغاءاث الٗضالت الاهخ٣الُت في ٧ل مً مهغ وحىىب بٞغٍُ٣ا .
زاجمت . /1مؿاع الٗضالت الاهخ٣الُت في حىىب بٞغٍُ٣ا :
ل٣ض جم َغح الٗضًض مً الٗ٣ىباث اإلاىاؾبت زال ٫الٗملُت الاهخ٣الُت وَغح بظل ٪الٗضًض مً الخلى ٫هي :
-1خل مخخابٕ.
-2هٓام ً٣خهغ ٖلى ٢ى ٫الخ٣ُ٣ت وحٗىٌٍ الطخاًا.
-3بصاهت تهم بمىظب ٢اهىن زام .
-4بصاهت جلحها بظغاءاث مٟٛغة.
L’administration de la justice et des droits de l’homme question de l’immunité des auteurs des relations des
droits de l’homme .un soc. octobre 1997.
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بن ظىىب بٞغٍُ٣ا وختى ًىمىا َظا ٧ان البلض ألا٦ثر اؾخٗضاصا لخبجي الخل ألازحر خُض ٧ان الطخاًا ُٞه ألا٦ثر اؾخٗضاصا
٣ً1994ىم ٖلى ؤؾاؽ
ل٣بى ٫الخاظت للخض مً الٗضالت الج ػاثُت و٢بى ٫الٟٗى ،و٧ان هٓام الٟهل الٗىهغي ما ٢بل الٗام
هٓام ٖىهغي ٞغيخه اإلااؾؿاث والظي ٖلى الغٚم مً ؤهه لم ًٞ ً٨غٍضا مً هىٖه في الخاعٍش بال ؤهه ؤنبذ مغٞىيا مً
َغ ٝمجخم٘ الؿىص وألا٢لُت البًُاء ٖلى خض ؾىاء في طل ٪الى٢ذ في ظىىب بٞغٍُ٣ا والمظخم٘ الضولي ؤًًا
وَٗىص ع ٌٞاإلاجخم٘ الضولي إلاماعؾت الٟهل الٗىهغي بلى ؾىت 1973خُض جبجى اجٟاُ٢ت صولُت جدغم ظغٍمت الٟهل
الٗىهغي وحٗا٢ب ٖلحها وجدضص اإلااصة 2مً َظٍ الاجٟاُ٢ت ظغٍمت الٟهل الٗىهغي في خحن جىو اإلااصةٖ 1لى ؤهه ظغٍمت يض
ؤلاوؿاهُت.
1973بال ؤن ألا٢لُت البًُاء وفي الؿىىاث التي لخ٣تها عًٞذ في ظىىب بٞغٍُ٣ا حصجُ٘ ؤلانالح واعج٨بذ
عٚم ويىح اجٟاُ٢ت
ؤٖماال زغ٢ذ ٞحها خ٣ى ١ؤلاوؿان واهته٨تها.
بزغ ي٦ ِٛبحر ٖلى الهُٗض الىَجي والضولي ٢بلذ ألا٢لُت البًُاء بجهاء الخمُحز الٗىهغي وصٖذ ػٖماء الٛالبُت الؿىصاء
للمكاع٥ة في الاهخ٣ا ٫بلى هٓام ً٣ىم ٖلى اإلاؿاواة بحن اإلاىاَىحن وؤصث َظٍ الٗملُت بلى اهخساب عثِـ مً الٛالبُت الؿىصاء.
الاهخ٣ا ٫الظي خضر في ظىىب بٞغٍُ٣ا ٧ان ًضٖ ٫لى الىمِ الظي اهخ٣لذ بلُه الؿلُت ولِـ بلى حُٛحر ظظعي في همُُت
الىٓام ،خُض ؤ٦ضث الؿلُاث الجضًضة ٖلى يغوعة اإلادآٞت ٖلى هىُٖت الىٓام لًمان وخضة البالص .
وبهظا ؤلاظغاء جالشخى ؾبب الجزإ ٖىضما وا٣ٞذ الٛالبُت الؿىصاء ٖلى مكاع٦ت الؿلُت م٘ ألا٢لُت البًُاء ووي٘ هٓام
اظخماعي ظضًض ٌٗترُٞ ٝه باإلاؿاواة بحن الجمُ٘ و٧ان الؿاا ٫في جل ٪الخالت خىُُٟ٦ ٫ت ب٢امت الٗضالت ؟؟ ؤي ٧يُٞت مٗا٢بت
الاهتها٧اث الخُحرة لخ٣ى ١ؤلاوؿان التي خهلذ في اإلااضخي ،صون بٖاصة بض ؤؾباب الجزإ مً ظضًض واإلادآٞت ٖلى
اإلا٨دؿباث الغثِؿُت اإلاخمشلت في اإلااؾؿاث الجضًضة التي جً٘ خضا لىٓام الخمُحز الٗىهغي؟.
يمً َظٍ اإلاٗاصلت الهٗبت ًٞلذ ظىىب بٞغٍُ٣ا هٓام الٗضالت الذنالخُت  .ومىذ ٖٟى ٦لي ؤو ظؼجي للمضهُحن الظًً
وضخىا الخ٣اث ًٖ ٤الاهتها٧اث الؿاب٣ت .
الٟٗى ٧ان زُاعا يغوعٍا في خالت ظىىب بٞغٍُ٣ا لخجىب اإلاىاظهاث الضمىٍت ،وعٚم ؤن ال٨شحر مً الطخاًا لم ٌؿخُُٗىا
مٗغٞت ما خل بإٞغاص ؤؾغَم ٚحر ما وعص في اٖتراٞاث وحٗاون مً ٧ان مؿاو ًٖ ٫مهحرَم٣ٞ .ض ٢بل ؤٚلبُت الطخاًا
بال٣بى ٫بٗضم مدا٦مت اإلاضهُحن للىنى ٫بلى جد ٤ُ٣مجخم٘ مخهالر .
ومً وظهت هٓغ ٢اهىهُت ًجب ببضاء مالخٓخحن :
ً-1خٗاعى َظا الٟٗى م٘ مبضؤ ال٣اهىن الضولي :بط ال ًيبػي مىذ الٟٗى ٖلى الاهتها٧اث ألاقض زُىعة وزانت الجغاثم يض
ؤلاوؿانًت التي ٌٗض الٟهل الٗىهغي واخضا مجها.
 1اتفاقية الدولية لقمع الفصل العنصري وادلعاقبة عليها قرار اجلمعية العامة يف نوفمرب
www.unhchs/html/menu3/b/9html
-2إيريك سوكاس "العدالة االنتخابية والعقوبات"يف اجمللة الدولية للصليب األمحر ،اجمللد  ،90العدد(870،يونيو  ،)2008ص.92

 ،1973يف ادلوقع

-3عارض ىذا القبول العديدين مثل أسرة ستيف بيكو  Steve Bikoاليت رفضت اإلذعان لرتتيبات ادلصاحلة وطالبت مبعرفة ومعاقبة معذيب زعيم
احلركة ادلناىضة للتمييز العنصري منذ سنة .1977
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 -2ال ًم ً٨ؤن ج٨ىن اإلاٟٛغة بضًال للٗضالت ٞ:اإلاٟٛغة مً ظاهب الطخُت ال ًم ً٨ؤن جبرت الجاوي ٞالًغع الظي لخ٤
بالطخاًا واإلاجخم٘ مً زال ٫اهتها ٥ال٣ىاٖض التي جدمي الخ٣ى ١ألاؾاؾُت ًاصي بلى التزام الضولت بمدا٦مت الجاوي مٗا٢بخه .
عٚم ؤلاختراػاث الؿاب٣ت وعٚم ؾماث الاهخ٣ا ٫في ْغو ٝزانت ظضا لجىىب بٞغٍُ٣ا زانت ما حٗل ٤باإلعر ال٨بحر مً
الاهتها٧اث والٓلم والخىجغاث بحن مسخل ٠ال٣باثل ؤلاٞغٍُ٣ت وؾُُغة ألا٢لُت البًُاء ٖلى الا٢خهاص وخٓغ صزى ٫البالص في
صوامت مً الٗى.٠
بال ؤن ظىىب بٞغٍُ٣ا ججاوػث اإلاغخلت بؿالم وَٗىص الؿبب الغثِسخي في طل ٪لصخهُت هُلؿىن ماهضًال وجاعٍسه الصخصخي
و٢بىله لىٓام الٟٗى اإلاكغوٍ ٦شمً صٗٞه مً ؤظل جد ٤ُ٣م٩اؾب هايل مً ؤظلها وُ٢اصة ٖملُت الاهخ٣ا ٫بلى الضًم٣غاَُت
– خُض ٧ان ؤو ٫مً َلب مً الطخاًا الخطخُت بد٣هم في الٗضالت و٧ان َى ؤخض الطخاًا ألا٦ثر جًغعا مً الىٓام الؿاب٤
خُض ٢طخى ؤ٦ثر مً عب٘ ٢غن مً الاخخجاػ الخٗؿٟي ،وفي ْغو٢ ٝاؾُت ظضا اؾخُإ بهظٍ الخطخُت ؤن ًضًغ اهخ٣اال ؾلمُا
ًغضخي الجمُ٘.
/2مؿاع الٗضالت الاهخ٣الُت في مهغ:
بن الخجغبت اإلاهغٍت لها زهىنُت واضخت جخمشل في خضور زىعجحن مخخالُخحن َما زىعةً25ىاًغ وً30ىلُى – َظا بطا اٖخبر
الاه٣الب الابٌُ الظي ٢ام به الؿِسخي ٖلى خ٨م مدمض مغسخي زىعة -لظل ٪هجض بظغاءاث الٗضالت الاهخ٣الُت ٢ض جإزغث ٦شحرا
ولم ًٓهغ مجها بال بىاصع للمدا٦ماث الجىاثُت إلاؿاولي الىٓام الؿاب ٤ؾىاء في زىعة ًىلُى ؤو زىعة ًىاًغ .
ولٗل البراءة ألازحرة التي ؤنضعَا الً٣اء اإلاهغي مخمشال في مد٨مت الجىاًاث للغثِـ ألاؾب ٤خؿجي مباع٢ ٥ض وي٘ الٗضالت
الاهخ٣الُت بغمتها بحن ٢ىؾحن.
وعٚم مداوالث ؤلانالح التي ٢امذ بها وػاعة الضازلُت في َُا٧لها وؤؾالُب ٖملها وعٚم الضؾخىع الجضًض بال ؤن ُُٟ٦ت
واىخت لخُبُ ٤الٗضالت الاهخ٣الُت ومداؾبت مؿببي الٟؿاص واهتها٧اث خ٣ى ١ؤلاوؿان في الىٓامحن الؿاب٣حن جب٣ى ٚامًت ،
والدؿائ ٫ال٨بحر ًُغح خى ٫ما الجضوي مً بوكاء وػاعة للٗضالت الاهخ٣الُت في مهغ بن لم حكغٕ لخض آلان في وي٘ لجان
اؾخ٣هاء الخ٣ُ٣ت.
ًا٦ض الض٦خىع ٖالء عػ ١زبًغ ا٢خهاصي وؾُاسخي ؤن ؤمغًٍ َامحن ًجب ؤن ًخىٞغا في الخالت اإلاهغٍت لىجاح الخضًض ًٖ
ٖضالت اهخ٣الُت َما :
ؤوال :اإلاىاءمت الؿُاؾُت :
في ْل صولت ٌٗاوي  % 60مً مىاَىحها جدذ زِ ال٣ٟغ ال بض ؤن جمىذ الٗضالت الاظخماُٖت الىهِب ال٨بحر مً ؤي بظغاء
للٗضالت في مهغ وؤن ًلؼم الضؾخىع الضولت بخد٣ُ٣ها ؤي يغوعة حٗضًل ماصة ؤؾاؾُت في الضؾخىع اإلاهغي ع٢م 23لخجٗل
الٗضالت الاظخماُٖت التزاما َاما مً التزاماث الضولت.

-1أمًنة الرببري " متطلبات تحقيق العدالة االنتخابية في المرحلة االنتخابية في مصر "يف السياسة الدولية ".2011
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زاهُا :الخىا ٤ٞاإلاجخمعي :
خُض ًىٗ٨ـ ٖلى جد ٤ُ٣ظمُ٘ اإلااقغاث الًاعة باإلاجخم٘ خُض ؤن الهض ٝالجهاجي اإلا٣هىص مً اٖ٫ضالت ؤلاهخ٣الُت َى
بظغاء مهالخت وَىُت ٧ىن اإلاهالخت مبيُت ٖلى مٗاًحر مدضصة هي:
 الاهٟخاح ٖلى الغؤي آلازغ. ٖضم اخخ٩اع الخ٣ُ٣ت. خؿً الىىاًا وقٟاُٞت ٖغى الخ٣اث.٤ الاؾخٟاصة مً ؤزُاء اإلااضخي والخُل٘ بلى اإلاؿخ٣بل.لَ ً٨ل ما ًضٖى بلُه ا٫ص٦خىع ٖالء عػ ١مم: ً٨ؤي َل الىي٘ الخالي في مهغ ًىبئ بخُبُ ٤بظغاءاث للٗضالت الاهخ٣الُت ؟
بن اإلاخدب٘ للىي٘ الغاًَ اإلاهغي ًغي ٖضم وظىص بعاصة ؾُاؾُت خُ٣ُ٣ت في بخضار مشل َظٍ ؤلاظغاءاث التي ال حٗؼًٖ ٫
بًٗها البٌٗ ٞمىهج الٗضالت الاهخ٣الُت ال ج٣خهغ ٖلى ٖملُت اٖ٫ؼ ٫الؿُاسخي واإلادا٦ماث التي خضزذ بٗض زىعةً25ىاًغ
وً 30ىلُى ٖلى خض ؾىاء بط ال ًمٞ ً٨هل َظٍ ألازحرة ًٖ ٖملُت ج٣صخي الخ٣اث ًٖ ٤الجغاثم التي اعج٨بها الىٓام الؿاب ٤في
الخالخحن ،وٖملُت الخٗىٌٍ للطخاًا – الكهضاء -بنالح ؤظهؼة ألامً ومدا٦مت اإلاؿاولحن الؿاب٣حن والظين حؿببىا في خاالث
٢هىي الهتها٧اث خ٣ى ١ؤلاوؿان
وعٚم ؤن ٖملُت الخٗىٌٍ بضؤث في ق٩ل مٗاف قهغي ألؾغ الكهضاء بال ؤن الل ٟٔهٟؿه – قهضاء -لم ًبض ُٞه وٍدؿم مً
َغ ٝاإلاكغٕ اإلاهغي بط حٗخبر مد٨مت الً٣اء اإلاهغي ؤن اإلاهابحن لهم هٟـ الخ ٤في الخٗىٌٍ جغي مد٨م الجىاًاث ؤن مً
٢خل في زىعة ًىاًغ َم مجمىٖت مً الخاعظحن ًٖ ال٣اهىن "بلُجُت"وبغؤث الٗضًض مً الًباٍ واإلاؿاولحن ًٖ ٢خلهم وٖلى
عؤؾهم الغثِـ اإلاهغي ألاؾب ٤خؿجي مباع. ٥
وفي الى٢ذ الظي ج٣ىم ُٞه اللجىت الٗلُا الهخساباث مجلـ الكٗب باإلاىا٣ٞت ٖلى ج٣ضًم ٖىانغ الىٓام الؿاب ٤ألوعا١
جغقُدهم لالهخساباث ًخىلى اإلاجلـ الٗؿ٨غي  -بنضاع ٢اهىن الٗؼ ٫الؿُاسخي ألًٖاء هٓام خؿجي مباع ٥وفي الى٢ذ الظي
اٖخبرث مد٨مت الجىاًاث الشىاع"بلُجُت" جا٦ض لجان ج٣صخي الخ٣اث ٤الخابٗت للمجلـ ال٣ىمي اعج٩اب الىٓام الؿاب٤
لجغاثم يض الشىاع.
وج ٠٣الىُابت الٗامت ٦سهم َام لغمىػ هٓام مباع ًٖ ٥مماعؾاث ٢امىا بها في اإلااضخي،وحٗخبر الىُابت الٗامت بإظهؼتها ألامىُت
بخضي وؾاثل بعَاب الكٗب في ٖهضَم’ ٩ً ٠ُ٨ٞىهىا الخهم و الهضً ٤في آن واخض ؟
بن اػصواظُت اإلاٗاًحر الؿاب٣ت جض ٘ٞالهُئاث الً٣اثُت واإلادا٦م بلى بنضاع ؤخ٩ام مخٗاعيت ومخًاعبت مٕ بًٗها البٌٗ
ججٗل َُبت اإلااؾؿاث الً٣اثُت ومهضاُ٢تها جىي٘ بحن ٢ىؾحن٦ ،ما ججٗل َظٍ ألاخ٩ام جدضًض مً الجاوي ومً الطخُت
ؤمغا في ٚاًت الهٗىبت.

 " -1العدالة اإلنتقالية في سؤال ديوان عن مركز القاىرة لدراسات حقوق اإلنسان " ،من موقع (WWW.CIHRS ORG !PAGE ID-

 ( 27725يوم 09جانفي 2015الساعة22.15س.
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ٗٞ -3الُت بحغاءاث الٗضالت ؤلاهخ٣الُت في ٧ل مً مهغ و حىىب بٞغٍُ٣ا:
بن الخٟهُل الؿابً ٤ىضر ؤن ججغبت الٗضالت ألاهخ٣الُت في ظىىب بٞغٍُ٣ا هي ألا٦ثر هجاخا وٗٞالُت زانت م٘ ٖضم الجضًت
الىاضخت والٛمىى ال٨بحر الظي محز الخجغبت اإلاهغٍت في الٗضالت ؤلاهخ٣الُت.لظل ٪الؿاا ٫الهام الظي ًُغح َى َ :ل ًمً٨
بؾخٟاصة مهغ مً الخجغبت الجىىب بٞغٍُ٣ت في َظا اإلاجا ٫؟ وَل مهغ ظاصة فى جُبُ ٤الٗضالت الاهخ٣الُت ،وما َى هىٕ َظٍ
الٗضالت اإلابخٛاة ،وٖلى مً جُب ،٤وَل مهغ بداظت ؤنال بلى الٗضالت الاهخ٣الُت ؤم بداظت بلى «مهالخت وَىُت»؟
ٌكحر صٌ.ؿغي الٗؼباوي باخض بمغ٦ؼالضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت والؿُاؾُت في مهغ بلى ججغبت الٗضالت الاهخ٣الُت فى ظىىب
اٞغٍُ٣ا التى جىاٞغث لها م٣ىماث الىجاح ،التى جخمشل فى جإؾِـ لجان الخد ٤ُ٣ومً زاللها ُٖغ ٝظؼء مهم مً الخ٣ُ٣ت،
وجم ظبر يغع ٖضص ٦بحر مً الطخاًا بلى خض ٦بحر والاٖترا ٝالجماعى والغؾمى بمٗاهاتهمًٞ ،ال ًٖ جد ٤٣جىاػن ال٣ىي فى
اإلاجخم٘ واجٟا ١اإلاٗخضلحن مً الجاهبحن ٖلى خل وؾِ ًاؾـ لىٓام ظضًض ،و٦ظل ٪جىُٓم ال٣ىي الؿُاؾُت لخدالٟاتها،
وصٖم ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوى ًٞال ًٖ ههج مدا٦ماث ؤ٦ثر قٟاُٞت وع٦ؼث ؤ٦ثر ٖلى الخىانل و٢امذ بدىُٓم ظلؿاث
ٖضصا ًا
اؾخمإ ٖمىمُت ؤ٦ثر ًا
وٖم٣ا وجل٣اثُت.
٧ل َظٍ ؤلاظغاءاث بؾخُاٖذ ظىىب بٞغٍُ٣ا جد٣ُ٣ها مً زال ٫الجى الضًم٣غاَي الظي ٖغٞخه البالص بٗض بجهُاع هٓام
ألاباعجُض٦ ،ظلً ٪جضع ؤلاقاعة ؤن لجان الخد٩ً ٤ُ٣ىن ٖملها ٗٞاال ٧لما حٗاون الطخاًا ومغج٨بي ؤلاهتها٧اث ٖلى ٢ى٫
الخ٣ُ٣ت.وَظا ماجىٞغ في ظىىب بٞغٍُ٣ا بك٩ل همىطجي ل ً٨مً الهٗب جد ٤ُ٣طل ٪بٗض ٖىصة الىٓام الٗؿ٨غي في مهغ
وما ًمحزٍ مً ج ٠ُُ٨الخ٣اث ٤و ٤ٞماًسضم بؾخمغاعٍخه في الؿلُت.
٦ما ؤن لجان الخ٣ُ٣ت ولٟاٖلُت ٖملها ًجب ؤن ً٩ىن اإلاضي الؼمجي الظي حٗمل يمىه مدضصا خُض الًجب ؤن ًخٗضي َظا
اإلاضي ؾىت وهه ٠لخٟاصي الخ٣هحر ويُإ الٗضًض مً الخ٣اث ٤ولخجىب ؤلاَالت وبالخالي ٖضم حكُٗب ٖملها ويُإ الهضٝ
مً بًجاصَا.في مهغ اإلاضي الؼمجي لٗمل َظٍ اللجان ٢ض ؤؾتهل ٪خُض مغ ؤ٦ثر مً ؤعب٘ ؾىىاث ٖلى زىعة ًىاًغ وؤ٦ثر مً
ٖامحن ٖلى زىعة ًىلُى.
مً ألاَمُت ؤلاقاعة بلى ؤن لجان الخ٣ُ٣ت واإلاهالخت ،التى لجإث بلحها ظىىب اٞغٍُ٣ا ،حؿتهضً ٝا
ٚالبا جد ٤ُ٣زالر ٚاًاث
ؤؾاؾُت:
ًا
ؤوال ،خماًت الخ٣اث ٤الخاعٍسُت مً التزًُ ٠ومٗغٞت خ٣ُ٣ت الاهتها٧اث :إلااطا خهلذ ،ما هى خضوص مؿئىلُت ألاَغاٝ
الٟاٖلت ،و ٠ُ٦خهلذ ،ومً َم الطخاًا ،وما مهحرَم الُىم؟
ًا
زاهُا ،حبر يغع الطخاًا وٖاثالتهم :باالؾخمإ إلآلمتهم ،والاٖترا ٝبمٖاهاتهم ،والاٖخظاع لهم،وحٗىًٍهم َم وطوحهم
ًا
وبٖاصة جإَُلهم٧ ،ل طل ٪حؿهُال للمهالخت والٟٗى.
ًا
وزالشا،الُ٣ام بةنالخاث ؾُاؾُت وماؾؿاجُت :لًمان ٖضم ج٨غاع الاهتها٧اث وجإؾِـ الضًم٣غاَُت ٖبر بنالح صؾخىعي،
ومً زال ٫بنالح ال٣ىاهحن وبنالح اإلاىٓىمت ألامىُت والً٣اثُت وؤلاٖالمُت فى الضولت .والىنى ٫الى الٟٗى ؤلاظمالي لبىاء
الىٓام الجضًض الخالي مً ؤخ٣اص اإلااضخي .

)(1بشري الغرباوي " ،حدود االستفادة من تجارب العدالة االنتقالية " ،يف الدميقراطية  ،العدد  ، 57جا نفي .2015
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في خالت مهغ ؾُهُضم الؿاا ٫ألاو ٫مً َم الطخاًا ومً مغج٨بي ؤلاهتها٧اث بهٗىباث ٦بحرة ٞهل الطخُت َم الشىاع
واإلاؿاولحن في هٓام مباعَ ٥م الجىاة ؤم الطخُت َم ؤلازىان واإلاؿاولحن في هٓام الؿِسخي َم الجىاة ؤم ؤن الطخُت َم
الٗلماهُىن واإلاؿاولحن ؤلازىان في هٓام مغسخي َم الجىاة ؟
٦ما ؤن مً الكغوٍ الهامت التي ًجب ؤن جخىٞغ في لجىت الخد ٤ُ٣واإلاهالخت َى الاؾخ٣اللُت ؤي ًجب ؤن ج٩ىن وحٗمل
مهمخه في مهغ م٘ َبُٗت الؿلُت الخا٦مت بها خالُا .
ا
بُٗضا ًٖ ؤي جضزل للؿلُت وَظا ؾُهٗب
وال ٌٗجي الخدلُل الؿاب ٤ؤن الخجغبت في ظىىب بٞغٍُ٣ا همىطظُت بط حٗغيذ ججغبت الٗضالت الخهالخُت بلى الٗضًض مً
ؤلاهخ٣اصاث:
الٗ ٠الظي ًهضع في خ ٤الجاوي َى ٖٟى ٚحر ٢اهىوي ,بال ؤهه في هٟـ الى٢ذ ونمت ٖاع ٖلى الجاوي وؤٖٝاله  ,مما ًجٗل
 والجاوي ًسٟي الٗضًض مً الخ٣اث ٤لخٟاصي ال٨شحر مً الٗاع وبالخالي جًلُل الٗضالت.
 بن الخغمان مً اإلاإوي وألاعى والِٗل ال٨غٍم و٧ل الخ٣ى ١الا٢خهاصًت والؿُاؾُت والاظخماُٖت هي خ٣ى ١ؤٟٚلتهاالٗضالت الاهخ٣الُت في ظىىب بٞغٍُ٣ا ٞالئلهخ٣ا ٫في ظىىب بٞغٍ٣يا لم ٌٛحر قِئا مً البيُت الاظخماُٖت والا٢خهاصًت ٞال٣ىة
واإلاا ٫ال جؼا ٫في ًض ألا٢لُت البًُاء.
الُٗب ألاؾاسخي الظي ًمحز الٗضالت الخهالخُت وهي ؤن جتر ٥الجاوي ًخدضر وٍضا ًٖ ٘ٞظغاثمه ٞالٟٗى الظي ً٣ىم ٖلُه
هٓام الٗضالت الخهالخُت ًجٗل الطخُت في مى ٠٢يُٗ ٠اججاٍ الجاوي  ،الظي في خالت مشل خالت ظىىب اٞغٍُ٣ا ً٩ىن ٢ض
اعج٨ب اباصة ظماُٖت ؤو مجؼعة صمىٍت في خ٢ ٤بُلت هجى اخض اٞغاصَا ً٩ىن َى الطخُت التي ؾخٟٗى وج٣بل بٗضم زًىٕ
الجاوي للٗ٣اب .
بط ًجب الخإُ٦ض ؤن الٗ٣اب في َظا الؿُا ١له صوع ٦بحر في ٢اٖضة الُاب٘ اإلا٣ضؽ لل٣اهىن ٦ما ًًمً بن ًب٣ى مغج٨بي
()
الجغاثم والاهتها٧اث زاعط خضوص الؿلُت في ماؾؿاث الضولت  .ول٩ي ال ًهبذ مجغما ٦بحرا بُل ألهه هجى مً الٗ٣اب .
زاجمت:
بن جُُ٣م ججغبت ظىىب بٞغٍُ٣ا فى الٗضالت الاهخ٣الُت ؤمغ نٗب ،بط بن الىجاح الخ٣ُ٣ي بضؤ ٢بل جإؾِـ لجىت الخ٣ُ٣ت
والمنالخت باالجٟاٖ ١لى الاهخ٣ا ٫الؿُاسخيٚ.حر ؤهه بًٟل جل ٪اللجىت ُٖغ ٝظؼء مهم مً الخ٣ُ٣ت ،وجغسخ الاهخ٣ا٫
الضًم٣غاَي ،وجم ظبر يغع ٖضص ٦بحر مً الطخاًا بلى خض ٦بحر بمجغص مٗغٞت الخ٣ُ٣ت والاٖترا ٝالجماعي والغؾمي
بمٗاهاتهم .بال ؤن َىا ٥الٗضًض مً ٖىامل الىجاح التي جىاٞغث للجىت الخ٣ُ٣ت واإلاهالخت في ظىىب بٞغٍُ٣ا مً بُجها :
ؤوال ،جىاػن ال٣ىي فى اإلاجخم٘ واجٟا ١اإلاٗخضلحن مً الجاهبحن ٖلى خل وؾِ ًىهى الىٓام ال٣ضًم وٍاؾـ لىٓام ظضًض م٘
وٖض بالٟٗى قغٍُت مؿاَمتهم فى ٦ك ٠الخ٣ُ٣ت.
زاهُا،هجخذ ال٣ىي الضًم٣غاَُت اإلاىٓمت الؿاُٖت للخُٛحر وؤلانالح الؿُاسخي فى جىُٓم جدالٟاتها وهؼلذ بش٣لها لخ٨ؿب
ألاٚلبُت فى اإلااؾؿاث الضًم٣غاَُت الجضًضة.
) (1يف السياق يعطي مثال بأحد القادة النازيون غورنغ  goeringالذي جعل من زلاكمتو يف نور مربغ مسرحا الستعراض بطوالتو يف احلرب والدفاع عن
أفكاره.
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زالثا٧،اهذ لجىت الخ٣ُ٣ت واإلاهالخت مؿخ٣لت ولِؿذ ؤصاة بُض الؿلُت٦،ما خُٓذ الخجغبت بضٖم اإلاجخم٘ اإلاضوي
والؿُاسخي.
عابٗا،جىٞغ للجىت الى٢ذ اإلاٗ٣ى ٫والمواعص اإلااصًت والبكغٍت والؿلُاث الالػمت للخد ٤ُ٣واؾخضٖاء الكهىص والىنى ٫بلى
اإلاٗلىماث والىزاث ٤والكهىص مً الطخاًا واإلاؿئىلحن ًٖ الاهتها٧اث.
ًا
وؤزحرا٧ ،اهذ ججغبت ظىىب بٞغٍُ٣ا ؤ٦ثر قٟاُٞت وع٦ؼث ؤ٦ثر ٖلى الخىانل و٢امذ بدىُٓم ظلؿاث اؾخمإ ٖمىمُت ؤ٦ثر
ٖضصا ًا
ًا
وٖم٣ا وجل٣اثُت.
ٌٗض واخضا مً الخدضًاث الغثِؿُت التى واظهذ والجؼا ٫جىاظه مهغ ،زال ٫ججاوػ مهُضة اإلاغخلت الاهخ٣الُت ،بهٟاط
الٗضالت الاهخ٣الُت ،و٣ٞا للمضازل الضولُت اإلاخٗاعٖ ٝلحها ،وهي ج٣صخى الخ٣اث ٤وع ٘ٞالضٖاوي الً٣اثُت وج٣ضًم
الخٗىًٍاث وجهلُذ ألاىعاع وبنالح ماؾؿاث الضولت ،الؾُما وؤن جُبُ ٤ز٣اٞت اإلاؿاءلت بضال مً ز٣اٞت ؤلاٞالث مً
الٗ٣ابٌُٗ ،ى بخؿاؾا باألمان لُ٣اٖاث ٖغًٍت مً اإلاجخم٘ بكإن مالمذ الضولت الجضًضة وٍىظه جدظًغا إلاً ً٨ٟغون فى
اعج٩اب مشل َظٍ الاهتها٧اث والخجاوػاث في اإلاؿخ٣بل.
٢اثمت اإلاغاح٘ :
 .ألامم اإلاخدضة ،م٨خب اإلاٟىى الؿاعي لخ٣ى ١ؤلاوؿان "ج٣ضًم خى ٫اإلاؿاع اإلا٣ط ي بلى وي٘ مكغوٕ ٢اهىن للٗضالت
.)2012
-2011صٌؿمبر
الاهخسابُت "(ظاهٟي
" .اجٟاُ٢ت الضولُت ل٣م٘ الٟهل الٗىهغي واإلاٗا٢بت ٖليها" ٢،غاع الجمُٗت الٗامت في هىٞمبر ،1973في اإلاى٘٢
ww.unhchs/html/menu3/b/9html
ً(870ىهُى
 .بًغٍ ٪ؾى٧اؽ "الٗضالت الاهخسابُت والٗ٣ىباث"في اإلاجلت الضولُت للهلُب ألاخمغ" ،اإلاجلض ،90الٗضص،
 )2008م.92
.2011
 .ؤمحرة البربغي" ،مخُلباث جد ٤ُ٣الٗضالت الاهخسابُت في اإلاغخلت الاهخسابُت في مهغ "في الؿُاؾت الضولُت "
 .الٗضالت ؤلاهخ٣الُت ،في ؾاا ٫صًىان ًٖ مغ٦ؼ ال٣اَغة لضعاؾاث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،مً مىWWW.CIHRS (٘٢
22.15ؾا.
2015الؿاٖت
ً ORG !PAGE ID-27725ىم09ظاهٟي
.2015
 .6بكغي الٛغباوي " ،خضوص الاؾخٟاصة مً ججاعب الٗضالت الاهخ٣الُت " ،في الضًم٣غاَُت  ،الٗضص ، 57ظاهٟي
7. L’administration de la justice et des droits de l’homme question de l’immunité des auteurs des relations des droits
de l’homme .un soc. octobre 1997.
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ؤَمُت الٟىاص ١الخًغاء في جد ٤ُ٣الخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت
ؤ.لُاؽ ؾاعة/حامٗت باجي مسخاعٖ،ىابت،الجؼاثغ
ملخو:
مً زالَ ٫ظا اإلا٣ا ٫خاولىا بُٖاء إلادت هٓغٍت في ٢الب ًُغح ؤَمُت الٟىاص ١الخًغاء في جد ٤ُ٣الخىمُت الؿُاخُت
اإلاؿخضامت ٞم٘ صزى ٫مٗاًحر ظضًضة ٖلى الُ٣إ الؿُاحي و جدى ٫الؿُاخت بلى الاؾخضامت،و مجها الٗمل ٖلى الخىمُت
الؿُاخُت اإلاؿخضامت مً زال ٫آلُاث و ؾبل ٟ٦يلت ٖلى اإلادآٞت ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت،ؤيٟي ٖلى الؿُاخت الُاب٘ البُئي و
مىه بلى الؿُاخُت البُئُت ؤو ما ًُلٖ ٤لحها بالؿُاخت الخًغاءٗٞ ،ملذ ٖلى بعؾاء اقتراَاث و مٗاًحر حؿعى لخل ٤الٟىاص١
الهضً٣ت للبِئت ،التي لها ؤَمُت في جد ٤ُ٣الؿُاخُت اإلاؿخضامت.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت  :الٟىاص ١الخًغاء،الخىمُت الؿُاخُت،الخىمُت اإلاؿخضامت.
م٣ضمت :
ٖغٞذ الؿُاخت مىظ ال٣ضم بىنٟها ْاَغة َبُُٗت جدشم ٖلى ؤلاوؿان الاهخ٣ا ٫مً م٩ان آلزغ ألؾباب مخٗضصة ٧ ،اهذ في
ٞجغ الخاعٍش بؿُُت و بضاثُت في ْاَغَا ،و ؤنبدذ في الخايغ نىاٖت لها ؤبٗاصَا و ؤَضاٞها حؿاَم ص ٘ٞعجلت الخىمُت
الضولُت و جخمخ٘ بإَمُت ٦بحرة في الٗالم بط ج٣ىم ٖلحها ا٢خهاصًاث ال٨شحر مً الضو.٫
و بهظا جلٗب الؿُاخت في الى٢ذ الغاًَ صوعا مهما في الا٢خهاص الٗالمي بًٟل ما ج٣ضمه اإلاباصالث الؿُاخُت مً هخاثج
مٗخبرة  ،جٟى ١ؤخُاها هخاط باقي اإلاجاالث الا٢خهاصًت ألازغي ،لظل ٪حٗض نىاٖت جهضًغٍت جخ٣اعب اًغاصاتها م٘ ما جد٣٣ه
الاًغاصاث الىُُٟت في بٌٗ البلضان ،و هٓغا لهظٍ اإلا٩اهت الهامت ٌؿاَم الُ٣إ الؿُاحي بك٩ل ٗٞا ٫في ٖملُت الخىمُت
الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت مً زالٞ ٫خده ألؾىا ١ظضًضة بلى ظاهب الخ٣لُضًت ،و طل ٪لًمان اؾخمغاعٍت اإلاض الؿُاحي َُلت
الٗام ،و ج٣ضًم بغامج ؾُاخُت طاث هىُٖت ٖالُت و مىا ٘ٞجىػَُٗت مىاؾبت،مً قإجها ػٍاصة ٞترة ب٢امت الؿاثذ ًٞال ًٖ
امخال ٥وؾاثل مخُىعة للتروٍج الؿُاحي و الٟىضقي.
و بالخىاػي م٘ الىمى اإلادؿاعٕ للؿُاخت ٌكهض الٗالم بإؾغٍ ملا٧ل بُئُت ٧اعزُت جؼصاص ًىما بٗض ًىم بؿبب الاؾخٛال ٫الٛحر
ٖ٣الوي للمىاعص الُبُُٗت،بياٞت بلى اوٗضام الىعي و الش٣اٞت البُئُت مً زال ٫الالمباالة و الالمؿاولُت التي جخمخ٘ بها
اإلاجخمٗاث ،اإلااؾؿاث و الهُئاث الٟاٖلت.
٧ل َظا ؾبب طٖغا و َلٗا للمجخم٘ الضولي بًغوعة الاؾخعجا ٫للبدض ًٖ الىؾاثل و الُغ ١للخسلو مً َظٍ اإلاكا٧ل التي
تهضص الخُاة البكغٍت و الخُىاهُت و الىباجُت ،في اإلا٣ابل َىا ٥مً ال ٌٗحر للبِئت اَخماما َمه الىخُض َى جُىٍغ البالص و
الخ٣ضم و جد ٤ُ٣اإلاهالر الخانت مخٛايحن ٖما ًٟغػٍ َظا الخ٣ضم مً ؤيغاع ٖلى البِئت ،مً زال ٫اؾخجزا ٝاإلاىاعص
الُبُُٗت  ،و بالخالي زُغ هٟاط و جهاًت َظٍ اإلاىاعص.
ألامغ الظي صعى بلى يغوعة الخ٨ٟحر في اإلاؿخ٣بل و ألاظُا ٫اإلا٣بلت و خ٣ها في الِٗل و بٗض الخ٨ٟحر ملُا جم جبجي ٨ٞغة الخىمُت
اإلاؿخضامت٦ ،إخض الُغ ١الجضًضة و الٟاٖلت و ٦إؾلىب ٖهغي ًى ٤ٞبحن الخايغ و اإلاؿخ٣بل.
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و ٢ض مؿذ الخىمُت اإلاؿخضامت الُ٣إ الؿُاحي ٖامت و الٟىضقي زانت ٛ٦حرٍ مً الُ٣اٖاث و اإلاجالث التي لها جإزحر بالٜ
الاَمُت و له بهمت طاث خضًً بًجابي و ؾلبي ٖلى البِئت،مً زال ٫اهتهاط الخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت بخدى ٫الٟىاص١
للؿُاخت الخًغاء بةَال ١وخضة الٟىاص ١الخًغاء بالٗمل ٖلى حٗؼٍؼ مٟهىم اإلاماعؾاث الخًغاء في َظا الُ٣إ.
ؤلاق٩الُت :
بن مً ؤَم الخدضًاث التي جىاظه الخىمُت اإلاؿخضامت في الؿُاخت ج٨مً في عصاء الؿُاخت الخًغاء  ،بسل ٤ؾبل ُٟ٦لت
لض ٘ٞآلُت وكغ الىعي البُئي لخىمُت الؿُاخت بخُبُ ٤بغهامج الٟىاص ١الهضً٣ت للبِئت لترقُض اؾتهال ٥اإلاىاعص الُبُُٗت بها ،
حؿعى مً زاللها للخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت بُب٘ بهمت الٗالمت البُئُت لللميكإث الٟىضُ٢ت.
 اهُال٢ا مما ؾب ٤جبلىعث مك٩لت الضعاؾت ٧اآلحي :َل للٟىاص ١الخًغاء ؤَمُت في جد ٤ُ٣الخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت؟
و جىضعط جدذ َُاث الدؿائ ٫الٗام ظملت مً ألاؾئلت الٟغُٖت جخمشل ُٞما ًلي:
 -1ما َى مٟهىم الؿُاخت؟
 ٠ُ٦ -2جُىعث الؿُاخت؟
 - 3ما هي ؤَمُت الؿُاخت و ؤزغَا ٖلى الجاهب البُئي؟
 -4ما هي الخىمُت اإلاؿخضامت ؟
 -5ما هي آلُاث الخىمُت اإلاؿخضامت في الؿُاخت ؟
 -6ما هي الٟىاص ١الخًغاء؟
 ٠ُ٦ -7هي الؿُاخت في الجؼاثغ؟
 -8ما مضي ام٩اهُت الجؼاثغ في جىٞحر الٟىاص ١الخًغاء؟
 -9ما ؤَمُت الٟىاص ١الخًغاء في جد ٤ُ٣الخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت؟
الؿُاخت :
بن الؿُاخت لِؿذ ولُضة الؿاٖت ،بل هي ْاَغة بوؿاهُت ٢ضًمت ٢ضم الخُاة و ٖغي٢ت ٖغا٢ت الخاعٍشٞ ،هي خغ٦ت اظخماُٖت
جخم ازخُاعٍا بهض ٝالترُ٢ت ،لظل ٪حٗضصث الضوا ٘ٞو البىاٖض التي ٧اهذ وعاء جُىعَا.
 - 1الؿُاخت مٟهىما ،جُىعا و ؤَمُت :
باٖخباعَا ؤخض اإلاجاالث التي قهضث اَخماما متزاًضا في الخ٣بت الؼمىُت ألازحرة ٧ىجها ؤخض اإلاىاعص للخىمُت الكاملت و الغ٦حزة في
الىمى الا٢خهاصي.
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 1-1اإلاٟهىم :
الؿُاخت:ل٣ض وعصث الٗضًض مً الخٗاعٍ ٠خى ٫الؿُاخت  ،ازخلٟذ خؿب الؼاوٍت التي ًىٓغ مجها الباخشىن و الهُئاث
الضولُت،و ل٨جها جخ٩امل لخُٗي في الجهاًت حٗغٍٟا واؾٗا و قامال للؿُاخت ،و ٖلُت وٗغى ؤَم الخٗاعٍ ٠التي وعصث بةًجاػ
ُٞما ًلي:
 الؿُاخت هي مجمىٖت مً الٗال٢اث و الخضماث اإلاغجبُت بٗملُت حُٛحر اإلا٩ان حُٛحرا ما٢خا و جل٣اثُا و لِـ ألؾباب ججاعٍتؤو خغُٞت .
 1905لؤلإلااوي  ": FREULER .E.Gالؿُاخت هي الٓاَغة مً ْىاَغ ٖهغها ،جىبش ٤مً
 وعص ؤو ٫حٗغٍ ٠للؿُاخت ٖامالخاظت اإلاتزاًضة بلى الغاخت و بلى حُٛحر الهىاء  ،و بلى مىلض الاخؿاؽ بجما ٫الُبُٗت و همى َظا ؤلاخؿاؽ ،و بلى قٗىعها
ًا
بالبهجت و اإلاىٟٗت مً ؤلا٢امت في مىاَ ٤لها َبُٗتها الخانت ،و ؤًًا همى الاجهاالث ٖلى ألازو بحن قٗىب مسخلٟت" .
 و ًم ً٨ال٣ى:٫الؿُاخت ْاَغة اهذ٢ا ٫ألاٞغاص بُغٍ٣ت مكغوٖت بلى آماٚ ً٦حر مىاًَ ب٢امتهم الضاثمت لٟترة ال ج٣ل ٖلىؤعب٘ و ٖكغًٍ ؾاٖت و ال جؼٍض ًٖ ؾىت ،و ألي ٢هض ٧ان ،و ما ًترجب ًٖ طل ٪مً ؤزاع ا٢خهاصًت و اظخماُٖت و ز٣اُٞت و
خًاعٍت و بٖالمُت...الخ .
 ":1952الؿُاخت هي مجمىٖت الخى٣الث
 حٗغٍ ٠اإلاضًغ اإلاؿاٖض إلا٨خب الؿُاخت بال٨ىٛى البلجُ٩ي  Mr De Mayerؾىتالبكغٍت و ألاوكُت اإلاترجبت ٖلحها و الىاججت ًٖ ابخٗاص الاوؿان ًٖ مىَىه جد٣ُ٣ا لغٚبت الاهُال ١ال٩امىت في ٧ل ٞغص ".
 1975و م٣غَا الضاثم في مضعٍض  ،بؿلؿلت مً اإلاغاظ٘ في
 و ٢ض ويٗذ اإلاىٓمت الٗاإلاُت للؿُاخت  WTOالتي جإؾؿذ ٖام ، 1991و التي اٖخمضث عؾمُا مً ٢بل لجىت ؤلاخهاء ،الخابٗت لؤلمم اإلاخدضة ٖام
مجا ٫ؤلاخهاء الؿُاحي بٗض ماجمغ ؤوجاوا
. 1994
 و ًمٖ ً٨غى حٗاعٍ ٠مجها: الؿُاخت :هي ؤوكُت ألاشخام اإلاؿاٞغًٍ مً ؤما٦جهم لئل٢امت في ؤما ً٦زاعط ب٢امتهم اإلاٗخاصة إلاضة ال جؼٍض ًٖ ؾىتمؿخمغة.
بجداص الؿُاخت الٗغبيٌٗ:غٖ ٝبض الغخمان ؤبى عباح ألامحن الٗام لئلجداص ،الؿُاخت بإجها "حُٛحر ما٢ذ بلى بلض ؤو م٩ان
ًغجبِ بٗملُت الخٗغٖ ٝلى بلضان ؤزغي ٖلى الش٣اٞت و الخُاة الاظخماُٖت ؤو َبُُٗت لٛغى الاجها ٫و الاخخ٩ا ٥بهم". .
 .1عبد اهلل أبو سيف أبادير  " :دور اإليرادات السياحية في تمويل التنمية االقتصادية في جمهورية مصر العربية " ،دراسة حتليلية مقارنة ،رسالة ماجسرت
غًن منشورة  ،جامعة حلوان  ، 1981 ،ص . 11
 . 2احلمدان سهيل  ":اإلدارة الحديثة للمؤسسات السياحية و الفندقية"  ،دار الرضا للنشر  ،دمشق  ،سورية  ، 2001 ،ص . 57
 . 3أمحد اجلالد " ،دراسة في جغرافية السياحة " ،عادل الكتب للنشر  ،القاىرة  ، 1998،ص.25

 . 4أحلوري  ،مثىن طو  ،الدباغ  ،امساعيل زلمد علي"،مبادئ الفرد و السياحة"  ،مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع  ،ط  ، 1األردن ، 2001،ص 49
 . 5احلسن حسن  "،التفاوض و العالقات العامة" ،للمؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر  ،بًنوت  ، 1993 ،ص . 57

احمللي  ،دار الرضا للنشر  ،ط ، 1دمشق  ،سوريا  ، 2004 ،ص ص
 .6خربوطلي  ،صالح الدين  "،السياحة المستدامة " ،دليل األجهزة ة
. 21 - 2
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 نْغة الجؼاثغ في حٗغٍ ٠الؿُاخت  :جبيذ الجؼاثغ هٟـ الخٗاعٍ ٠الؿاب٣ت و ؤياٞذ ما ًلي: الضزى٧:٫ل مؿاٞغ ٖبر الخضوص ،و صزل التراب الىَجي زاعط مؿاخت الٗبىع ٌٗخبر صزُال. اإلاُ٣محن َ:م اإلاؿاٞغون ٚحر اإلاخجزَىن و الٗابغًٍ بالجؼاثغ باؾخصىاء اإلاخجزَىن في الغخلت البدغية .ٚحر اإلاُ٣محن٧:ل ػاثغ ما٢ذ جمىذ له في الخضوص جإقحرة ٖبىع مضتها زمؿت ؤًام للٗابغًٍ ظىا. اإلاخجزَىن ًٖ َغٍ ٤الجىلت البدغٍت َ :م ػواع ٌؿخٗملىن البازغة هٟؿها طَابا و بًابا . - 2-2ؤَمُت الؿُاخت:
ل٣ض ؤزبدذ ججاعب الٗضًض مً صو ٫الٗالم ؤن الؿُاخت صٖامت ؤؽاؾُت للخىمُت الا٢خهاصًت هٓغا ل٩ىجها ُ٢اٖا مغ٦با مً
ٖضة نىاٖاث ٧الٟىض٢ت و الى٣ل و الهىاٖاث الخ٣لُضًت باإلياٞت بلى ألاوكُت الخجاعٍت اإلاخٗضصة ٦يكاٍ الكغ٧اث
الؿُاخُت و قغ٧اث الخامحن الؿُاحي .
 ؤضخذ بظل ٪بخضي ؤَم نىاٖاث الٗالم الغثِؿُت في الى٢ذ الخايغ مما ص ٘ٞبلى الخىمُت الؿُاخُت باٖخباعَا مجاالخُىي لخىلُض ٞغم الٗمل ًٞال ًٖ ظلب الى٣ض ألاظىبي و بهظا ٚضث ألاصاة الخىاٞؿُت الخاصة خُض حؿعى الضو ٫ظاَضة
للبدض ًٖ ٢اَغة مىاؾبت ججغ الخىمُت الا٢خهاصًتٞ،ىظضث يالتها في الخىمُت الؿُاخُت ٞهىاٖت الؿُاخت جمخاػ ب٣ضعتها
الٟاث٣ت و الخانت ٖلى بٗض ؾلؿلت مً الٗملُاث و اليكاَاث الاؾدشماعٍت و ؤلاهخاظُت في الا٢خهاص ال٣ىمي ،و َظا ما ًا٦ض
الٟٗالُت الا٢خهاصًت التي ًمخاػ بها اليكاٍ الؿُاحي بط ٌٗض زانخه في البلضان الؿُاخُت اإلادغ ٥الضًىامُ٩ي الا٢خهاصي
ال٣ىمي و ًبٗض اليكاٍ ُٞه و ٌٗمل ٖلى جد ٤ُ٣الخىمُت .
و ٖلُه ًم ً٨ؤن ه٣ى ٫ؤن ؤَمُت الؿُاخت جيب٘ مً ٧ىجها جد ٤٣مىا ٘ٞللبلضان و ًمَ ً٨غخها ُٞما ًلي :
 -1بن للؿُاخت ُ٢إ ا٢خهاصي ٌك٩ل وؿبت مهمت في ج٩ىًٍ الا٢خهاص ال٣ىمي.
 -2حٗض وؾُلت مً وؾاثل الخىظُه ال٨ٟغي و جباص ٫الش٣اٞاث بحن الكٗىب.
 -3حٗض مً ا٫هاخُت الاظخماُٖت وؾُلت للخهىٖ ٫لى الغاخت الجؿمُت و اإلاخٗت الىٟؿُت.
 -4حؿهم الؿُاخت في جدؿحن البِئت بلى ظاهب حٗؼٍؼَا و ببغاػَا لئلعر الؿُاحي .
 -5حٗض وكاَا اؾدشماعٍا ٌؿخُ٣ب عئوؽ ألامىا ٫ألاظىبُت في مسخل ٠اإلاكاعَ٘ الؿُاخُت اإلاباقغة.
 -6حؿاٖض الؿُاخت في ٞخذ ؤؾىا ١ظضًضة للؿل٘ اإلادلُت زانت جل ٪اإلاخٗل٣ت بالهىاٖاث الخ٣لُضًت التي جمشل مىعور البلض
اإلاؿخ٣بلي للؿىاح .
 . 1نعيم ظاىر  ،سراب الياس"،مبادئ السياحة"،دار ادلسًنة  ،ط  ، 1عمان  ، 2001 ،ص . 31

 .2حيزية حاج اهلل " ،االستثمارات السياحية في الجزائر " ،مذكرة ماجسرت ختصص نقود ،مالية و بنوك،قسم علوم االقتصاد ية  ،جامعة البليدة ،اجلزائر ،
 ، 2006ص . 44
 .3عبد اخلالق زلمود  "،السياحة العالمية " ،رللة األىرام اإلقتصادية  ،العدد  ، 21القاىرة  ، 2003 ،ص . 11
 . 4احلوري  ،مثىن الذباغ  ،إمساعيل زلمد على  ،مرجع سابق  ،ص . 15
 . 5طالب جزا توفيق  "،مقومات التنمية السياحية في كردستان" .
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و ُٞما جخمخ٘ الؿُاخت مً ؤَمُت ا٢خهاصًت و اظخماُٖت ز٣اُٞت ٦ما ط٦غها ؾاب٣ا ُٞهي ٦ظل ٪طاث ؤَمُت و ؤزغ ٖلى
الجاهب البُئي :
ؤوال  :آلازاع الاًجابُت:
٦إي ُ٢إ ا٢خهاصي ؤزغ ٞةن ُ٢إ الؿُاخت في بهخاط الخضماث الؿُاخُت ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت و مً اإلاالخٔ ؤن ٚالبُت
ٖىانغ الؿُاخت جغجبِ بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة باإلاىاعص البُئُت و جخمشل الؿُاخت بمجمىٖت ألاوكُت التي ً٣ىم بها
ألاٞغاص زال ٫اهخ٣الهم اإلاا٢ذ بلى ٚحر ؤما٥ن ب٢امتهم و ٖلُه ًم ً٨بًجاػ آلازاع ؤلاًجابُت للؿُاخت ٖلى البِئت ُٞما ًلي :
 حٗىص باإلاىٟٗت ٖلى البِئت مً زال ٫الخضابحر اإلادٟؼة ٖلى خماًت الؿماث اإلااصًت للبِئت واإلاىا ٘٢و اإلاٗالم الخاعٍسُت و الخُاةالبرًت.
 بن الترار الخاعٍخي و الش٣افي ًدضص ظاطبُت بلض ما للؿُاح٦،ما ٌصج٘ الخ٩ىمت للخٟاّ ٖلى مٗاإلاه و لظا ٞةن الضو ٫جبظ٫ًا
ظهىصا ٦بحرة لخىٞحر خماًت مىخٓمت للمضن و ال٣غي و اإلاىاَ ٤ألازغٍت الجمالُت طاث ألاَمُت الخاعٍسُت و الٟىُت.
 ٌٗخبر اليكاٍ الؿُاحي و وؾُلت لغ ٘ٞالىعي بإَمُت الُبُٗت و وكغ الخىُٖت بحن الؿُاح و ؤصر اب اإلاكاعَ٘ و الخ٩ىمت والؿ٩ان اإلادلُحن.
 جىلُض ؤمىا ٫جداٖ ٔٞلى الُبُٗت و البِئت و بظل ٪جد ٤ُ٣الاؾخٛال ٫ألامشل للمىاعص الؿُاخُت.زاهُا  :آلازاع الؿلبُت :بن وظىص آلازاع الاًجابُت للؿُاخت ال ًمى٘ مً وظىص آزاع ؾلبُت هىعصَا ٧اآلحي :
ؤزغ الؿُاخت ٖلى الىٓم الاي٦ىلىحُت *:
ًا
بن اليكاٍ الؿُاحي ًخٟاٖل م٘ الخُاة الىباجُت و البرًت و حؿبب بظل ٪ؤيغاع ال عظٗت ٞحها الىٓم الاً٩ىلىظُت زانت بطا
لم ج ً٨البيُت الخدخُت ٖلى اؾخٗضاص ٧ا ٝالؾدُٗاب َظا اليكاٍ ٦ ،ما ًم ً٨لليكاٍ الؿُاحي ؤن ًاصي بلى ايُغاب في
الخُاة البرًت و جؼاًض ا٫يٛىٍ ٖلى ألاهىإ اإلاهضصة بااله٣غاى ٓٞاَغة الخظ٧اعاث الؿُاخُت جاصي بلى جضمحر البِئت البرًت بط
ؤن ٖملُاث ٢خل الخُىاهاث بٛغى الخجاعة ػاصث هدُجت للُلب اإلاتزاًض ٖلى الخظ٧اعاث التي جإزظ ق٩ل ٞغاء و ظلىص و
٢غون...بلخ٦.ما ًم ً٨ؤن جاصي بلى بػالت الىباجاث مً زال ٫ػٍاصة الُلب ٖلى الخُب و تهضًض اإلاىاَ ٤الهكت مشل الٛاباث و
ًا
ألاعاضخي الغَبت و ؤشجاع اإلااوٛغو٦،ٝما تهضص ؤًًا الكٗاب اإلاغظاهُت و الىٓم الاً٩ىلىظُت البدغٍت لؼٍاصة الىٟاًاث و
اإلاىاعص الُ٨مُاثُت الٛحر مٗالجت و بظلً ٪لخ ٤الًغع بُ٣متها الؿُاخُت.
الخلىر و الىٟاًاث *:
ًا
باإلياٞت بلى ٧ىن الؿُاخت جاصي بلى اؾتهال٦ ٥مُاث ٦بحرة مً اإلاىاص اإلادلُت الُبُُٗت ٞهي وكاٍ ًىلض ؤًًا الىٟاًاث
الؿاثلت و الهلبت و التي ؤنبدذ مك٩لت باليؿبت للٗضًض مً البلضان التي جٟخ٣غ بلى ال٣ضعة ٖلى مٗالجتها.
 . 1وزارة هتيئة اإلقليم  "،البيئة و السياحة تشخيص و فحص السياحة الجزائرية"  ،جانفي  ، 2008 ،ص . 27
2
. Sounh Manivong .souxay sipaseuth. environmental impact of trade liberalization in the
tourism sector . commissioned for the rapid trade and environment assessment project .
December . 2007. P 02
3
. Fridreco Neto . sustainable environnemental protection and Natural resource
management paradise en earth international colloquium on regional governance and
sustainable development in tourism driven economic Mexico . 20-22 . February 2002 p 08 .
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ًا
و ب ٌٛالىٓغ ًٖ جلىر اإلاُاٍ الٗظبت بمُاٍ الهغ ٝالهخي ٞاليكاٍ الؿُاحي ًاصي ؤًًا بلى جلىر ألاعى و الخلىر الىاجج
ًٖ الًىياء التي جدضثها وؾاثل الى٣ل وجلىر اإلاىاَ ٤الؿاخلُت و الكىاَئ و الؿ٦،ًٟما ؤن اؾتهال ٥الُا٢ت في الٟىاص١
اإلاؿخسضمت في ج ٠ُُ٨الهىاء و الى٢ىص اإلاؿخسضم في الٗملُاث اإلاغجبُت باليكاٍ الؿُاحي ٧الى٣ل ،الخضٞئت و ٚحرَا و التي
حؿاَم بك٩ل ٦بحر في جلىر الهىاء ٖضًض مً البلضان اإلاًُٟت.
الاؾخٛال ٫اإلاٟغٍ للمىاعص الُبُُٗت *:
بن جُىٍغ الؿُاخت و البجى الخدخُت طاث الهلت بهظا اليكاٍ ٚالبا ما ٌؿبب جضَىع التربت و جضَىع اإلاىاَ ٤الُبُُٗت بؿبب
الخىؾ٘ الٗمغاوي.
بن مهاصع اإلاُاٍ الٗظبت مدضوصة في بٌٗ اإلاىاَ ٤و ًخم اؾخٛاللها في نىاٖت الؿُاخت باإلياٞت بلى ؾلى ٥الؿاثذ الٛحر
ٖ٣الوي ٞدؿب الخ٣ضًغاث جبحن ؤن الؿاثذ ٌؿخٗمل مغجحن ؤ٦ثر مً اإلاُ٣م باإلياٞت بلى ؤن بٌٗ اخخُاظاث ألاوكُت
الترٞحهُت مشل خماماث الؿُاخت و مالٖب الٛىٞ ،ٝ٫ةطا ٧اهذ الؿُاخت جاصي بلى هضعة اإلاُاٍ ٞهي ٦ظل ٪جاصي بلى الاٞغاٍ في
اؾخٛال ٫اإلاىاعص اإلادلُت مشل :الُا٢ت،الٛظاء و اإلاىاص ألاولُت.
الخىمُت اإلاؿخضامت :
اؾخدىط مىيىٕ الخىمُت اإلاؿخضامت زال ٫الٗكغًٍ ؾىت اإلاىهغمت اَخمام الٗالم٣ٗٞ ،ضث مً ؤظلها ال٣مم و اإلاىذصًاث
الٗاإلاُت،و هدُجت لهظا الاؾخدىاط ؤنبدذ الخىمُت اإلاؿخضامت مُلبا ؤؾاؾُا لخد ٤ُ٣الٗضالت و الاهها ٝفي جىػَ٘ م٩اؾب
الخىمُت و الثرواث بحن مسخل ٠ؤظُا ٫اإلاٗمىعة.
 -1الٓغو ٝالتي ؤصث بلى ْهىع ٨ٞغة الخىمُت اإلاؿخضامت:
ؤصث مكاعَ٘ الخىمُت التي ٢ام بها الاوؿان في مسخل ٠الىىاحي الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت و الش٣اُٞت و الؿُاؾُت بلى بخضار
ال٨شحر مً الخٛحراث التي صخبتها ٖىا٢ب وزُمت ؤهخجذ ؤيغاع للبِئت  ،و بػاء َظٍ اإلاك٨الث و اإلاساَغ البُئُت جمذ َىا٥
بظغاءاث مُلىبت للخىُٟظ صولُا و مدلُا :
• ؤوال ؤلاحغاءاث الضولُت :
 1992ؤهجؼ ج٣ضم واضر في الخيؿُ ٤الٗالمي INTERNATIONAL CO-OPERATIONبمىيىٕ البِئت  ،و طل ٪زال٫
في ٖام
ٖ٣ض ماجمغ الامم اإلاخدضة للبِئت و الخىمُت في عٍىصي ظاهحرو بالبراػٍل و ٢ض خًغٍ ٖضص ٦بحر مً عئؾاء الضو ٫و ؤَلٖ ٤لُه
"ماجمغ ٢مت ألاعى" و ؤنضع اإلااجمغ زُت ٖمل قاملت ؽماَا " ؤحىضة ال٣غن الخاصي و الٗكغًٍ " بط جإؾؿذ لجىت ألامم
اإلاخدضة للخىمُت اإلاؿخضامت و جًمىذ اجٟاُ٢ت صولُت حكمل مٗالجت ً٢اًا البِئت خٟاْا ٖلى مؿخ٣بل ؤلاوؿانUNCSD.
٦ما ؤ٦ض اإلااجمغ ٖلى اإلاجاالث طاث ألاولىٍت في الخيؿُ ٤و الٗمل اإلاكتر ٥لِـ  ِ٣ٞبحن الخ٩ىماث بل بحن الخ٩ىماث و
اإلاجخم٘ ٩٦ل،و مىه ْهغث ٨ٞغة الخىمُت اإلاؿخضامت التي جد ٟٔخ٣ى ١ألاظُا٧ ٫اٞت في اإلاىاعص الُبُُٗت خايغا و مؿخ٣بال.
1

. Fridreco Neto . op_cit p 09.
. Jeans cherles briquer-Laugier , Le tourisme durable dans les payes méditerranées ,états
les lieus et les nouveaux cadre d’analyse ,communication pour la cinquième cloque
international « énergie ,changement climatique et développement durable » Hammamer
(Tunis) 15-17 juin 2009 p 09.
2
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 زاهُا ؤلاحغاءاث اإلادلُت :
ل٣ض خضص ظضو ٫ؤٖما ٫ال٣غن الىاخض و الٗكغًٍ مجمىٖت مً ألاوكُت ألاؾاؾُت و مجمىٖت ألاوكُت الؿاهضة ا٫حي ًيبػي
بهجاػَا مدلُا يمً بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت و خؿب زهىنُت ٧ل بلض بالخيؿُ ٤م٘ اإلاىٓماث الٗاإلاُت.
 -2مٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت :
ؤَلٖ ٤لى الخىمُت اإلاؿخضامت مجمىٖت مً اإلاهُلخاث مجها :الخىمُت الخًامىُت،الخىمُت البكغٍت،الخىمُت اإلاخىانلت،
الخىمُت الكاملت،الخىمُت الاً٨ىلىحُت و ٚحرَا،و الخ٣ى الجمُ٘ ٖلى جىخُض َظٍ اإلاهُلخاث في مهُلر واخض ؤال و َى
 ،1972و م٘ وكغ ج٣غٍغ اللجىت الٗاإلاُت اإلاٗىُت
الخىمُت اإلاؿخضامت و الظي جبلىعث زُىَه ألاولى في ماجمغ "ؾخ٨هىلم"ؾىت
،1987جم جبجي مهُلر الخىمُت اإلاؿخضامت بك٩ل عؾمي و صاثم.
بالبِئت و الخىمُت اإلاؿماة " بلجىت بىعهخالهض " و طل ٪ؾىت
 1987م  ،بال ؤهه ً٩اص
و ٢ض بغػث مداوالث ٖضًضة لخٗغٍ ٠الخىمُت اإلاؿخضامت و َظٍ اإلاداوالث ما جؼا ٫مخىانلت مً ؾىت
ً٩ىن َىا ٥بظمإ خى٨ٞ ٫غة مٟاصَا ما صام ؤن الخىمُت اإلاؿخضامت مٟخ٣ضة ألؾاؽ هٓغي ٩ٞل الخ٘اعٍ ٠جب٣ى مجغص
مداوالث ،و ُٞما ًلي ٖغى بًٗها:
ِّب
حٗغٍ ٠اللجىت الٗاإلاُت للخىمُت اإلاؿخضامت في الخ٣غٍغ اإلاٗىىن بـ ":مؿخ٣بلىا اإلاكتر ٥و الخىمُت اإلاؿخضامت "خؿب حٗغٍ٠":1987هي جلبُت اخخُاظاث صون ؤن جاصي بلى جضمحر ٢ضعة ألاظُا ٫اإلا٣بلت ٖلى جلبية اخخُاظاتها
ويٗخه َظٍ اللجىت ٖام
الخانت" .
ٖ ": 1991ضم ؤلايغاع بالُا٢ت الاهخاظُت لؤلظُا ٫اإلا٣بلت ،و جغ٦ها ٖلى الىي٘
ٖغٞها الا٢خهاصي  ROBERT SOLOWفي ٖام
الظي وعثها ٖلُه الجُل الخالي" .
ٖغٞتها لجىت بىعهخالهض الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى ؤجها:الخىمُت التي جإزظ بٗحن الاٖخباع خاظاث اإلاجخم٘ الغاَىت بضون اإلاؿاؽبد٣ى ١ألاظُا ٫ال٣اصمت في الىٞاء باخخُاظاتها.
 :1992حٗغٍ ٠الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى اإلابضؤ الشالض الظي ؤ٢غٍ ماجمغ البِئت و
 اج٣ٟذ صو ٫الٗالم في ماجمغ ٢مت ألاعىالخىمُت في عٍىصي حاهحرو البراػٍلُت ٖلى ؤجها ":ؤجها يغوعة بهجاػ الخ ٤في ا٫جىمُت بدُض جخدٖ ٤٣لى هدى مدؿاو الخاظاث
الخىمىٍت و البِئت لؤلظُا ٫الخايغ و اإلاؿخ٣بل".
“ باإلياٞت بلى ٧امل الخٗاعٍ ٠اإلا٣ضمت ؤٖالٍ ٞ ،هىا ٥مً ًظَب بلى ؤبٗض مً طل ٪في جٟهُل مٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت ،
خُض ؤن ؤخض الباخشحن ًغي ؤن ًىضعط جدذ مسخل ٠مٟاَُم الخىمُت المؾخضامت ٖضص مً الً٣اًا الهامت ؤَمها :
 . 1زلمد عبد الكرمي ربو  ،زلمد عزت زلمد ابراىيم " ،اقتصاديات الموارد"  ،دار ادلعرفة اجلامعية  ، 2002 ،ص . 249

 . 2عبد القادر زلمد عبد القادر و آخرون " ،قضايا اقتصادية معاصرة"  ،نشر كلية االقتصاد قسم التجارة  ،جامعة االسكندرية ، 2005-2004 ،
ص . 25

3

 .ماجد أبو زنط  ،عثمان زلمد غنيم  " ،التنمية المستدامة من منظور الثقافة العربية االسالمية "  ،رللة دراسة العلوم اإلدارية  ،رللة عل مية زلكمة

،عمادة البحث العلمي  ،اجلامعة األردنية  ،عمان  ،األردن  ،اجمللد  ، 36العدد  ، 1جانفي  ، 2009ص . 23

 . 4نوزادا عبد الرمحن اذليثي " ،التنمية المستدامة في المنطقة العربية -الحالة الراىنة و التحديات المستقبلية –"  ،رللة الشؤون العربية  ،العدد، 125
الكويت  ، 2006 ،ص . 104-103
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 بن الخىمُت اإلاُلىبت ال حؿعى لخ٣ضم بكغي مىنى ٫في ؤما٢ ً٦لُلت و لؿىىاث مٗضوصة بل للبكغٍت ظمٗاء و ٖلى امخضاصاإلاؿخ٣بل البُٗض.
 بن َظٍ الخىمُت جٟي باخخُاظاث الخايغ صون اإلاؿاؽ ب٣ضعة ألاظُا ٫ال٣اصمت ٖلى جىٞحر اخخُاظاتهم. بن مؿخىٍاث اإلاِٗكت التي جخجاوػ الخض ألاصوى ألاؾاسخي مً الاخخُاظاث ال ًم ً٨بصامتها ٖىضما جغاعي مؿخىٍاث الاؾتهال٥في ٧ل مخُلباث الاصامت ٖلى اإلاضي البُٗض .
• بن الخىمُت اإلاؿخضامت جخُلب اهدكاع الُ٣م التي حصج٘ مؿخىٍاث الاؾتهال ٥التي ال جخسُى خضوص اإلام ً٨بُئيا .ألابٗاص
ألاؾاؾُت للخىمُت اإلاؿخضامت :
مً زال ٫مجمىٖت الخٗاعٍ ٠اإلاىعصة ؾاب٣ا ًدبحن ؤن الخىمُت اإلاؿخضامت جغج٨ؼ ٖلى الجىاهب الشالر الا٢خهاصي و
الاحخماعي و البُئي  ،و َظا ألازحر ًدىي الىٓم ؤلاً٩ىلىظُت  ،الُا٢ت  ،الخىىٕ البُىلىجي  ،الاهخاظُت البُىلىظُت و ال٣ضعة
ٖلى الخ. ٠ُ٨
و بهظا وؿخيخج ؤن الىٓام اإلاؿخضام بُئُا ًجب ؤن ًداٖ ٔٞلى ٢اٖضة زابخت مً اإلاىاعص الُبُُٗت و ججىب الاؾخجزا ٝالؼاثض
للمىاعص اإلاخجضصة و الٛحر مخجضصة  ،و ًخًمً طل ٪خماًت الخىىٕ الخُىي و الاجؼان الجىي و بهخاظُت التربت و ألاهٓمت البيثُت
الُبُُٗت ألازغي التي ال جهىٖ ٠اصة ٦مىاعص ا٢خهاصًت.
• ؤَمُت الخىمُت اإلاؿخضامت :
حؿعى الخىمُت اإلاؿخضامت مً زال ٫آلُاتها و ؤظهؼتها بلى جدٖ ٤ُ٣ضة ؤَضا ٝمجها :
-1جدؿحن ال٣ضعة الىَىُت ٖلى بصاعة اإلاىاعص الُبُُٗت بصاعة واُٖت عقُضة لخد ٤ُ٣خُاة ؤًٞل ل٩اٞت ٞئاث اإلاجخم٘.
-2اخترام البِئت الُبُُٗت مً زال ٫جىُٓم الٗال٢ت بحن ألاوكُت البكغٍت و الٗىانغ البُئُت و ٖضم ؤلايغاع بها  ،بياٞت بلى
حٗؼٍؼ الىعي البُئي.
-3يمان بصماط الخسُُِ البُئي في ٧اٞت مغاخل الخسُُِ الاهماجي مً ؤظل جد ٤ُ٣الاؾخٛال ٫الغقُض و الىاعي للمىاعص
الُبٌُٗت .
-4ظم٘ ما ًٟ٨ي مً البُاهاث ألاؾاؾُت طاث الُاب٘ البُئي للؿماح بةظغاء الخسُُِ ؤلاهماجي الؿلُم.
• ماقغاث الخىمُت اإلاؿخضامت :
حؿاَم ماقغاث الخىمُت اإلاؿخضامت في جُُ٣م مضي ج٣ضم الضو ٫في جد ٤ُ٣اَضا ٝالخىمُت اإلاؿخضامت بهىعة ٗٞلُت  ،و
جخمدىع َظٍ اإلااقغاث خى ٫جىنُاث ؤظىضة ال٣غن الخاصي و الٗكغًٍ التي خضصتها ألامم اإلاخدضة و هسهها بالظ٦غ
اإلااقغاث البُئُت و التي وٗغيها ُٞما ًلي:

 . 1ماجدة أبو زنط  ،عثمان زلمد غنيم  ،مرجع سابق  ،ص . 177

 . 2باتر زلمد وردم  ،العادل ليس للبيع  "،مخاطر العولمة على التنمية المستدامة " ،دار األىلية للنشر و التوزيع  ،ط ، 1عمان-األردن 2003 ،
 ،ص . 189
 . 3نفس ادلرجع السابق .

112

الٗضص  : 14صٌؿمبر – 2015

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

-1حٛحر الٛال ٝالٛاػي لؤلعى و الاخخباؽ الخغاعي و ز٣ب ألاوػون و مىاظهخه مً زال ٫الٗمل ٖلى مٗالجت الخلىر الهىاجي
اإلاخسُي الخضوص.
-2اؾخسضاماث ألاعاضخي مً زال ٫خماًتها مً الخضَىع البُئي و م٩اٞدت الخصخغ وو ٠٢بػالت الٛاباث.
-3اإلاؿُداث البدغٍت و خماًتها بالخض مً جلىر البداع.
-4مهاصع اإلاُاٍ الٗظبت خُض ٌٗاوي 35باإلااثت مً ؾ٩ان الٗالم مً شر ماجي زُحر.
الخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت :
ل٣ض ا٦دسخذ الـًاخت خضوص الضو ٫و صازل َظٍ الخضوص خُض ججاوػث هُ٣ت الالٖىصة و ؤنبدذ و ٤ٞؤلاخهاءاث
الغؾمُت الضولُت باليؿبت إلاسخل ٠صو ٫الٗالم ؤ٦بر نىاٖت في الٗالم في الٗهغ الخالي.
-1الخىمُت الؿُاخُت :
َىا ٥مٟاَُم مخٗضصة للخىمُت الؿُاخُت ٌٗبر بًٗها ًٖ َض ٝجد ٤ُ٣ػٍاصة مؿخمعة و مخىاػهت في اإلاىاعص الؿُاخُت ؤو ًٖ
ػٍاصة الاهخاظُت في الُ٣إ الؿُاحي باالؾخٛال ٫ألامشل للمىاعص ؤلاهخاظُت الؿُاخُت.
“ًظَب بٌٗ ال٨خاب بلى حٗغٍٟها بإجها احؿإ ٢اٖضة الدؿهُالث و الخضماث ل٩ي جخالقى اخخُاظاث الؿاثدحن  ،بِىما ًً٘
البٌٗ جغ٦حزا ٖلى ظاهب الٗغى ٞحري الض٦خىع نالح الضًً ٖبض الىَاب :
 "ؤن الخىمُت الؿُاخُت ًم ً٨ؤن ج٣خهغ ٖلى جىمُت الٗغى الؿُاحي  ِ٣ٞؤو ؤظؼاء مىه ببىاء ٞىاص ١و ٢غي ؾُاخُت جىدكغفي مىاَ ٤مسخلٟت و بهما ًجب ؤن ًمخض مٗجى الخىمُت الؿُاخُت لِكمل جىمُت ٧ل مً الٗغى و الُلب لخد ٤ُ٣الخالقي بيجهم
إلقبإ عٚباث الؿاثدحن و الىنى ٫بلى ؤَضا٢ ٝىمُت و ُ٢اُٖت و ب٢لُمُت مىيىٖت ؾلٟا لخ٩ىن مُٗاعا لُ٣اؽ صعظت
الخىمُت الؿُاخُت اإلاُلىبت".
 و ًغي ٖبض الغخمان ؾلُم  ":ؤن الخىمُت الؿُاخُت جإزظ َاب٘ الخهيُ٘ اإلاخ٩امل و الظي ٌٗجي ب٢امت و حكُِض مغا٦ؼؾُاخُت جخًمً مزخل ٠الخضماث التي ًدخاط بلحها الؿاثذ ؤزىاء ب٢امخه بها و الك٩ل الظي ًخالءم م٘ ال٣ضعاث اإلاالُت للٟئاث
اإلاسخلٟت مً الؿاثدحن".
 "هي مسخل ٠البرامج التي تهض ٝبلى جد ٤ُ٣الؼٍاصة اإلاؿخ٣غة اإلاخىاػهت في اإلاىاعص الؿُاخُت و حٗمُ ٤و جغقُض الاهخاظُت قيالُ٣إ الؿُاحي".

1

.سحر قدور الرفاعي  " ،التنمية المستدامة مع التركيز على اإلدارة البيئية  ،المنظور االقتصادي للتنمية المستدامة التجارة الدولية و أثرىا على

التنمية المستدامة"  ،تونس  ، 2006 ،ص . 28

 . 2صالح الدين عبد الوىاب  "،الكتاب السنوي للسياحة"  ،ص . 57

 .3جليلة حسن حسنٌن" ،دراسات في التنمية السياحية"  ،الدار اجلامعية  ،االسكندرية  ، 2006 ،ص . 09
 . 4نفس ادلرجع السابق  ،ص . 09

 . 5يسرى دعبس  "،صناعة السياحة بين النظرية و التطبيق " ،ادللتقى ادلصري لالبداع و التنمية  ،ط  ،1مصر  ، 2003 ،ص . 162
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 -2مً الؿُاخت بلى الؿُاخت اإلاؿخضامت:
الؿُاخت اإلاؿخضامت هي هُ٣ت جالقي ما بحن اخخُاظاث الؼواع و اإلاىُ٣ت اإلاًُٟت لهم  ،مما ًاصي بلى خماًت و صٖم ٞغم
الخُىٍغ اإلاؿخ٣بلي،و الؾخضامت الؿُاخت ٦ما َى الخا ٫باليؿبت الؾخضامت الهىاٖاث ألازغي َىا ٥زالر مٓاَغ مخضارلت :
الاؾخضامت البُئُت الاؾخضامت.الاؾخضامت الاظخماُٖت و الش٣اُٞت.الاؾخضامت الا٢خهاصًت .حكمل بالًغوعة الاؾخمغاعٍت و ٖلُه ٞةن الؿُاخت اإلاؿخضامت جخًمً الاؾخسضام ألامشل للمىاعص الُبُُٗت بما في طل٪
مهاصع الخىىٕ الخُىي،و جس ٠ُٟآزاع الؿُاخت ٖلى الش٣اٞت و البِئت ،و حُٗٓم الٟىاثض مً خماًت البِئت و اإلاجخمٗاث
اإلادلُت -3.الخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت :
" هي التي جلبي اخخُاظاث الؿُاح و اإلاىا ٘٢اإلاًُٟت بلى ظاهب خماًت و جىٞحر الٟغم للمؿخ٣بل ،بجها ال٣ىاٖض اإلاغقضة فيمجا ٫بصاعة اإلاىاعص بِعٍ٣ت جخدٞ ٤٣حها مخُلباث اإلاؿاثل الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت و الش٣اُٞت و ًخد ٤٣مٗها الخ٩امل الش٣افي
و الٗىامل البُئُت الخىىٕ الخُىي و صٖم هٓم الخُاة " .
الؿُاخت البُئُت ٦مضزل لخد ٤ُ٣الخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت :
بن الخضازل و الخىانل بحن الؿُاخت ٦يكاٍ و بحن البِئت ٦مجا ٫و بَاع و ما بحن الخُاة ٦خىانل  ،حُٗي لليكاٍ
الؿُاحي مٗجى ٞالؿُاخت ٦يكاٍ و بن ٧ان ًماعؽ بظماال ٞ ،ةن الؿُاخت البُئُت ٧ازخهام حُٗي لل٩ىن ظماال.
ل٣ض بغػث ؤَمُت اؾخسضام اإلاىهج البُئي و جُبُ ٤هٓم جد ٤ُ٣الجىصة البُئُت في ؤصاء الىخضاث الؿُاخُت و مٖالجت و
بً٣ا ٝالهضع البُئي و ظٗل وكاٍ الؿُاخت نضً٣ا للبِئت.
ٖ-1ال٢ت الؿُاخت بالبِئت :
-1-1وكإة الؿُاخت البُئُت :
 1986ؤو ٫مً صٖا بلى الؿُاخت البُئُت  ،و َىا ٥مً ًيؿب الابخ٩اع ألاو ٫إلاهُلر الؿُاخت
-1843
ٌٗخبر ولُام مىعَـ
ًا
 1983بلى َُ٨خىع ؾِباللىؽ الؾ٨ىعٍجي ؤخض الضٖاة للمدآٞت ٖلى البِئت .و َى ؤًًا الغثِـ اإلااؾـ إلاىٓمت
البُئُت في
بُئُت ٚحر خ٩ىمُت جضعى ،PRONATURAو ٖلُه ٢ام الٗضًض مً الخبراء مً مىٓماث صولُت ٖضًضة ٧االجداص الٗاإلاي لهىن
الُبُٗت و مىٓمت الؿُاخت الٗاإلاُت بخُىٍغ مٟهىم الؿُاخت البُئُت ووي٘ قغوٍ لها.
و ٢بل بَال ١اإلاهُلر ٧اهذ الٗضًض مً اليكاَاث الؿُاخُت ٢ض بضؤث جيكإ بحن الؿىاح الىاٖحن.

 . 1خربوطلي  ،صالح الدين  ،مرجع سابق  ،ص . 23

 . 2زلمد أمحد احلضًني  ،السياحة البيئية" ،رلمعة وادي النيل  ،ط  ، 1القاىرة  ، 2005 ،ص ص . 12-9
 . 3وليام موريس "،السياحة البيئية" ،يومية سياسية تصدر عن شبكة االعالم العراقي  2010-01-21 ،م .
 . 4أنس احلن  "،السياحة البيئية"  ،أمل البيئة و مستقبل السياحة  2010-01-29 ،م .
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ٖ 2002لى ؤجها ؾىت الؿُاخت البُئُت و جم الاظخمإ في مضًىت ُ٦ب ٪ال٨ىضًت ،خُض جم ؤلاٖالن ًٖ
و جم ؤلاٖالن ًٖ ؾىت
الؿُاخُت البُئُت و الظي اجُٞ ٤ٟه اإلاكاع٧ىن ٖلى صٖم الؿُاخت البُئُت و الخٟاّ ٖلى اؾخضامتها و الٗضًض مً الكغوٍ
التي جخُلبها.
 -2مٟهىم الؿُاخت البُئُت :ْهغ مهُلر الؿُاخت البُئُت مىظ مُل٘ الشماهِىاث مً ال٣غن الٗكغًٍ و َى مهُلر خضًض وؿبُا ،ظاء لُٗبر ًٖ هىٕ
ظضًض مً اليكاٍ الؿُاحي الهضً ٤للبِئت الظي ًماعؾه ؤلاوؿان مدآٞا ٖلى اإلاحرار الُٟغي الُبُعي و الخًاعي للبِئت
التي ٌِٗل ٞحها.
 ٞخٗغ ٝالؿُاخت البُئُت في ألاصبُاث الخضًشت بإجها عخالث مؿئىلت بُئُا و ػٍاعاث إلاىاَ ٤طاث َبُٗت. ٌٗغٞها الهىضو ١الٗاإلاي للبِئت " :هي الؿٟغ بلى اإلاىاَ ٤الُبُُٗت لم ًلخ ٤بها جلىر و لم ًخٗغى جىاػجها الُبُعي بلىالخلل و طل ٪لالؾخمخإ بمىاْغَا و هباتها و خُىاهاتها البرًت و ججلُاث خًاعتها مايُا و خايغا  ،و ٌٗخبر َظا الىىٕ مً
الؿُاخت زاما ظضا للضو ٫الىامُت ل٩ىهه ًمشل مهضعا للضزل ،بياٞت بلى صوعٍ في الخٟاّ ٖلى البِئت و جغؾُش ز٣اٞت و
مماعؾاث ا٫جىمُت اإلاؿخضامت ".
 1991م :
حٗغٍ ٠الجمُٗت الضولُت لهُاهت الُبُٗت و اإلاىاعص الُبُُٗت للؿُاخت البُئُت لؿىت" بجها الؿٟغ اإلاؿاو ٫بلى اإلاىاَ ٤الُبُُٗت التي ًداٖ ٔٞلى البِئت و ًٟ٨ل اؾخمغاع عٞاَُت ؾ٩اجها اإلادلُحن ".
و مً زال ٫ما ؾبً ٤م ً٨الى٢ىٖ ٝلى مٟهىم قامل للؿُاخت البُئُت ُٞما ًلي :
الؿُاخت البُئُت وكاٍ بوؿاوي جدا ٔٞو جدمي ال٩اثىاث مً الاه٣غاى ،له ٖاثض و مغصوص ا٢خهاصي مخٗضص الجىاهب ً ،جم٘
بحن ألانالت في اإلاىعور الخًاعي الُبُعي و الخضازت في جدًغَا ألازالقي ،و ُٞما ًسو بٖاصة الخىا ٤ٞبحن الؿُاخت و
البِئت ٞهىا ٥اججاَاث خضًشت ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي باجذ جمىذ ألاوكُت الؿُاخُت اإلاخىاثمت م٘ البِئت ٖضة قهاصاث و هي - :
قهاصة الؿُاخت الخًغاء - .قىاَئ الغاًت الؼع٢اء - .الٟىاص ١الخًغاء .
٨ٞ-غة الٟىض ١البُئي.

 قهاصة ؤلاًؼو 14000لًمان حىصة البِئت .

 .1رشيد احلمد  ،زلمد سعيد صباريين  "،البيئة و مشكالتها و عالم المعرفة"  ،سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرىا اجمللس الوطين للثقافة و الفنون
و اآلداب  ،الكويت  ، 22صدرت السلسلة يف يناير . 1978
 ". 2السياحة البيئية و البيئة " ،رللة تصدر عن وزارة البيئة العراقية مركز اإلعالم و التوعية البيئية  ،العدد . 2010 ، 12
3

 .مرزوق عايد القعيد  " ،استراتيجيات االعمال في المواجهة التحديات العولمة  ،السياحية البيئية في االردن و السبل الكفيلة لتنميتها " ،ادلؤدتر

العلمي الرابع جامعة فيالدلفيا كلية العلوم االدارية و ادلالية  ،األردن  ، 2005 ،ص .04

 . 4نبيل دبور  " ،مشاكل وآفاق التنمية السياحية المستدامة في الدول االعضاء بمنظمة المؤتمر االسالمي " ،رللة التعاون االقتصادي بٌن الدول
اإلسالمية  ، 2004 ،ص . 16
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 -3-1الؿُاخت البُئُت و الؿُاخت الخ٣لُضًت :
٦ال الىىٖحن مً الؿُاخت البُئُت و الخ٣لُضًت ٌٗض مً ألاَمُت باإلا٩ان الا٢خهاصي وَجي ،و ل٨جهما مً الىاخُت الٟٗلُت
مسخلٟحن جمام الازخال ،ٝخُض حٗخبر الٟىاص ١البُئُت الك٩ل اإلاىاؾب الظي جخدى ٫مً زالله ؤؾالُب ؤلا٢امت مً ألاهٓمت
الخ٣لُضًت بلى ألاهٓمت ألا٦ثر جىظها بلى الخٟاّ ٖلى البِئت و خماًت اإلاىعور الش٣افي و الخًاعي للمجخمٗاث اإلادلُت.
الازخال ٝالجىَغي بحن الؿُاخت الخ٣لُضًت و البُئُتَ ،ى ؤن الؿُاخت البُئُت ج٣ضم ٞغنت للؿاثذ إلاماعؾت الٗضًض مً
الخجاعب الصخهُت قضًضة الخميػ في هُا ١ظٛغافي مدضص.
ًا
و ؤًًا ؤخض ؤَم الٟغو ١بحن الؿُاخت الخ٣لُضًت و الؿُاخت البُئُت ً٨مً في ؤلاصاعة و الدكُٛل ،و ٦ظل ٪هىٕ الدؿهُالث و
الخضماث اإلاغجبُت باإل٢امتٞ ،الؿُاخت البُئُت حٗخمض في بصاعاتها ٖلى ج٣ضًم ججاعب ؾُاخُت جدُذ للؿاثذ ا٦دكا ٝو حٗلم
الجضًض ٕن البِئت الُبُُٗت و الش٣اُٞت اإلادُُت و ٚالبا جخم مماعؾت َظٍ الخجاعب الؿُاخُت زاعط خضوص اإلايكأث ؤلا٢امُت.
و م٘ الىمى اإلادؿاعٕ للؿُاخت البُئُت ؤنبذ َىاَ ٥لب مخىامي ٖلى بوكاء و جىمُت الٗضًض مً الٟىاص ١صازل و خى٫
اإلاىاَ ٤الُبُُٗت و ألاهٓمت البُئُت و التي ً٩ىن لها الٗضًض مً الخإزحراث البُئُت و الاظخماُٖت التي ًجب ؤن جازظ بٗحن
الاٖخباع.
الٟىاص ١الخًغاء (البُئُت) :
الٟىاص ١البُئُت ؤو التي حؿمى بالٟىاص ١الخًغاء و التي بضؤث في التزاًض و الاهدكاع زال ٫الؿىىاث ألازحرة و ًؼصاص ٖضصَا
ًىما بٗض ًىم.
و جا٦ض الضعاؾاث ؤن ٖضص الؿُاح اإلاًٟلحن لهظٍ الٟىاص ١خى ٫الٗالم في جؼاًض مؿخمغ ،طل ٪عٚم اعجٟإ ج٩لٟت َظٍ
الىىُٖت مً الٟىاص ًٖ ١الخ٣لُضًت،و ؤعظٗذ الضعاؾاث طل ٪بلى جمحز َظٍ الٟىاص ١بالبؿاَت في الخهمُم و الاٖخماص ٖلى
اإلاىاعص البُئُت بضاًت مً الخهمُم الخاعجي و ختى الضً٩ىع الضازليًٞ ،ال ًٖ ُ٢ام َظٍ الٟىاص ١بترقُض الاؾتهال ٥في
الُا٢ت و اإلاُاٍ و ٧ل ما َى ملىر للبِئت.
بن ٨ٞغة الٟىض ١البُئي هي ٖباعة ًٖ بوكاء و جهمُم ميكإة ؾُاخُت ميسجمت م٘ ؾُا ١الُبُعي و الش٣افي للمىُ٣ت
اإلادُُت ،و ٌٗخبر الٟىض ١البُئي هىٕ ظضًض مً اإلاباوي السخياخُت و الظي ًىٞغ زبرة حٗلُمُت بُئُت للؿاثذ ًٖ الخُاة
الُبُُٗت.
-1مٟاَُم و ؤَضا ٝالٟىاص ١البُئُت:
ٌؿخسضم لخٗغٍ ٠هىُٖت مً الٟىاص ١الؿُاخُت التي حٗخمض ٖلى البِئت و حٗ٨ـ  ECO-LODGEمهُلر ٞلؿٟت و ؤؾـ
الؿُاخت البُئُت،و َظٍ الىىُٖت مً الٟىاص ١ج٣ضم الؿُاخت ٗ٦ملُت جشُُٟ٣ت حٗلُمُت حكاعُ٦ت م٘ اإلاجخم٘ اإلادلي ،التي ًجب
ؤن جىمي و جضاع بإؾلىب بُئي خؿاؽ ًدمي اإلاىٓىمت البُئُت.
ُ
 الٟىض ١نضً ٤البِئت َى ؤي ٞىض ١ؤ ومؿ ً٨ؤو هؼ٢ ٫ام بٗمل جُىٍغاث وجدضًشاث ظضًت ٖلى َُ٩له الٗام ومباهُه بهضٝج٣لُل ألازغ الؿلبي ٖلى البِئت الُبُعية اإلادُُت به.
 الخٗغٍ ٠ألاؾاس ي للٟىض ١نضً ٤البِئت َى :ؤي م٩ان ؾًُ ً٨شبذ التزامه باإلاؿاولُت ججاٍ البِئت والُبُٗت مً خىله ًَٖغٍ ٤اجباٖه مماعؾاث ملتزمت باألؾلىب الهضً ٤للبِئت في الخُاة الُىمُت.
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 -2اإلاٗاًحر:
ًجب ؤن ًخىا ٤ٞالٟىض ١نضً ٤البِئت ٖاصة م٘ اإلاٗاًحر الخالُت :
 الاٖخماص ٖلى البِئت الُبُُٗت -2 .مؿاَمت ٞاٖلت ومشبخت في خماًت الُبُٗت - 3 .ج٣ضًم بغامج جضعٍبُت بُئُت.-4اؽجضامت الىٓام البُئي - 5 .ججؿُض الٟىض ١لالٖخباعاث الش٣اُٞت للمىُ٣تٖ-6 .اثض ا٢خهاصي للمجخم٘ اإلادلي.
-3اٖخباعاث جهمُم الٟىض ١ا٫بُئي :
حٗخمض ُ٢مت ججغبت ؾاثذ البِئت ٖلى زهاثو اإلا٩ان وَبُٗت اإلاى ٘٢م٘ ج٩امل وجىا ٤ٞالٗىانغ الُبُُٗت اإلادُُت به
وجٓهغ الخاظت بلى حٗمُ ٤وجٟهم الىٓام البُئي بالىا ٘٢مً ؤظل الخٟاّ ٖلى زهاثهه وَبُٗخه ولخد ٤ُ٣اخخُاظاث
الؿاثدحن في اإلاىُ ٤الُبُُٗت البض وؤن ًهمم الاً٩ىلىصط وٍبجى بىعي ٧امل للٗال٢اث اإلادكاب٨ت بحن اإلاىاعص الا٢خهاصًت
والاظخماُٖت والش٣اُٞت والُبُُٗت في البِئت اإلادُُت وؤن ًجضص حجم الخىمُت في بَاع الُا٢ت الاؾدُٗابُت للىا ٘٢وبم٩اهُاث
اإلاىاعص الُبُُٗت اإلاىظىصة به،ومً زم ٞةن الهض ٝمً جهمُم الاً٩ىلىصط َى زلٖ ٤ال٢ت بحن الؿاثذ والبِئت صون خضور ؤي
يغع بخل ٪وَىا ًٓهغ صوع اإلاهمم اإلاٗماعي واإلاسُِ خُض ً٩ىن مؿئىال ًٖ وي٘ الخهمُم الظي ٌٗمل ٖلى خماًت اإلا٩ان
وما ًغجبِ به مً مىاعص َبُُٗت وخُاة اظخماُٖت .
والٟىض ١البُئي ٦مكغوٕ ؾُاحي ًجب ؤن ًد ٤٣مً زالَ ٫ابٗه اإلاٗماعي والخٗبحر الهاصت الخام به وهٓام بصاعجه
وحكُٛله و مباصت الؿُاخت اإلاخمشلت في الخٟاّ ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت و الاخخُاط بلى اإلايكاث الؿُاخُت البُئُت.
-4ؤَضا ٝالٟىاص ١الخًغاء :
الٟىاص ١الهضً٣ت للبِئت ؤو الٟىاص ١الخًغاء ٦ما ًُلٖ ٤لحها هي ٞىاص ١حٗمل يمً مٗاًحر و اقتراَاث مٟاصَا الخٟاّ
ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت و الاؾتهال ٥الغقُض لها ،و بالخالي ؤن اٖخماص َظٍ الٟىاصً ١ىٞغ اإلاىاعص الُبُُٗت خايغا و مؿخ٣بال و
لم حٗض مهضصة باالؾخجزا ٝؤو الهضع بل ؤنبدذ جخمخ٘ بٗ٣الهُت الهغ ٝو طلَ ًٖ ٪غٍ ٤حٗؼٍؼ مٟهىم اإلاماعؾاث الخًغاء
في الُ٣إ الٟىضقي لًمان الاؾتهال ٥الغقُض.
 -5اإلاماعؾاث الهضً٣ت للبِئت في بصاعة الً٣اًا البُئُت في الٟىاص: ١
ؤٖض " حُمـ ؾىٍدى " ٜو" ؤمي عوػ ُٞلض ؾىٍدى " ٜالضلُل الٗالمي للمماعؾاث الخًغاء في بصاعة الً٣اًا البِئت في
الٟىاص ، ١و نضعث وكغة الضلُل إلصعا ٥ال٣اثمحن ٖلى نىاٖت الٟىض٢ت في الٗالم بإَمُت اإلاماعؾاث الغقُضة ججاٍ البِئت و
اإلاجخم٘ بإؾغٍ ،و الق ٪ؤن اإلاماعؾاث التي جغاعي البِئت و اإلاجخم٘ لها مغصوصَا ؤلاًجابي مً خُض ز ٌٟالخ٩لٟت و ا٦دؿاب
الؿمٗت الجُضة و يمان ظاطبُت اإلاى ٘٢للمؿاٞغًٍ ٖلى اإلاضي الُىٍل.
ٞ -6ىاثض جبجي المماعؾاث الهضً٣ت بالبِئت الغقُضة :
ًم ً٨ؤن جاصي اإلاماعؾاث الغقُضة لخ ٌٟالخ٩لٟت اإلاباقغة مً زال ٫جسُ٢ ٌُٟمت اؾتهال ٥الُا٢ت و اإلاُاٍ و مٗالجت
مُاٍ الهغ ٝو الخسلو مً الىٟاًاثٞ ،جهىص الخٟاّ ٖلى البِئت مشل بصاعة اإلاسلٟاث الخُحرة و مٗالجت اإلاُاٍ حٗجي جىٞحر
بيثت ٖمل و مىاَ ٤ؤ٦ثر ؤمىا ،و جىٞغ اإلاماعؾاث التي جغاعي البِئت و اإلاجخم٘ ٞغنت ؾاهدت للخٟاّ ٖلى ظىصة البِئت
اإلادُُت بالٟىض ١و مجها :
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– حٗؼٍؼ مماعؾت اؾتهال ٥اإلاُاٍ.
 حٗؼٍؼ مماعؾت بصاعة الُا٢ت .– حٗؼٍؼ مماعؾت ؤصاعة مماعؾت مُاٍ المناع – . ٝحٗؼٍؼ مماعؾت بصاعة اإلاسالٟاث.
– حٗؼٍؼ مماعؾت اؾخسضام الُ٨ماوٍاث - .اإلاؿاَمت في جىمُت اإلاجخم٘ اإلادلي.
 بغهامج هٓام ؤلاصاعة البُئُت ٌؿاٖض الٟىض ١ججىب بظ ٫ظهىص مًاٖٟت و طل ٪مً زال ٫صمج اإلاماعؾاث البُئُت.الؿُاخت الجؼاثغٍت:
حٗض الجؼاثغ مً بحن الضو ٫التي جخمحز بُبُٗت زانت ظٗلتها مدل اَخمام الباخشحن و الغخالت الٗغب و الٛغب  ،و َظا ما
ًا٦ضٍ الض٦خىع ٖبض هللا عُ٦بي في مالٟه"الجؼاثغ في ُٖىن الغخالت الاهجلحز" ،و ٚحرٍ مً ٦خاب الٛغب الظًً ونٟىا
الجؼاثغ بإجها ٞؿُٟؿاء خًاعي و ز٣افي و جذ ٞت هاصعة.
 – 1ؤلام٩اهُاث الؿُاخُت في الجؼاثغ :
ًا
جخُلب الخىمُت الؿُاخُت جىٞغ ظملت مً الكغوٍ اإلاىيىُٖت و ألاؾاؾُت اإلاسخغة الؾخٛال ٫جل ٪اإلاىاعص الؿُاخُت  ،و
حٗخبر َظٍ ألازحرة ؤؾاؽ اليكاٍ الؿُاحي ٞ ،بضوجها ال وظىص لليكاٍ الؿُاحي و هي ٧اآلحي:
 اإلا٣ىماث الُبُُٗت للجؼاثغ:مً مى ٘٢و مىار هاَُ ًٖ ٪الؿاخل الجؼاثغي ،و اإلاىاَ ٤الضازلُت الجبلُت و الصخغاوٍت و٦ظا الخًاثغ الىَىُت ٦ما جؼزغ بالخماماث اإلاٗضهُت و اإلاىاب٘ الخمىٍت.
 -2اإلا٣ىماث الخًاعٍت و الخاعٍسُت للجؼاثغ:
بن اإلاٗالم الخاعٍسُت و الخًاعٍت التي جخىٞغ ٖليَاالضولت الجؼاثغٍت و التي حٗخبر مً ؤَم و ؤعوٕ اإلاىا ٘٢الٗاإلاُت مً خُض
َبُٗتها الجُىلىظُت.
 ٦ما جمل ٪الجؼاثغ َُا٧ل ٢اٖضًت َامت جخمشل ُٞما ًلي: الى٣ل مً قب٩اث َغ٢اث و الؿ ٪٨الخضًضًت و الى٣ل الجىي هاَُ ًٖ ٪الى٣ل البدغي. الُا٢ت ووؾاثل الٗالم و الاجها.٫ -3آلُاث الخىمُت الؿُاخُت الجؼاثغٍت:
ًا
حٗض الؿُاخت في الجؼاثغ مىعصا َاما ل٨شحر مً الضو ٫زانت صو ٫الجىاع ًخُلب الاَخمام به و الُ٣ام بخُىعٍ و جىمُخه
لُهبذ مىعصا مؿخمضا حؿخُٟض مىه ألاظُا ٫اإلاخٗا٢بت و في َظا الكإن باصعث الجؼاثغ -هٓغا إلاا جمخل٨ه مً مىخجاث ؾُاخُت
َامت و مخىىٖت -بمكاعَ٘ اؾتراجُجُت مىظهت ؤؾاؾا لخىمُت ُ٢إ الؿُاخت و ظٗله ؤ٦ثر ظاطبُت للؿىاح الضازلُحن و
الخاعظحن لخً٘ مٗالم ُ٢ام نىاٖت ؾُاخُت ظظابت قٗاعَا الخمُحز و الىىُٖت.
 . 1عبد اهلل ركييب  "،الجزائر في عيون الرحالة االنجليز"  ،اجلزء األول  ،دار احلكمة  ،اجلزائر  ، 1999 ،ص . 113

 . 2عيسى مرزاقة  "،السياحة المستدامة  ،واقعها و تحدياتها بالنسبة للجزائر" ،مذكرة ماجستًن  ،تسويق اخلدمات  ،جامعة تلمسان اجلزائر ، 2001،
ص . 117

 . 3موسى سعداوي  ،حكيم بو جطو  " ،أىمية مقومات السياحة الجزائرية في التنمية االقتصادية للدولة " ،ادللتقى الدورل اقتصا ديات السياحة و
دورىا يف التنمية ادلستدامة ،بسكرة  ،اجلزائر  ،مارس ، 2010ص . 11
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جهبى الجؼاثغ في طل ٪لالعج٣اء بالؿُاخت بلى مُا ٝالُ٣اٖاث الضاعة للثروة و بىاء ُ٢إ ؾُاحي ؾاعٖذ بلى بٗض ؾُاؾت
ؾُاخُت ظضًضة تهض ٝبلى جىمُت و جغُ٢ت اإلاىخىط الؿُاحي الجؼاثغي و بصماظه في الؿى ١الؿُاخُت الٗاإلاُت في بَاع قغوٍ
الخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت مً زال ٫ظملت مً ال٣ىاهحن و الدكغَٗاث الخانت بالخىمُت الؿُاخُت التي جمشل ؤلاَاع ال٪امل
لؿُاؾت ؾُاخُت مخىانلت تهض ٝبلى جد ٤ُ٣ظملت مً ألاَضا ٝال٨مُت و الىىُٖت ظاءث يمً جهىع جُىٍغ الؿُاخت
اإلاؿخضامت .
و بظلً ٪دباصع بلى ؤطَاهىا الدؿائ ٫خى ٫اإلاىهجُت التي اجبٗتها الجؼاثغ لخىمُت َظا الُ٣إ و هخٗغٖ ٝلى طل ٪مً زال٫
ٖغى ألابٗاص ؤلاؾتراجُجُت إلاسٍِ التهُئت الؿُاخُت لخىمُت الؿُاخت في الجؼاثغ و آلُاجه:
: 2007
ؤوال  :واُ٢ ٘٢إ الؿُاخت في الجؼاثغ ما ٢بل
قهض َظا الُ٣إ ٖضة ٖىامل ؾاَمذ بك٩ل ؤو بأزغ في جد ٤ُ٣محزان ججاعي ؾُاحي ؾالب مما ًازغ ٖلى محزان
اإلاضٞىٖاث للضولت و ٦ظلً ٪ازغ ؾلبا ٖلى الُ٣إ الؿُاحي للضولت و مً بحن َظٍ الٗىامل ما ًلي:
 يٗ ٠هىُٖت اإلاىخجاث الؿُاخُت و زضماث الؿُاخت الجؼاثغٍت. بًىاء و ٞىاص ١طاث َا٢اث ٚحر ٧اُٞت و طاث هىُٖت ؾِئت. عجؼ ٦بحر في حؿىٍ ٤و ظهت الجؼاثغ صازل و زاعط البالص. ُٚاب ألامً و الُب الؿُاحي. ه٣و في ج٩ىًٍ المؾخسضمحن في اإلااؾؿاث الؿُاخُت ٖلى حٗضصَا. زضماث مغجٟٗت الؿٗغ باليؿبت للؿ٩ان اإلادلُحن و طاث هىُٖت ا٢ل م٣اعهت بضو ٫الجىاع .: 2013
زاهُا  :آلُاث جىمُت الؿُاخت يمً اؾتراجُجُت الؿُاخت في الجؼاثغ آٞا١
 2000نُاٚت اؾتراجُجُت خى ٫جىمُت الؿُاخت آلٞا 2013١في ق٩ل وزُ٣ت جدذ ٖىىان :مسُِ ؤٖما ٫الخىمُت
جم مُل٘
٢ ، 2010هض بُٖاء الضًىامُ٨ت لهظا اإلاجا ٫مً زال: ٫
اإلاؿخضامت للؿُاخت في الجؼاثغ آٞا١
 جدضًض الازخُاعاث اإلاؿخ٣بلُت..2013
 جدضًض ألاَضا ٝالىىُٖت و ال٨مُت اإلاىخٓغة في جدضًض الخضابحر و ألاصواث اإلاٗخمضة لخىُٟظ البرامج اإلاؿُغة.: 2025
زالثا  :بغامج جىمُت الؿُاخت و٣ٞا إلاا حاء به اإلاسُِ الخىحُهي للتهُئت الؿُاخُت

ministère de tourisme état des projet l’investissement , juin , 2007.

 .2عامر عيساين " ،المهمة االقتصادية للتنمية السياحية المستدامة "،حالة اجلزائر ،أطروحة دكتوراه  ،علوم التسيًن  ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة  ،دفعة
 ، 2010 ، 2009ص . 109
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ؤلاَاع الاؾتراجُجي اإلاغظعي للؿُاؾت ٌ SDAT 2025ك٩ل اإلاسُِ الخىظُهي للهُئت الؿُاخُت الؿُاخُت في الجؼاثغ  ،و
لجٗل الؿُاخت ؤولىٍت وَىُت للضولت ًجب الىٓغ لها ٖلى ؤجها لم حٗض زُاعا بل ؤنبدذ يغوعة ألجها حك٩ل مىعصا بضًال
للمدغو٢اث.
 و ما جىلُه الضوٖ ٫امت و الجؼاثغ زانت للخىمُت الؿُاخُت وؿخسلو صوع الؿُاخت في الخىمُت اإلادلُت للضو.٫ -4الخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت بالجؼاثغ :
هٓغا إلاا جمل٨ه الجؼاثغ مً عزاء و جىىٕ لئلعر الؿُاحي َظا ما زل ٤لها مىٗ٢ا مهما و َمىخا ٦بحرا لضي الُب٣ت الؿُاؾُت ٧ي
ججٗل مً الؿُاخت مىعصا َاما و مؿاَما في آلُاث الخىمُت خُض ججٗلها مً ٖؼلتها لخهبذ ُ٢با ؾُاخُا َاما.
ٞالجؼاثغ جخىٞغ ٖلى َا٢اث ؾُاخُت ال هٓحر لها ٖلى خىى البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ ،و زال ٫ا٫جىمُت الؿُاخُت في الجؼاثغ
ؤُٖذ الضولت اَخماما ٦بحرا بُ٣إ الؿُاخت هٓغا ألَمُخه الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت ٖلى الؿىاء.
 -5مضي بم٩اهُت الجؼاثغ مً جىٞحر الٟىاص ١الخًغاء :
حٗخبر الجؼاثغ مً الضو ٫التي جخىٞغ ٖلى بم٩اهُاث ؾُاخُت مخىىٖت لها م٩اهت في الؿُاخت ؤلا٢ليمُت و الضولُت،ؾُما لضي
الهُئاث اإلاسههت مشل:الُىوؿ٨ى مما ًاصي بها للجهىى بهظا الُ٣إ بطا ما جىٞغث الجضًت ال٩اُٞت لخُىٍغ ألاهماٍ
الؿُاخُت التي جمل ٪م٣ىماتها،و بن َظا الغنُض مً ؤلام٩اهاث للجؼاثغ ال ٌؿتهان به،و م٘ طل ٪ال ج٣خهغ اإلا٣ىماث
الؿُاخُت ٖلى ؤلام٩اهُاث الُبُُٗت و الخًاعٍت و الخاعٍسُت ٞدؿب بل جضٖم َظٍ الام٩اهُاث بإزغي ماصًت،و جخمشل َظٍ
ؤلام٩اهُاث في جىٞحر َا٢ت ٞىضُ٢ت بازخال ٝجهيُ ٠وخضاتها لخدىاؾب م٘ مسخل ٠اإلاؿخىٍاث الا٢خهاصًت للؿاثدحن.
•الُا٢ت الٟىضُ٢ت :
جمشل الُا٢ت الٟىضُ٢ت ال٣ضعة الاؾدُٗابُت للىخضاث الٟىضُ٢ت و ٧ل اإلااؾؿاث اإلاٗضة الؾخ٣با ٫الؿُاح ،و حٗض َظٍ
الُا٢ت ؤخض اإلااقغاث التي بىاؾُتها ًمُ٢ ً٨اؽ مضي ج٣ضم َظا الُ٣إ في بلض ما ،و ٢ض جسُذ َظٍ الؿُاخت ٖضة مغاخل
همذ و جُىعث ٞحها في الجؼاثغ،و ٖلُه ٞالجؼاثغ اجبٗذ جىمُت مؿخضامت في َظا الُ٣إ جخًمً الام٩اهُت الجؼاثغي،و ٖلُه
حٗخبر الؿُاخت ُ٢اٖا ؤؾاؾُا واؾتراجُجُا ًىٞغ مىانب الكٛل والظي ًم ً٨ؤن ٌؿاَم في جىىَ٘ الا٢خهاص الىَجي٦،ما
ٌٗخبر مً ؤخض خىاٞؼ الخىمُت اإلاؿخضامت وصٖم الىمى في َظا الؿُا ١بالظاث ،شجٗذ الؿلُاث الٗمىمُت جغُ٢ت وظهت
الجؼاثغ مً زال ٫الاؾدشماع الؾُما في الٟىض٢ت ،في الٗانمت و في اإلاضن ال٨بري بُٛت جىٞحر بم٩اهُاث ؤ٦بر في مجا ٫الاؾخ٣با٫
وؤلاًىاء للؼواع.
ً .2013خٗل ٤ألامغ بٟىضٞ " ١ىع ْق
بىٍيذ" في
-2009
 ، 2014جم بهجاػَا زالٞ ٫ترة
وفي َظا الهضص جم حؿلُم 3ماؾؿاث في
وَغان  ،و ٞىض" ١ماعٍىث " في ٢ؿىُحنة و " قحراجىن " في ٖىابت .و٦ظا حؿلُم مغ٦ؼ الخ٨ىًٍ وَى اإلاضعؾت الٗلُا للٟىض٢ت
 .2014وَىا ٥ماؾؿاث ؤزغي ؾمدذ بؼٍاصة ٢ضعاث الاؾخ٣با ٫في البالصً .خٗل ٤ألامغ بٟىض" ١
في ٖحن البيُان (الجؼاثغ) في
محرًضًان " و" قحراجىن " في وَغان ،وبغج ألاٖما"/٫ؤباعث ؤوجُل "و ٞىض" ١عوهِؿاوـ ماعٍىث " في جلمؿان.

1

 .وزارة التهيئة االقليمية و البيئة و السياحة أجلزائرية ادلخطط االسرتاتيجي  " :الحركيات الخمس و برامج األعمال السياحية ذات األولوية

 ، 2008ص . 17
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وَىا ٥جدض آزغ ًخمشل في بصعاط الؿُاخت الىَىُت في الضواثغ الخجاعٍت للؿُاخت الٗاإلاُت و َظا بًٟل بغوػ وظهت الجؼاثغ
٧ىظهت ؾُاخُت مغظُٗت ٖلى الهُٗض الضولي .طل ٪ما ص ٘ٞالخ٩ىمت بلى التزوص بةَاع اؾتراجُجي مغظعي وعئٍت في خضوص ؾىت
 2025ج٣ىم ٖلى ؤَضا ٝجم حؿُحرَا في مسُِ التهُئت الؿُاخُت .وٍضزل َظا اإلاسُِ في بَاع اإلاسُِ الىَجي لتهُئت التراب
 2001واإلاخٗل ٤بتهُئت التراب والخىمُت اإلاؿخضامت.
 2025اإلاىهىم ٖلُه في ال٣اهىن 01-02الهاصع في 12صٌؿمبر
لؿىت
ًا
ظهىصا خضًشت في مجا ٫البِئت و حؿدشمغ في الُا٢ت اإلاخجضصة و حؿعى بلى ج٣لُل اإلاسلٟاث مً
و ٦ظلٞ ٪الجؼاثغ جبظ ٫الُىم
زالٖ ٫ملُاث بٖاصة الخضوٍغ ،و بىاءا ٖلى ما ؾب ٤مً ام٩اهاث و م٣ىماث الجؼاثغ في اإلاجا ٫الؿُاحي و ٦ظل ٪جىظهها
اإلالخىّ هدى جُبُ ٤جىمُت ؾُاخُت مؿخضامتٞ ،للجؼاثغ ٢ضعة ٖلى جُبُ ٤بغامج الًٟاص ١الخًغاء التي حٗض واخضة مً ؤهج٘
الؿبل للغقي بالؿُاخت و اإلادآٞت ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت و خؿً اؾتهال٦ها مً زال ٫جُبُ ٤اإلاٗاًحر و الاقتراَاث التي
جد٨م بوكاء جل ٪الٟىاص ١الهضً٣ت للبِئت م٘ حٗؼٍؼ اإلاماعؾاث الخًغاء ٞحها.
ؤَمُت الٟىاص ١الخًغاء في جد ٤ُ٣الخىمية الؿُاخُت اإلاؿخضامت :
بن جُبُ ٤مٟهىم الؿُاخت اإلاؿخضامت ٌٗجي وظىص ؾُاخت هُٟٓت ع٣ُٞت للبِئت و حٗض ٨ٞغة جُبُ ٤الٟىاص ١الخًغاء ًاؾـ
للؿُاخت اإلاؿخضامت ،و ًد ٤٣مؼٍض مً الغواط الؿُاحي و ػٍاصة الٗاثض الا٢خهاصي م٘ جغقُض اؾتهال ٥مهاصع الُا٢ت و
جىمُت اإلاىاعص مً زال ٫الىعي البُئي للخىمُت الؿُاخُت التي جمشل ؤخض ألاٖمضة الا٢خهاص ال٣ىمي،و اإلاهضع الغثِسخي للٗمالث
ألاظىبُت،و بهظا حؿعى الٗضًض مً الضو ٫بلى خهىٞ ٫ىاص٢ها ٖلى َظٍ الٗالمت لىي٘ الٟىاصٖ ١لى زغٍُت الؿُاخت الٗاإلاُت ،
و ٧ىن الٟىاص ١الخًغاء الٗالمت البُئُت للميكاث اٞ٫ىضُ٢ت ٞهىا ٥الٗضًض مً الضو ٫ألاظىبُت و الٗغبُت جخمخ٘ بهظٍ الٗالمت
هظ٦غ مجها:مهغ،ألاعصن،بًُالُاٞ،غوؿا،جىوـ،الُىهان،صبيُ٢،غ...و ٖلُه ٞلهظا الىىٕ مً الٟىاص ١ؤو َظٍ الٗالمت البُئُت
صوع الالٖب الٗالمي الاؾاسخي في جد ٤ُ٣الخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت.
زاجمت :
جمشل الؿُاخت صوعا َاما في جغؾُش الهىٍت الىَىُت و الاهخماء الش٣افي و الخًاعي للجؼاثغ ،خُض حٗخبر بمشابت َمؼة الىنل
بحن اإلااضخي و الخايغ و عنُضا ز٣اُٞا ؤنُال ٌؿمذ بةعؾاء ٞغم جباص ٫الخجاعب و الخبراث ما بحن الكٗىب ٞ ،هي ٦ظل٪
ًا
ُ٢إ صًىامي طو بٗض ا٢خهاصي ٗٞاٞ ،٫ةن جىامُه ٖلى الؿاخت الضولُت باٖخباعٍ نىاٖت و زُاعا ؤصي بالٗضًض مً الضو ٫بلى
بصعاط َظا الُ٣إ الاؾتراجُجي في ؾُاؾتها الٗامت يمً ألاولىٍاث و ًٓهغ طل ٪زال ٫الؿىىاث ألازحرة خُض ػاصث الخباصالث
بحن الضو،٫و ل٣ض بغػث ٦ظل ٪الؿُاخت البُئُت ٦إخض الىؾاثل الضاٖمت للمخآٞت ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت خايغا و مؿخ٣بال
و ٖلُه اهخجٗذ الؿُاخت ٖامت و الٟىاص ١زانت ؾُاؾت الٟىاص ١الهضً٣ت للبِئت ٦إخض عواٞض الخىمُت الؿُاخُت
اإلاؿخضامت إلاا لها مً ؤَمُت و م٩اهت في َظا اإلاجا.٫
٢اثمت اإلاغاح٘ :
. 2001
 -1الخمضان ؾهُل":ؤلاصاعة الخضًثت للماؾؿاث الس ياخُت و الٟىضُ٢ت"،صاع الغيا لليكغ،صمك ،٤ؾىعٍت،
. 1998
 –2ؤخمض الجالص  "،صعاؾت في حٛغاُٞت الؿُاخت"ٖ،الم ال٨خب لليكغ ،ال٣اَغة ،
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 – 3الخىعي،مشجى َه،الضبا،ٙاؾماُٖل مدمض ٖلي"،مباصت الٟغص و الؿُاخت"،ماؾؿت الىعا ١لليكغ و الخىػَ٘ ، 1ٍ،
.2001
ألاعصن،
. 1993
 الخؿً خؿً"،الخٟاوى و الٗال٢اث الٗامت"،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث و اليكغ "،بحروث،2005
 ؤخمض مدمض الخًحري " ،الؿُاخت البُئُت " ، 1ٍ ،مجمٗت واصي الىُل  ،ال٣اَغة . ،. 2010
-5ؤوـ الخً  "،الؿُاخت البُئُت  ،ؤمل البِئت و مؿخ٣بل الؿُاخت"-01-29،
2010
 "-6الؿُاخت البُئُت و البِئت"  ،مجلت جهضع ًٖ وػاعة البِئت الٗغاُ٢ت مغ٦ؼ الاٖالم و الخىُٖت البُئُت  ،الٗضص. ، 12
 -7باجغ مدمض وعصم  ،الٗالم لِـ للبُ٘  "،مساَغ الٗىإلات ٖلى الخىمُت اإلاؿخضامت " ،صاع ألاَلُت لليكغ و الخىػَ٘ ،
2003
ٍٖ،1مان-ألاعصن .
 -8خحزًت خاط هللا " ،الاؾدثماعاث الؿُاخُت في الجؼاثغ"  ،مظ٦غة ماظِؿتر جسهو ه٣ىص  ،مالُت و بىى٢ ، ٥ؿم ٖلىم
2006
ا٢خهاصًت  ،ظامٗت البلُضة  ،الجؼاثغ .
 -9زغبىَلي ،نالح الضًً  ":الؿُاخت اإلاؿخضامت  ،صلُل ألاحهؼة اإلادلُت " ، 1ٍ ،صاع الغيا لليكغ  ،صمك ، ٤ؾىعٍا ،
. 2004
. 2006
-10ظلُلت خؿً خؿىحن " ،صعاؾاث في الخىمُت الؿُاخُت " ،الضاع الجامُٗت  ،الاؾ٨ىضعٍت ،
َ -11الب ظؼا جى" : ٤ُٞم٣ىماث الخىمُت الؿُاخُت في ٦غصؾخان" .
ٖ--12بض ال٣اصع مدمض ٖبض ال٣اصع و آزغون ً٢ "،اًا ا٢خهاصًت مٗانغة " ،وكغ ٧لُت الا٢خهاص ٢ؿم الخجاعة ،ظامٗت
2005
الاؾ٨ىضعٍت-2004
. 2003
ٖ -13بض الخال ٤مدمىص " :الؿُاخت الٗاإلاُت " ،مجلت ألاَغام الا٢خهاصًت  ،الٗضص ، 21ال٣اَغة ،
ٖ -14بض هللا ؤبى ؾُ ٠اباصًغ  ":صوع ؤلاًغاصاث الؿُاخُت في جمىٍل الخىمُت الا٢خهاصًت في حمهىعٍت مهغ الٗغبُت ،
1981
صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت"  ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة  ،ظامٗت خلىان . ،
ٖ – -15امغ ِٖؿاوي "،اإلاهمت الا٢خهاصًت للخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت" ،خالت الجؼاثغ ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ٖ ،لىم الدؿُحر ،
.2010
، 2009
ظامٗت الخاط لخًغ  ،باجىت  ،صٗٞت
.1999
ٖ -16بض هللا عُ٦بي " ،الجؼاثغ في ُٖىن الغخالت الاهجلحز  ،الجؼء ألاو ، ٫صاع الخ٨مة  ،الجؼاثغ ،
ِٖ-17سخى مغػا٢ت " ،الؿُاخت اإلاؿخضامت  ،واٗ٢ها و جدضًاتها باليؿبت للجؼاثغ"،مظ٦غة ماظؿخحر  ،حؿىٍ ٤الخضماث ،
2001
ظامٗت جلمؿان الجؼاثغ . ،
-18نالح الضًً ٖبض الىَاب  ،ال٨خاب الؿىىي للؿُاخت.
-19مىسخى ؾٗضاوي  ،خُ٨م بى ظُى  "،ؤَمُت م٣ىماث الؿُاخت الجؼاثغٍت في الخىمُت الا٢خهاصًت للضولت"  ،اإلالخ٣ى
. 2010
الضولي ا٢خها صًاث الؿُاخت و صوعَا في الخىمُت اإلاؿخضامت ،بؿ٨غة  ،الجؼاثغ  ،ماعؽ
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 -20مغػوٖ ١اًض الُٗ٣ض  ،الغٍاصة و الابضإ ،اؾتراجُجُاث الاٖما ٫في اإلاىاحهت الخدضًاث الٗىإلات  ،الؿُاخُت البُئُت في
2005
ألاعصن و الؿبل الُٟ٨لت لخىمُتها للماجمغ الٗلمي الغاب٘ ظامٗت ُٞالصلُٟا ٧لُت الٗلىم ؤلاصاعٍت و اإلاالُت  ،ألاعصن . ،
-21ماظضة ؤبى ػهِ و ٖشمان مدمض ٚىُم "،الخىمُت اإلاؿخضامت مً مىٓىع الث٣اٞت الٗغبُت الاؾالمُت " ،مجلت صعاؾت
الٗلىم الاصاعٍت ،مجلت ٖلمُت مد٨مت جهضع ًٖ ٖماصة البدض الٗلمي  ،الجامٗت ألاعصهُت ٖ ،مان ألاعصن اإلاجلض ، 36الٗضص1
. 2009
ظاهٟي ،
. 2002
-22مدمض ٖبض ال٨غٍم عبه  ،مدمض ٖؼث مدمض ابغاَُم " ،ا٢خهاصًاث اإلاىاعص " ،صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت ،
 -23هىػاصا ٖبض الغخمً الهُثي "،الخىمُت اإلاؿخضامت في اإلاىُ٣ت الٗغبُت ،الخالت الغاَىت و الخدضًاث اإلاؿخ٣بلُت"  ،مجلت
2006
الكاون الٗغبُت ،الٗضص ، 125صولت ال٩ىٍذ . ،
 -24هبُل صبىع"،مكا٧ل و آٞا ١الخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت في الضو ٫الاًٖاء بمىٓمت اإلااجمغ الاؾالمي"  ،مجلت
الخٗاون الا٢خهاصي بحن الضو ٫ؤلاؾالمُت.
2001
 -25وُٗم ّاَغ ،ؾغاب الُاؽ " ،مباصت الؿُاخت " ،صاع اإلاِؿغة ٖ ،مان . ، 1ٍ ،
-26سخغ ٢ضوع الغٞاعي  "،الخىمُت اإلاؿخضامت م٘ التر٦حز ٖلى ؤلاصاعة البُئُت  ،اإلاىٓىع الا٢خهاصي للخىمُت اإلاؿخضامت
2006
الخجاعة الضولُت و ؤزغَا ٖلى الخىمُت اإلاؿخضامت " ،جىوـ . ،
-27عقُض الخمض و مدمض ؾُٗض نباعٍجي  "،البِئت و مك٨التها و ٖالم اإلاٗغٞت" ،ؾلؿلت ٦خب ز٣اُٞت قهغٍت ًهضعَا
. 1978
اإلاجلـ الىَجي للش٣اٞت و الٟىىن و آلاصاب  ،ال٩ىٍذ ، 22نضعث الؿلؿلت في ًىاًغ
 –28وػاعة التهُئت الا٢لُمُت و البِئت و الؿُاخت الجؼاثغٍت "،اإلاسُِ الاؾتراجُجي  :الخغُ٦اث الخمـ و بغامج ألاٖما٫
. 2008
الؿُاخُت طاث ألاولىٍت " ،ظاهٟي ،
 2010م .
 -29ولُام مىعَـ " ،الؿُاخت البُئُت"ً ،ىمُت ؾُاؾُت جهضع ًٖ قب٨ت الاٖالم الٗغاقي-01-21
. 2008
 -30وػاعة تهُئت ؤلا٢لُم " :البِئت و الؿُاخت حصخُو و ٞدو الؿُاخت الجؼاثغٍت"  ،ظاهٟي ،
.2003
ٌ-31ؿغي صٖبـ "،نىاٖت الؿُاخت بحن الىٓغٍت و الخُبُ ، "٤اإلالخ٣ى اإلاهغي لالبضإ و الخىمُت  1ٍ ،مهغ ،
32Fridreco
Neto,sustainable environnemental protection and Natural resource management paradise en earth
international colloquium on regional governance and sustainable development in tourism driven economic Mexico .
20-22 . February 2002.
33Jeans
cherles briquer-Laugier , Le tourisme durable dans les payes méditerranées ,états les lieus et les nouveaux cadre
d’analyse ,communication pour la cinquième cloque international « énergie ,changement climatique et développement durable
» Hammamer (Tunis) 15-17 juin 2009.
34Ministère
de tourisme état des projet l’investissement , juin , 2007.
35Sounh
Manivong .souxay sipaseuth. environmental impact of trade liberalization in the tourism sector . commissioned
for the rapid trade and environment assessment project . December . 2007.
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اإلاىعص البكغي ٦مىٓىع لئلنالح الا٢خهاصي في ْل اهدكاع ْاَغة الٟؿاص ؤلاصاعي
ؤ.عابذ وَُبت  -ؤ.ميهىب ًىؾ/٠حامٗت ٖبض الخميص بً باصٌـ،مؿخٛاهم

ملخو:
مىيىٕ اإلاىاعص البكغٍت مً اإلاىايُ٘ الخضًشت التي ظظبذ اَخمام الباخشحن مً الىاخُخحن الىٓغٍت والٗملُت ،خُض هجض ؤن
الضو ٫اإلاخُىعة ٚحرث هٓغتها بلى الٟغص الٗامل ؤو اإلاىْ ٠واٖخبرجه مىعصا بكغٍا مؿاوٍا للمىاعص الُبُُٗت بدض طاتها ،وؤصع٦ذ
ؤن جُىع الضولت مغَىن بخُىع الٟغص مً هاخُت بم٩اهُاجه اإلااصًت وال٨ٟغٍت في مجا ٫الٗمل ،واؾخٗملخه ٦ألُت للجهىى
الا٢خهاصي واؾدشمغث ُٞه ؤمىاَ ٫اثلت ،ألهه ؤؾاؽ ٧ل شخيء ،وختى الٟؿاص ؤلاصاعي ًغجبِ اعجباَا وزُ٣ا بمضي جإَُل الٟغص
مً ؤظل مماعؾت مهامه ،ولهظا ٧ان لؼاما ٖلحنا صعاؾت جدضًاث جىمُت اإلاىعص البكغي ٦ألُت لئلنالح الا٢خهاصي في ْل اهدكاع
ْاَغة الٟؿاص ؤلاصاعي.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :اإلاىاعص البكغٍت ،ؤلانالح  ،الٟؿاص ؤلاصاعي.
م٣ضمت:
ل٣ض ٚحرث اإلااؾؿاث ؤلاصاعٍت الخضًشت اؾتراجُجُتها وزهىنا في الضو ٫اإلاخُىعة مجا ٫اَخمامها بلى المواعص البكغٍت بٗض ؤن
٧ان اَخمامها ً٣ىم ٖلى ج٣ضًم الخضماث وعئوؽ ألامىا ٫صون الىٓغ بلى البكغ وبالخالي هٓغا لٗضة ججاعب صو ٫بضؤ اٖخباع
ؤلاوؿان مىعصا بكغٍا ال ً٣ل ؤَمُت ًٖ الٗىانغ ؤلاهخاظُت ألازغي ،وٖلى الٗمىم ٞةن ال٨شحر مً الباخشحن ؤعظٗىا ؤصاء
اإلااؾؿاث ؤلاصاع ةي عاظ٘ بلى مؿخىي ؤصاء وٟ٦اءة الٗىهغ البكغي صازل اإلااؾؿت ؤو زاعظها ،وبالخالي اٖخبر ؤن اخترام
ؤلاوؿان باٖخباع ؤهه مىعصا بكغٍا وبُٖاثه ٧اٞت خ٣ى٢ه وجىمُخه و٦ظا الُ٣ام بٗملُت الخدٟحز مً قإن َظٍ ألامىع ؤن جسغط
ؤًٞل وسخت مً ؤلاوؿان الٗامل ألامغ الظي ًجٗل اإلااؾؿت ؤلاصاعٍت جبلٚ ٜاًتها وٍهبذ الٗمل صازل اإلااؾؿت ًخمحز
بالٟاٖلُت وج٣ضًم الىىُٖت في الخضماث ،وبالخالي ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن ؤي ماؾؿت بصاعٍت ٖلحها جىمُت ٖىهغَا البكغي ومٗغٞت
الُُٟ٨ت اإلاشالُت إلصاعتها وحؿُحرَا.
بن ؤلانالح الا٢خهاصي ٢بل ؤن ًمـ ُ٢اٖاث مسخلٟت ٖلُه ؤن ًمـ اإلاىاعص البكغٍت بالضعظت ألاولى ألجها حٗخبر الكغٍان
الغثِسخي للماؾؿاث اإلاسخلٟت وبالخالي ال ًم ً٨ؤلاٟٚاٖ ٫جها٦،ما ً٨ىىا ال٣ى ٫ؤن آلاوهت ألازحرة حكهض مىٗغظا زُحرا هدُجت
ال٦دكا ٝالٟؿاص والًٟاثذ اإلاالُت اإلاسخلٟت ؾىاء بالجؼاثغ ؤو في بلضان مسخلٟت وَظا عاظ٘ هىٖا ما بلى بٟٚا ٫الجاهب
البكغي في ؤلانالخاث الا٢خهاصًتٞ ،اإلاىعص البكغي والٟؿاص ؤلاصاعي ٖىهغان مترابُان ،وؤلاصاعة لها ٖال٢ت واؾٗت م٘
مسخل ٠الُ٣اٖاث ألازغي.
مك٩لت الضعاؾت وحؿائالتها:
حؿعى َظٍ الضعاؾت بلى مٗغٞت ُ٢مت اإلاىاعص البكغٍت وٖال٢تها باإلنالح الا٢خهاصي الظي ٌك٩ل جدضًاث صو٦ ٫شحرة مازغا
في ْل اهسٟاى وؿبت اإلاىاعص الُبُُٗت ،وَظا ما اهخهجخه ٖضة صو ٫خُض اٖخبرث الٟغص الٗامل ؤو اإلاىْ ٠لِـ ٞغصا مىخجا
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صازل ماؾؿت مُٗىت ول ً٨اٖخبرجه مىعصا بكغٍا ٌؿخىظب الاَخمام به وبُٖاء ٧امل خ٣ى٢ه والٗمل ٖلى جُىٍغٍ مً ؤظل
بزغاط ال٣ضعاث ال٩امىت ُٞه ؾىاء ٧ان ٢ضعاث ظؿضًت ؤو ٨ٞغٍت ،وبهظا ٞةن جىمُت اإلاىاعص البكغٍت حك٩ل الٗ٣بت ألاولى في
ؤلانالح الا٢خهاصي والً٣اء ٖلى الٟؿاص ؤلاصاعي ألن َظا ألازحر ٌك٩ل الؿبب ألاو ٫في جضَىع الا٢خهاص باليؿبت للضو.٫
ؤما حؿائالتها ٞهي :بن َظٍ الضعاؾت حؿعى بلى ؤلاظابت ًٖ الدؿائالث التي ًداو ٫جٟؿحرَا ألا٧اصًمُىن واإلاخسههىن في ٖلم
حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت وٖلم الا٢خهاص الؿُاسخي وال٣اهىن الظي له ٖال٢ت ظض وزُ٣ت بالٟؿاص ؤلاصاعي ،وجخمدىع حؿائالث َظٍ
الضعاؾت ٖلى ما ًإحي:
 ما اإلا٣هىص بخمُت اإلاىاعص البكغٍت وً ٠ُ٦خد ٤٣طل٪؟ ما ٖال٢ت جىت اإلاىاعص البكغٍت بالٟؿاص ؤلاصاعي؟ ما هي جدضًاث جىمُت اإلاىاعص البكغٍت ٦ألُت لئلنالح الا٢خهاصي في ْل اهدكاع الٟؿاص ؤلاصاعي؟مىهجُت وزُت الضعاؾت:
اٖخمضها لضعاؾت مىيىٕ اإلاىعص البكغي ٦مىٓىع لئلنالح الا٢خهاصي في ْل اهدكاع ْاَغة الٟؿاص ؤلاصاعي ٖلى اإلاىهج
الىنٟي الخدلُلي مً ؤظل مٗغٞت جُىع ٨ٞغة اإلاىاعص البكغٍت وجىمُتها و٦ظا اعجباَها الىزُ ٤باإلنالح الا٢خهاصي الظي ال
ًم ً٨ؤن ًخم بال بها ألجها حٗخبر مؿاولت ًٖ الٟؿاص ؤلاصاعي ،ول٩ي هخُغ ١بلى َظا اإلاىيىٕ ٢ؿمىاٍ بلى ٢ؿمحن ؾيخدضر في
ال٣ؿم ألاو ٫بلى اإلاىاعص البكغٍت في بَاع ؤلانالح الا٢خهاصي ؤما ال٣ؿم الشاوي ٞؿيخُغ ١بلى بم٩اهُت الانالح الا٢خهاصي في
ْل ْاَغة الٟؿاص الاصاعي.
ؤوال :اإلاىاعص البكغٍت في بَاع ؤلانالح الا٢خهاصي
- 1الخُىع الخاعٍخي ل٨ٟغة اإلاىاعص البكغٍت:
جاعٍسُا ٞةن حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت وْهىع َظٍ ال٪ٟعة لم ًخم بال خضًشا ٣ٞبل ْهىع الشىعة الهىاُٖت وهٓغا لىظىص الٗبىصًت
التي ٧اهذ مىدكغٍ في ؤهداء الٗالم ٞلم ٌٗخبر ؤلاوؿان مىعصا بكغٍا بل ٧ان ٌٗخبر مشله مشل الخُىاهاث مً هاخُت الٗمل ٞهى
مجغص شخو ً٣ىم بجهض مٗحن مً ؤظل اهخاط شخيء مٗحن وزهىنا ٞاإلوؿان ٌٗخبر ٖبضا مملى٧ا بلى ؤلاُ٢اعي الظي ٧ان
مال٩ا ل٩ل شخيء ،بال ؤهه وبٗضما ظاءث ؤهىإ قتى مً الهىاٖاث ومً بُجها الهىاٖاث اإلاجزلُت والخغُٞحن واإلاهىُحن ؤنبذ
ؤلاوؿان ًإزظ مىخى آزغ وؤنبذ هىٖا ما مخدغعا مً ٨ٞغة الٗبىصًت بامخال٦ه ؤصواث للٗمل وعؤؾما ٫زام به ،وْهغث
٨ٞغة ألاظىع م٣اب ٫الٗمل ،بلى ؤن ظاءث الشىعة الهىاُٖت وطل ٪في جهاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وهدُجت ْهىع قغ٧اث الض٘ٞ
بضؤث ألا٩ٞاع جخىؾ٘ في اإلاجا ٫الا٢خهاصي مً هاخُت الدؿُحر والخىُٓم في اإلاجا ٫ؤلاصاعي الا٢خهاصي مً ؤظل حؿُحر
اإلاكاعَ٘ ال٨بري واإلايكأث الىاؾٗت ٧اإلاهاو٘ والىعقاث وٚحرَا واهخ٣ل ؤلاوؿان مً هٓام الٗمل اإلاجزلي ؤو الخغفي بلى الٗمل في
اإلاهاو٘ هدُجت ؾُُغة اإلاهاو٘ ٖلى جل ٪الهىاٖاث وجُىع آلاالث الهىاُٖت وٚحرَا .
بن ؤبغػ ما جمحز به َظا الىٓام ؤلاهخاجي َى ججؼثت الٗمل وجد ٤ُ٣الخسهو الظي مً قإهه جد ٤ُ٣مؼاًا الاهخاط الىىعي
والظي مً قإهه ؤن ٌؿخٟاص مً َظا ألامغ ٧ل الٗاملحن بهظا الُ٣إ ؾىاء بُغٍ٣ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ابخضاء مً اإلااؾؿت
وجهاًت بإٞغاص اإلاجخم٘ ٩٦ل ،بال ؤهه وباإلا٣ابل زل٣ذ َظٍ الٗملُت الٗضًض مً الدؿائالث واإلاؿاوت خى ٫الىي٘ الظي ؾخاو٫
 -1بن دليم القحطاين "،إدارة الموارد البشرية نحو منهج استراتيجي متكامل" ،العبيكان ،ادلملكة العربية السعودية ،ط ،2008 ،2ص .21-20

126

الٗضص  : 14صٌؿمبر – 2015

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

بلُه اإلااؾؿت الا٢خهاصًت ألجها وبُبُٗت الر ا ٫ؤزغث ٖلى جُىٍغ اإلاىعص البكغي الظي ٌٗخبر مجغص ٖامل  ،ِ٣ٞومً هاخُت
ؤزغي ْهغث مك٨الث بصاعٍت ٖضًضة هدُجت لئلهخاط ال٨بحر مما ؤصي بلى ٞغى الغ٢ابت مً ؤظل بخضار الخىاػن وزكُت الى٢ىٕ
في مك٩لت الدكب٘ ؤو الخطخم الا٢خهاصي ،مما ؤصي بلى الجضًت في الخسُُِ للدؿُحر ؤلاصاعي للماؾؿت ومً بُجها اإلاىعص
البكغي الظي ٌٗض الدجغ ألاؾاؽ ٞحها .
بلى ؤن ظاء اإلا٨ٟغ عوبغث ؤوًٍ الظي ؤ٦ض ٖلى الجاهب ؤلاوؿاوي صازل اإلااؾؿت واٖخبر ؤن ؤلاوؿان لِـ ٖامل  ِ٣ٞوبهما
ٌٗخبر مىعصا بكغٍا صازل اإلااؾؿت وظب بُٖائٍ ٧امل خ٣ى٢ه مً ؤظل الخٟاّ ٖلى اهخاظُخه .
 )1915والتي ؤُٖذ جهىعا ظضًضا بحن
-1856
بٖض طلْ ٪هغث خغ٦ت ؤلاصاعة الٗلمُت التي جؼٖمها اإلاهىضؽ ٞغٍضًغ ٥جاًلىع (
الٗاملحن وؤلاصاعة مً زال ٫جدضًض مىانٟاث ألاٖما ،٫ازخُاع الٟغص ألاوؿب للٗمل واؾخسضام صعاؾت الخغ٦ت والؼمً
وجدٟحز الٗما ٫وحصجُٗهم ٖلى ؤصاء ألاٖما ٫و٣ٞا للُغ ١اإلادضصة وبالؿغٖت ؤو اإلاٗض ٫اإلاُلىب ،وال ق ٪ؤن ٧ل َظا ؾاٖض
ٖلى ؤن جهبذ إلصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤَمُت بالٛت في اإلااؾؿت ،زم ظاءث خغ٦ت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت التي بضؤَا بًلخىن ماًى
بخجاعبه الكهحرة ججاعب َاوزىعن والتي ٢امذ بضعاؾت ؤزغ مٗىىٍت الٗماٖ ٫لى الٟ٨اءة ؤلاهخاظُت وؾاَمذ في جُىٍغ بصاعة
اإلاىاعص البكغٍت بىٓغتها بلى الٟغص الٗامل ٖلى ؤهه مىعص زمحن في اإلااؾؿت بلى ظاهب امخال٦ه للٗضًض مً الخاظاث والخُلٗاث
واإلاساو ،ٝزم جُىع ال٨ٟغ خى ٫بصاعة اإلاىاعص البكغٍت في الىه ٠الشاوي مً ال٣غن الٗكغًٍ ،وؤنبدذ الاججاَاث الخضًشت
جىٓغ بلى ألاٞغاص باٖخباعَم الٗىهغ الخُىي واإلادغ ٥الغثِسخي في اإلااؾؿت ،وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن َىا ٥الٗضًض مً الغواص
الظًً ٧ان لهم الًٟل في الاَخمام بؿلىُ٦اث الٟغص وجدىٍل ال٨ٟغ ؤلاصاعي وج٣ضًغ الٗامل مً مجغص ٧ىهه آلت في اإلاهى٘ بلى
مدغ ٥ؤؾاسخي به ؤمشا ٫ؤعحغػ
 1958والظي ٧ان ًغي بإن الٟغص ٌؿعى لخد ٤ُ٣طاجه في الى٢ذ الظي حؿعى اإلااؾؿت لخد٤ُ٣
ًا
 1966ناخب ٨ٞغة ؤن ؤًٖاء اإلااؾؿت بىاءا ٖلى ُ٢مهم وجىٗ٢اتهم ٌٗخبرون اإلادغ ٥ألاؾاسخي لبىاء
ؤَضاٞها ،وؤًًا لُ٨غث
وصٖم ماؾؿاتهم .
بلى ؤن ونل بال٨ٟغ ؤلاصاعي الخضًض بلى يغوعة الاَخمام باإلاىعص البكغي ألهه ٌٗخبر الغثت والكغٍان الخ٣ُ٣ي للماؾؿاث
ولهظا وظب الاؾدشماع ُٞه وجىُْٟه مً ؤظل بزغاط ؤًٞل ما ٖىضٍ و٢بل ؤن ً٩ىن ٖامال ؤو مىْٟا ٞهى ٌٗخبر قغٍ٩ا في
الخُاة الٗملُت ،ولهظا ٞةن جىمُت اإلاىعص البكغي ًغج٨ؼ ٖلى ٖضة ؤؾـ ومباصت ؤؾاؾُت حٗخبر بمشابت المهُل ٤الغثِسخي لدؿُحر
ؤلاصاعاث بمسخل ٠ؤهىاٖها ،وؤَم مبضؤ ٖلى ؤلاَالَ ١ى اٖخباع ؤلاوؿان مىعصا بكغٍا ًخمحز بُا٢خه الظَىُت وال٨ٟغٍت وبالخالي
ٌٗخبر مهضعا للمٗلىماث والا٢تراخاث و٦ظا الابخ٩اعاث وهظَب بلى ؤبٗض مً طلٖ ٪ىضما ه٣ى ٫ؤهه ٖىهغ ٗٞا ٫في الٗملُت
ؤلاهخاظُت بلحى ؤهىاٖها ،واإلابضؤ الشاوي في بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ًخمشل في َبُٗت ؤلاوؿان في جدمل اإلاؿاولُت واإلاكاع٦ت بال ؤن
الؿلى ٥الؿلبي ؤو الًٛب مً ٢بل اإلاؿاو ٫بضون صإ ٢ض ًدبِ لضًه الٗؼٍمت وؤلاعاصة مما ً٣خل عوح اإلاباصعة وؤلابضإ،
وؤما ألاؾاؽ الشالض ًخمشل في خؿً الازذًاع والخضعٍب وج٩لُ ٠الٟغص في ألامغ الظي ًبضٕ ُٞه واإلاغا٢بت ًٖ بٗض ما ً٣ىم به

 - 1راجع :شاويش مصطفى جنيب "،إدارة الموارد البشرية" ،دار الشروق ،األردن ،ط  ،3بدون سنة الطبع ،ص .28-27
 - 2عبد ادلنعم دمهان "،إدارة الموارد البشرية من منظور إسالمي" ،دار شعاع ،سوريا ،ط ،2010 ،1ص .77

 - 3سراج وىيبة " ،استراتيجية تنمية الموارد البشرية كمدخل لتحسين األداء المستدام في المؤسسة اإلقتصادية ،دراسة حالة شركة تصنيع ا للواحق
الصناعية والصحية بعين الكبيرة سطيف" ،مذكرة ماجستًن ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،السنة اجلامعية  ،2012-2011ص .13
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الٟغص ،وألاؾاؽ ألازغي ً٣ىم ٖلى الاَخمام بغوح الجماٖت وٞغٍ ٤الٗمل والخإُ٦ض ٖلى الٗمل الجماعي ٦إؾاؽ لخُىٍغ
الا٢خهاص الىَجي .
- 2مٟهىم اإلاىاعص البكغٍت وجىمُتها في بَاع ؤلانالح الا٢خهاصي:
أ -حٗغٍ ٠اإلاىاعص البكغٍت:
ٌٗبر ًٖ مهُلر اإلاىاعص البكغٍت باللٛت ؤلاهجلحزًت بـ  humain ressourcesوَى ٌكمل ظمُ٘ الٗىانغ البكغٍت مً اإلاضًغًٍ،
والٗاملحن ،الظًً ًاصون ٖمال في اإلايكإة  ،ؤما بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ٞهي ٖباعة ًٖ ٖملُت الاَخمام ب٩ل ما ًخٗل ٤باإلاىاعص
البكغٍت التي جدخاظها ؤًت مىٓمت لخد ٤ُ٣ؤَضاٞها ،وَظا ٌكمل ا٢خىاء َظٍ اإلاىاعص ،وؤلاقغاٖ ٝلى اؾخسضامها ،ونُاهتها
والخٟاّ ٖلحها ،وجىظحهها لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝاإلاىٓمت وجُىٍغَا .
ب -اإلا٣هىص بدىمُت اإلاىاعص البكغٍت :جىمُت اإلاىاعص البكغٍت اإلا٣هىص بها الُ٣ام بةٖضاص الٗىانغ البكغٍت بٖضاصا صخُدا
بما ًخ ٤ٟواخخُاظاث اإلاجخم٘  ،وجمشل ؤخض اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت في جدغٍ ٪ون٣ل ونُاهت وجىمُت ال٣ضعاث والٟ٨اءاث
البكغٍت ،في ظىاهبها الٗلمُت والٗملُت والٟىُت والؿلىُ٦ت ومً زم ٞهي وؾُلت حٗلُمُت جمض ؤلاوؿان بمٗاع ٝؤو مٗلىماث ؤو
ًا
هٓغٍاث ،ؤو مباصت ؤو ُ٢م ؤو ٞلؿٟاث ،جؼٍض مً َا٢خه ٖلى الٗمل وؤلاهخاط ،وهي ؤًًا وؾُلت جضعٍبُت حُُٗت الُغ ١الٗلمُت
الخضًشت وألاؾالُب الٟىُت اإلاخُىعة واإلاؿال ٪اإلاخباًىت في ألاصاء ألامشل في الٗمل وؤلاهخاط وهي ٦ظل ٪وؾُلت ٞىُت جمىذ
ؤلاوؿان زبراث بياُٞت و مهاعاث طاجُت حُٗض ن٣ل ٢ضعاجه ومهاعاجه الٗ٣لُت ؤو الُضوٍت وهي ؤزغ وؾُلت ؾلىُ٦ت ،حُٗض
حكُ٨ل ؾلى٦ه و جهغٞاجه اإلااصًت وألاصبُت ،وجمىده الٟغنت إلٖاصة الىٓغ في مؿل٨ه في الٗمل وجهغٞاجه في الىُْٟت،
وٖال٢خه م٘ ػمالثه و عئؾاثه ومغئوؾُه .
ط -جضعٍب اإلاىاعص البكغٍت:
بن الخضعٍب مً مىٓىع هٓغٍت الخىُٓم َى هٓام ًخ٩ىن مً ؤظؼاء وٖىانغ مسخلٟت ًسخو ٧ل مجها بضوع مخمحز ،ولً٨
جخى ٠٢الٟاٖلُت الجهاثُت للخضعٍب وٟ٦اءجه في جد ٤ُ٣ؤَضاٞه ٖلى مضي الخ٩امل والترابِ بحن ؤظؼاثه وٖىانغٍ ،وٍ٣ىم جهىع
الخضعٍب ٖلى ؤؾاؽ ٨ٞغة الىٓام  .وَٗغ ٝالخضعٍب ٖلى ؤهه ٖملُت حٗضًل بًجابي طو اججاَاث زانت جدىاو ٫ؾلى ٥الٟغص
مً الىاخُت اإلاهىُت ؤو الىُُْٟت وطل ٪ال٦دؿاب اإلاٗاع ٝوالخبراث التي ًدخاط لها ؤلاوؿان وجدهُل اإلاٗلىماث التي جى٣هه،
والاججاَاث الهالخت للٗمل ولئلصاعة وألاهماٍ الؿلىُ٦ت واإلاهاعاث اإلاالثمت ،والٗاصاث الالػمت مً ؤظل ع ٘ٞمؿخىي ٟ٦اءجه
في ألاصاء وػٍاصة بهخاظُخه بدُض جخدُٞ ٤٣ه الكغوٍ اإلاُلىبت إلج٣ان الٗمل وْهىع ٗٞالُخه م٘ الؿغٖت والا٢خهاص في
الخ٩لٟت  ،و٦ظل ٪في الجهىص اإلابظولت  ،وفي الى٢ذ اإلاؿخٛغ. ١
 - 1عبد ادلنعم دمهان ،ادلرجع السابق ،ص .80

 - 2التوجيري وآخرون" ،معجم المصطلحات اإلدارية" ،مكتبة العبيكان ،ادلملكة العربية السعودية ،ط .1993 ،1
 -3سعاد برنوطي" ،إدارة الموارد البشرية" ،دار وائل ،األردن ،ط ،2000 ،1ص .17
 - 4موسى اللوزي "،التنمية اإلدارية" ،دار وائل ،األردن ،ط ،2000 ،1ص .87

 - 5أمحد منصور "،قراءات في تنمية الموارد البشرية" ،وكالة ادلطبوعات ،الكويت ،1975 ،ص .196

 -6شنويف نور الدين " ،أنظمة وآلية تسيير الموارد البشرية في المؤسسات واإلدارات العمومية" ،سند خاص بالتكوين ادلتخصص ،ادلعهد الوطين لتكوين
مستخدمي الرتبية وحتسٌن مستواىم ،2011 ،ص .69
 -7زلمد مجال مرعي" ،التدريب والتنمية" ،عادل الكتب ،مصر ،1993 ،ص .37

128

الٗضص  : 14صٌؿمبر – 2015

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

ص -جُُ٣م الٗىهغ البكغي:
َىا ٥الٗضًض مً الدؿمُاث لهظا اإلاهُلر ٣ٞض ؾمي بخُُ٣م ألاصاء ؤو بُ٣اؽ الٟ٨اءة وَٗغٖ ٝلى ؤهه جُُ٣م ؤخض الٗاملحن
في اإلااؾؿت ٖلى ؤؾاؽ ألاٖما ٫التي ؤجمها زالٞ ٫ترة ػمىُت مدضصة و٦ظا جُُ٣م جهغٞاجه م٘ مً ٌٗملىن مٗه و٦ظا
ألاشخام الظًً ًخٗامل مٗهم مً ؤظل ج٣ضًم الخضماث الالػمت.
وٖلى الٗمىم تهض ٝبغامج جُُ٣م ألاصاء بلى جدؿحن مؿخىي ؤلاهجاػ ٖىض الٟغص باإلياٞت بلى جد ٤ُ٣الٛاًاث الآلحي ط٦غَا :
 حؿهُل جىمُت وجُىٍغ الٟغص.
 جدضًض ام٩اهُاث الٟغص اإلاخى ٘٢اؾخٛاللها.
 اإلاؿاٖضة في جسُُِ ال٣ىي الٗاملت.
 اإلاؿاٖضة في جدضًض م٩اٞإة الٟغص.
ٌ -بٖاصة الهىضؾت:
ًم ً٨حٗغٍ ٠بٖاصة الهىضؾت بإجها بٖاصة الذ٨ٞحر بك٩ل ؤؾاسخي وبٖاصة الخهمُم الجظعي لٗملُاث اإلاىٓمت لخد٤ُ٣
جدؿِىاث َاثلت في م٣اًِـ ألاصاء الٗامت واإلاٗانغة مشل الخ٩لٟت والجىصة والخضمت والؿغٖت  ،وحؿتهض ٝبٖاصة الهىضؾت
يمان جضٖ ٤ٞملُاث اإلاىٓمت والخ ٠ُ٨م٘ وا ٘٢الؿى ١الخالي ،وٍخُلب جُبُ ٤طل ٪اإلاضزل بٖاصة ا٫ج٨ٟحر وبٖاصة الخهمُم
وبٖاصة الىٓغ في ألاصواث اإلاؿخسضمت وبٖاصة ازترإ ٖملُاث ظضًضة لخد ٤ُ٣ؤصاء ؤًٞل مً ألاويإ الخالُت وجخًمً
الٗملُاث الضازلُت مشل اإلاداؾبت ،الخىػَ٘ ،ؤلامضاص وبصاعة اإلاىاعص وٚحرَا .
زاهُا  :بم٩اهُت الانالح الا٢خهاصي في ْل ْاَغة الٟؿاص الاصاعي :
- 1مٟهىم الٟؿاص الاصاعي وؤزغٍ ٖلى الا٢خهاص:
أ  -مٟهىم الٟؿاص ؤلاصاعي:
ٌٗض الٟؿاص ؤلاصاعي ْاَغة ا٢خهاصًت واظخماُٖت وؾُاؾُت صولُت اقٛلذ با ٫ال٨شحر مً اإلاؿئىلحن في الُ٣اٖحن الٗام
والخام إلاا لخل ٪الٓاَغة مً آزاع ؾلبُت ٖلى الىمى الا٢خهاصي واعجٟإ مٗضالث ال٤ٟع هدُجت إلاا جدضزه مً ؾىء في
جسهو اإلاىاعص وفي جىظحهها هدى الاؾدشماعاث ٚحر اإلاىخجت بهض ٝجد ٤ُ٣ال٨ؿب ٚحر اإلاكغوٕ ٖبر ٢ىىاث ٖضًضة ؤَمها
الغقىة الٗمىالث والازخالؽ ،وبظلٞ ٪ان الٟؿاص ٌؿخضٖ ٫لُه مً ٖىامل ٖضًضة ؤَمها :
-1ضخامت اؾدشماع الُ٣إ الٗام.
-2جىا٢و في الاًغاصاث الخ٩ىمُت.
-3جىا٢و الاهٟاٖ ١لى ٖملُاث الهُاهت والدكُٛل.
 -1مهدي حسن "،إدارة األفراد في منظور كمي والعالقات اإلنسانية" ،دار رلالودي ،األردن ،1993 ،ص .287
 -2شنويف نور الدين ،ص .147

 -3بارك نعيمة " ،تنمية الموارد البشرية وأىميتها في تحسين اإلنتاجية وتحقيق الميزة التنافسية " ،رللة اقتصاديات مشال إفريقيا ،العدد السابع ،ص
.282
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-4جضوي هىُٖت البجى الاؾاؾُت الٗامت.
وَىا ًيبػي ؤلاقاعة بلى ؤن للٟؿاص ٖال٢ت جإزحر ٖلى مسخل ٠اإلاؿخىٍاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت و،...ومً طل ٪وظب جبُان
ٖال٢ت الخإزحر ال٣اثمت والىاججت بحن اٞ٫ؿاص الاصاعي والجاهب الا٢خهاصي الظي حهمىا ؤ٦ثر والظي َى مدل صعاؾدىا.
ب -آلازاع الا٢خهاصًت للٟؿاص الاصاعيً :يخج ًٖ الٟؿاص ؤلاصاعي ٖضة آزاع ٖلى الا٢خهاص والتي مً ؤَمها:
 ججاوػ ألاولىٍاث في ظضو ٫مكغوٖاث الخىمُت ٨ٞ،شحر مً اإلاكغوٖاث الخ٩ىمُت حٗخبر طاث مغصوص ا٢خواصي مىسٌٟل٨ىه ط عي جىُٟظَا اؾخجابت لٗال٢اث الٟؿاص ؤو ألجها جٟخذ مجاال ؤوؾ٘ لل٨ؿب الٛحر اإلاكغوٕ ٖبر الٗمىالث والغقاوي.
 ًاصي الٟؿاص ؤلاصاعي بلى اعجٟإ ألاؾٗاع طل ٪ألن الغقاوي والٗمىالث جمشل مً وظهت هٓغ الجهاث اإلا٣ضمت لها هىٖا مًالخ٩لٟت ،وبهظا ًخم بياٞت ُ٢مة َظٍ الغقاوي والٗمىالث بلى ج٩لٟت الؿل٘ والخضماث التي ج٣ضمها َظٍ الجهاث وبالخالي بلى
ؤؾٗاعَا بدُض ًخدملها اإلاؿتهل ٪في جهاًت ألامغ.
 ًاصي الٟؿاص ؤلاصاعي بلى جبضًض واؾخجزا ٝؤمىا ٫الضولت هدُجت ج٣ضًم الغقاوي والٗمىالث إلاىْٟي الخ٩ىمتٞ ،ةن الٗمالءواإلا٣اولحن ًدهلون ٖلى ُ٢مت ألاقُاء والٗ٣ىص واإلامخل٩اث الخ٩ىمُت اإلاُغوخت للُٗاء و اإلاؼاص واإلاىا٢هت بإؾٗاع ؤ٢ل مما هي
ٖلُه ،والازخالؽ ؾىاء ٧ان لؤلمىا ٫ؤو اإلاٗضاث ؤو اإلاىاص الخام ؤو ألاظهؼة .وٍخم ؤخُاها تهغٍبها بلى زاعط الضولت مما ًاصي بلى
اؾخجزإ ٝوايٗا ٝاإلا٣ضعة اإلاالُت للصولت٦ ،ما ًاصي التهغب الًغٍبي بمؿاٖضة اإلاىْٟحن الٟاؾضًً بلى ٣ٞضان الضولت لجؼء
٦بحر مً الاًغاصاث ،والخؿاثغ اإلاالُت اإلاغجبُت بالصخو الٟاؾض ؤو اإلاىدغٞ ،ٝهى زؿاعة مالُت جخ٩لٟها الضولت ،ألهه ٌُٗل
باإليا ٝبلى ما ؤه٣ٟخه الضولت لخإَُله وجضعٍبه للٗمل الظي ٧ان
ة
ًٖ ؤلاهخاط وٍدخاط بلى بهٟا ١مالي زال ٫اهً٣اء ٞترة الٗ٣ىبت
ٌكٛله ،واهسٟاى الٗىاثض التي جد٣٣ها الضو ٫مً ؤمىالها اإلاؿدشمغة في اإلاكغوٖاث وجؼصاص الخؿاثغ زُىعة في خالت
الاؾدشماعاث الٗامت اإلاخٗل٣ت باإلاىاعص البكغٍت ٧اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ٞالخؿاثغ َىا ال ج٣خهغ ٖلى ألامىا ٫التي ؤه٣ٟذ ول٨جها
جمخض لدكمل ؤلاٖضاص ٚحر الجُض للمىاعص البكغٍت الًغوعٍت لٗملُاث الخىمُت في قتى اإلاجاالث ،وؤلاؾغا ٝوالبظر في ؤلاهٟا١
ٖلى ألازار وألابيُت لبٌٗ الىػاعاث ؤو ألاظهؼة الخ٩ىمُت .باإلياٞت بلى البظر الكضًض ؤزىاء اوٗ٣اص اإلااجمغاث والخٟالث
وػٍاعاث ٦باع اإلاؿاولحن.
 ًاصي اهسٟاى ؤلاًغاصاث بلى ؾعي الضولت لخُُٛت ه٣ٟاتها ٖبر وؾاثل ؤزغي ٧اال٢تراى الضازلي والخاعجي مما ًتر ٥ازغٍٖلى الا٢خهاص لٟتراث جمخض لؿىىاث َىٍلت ٢اصمت .
ٖ- 2ال٢ت الخإزحر والخإزغ بحن الٟؿاص الاصاعي وؤلانالح الا٢خهاصي :
أ  -الٟؿاص في اإلااؾؿاث ً٣ىى هجاح بغامج الانالح الا٢خهاصي:
بن اهدكاع الٟؿاص في بلض ما ٌُٗل بك٩ل ٦بحر مً ٞغم هجاح البرهامج الانالحي والاؾخٟاصة مً ؾُاؾاث الخدى ٫بلى
ا٢خهاص الؿى ١هدُجت الًٗ ٠في ٟ٦اءة اصاء اإلااؾؿاث اإلاٗىُت باإلنالح ٞ ،لى هٓغها بلى الاؾدشماع الاظىبي اإلاباقغ وما
ًجلب مٌ٘ مً ج٨ىىلىظُا ومهاعاث بصاعٍت وباإلا٣اعهت م٘ ألاق٩ا ٫ألازغي للخض٣ٞاث الغؤؾمالُت ؾىجض ؤن الٟؿاص اإلاغج ٟ٘في
الضولت اإلاًُٟت ٌك٩ل ٖامل جباَا لهظٍ الخض٣ٞاث اإلاباقغة بط ٌٗاص ٫في طلٞ ٪غى يغٍبت بياُٞت ٖلى الاؾدشماع ٢ضعَا 20
 -1عمر القاضي " ،الفساد االداري وإمكانيات االصالح االقتصادي "،ورقة عمل ،عمان ا ألردن ،تشرين ا ألول ، 2007ص  4 :؛ فهد بن زلمد الغنام
"،مدى فاعلية األساليب الحديثة في مكافحة الفساد اإلداري من وجهة نظر أعضاء مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية " ،حبث مقدم

لنيل شهادة ماجستًن ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،كلية الدراسات العليا ،الرياض  ، 2011،ص .17 :
 - 2فهد بن زلمد الغنام ،ادلرجع السابق ،ص. 32-31:
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٦%ما ؤهه ٖىهغ مهم في ع ٘ٞمؿخىي اإلاساَغة باإلا٣اعهت م٘ صو ٫زالُت مً الٟؿاص ،وَىا ًدباصع بلى الظًَ الدؿائ ٫الخالي :
ً ٠ُ٦ازغ الٟؿاص في ؤهماٍ الخض٣ٞاث الغؤؾمالُت وبالك٩ل الظي ٌٗغى البلض اإلاًُ ٠بلى خالت مً ٖضم الاؾخ٣غاع ،بن
ًا
وجدضًضا صو ٫قغ ١آؾُا وؤمغٍ٩ا الالجُيُت ٢ض ؤْهغث
الاػماث اإلاالُت وؤػماث الٗملت التي اإلاذ بالٗضًض مً الضو ٫الىامُت
وظىص اعجباٍ مابحن صعظت الٟؿاص اإلادلي وؤهماٍ الخض٣ٞاث الغؤؾمالُت الىاٞضة ٞ،الضو ٫طاث الٟؿاص الٗالي جىسٞ ٌٟحها
ألاَمُت اليؿبُت لخض٣ٞاث الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ مً بظمالي الخض٣ٞاث الغؤؾمالُت  ،في خحن ًدهل الٗ٨ـ في الضو٫
ا٫حي جخمخ٘ بمؿخىٍاث مخضهُت مً الٟؿاص خُض جىسٞ ٌٟحها ألاَمُت اليؿبُت لخض٣ٞاث الاؾدشماع ٚحر اإلاباقغ (الخآٞت
وال٣غوى )مً بظمالي الخض٣ٞاث الغؤؾمالُت م٣ابل الاعجٟإ باليؿبت لخض٣ٞاث الاؾدشماع اإلاباقغ .
َظا وجخى ٠٢خالت الخإزحر الؿلبي للٟؿاص باليؿبت لخض٣ٞاث الاؽجشماع اإلاباقغ بلى ظملت مً ألاؾباب :
 البىاء الؿُاسخي والا٢خهاصي الظي ًٟخ٣غ بلى الىيىح في الغئٍا مما ال ًدُذ اإلاجا ٫للمؿدشمغًٍ ألاظاهب مً عؾم نىعةإلاؿخ٣بل مكغوٖاتهم .
 قُىٕ ْاَغة عؤؾمالُت اإلا٣غبحن والتي ؾخ٣ىى مً عٚبت اإلاؿدشمغًٍ ألاظاهب في الُ٣ام باالؾدضماع في الضو ٫التي جخمخ٘بمؿخىٍاث ٖالُت مً الٟؿاص.
 َُ٩لُت الىٓام اإلاالي الضولي التي ججٗل مً بم٩اهُت اه٣اط الضاثىحن الضولُحن( ال٣غوى واؾدشماعاث الخآٞت )الىاقئت ًٖألاػماث اإلاالُت ؤ٦ثر اخخماال مً به٣اط الاؾدشماعاث اإلاباقغة  ،ألن مؿخىي الٟؿاص في الضو ٫اإلاطخيٞت لخل ٪الخض٣ٞاث ال ًازظ
.
بىٓغ الاٖخباع في خاالث الخٗىٌٍ ؤو الاه٣اط مً الاػماث اإلاالُت
بن مً قإن الٗىامل الشالزت ؤٖالٍ في الضو ٫التي ٌكخض ٞحها الٟؿاص ؤن حُٗل اإلاىُ ٤الٗلمي الخام بىٓغٍت" جغجِب ؤَمُت
الخض٣ٞاث الغؤؾمالُت الضولُت للضو ٫اإلاًُٟت لالؾدشماعاث ألن صعظت جإزغ الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ باإلاماعؾاث الٟاؾضة
للمؿئىلحن اإلادلُحن والبحرو٢غاَُت ً٩ىن ؤ٦ثر مً جإزحر بُ٣ت ؤهماٍ الخض٣ٞاث الاؾدشماعٍت ٧ىن الاؾدشماع اإلاباقغ ٌٗخمض ٖلى
الاؾخسضام ال٨شُ ٠للٗال٢اث ًا
بضءا مً حسجُل اإلاكغوٕ وبوكاثه وحكُٛله مما ٌٗغى اإلاـجشمغًٍ ألاظاهب للمماعؾاث
الٟاؾضة و ً٨بضَم بظل ٪ج٩الُ ٠جٟىً ١ا
ؤخُاها ًٖ مشُالتها باليؿبت لؤلهماٍ ألازغي ألجها جًٗهم في مى ٠٢جٟاوضخي ؤيٗ٠
مً وي٘ البىى ٥باليؿبت لل٣غوى ومؿدشمغي الخآٞت بط حكخض خاالث الخٟاوى الؾُما ٖىض البضء في جىُٟظ اإلاكغوٖاث
.
م٣ابل ٖضم وي٘ الٗغاُ٢ل ألامغ الظي ًضٗٞهم للجىء بلى ص ٘ٞالغقاوي والابتزاػ مً ٢بل اإلاؿئىلحن اإلادلُحن
ب -مساَغ بغامج الانالح الا٢خهاصي ٖلى جُٟٗل الٟؿاص:
٢ض جاصي بغامج ؤلانالح الا٢خهاصي بلى جؼاًض خاالث الٟؿاص هدُجت لخجاوب الانالخاث م٘ اإلاهالر اإلا٨دؿبت لضي الىسب
الٟاؾضة الؾُما ٖىضما ً٩ىن الٟؿاص ًا
ٖاما واإلااؾؿاث ال٣اهىهُت ٚحر ماَلت ويُٟٗت ألن جس ٠ُٟالًىابِ الخ٩ىمُت ٢ض
ٌؿهل مً ُ٢ام ألاوكُت ٚحر اإلاكغوٖت ٖىضَا ًلجإ ؤصخاب الؿلُت واإلاؿئىلحن ًٖ اإلاكغوٖاث الا٢خهاصًت بلى حٗىٌٍ
 - 1عمر القاضي ،ادلرجع السابق ،ص. 24 :

صادية ،أبوظيب ، 2001 ،ص163
سيوي "صندوق النقد العريب ،معهد السياسات االقت
 2شانغ – جٌن ويي " :العولمة والتجربة اآل ة
 3عمر القاضي  ،ادلرجع السابق  ،ص ص . 25-24 :

 4دانيال كوفمان" :مراجعة استراتيجيات مكافحة الفساد  :الميل نحو نهج مرتكزه على الحوافز" - ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،باريس ،
 ،1997ص . 76-75 :
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ًا
انالخا ا٢خهاص ًاًا في ٦شحر مً الخاالث ٢ض ال ً٩ىن ٦ظل ٪وال ًخٗضي ٧ىهه
الاًغاصاث الًاجٗت بُغاثٞ ٤اؾضة٦ ،ما ؤن ما ٌٗض
مجغص بنالخاث ظؼثُت ٚحر مضعوؾت وٚحر مخمخٗت بضٖم قٗبي ٧امل ؤو ؤجها جٟخ٣غ بلى الخهمُم الؿلُم والخُبُ ٤اإلاد٨م
،ل٣ض ؤبضي الٗضًض مً اإلاهخمحن بإن جدغٍغ الا٢خهاص وبٖاصة َُ٩لت الُ٣إ الٗام الؾُما في الا٢خهاصًاث التي جٟخ٣غ بلى
اإلااؾؿاث ال٣اهىهُت ٢ض ًاصي بلى جؼاًض مؿخىٍاث الٟؿاص ٖىضما ًلجإ اصخاب الؿلُت بلى ٖ٣ض ن٣ٟاث ٚحر مكغوٖت م٘
الُ٣إ الخام إلجمام زصخهت مكغوٖاث ٖامت مؿخٛلحن ؾُاؾت جدىٍل اإلالُ٨ت وبالخالي ٞإن الٗملُت ال حٗضو اهخ٣ا٫
الاخخ٩اع مً الٗام بلى الخام وجمغ٦ؼ الٟاثضة إلاهلخت ٢لت مً ؤصخاب الىٟىط٦ ،ما ؤن الٟؿاص ٌكخض ٖىض بصاعة اإلاىاعص
اإلاالُت الىاقئت ًٖ الخصخهت وفي اؾخسضامها لخمىٍل ه٣ٟاث ظاعٍت ؤو جمىٍل مكغوٖاث ٚحر مهمت صون ؤن جىظه بلى
ال٣ىىاث الٟاٖلت ٦ض ٘ٞالخٗىًٍاث ًٖ الٗمالت التي ؾِخم الاؾخٛىاء ٖجها ؤو في بٖاصة ًٌ٩لت اإلاكغوٖاث اإلاخٗثرة ؤو في جمىٍل
مكغوٖاث البجى ألاؾاؾُت ٦،ظل ٪بنالح الىٓام الجمغ٧ي مً زال ٫ز ٌٟالخٗغٍٟت الجمغُ٦ت ال ٌٗجي بالًغوعة ٦بذ ظماح
الٟؿاص َاإلاا ؤن ال٣ىاهحن ماػالذ جسى ٫اإلاىْ ٠اإلاؿئى ٫الؿلُاث الخ٣ضًغٍت في جدضًض م٣ضاع الغؾىم  ،و٦ظا الخا ٫باليؿبت
٫إلنالح الًغٍبي ،لظلٞ ٪ةن ًا
٢ضعا مً اإلاؿاولُت ًٖ ٘٣لى جهمُم الؿُاؾاث ؤو البرامج اإلاخٗل٣ت باإلنالح الا٢خهاصي وٖلى
جىُ٢ذ ومؿخىي الانالحٞ ،اإلنالخاث الجؼثُت ٢ض جدُذ للمؿئىلحن في الخ٩ىمت ؤو في الهُا٧ل الاهخاظُت ٞغنت اجساط ٢غاعاث
اؾخيؿابُت حٗمل ٖلى حٛظًت الٟؿاص ال٣اثم ؤنال ألامغ الظي ٌؿهم في جٟا٢م حجم الا٢خهاص اإلاىاػي وَظا ما خهل ٗٞال في
بٌٗ مً صو ٫الاجداص الؿىُٞتي الؿاب ٤وصو ٫ؤوعبا الكغُ٢ت ،وفي ظاهب آزغ ٞإن خالت الٟؿاص التي جغا٣ٞذ م٘ ٖملُت
الخصخهت في عوؾُا ٢ض ؤٖاصث بمىظبها جىػَ٘ الثروة ٖلى ٖضص مً ال٣اثمحن ٖلى المئؾؿاث التي جم زصخهتها ،وفي
ؾغٍاله٩ا وظض  60 %مً الؿ٩ان ؤن الخ٩ىمت اجبٗذ ؾُاؾاث ٚحر هاجخت في الٗملُت والتي ؾمدذ للمضًغًٍ الٟاؾضًً
واإلاىْٟحن الخ٩ىمُحن بؼٍاصة زغواتهم ال زغواث ماؾؿاتهم ومجخمٗاتهم وطل ٪باالؾخدىاط ٖلى اإلاكاعَ٘ وبُغاثٞ ٤اؾضة،
وٖلى الغٚم مً طلٝ ٪بن الظًً ًغون ؤن الانالخاث الا٢خهاصًت حٛظي الٟؿاص ًا
٦شحرا ما ًخجاَلىن هُ٣خحن ؤؾاؾِخحن:
ُ
ألاولى  :ال٣ضع اإلاتزاًض مً الٟؿاص الظي ًىجم ًٖ ُٚاب الانالخاث الا٢خهاصًت اإلاد٨متٞ ،اوٗضام الانالح ٢ض ٌٗمل ٖلى
ًا
جإبُض الٟؿاص ماصامذ مهالر الىسب جهبذ ؤ٦ثر عؾىزا بخٗاْم ؾلَتها اإلاالُت ًٖ َغٍ ٤الهُا٧ل الاخخ٩اعٍت وبالخالي
ؾخهبذ َظٍ الثروة ًا
ؾالخا ًا
٢ىٍا ٌُٖٗ ٤ملُت ؤلانالح وًٖ َغٍَ ٤ظٍ الخل٣ت اإلاٟغٚت ًم ً٨ؤن جؼصاص ج٩الُ ٠جإزحر الانالح
م٘ مغوع الى٢ذ.
الثاهُت  :الضوع الظي ًم ً٨ؤن ًلٗبه الانالح الا٢خهاصي ٦إصاة إلا٩اٞدت الٟؿاص خُض ا٫جهمُم الؿلُم لؿُاؾاث ؤلانالح
والتي مً اإلام ً٨ؤن جاصي بلى ج٣لُو الؿلُت الخ٣ضًغٍت لبٌٗ ألاهٓمت الا٢خهاصًت( الىٓام الجمغ٧ي ،الًغٍبي ،عزو
الاؾخحراص والخهضًغ…الخ )ُٞ ،ما ٖضا ألاهٓمت طاث الهض ٝالاظخماعي ٞاإلنالح الًغٍبي في الٟلبحن ٢ض ٗٞل ٗٞله في مداعبت
ًا
جسًُٟا ًا
٦بحرا خُض ؤصث َظٍ الانالخاث
الٟؿاص والخض مً الغقاوي بٗض ؤن ٖضلذ اإلاٗضالث الًغٍبُت وزًٟذ الاٖٟاءاث
ًا
بلى جُُ٣ض الؿلُت الخ٣ضًغٍت إلاىْٟي الًغٍبت مدضزت ًا
قضًضا للٓغو ٝاإلادٟؼة للٟؿاص ٦،ما ؤن الانالح اإلاالي مً زال٫
٦بدا
جدغٍغ ؤؾٗاع الٟاثضة وجدؿحن ؤلاقغا ٝاإلاهغفي ٕن َغٍ ٤اإلاهاع ٝاإلاغ٦ؼٍت اإلاؿخ٣لت ووي٘ مٗاًحر قٟاٞت للمداؾبت و
الخُ٣ض بكغٍ الاخخُاَي الاظباعي وب٢غاع هٓم الؿضاص الٟٗالت ٧لها ؤمىع جدض مً ٞغم الاػماث اإلاالُت الىاقئت ًٖ الٛل
والاخخُا٦ ٫ظل ٪جدض مً الشٛغاث التي جدؿغب مً زاللها ٖملُاث الجغٍمت اإلاىٓمت مً ٚؿُل ؤموا ٫وٚحرَا.
ومما ج٣ضم ٞةن الٟؿاص ال ًاصي  ِ٣ٞبلى وي٘ الٗغاُ٢ل ؤمام اإلاىاٞؿحن اإلادلُحن وألاظاهب لالؾخٟاصة مً آلازاع الاًجابُت
لئلنالح الا٢خهاصي وبهما بلى اوٗضام الٟٗالُت الا٢خهاصًت ،بط ًجٗل البِئت الا٢خهاصًت في وي٘ ٚحر مالثم ٢ض ًض ٘ٞؤصخاب
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اإلاهالر بلى الذزلي ًٖ وكاَهم ألامغ الظي ًؼٍض مً نٗىبت جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاخىاػهت في الضازل وٍ٣لل مً الٟغم
.
الا٢خهاصًت اإلاكغوٖت
زاجمت:
مً زال ٫ما جُغ٢ىا بلُه في َظا اإلاىيىٕ مً جدلُل وجٟؿحر لخدضًاث جىمُت اإلاىاعص البكغٍت ٦ألُت لئلنالح الا٢خهاصي في
ْل الٟؿاص ؤلاصاعي ؾى٣ى ٫ؤن اإلاىعص البكغي له ٖال٢ت ظض وزُ٣ت بالٟؿاص ؤلاصاعي وَظا ألازحر ً٣ىم بخ٣ىٌٍ الٗملُت
ؤلانالخُت الا٢خهاصًت ،خُض ٢امذ ٖضة صو ٫مً الغ٧ىص الا٢خهاصي وٟ٢ؼث بلى م٣ضمت الضو ٫بًٟل الاَخمام بٗىهغَا
البكغي وجلبُت عٚباجه وخ٣ى٢ه اإلاسخلٟت مً ؤظل الخهىٖ ٫لى ؤًٞل وسخت مىه والاؾخٟاصة مىه في اإلاجا ٫ؤلاصاعي ومً
ؤمشلت َظٍ الضو ٫حمهىعٍت ؾىٛاٞىعة٦ ،ظا ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،وبماعة ُ٢غ ،ألامغ الظي ًجٗلىا ه٣ى ٫ؤهه ال بض مً
وظىص اؾتراجُجُت عقُضة مً قإجها جغُ٢ت اإلاىعص البكغي بةُٖاثه ٧امل خ٣ى٢ه ٞاإلاىٌُْٗ ٠ى له ٧امل الخ٣ى ١مً ؾً٨
وٚحرٍ ختى ال ًهبذ ٖغيت للٟؿاص الظي ًمـ باإل٢هاص الىَجي م٣ابل وظىص ع٢ابت بصاعٍت جمى٘ خضور مشل َظٍ الخغو٢اث.
ومً زالَ ٫ظا هىص ي بماًلي:
 ع ٘ٞصعظت والء الٗىهغ البكغي للماؾؿت ؤلاصاعٍت مً زال ٫بخضار حُٛحر الُ٣م واإلاباصت واججاَاث ال٨ٟغٍت للٗاملحن،وَظا ٧له ً٩ىن ًٖ ٍعٍ ٤الخٗامل الٗاص ٫والُ٣ام وجلبُت اخخُاظاتهم اإلاكغوٖت.
 بُٖاء لىُْٟت اإلاىاعص البكغٍت صوعا ؤ٦بر في الاَخمام بالً٣اًا اإلاغجبُت بالٗاملحن والٗمل ٖلى خل مكا٧لهم الٗملُت بكتىالُغ ١وجسهُو ؤَباء هٟؿُحن صازل اإلااؾؿت ؤلاصاعٍت مً ؤظل مخابٗت ؾلى ٥اإلاىْٟحن.
 حُٛحر ؤؾلىب الغ٢ابت ؤلاصاعٍت مً زال ٫زل ٤آلُاث ؤزغي مً قإجها ال٨ك ًٖ ٠الٟؿاص ومخابٗت ٞاٖلُه و٦ظا حكضًضالٗ٣ىباث ٖلى مغج٨بُه.
٢اثمت اإلاغاح٘:
1993
 -1الخىٍجغي وآزغون "،معجم اإلاهُلخاث ؤلاصاعٍت" ،م٨خبت الٗبُ٩ان ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت. ،1ٍ ،
1975
 -2ؤخمض مىهىع٢ "،غاءاث في جىمُت اإلاىاعص البكغٍت" ،و٧الت اإلاُبىٖاث ،ال٩ىٍذ. ،
 -3بً صلُم ال٣دُاوي" ،بصاعة اإلاىاعص البكغٍت هدى مىهج اؾتراجُجي مخ٩امل" ،الٗبُ٩ان ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت،2ٍ ،
2008
.
2000
 -4ؾٗاص بغهىَي" ،بصاعة اإلاىاعص البكغٍت" ،صاع واثل ،ألاعصن. ،1ٍ ،
 -5قاو ٜجين وَي " :الٗىإلات والخجغبت آلاؾُىٍت"،نىضو ١الى٣ض الٗغبي ،مٗهض الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ،ابىْبي. 2001 ،
 -6قاوَل مهُٟى هجُب" ،بصاعة اإلاىاعص البكغٍت" ،صاع الكغو ،١ألاعصن ،3ٍ ،بضون ؾىت الُب٘.
 -7قىىفي هىع الضًً" ،ؤهٓمت وآلُت حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت" ،ؾىض زام بالخ٩ىًٍ
2011
اإلاخسهو ،اإلاٗهض الىَجي لخ٩ىًٍ مؿخسضمي التربُت وجدؿحن مؿخىاَم. ،
 -1عمر القاضي ،ادلرجع السابق  ،ص ص .32-31 :
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2010
ٖ -8بض اإلاىٗم صَمان "،بصاعة اإلاىاعص البكغٍت مً مىٓىع بؾالمي" ،صاع قٗإ ،ؾىعٍا. ،1ٍ ،
1993
 -9مدمض ظما ٫مغعي" ،الخضعٍب والخىمُت"ٖ ،الم ال٨خب ،مهغ.،
1993
 -10مَضي خؿً "،بصاعة ألاٞغاص في مىٓىع ٦مي والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت" ،صاع مجالوصي ،ألاعصن.،
2000
 -11مىسخى اللىػي "،الخىمُت ؤلاصاعٍت" ،صاع واثل ،ألاعصن.،1ٍ ،
 -12ؾغاط وَُبت" ،اؾتراجُجُت جىمُت اإلاىاعص البكغٍت ٦مضزل لخدؿحن ألاصاء اإلاؿخضام في اإلااؾؿت ؤلا٢خهاصًت" ،صعاؽة
خالت قغ٦ت جهيُ٘ اللىاخ ٤الهىاُٖت والصخُت بٗحن ال٨بحرة ؾُُ ،٠مظ٦غة ماظؿخحر ،ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ ،ؾُُ،٠
2012
.-2011
الؿىت الجامُٗت
ٞ -13هض بً مدمض الٛىام "،مضي ٞاٖلُت ألاؾالُب الخضًثت في م٩اٞدت الٟؿاص ؤلاصاعي مً وحهت هٓغ ؤًٖاء مجلـ
الكىعي في اإلامل٨ت الٗغبُت ا٫ؾٗىصًت" ،بدض م٣ضم لىُل قهاصة ماظؿخحر ،ظامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلىم الامىُت ٧،لُت
2011
الضعاؾاث الٗلُا ،الغٍاى .،
 -14باع ٥وُٗمت" ،جىمُت اإلاىاعص البكغٍت وؤَمُتها في جدؿحن ؤلاهخاحُت وجد ٤ُ٣اإلاحزة الخىاٞؿُت" ،مجلت ا٢خهاصًاث قما٫
بٞغٍُ٣ا ،الٗضص الؿاب٘.
 -15صاهُا٧ ٫ىٞمان"" :مغاحٗت اؾتراجُجُاث م٩اٞدت الٟؿاص  :اإلاُل هدى ههج مغج٨ؼٍ ٖلى الخىاٞؼ"  -مىٓمت الخٗاون
الا٢خهاصي والخىمُت  ،باعَـ . 1997،
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ً
همىطحا"
٢غاءة في ٦خاب "هجغة ؾ٩ان واصي ؾى ٝبلى جىوـ زال1962/1912 ٫م جىوـ الٗانمت
ؤٖ.بض ال٣اصع ٖؼام ٖىاصي/ظامٗت الكهُض خمت ألازًغ ،الىاصي /الجؼاثغ

م٣ضمت:
بن صعاؾت الٓىاَغ الاظخماُٖت في مُضان البدض الخاعٍخي مً الجىاهب الهامت هٓغا العجباَها بهٟت مباقغة بالخغ٦ت
البكغٍت ،وبن ْاَغة الهجغة لهي ٢ضًمت ظضا ب٣ضم جىاظض ؤلاوؿان ٖلى َظٍ البؿُُت ،و٧اهذ خغ٦ت جى٣له صاثمت ومؿخمغة
ٖلى خؿب الر اظت والٛاًت التي ٌؿعى مً ؤظلها ؤلاوؿان٩ٞ ،اهذ بما بضا ٘ٞالبدض ًٖ ألامً وألامان ،ؤو مً ؤظل وي٘
ا٢خهاصي ومِٗصخي ،وٚحرَا مً الٗىامل التي جإزغ بك٩ل مباقغ في خغ٦ت جى٣ل البكغ مً مىاَجهم ألانلُت بلى ؤما ً٦ظضًضة.
وؤما الضعاؾت ًٖ الهجغة في الٟترة الخضًشت واإلاٗانغة ٝهي مً اإلاىايُ٘ ال٣لُلت في الخىاو ٫والاَخمام ،عٚم ؤَمُتها مً خُض
جإزحرَا ٖلى َبُٗت ألاٞغاص واإلاجخمٗاث وختى ٖلى الضو ،٫وحٗض الٓاَغة الاؾخٗماعٍت ؤوازغ ال٣غن الشامً ٖكغ وبضاًاث
ًا
ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ مً الٗىامل اإلاهمت التي ظٗلذ مىظاث الهجغة ٖبر مسخل ٠مىاَ ٤الٗالم جذق٩ل وجخجؿض وؤًًا جخ٩ازغ
ب٣ىة ،ختى ؤنبدذ ْاَغة جدخاط للضعاؾت والاَخمام مً َغ ٝالباخشحن.
1830م ،خُض
ولم حؿلم الجؼاثغ مً َظٍ الٓاَغة الاظخماُٖت زانت بٗض صزى ٫الاؾخٗماع الٟغوسخي بلى الجؼاثغ في 5ظىٍلُت
ازخاع ال٨شحر مً الجؼاثغٍحن الهجغة بلى البلضان الٗغبُت والاوعبُت اإلاسخلٟتَ ،غوبا مً الٓلم والخٗؿ ٠وخماًت ألهٟؿهم
وؤَلحهم ،وؾى ٝهضعؽ هىٕ مً ؤهىإ َظٍ الهجغاث التي قهضتها الجؼاثغ زال ٫بضاًاث ال٣غن الٗكغًٍ ،وهي هجغة ؾ٩ان
1962م جىوـ الٗانمت
/1912
مىُ٣ت واصي ؾى ٝبلى جىوـ مً زال٦ ٫خاب " هجغة ؾ٩ان واصي ؾى ٝبلى جىوـ زال٫
نمىطظا " ،وهي صعاؾت ؾىؾُى -جاعٍسُت ،لٓاَغة الهجغة لؿ٩ان مىُ٣ت واصي ؾى ،ٝوؾى ٝج٩ىن مداوع َظا اإلا٣ا٧ ٫الخالي:
.1
.2
.3
.4
.5

الخٗغٍ ٠بال٨خاب.
ؤَم مداوع ال٨خاب .
بِبلُىٚغاُٞا ال٨خاب.
مالخ ٤ال٨خاب.
ؤَم الىخاثج التي جىنلىا بليها في ال٨خاب.

 -1الخٗغٍ ٠بال٨خاب:
،2012
/2011
ؤنل ال٨خاب هي صعاؾت ؤ٧اصًمُت ظامُٗت ،في بَاع بٖضاص مظ٦غة جسغط في مغخلت اللِؿاوـ ،باإلاىؾم الجامعي
2011م بلى ٚاًت قهغ ماي مً ؾىت
بجامٗت الىاصي ،واؾخٛغ٢ذ مضة بهجاػ اإلاىيىٕ خىالي ؾىت ٧املت ،مً نُ ٠ؾىت
2012م ،جدذ بقغا ٝألاؾخاط الجباعي ٖثماوي.
 2014نضعث الضعاؾت في ق٩ل ٦خاب ًٖ صاع وكغ ألاإلاُٗت لليكغ والخىػَ٘ ،مصدخا لٛىٍا مً َغ ٝالض٦خىع
وفي ؾىت
ٖاقىعي ٢مٗىن ،وجهضًغ مً َغ ٝألاؾخاط ٖثماوي حباعي الظي ؤقغٖ ٝلُه مىظ ؤن ٧ان مظ٦غة.
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بُا٢ت ٞىُت خى ٫ال٨خاب:
اؾم اإلاال٠

ٖبض ال٣اصع ٖؼام ٖىاصي

ٖىىان ال٨خاب

1962م
/1912
هجغة ؾ٩ان واصي ؾى ٝبلى جىوـ زال٫
ً
ؤهمىطحا)
(جىوـ الٗانمت

صاع اليكغ

ألاإلاُٗت لليكغ والخىػَ٘

الُبٗت

الُبٗت ألاولى

ؾىت اليكغ

2014م

ٖضص الهٟداث  240نٟدت
حجم ال٨خاب

14/17

ؤَضا ٝالضعاؾت٧ :ان مً ؤبغػ ؤَضاَ ٝظٍ الضعاؾت:
* البدض والخىُ٣ب في جاعٍش مىُ٣ت واصي ؾى ٝوببغاػ صوع اإلاىُ٣ت في الخاعٍش الىَجي وؤلا٢لُمي.
* ببغاػ ؤَمُت الهجغة الؿىُٞت بلى جىوـ ،وجبُان صوع اإلاهاظغًٍ مً زال ٫بؾهاماتهم اإلاخٗضصة في زضمت مىُ٣تهم واصي
ؾى ،ٝوصوعَم الغٍاصي زال ٫الشىعة الخدغٍغٍت.
* اؾخٛالٞ ٫غنت البدض في جاعٍش اإلاىُ٣ت مً ؤظل بزغاط بٌٗ الىزاث ٤اإلادلُت اإلاسؼوهت في اإلا٩اجب ألاَلُت ،واؾخٛاللها في
ابغاػ جاعٍش اإلاىُ٣ت وخماًتها مً الخل ٠والاَما.٫
* ظم٘ الغواًاث الكٟىٍت ،زانت مً الظًً ٖاٌكىا َظٍ اإلاغاخل الخاعٍسُت اإلاهمت ،والخٟاّ ٖلحها باٖخباعَا ماصة جاعٍسُت
زام حؿاٖض الباخشحن اإلاهخمحن مؿخ٣بال.
 2ؤَم مداوع ال٨خاب:
اخخىث الضعاؾت ٖلى ؤعبٗت ٞهى ٫وٞهل جمهُضي ،وزاجمت يمذ الاؾخيخاظاث التي جىنل بلحها اإلاىيىٕ ،وؾى ٝوُٗي
حٗغٍٟا قامال ٖلى ٧ل ٞهل مً الٟهى.٫
الٟهل الخمهُضي٩٦ :ل الضعاؾاث ألا٧اصًمُت ٞهىا ٥الٟهى ٫الخمهُضًت التي ؤنبدذ ٦الؾُُ٨ت في مشل َظٍ اإلاىايُ٘
والضعاؽاث ،ول٣ض اقخمل الٟهل الخمهُضي ٖلى ٖىهغًٍ عثِؿحن وَما :الخٗغٍ ٠بمىُ٣ت واصي ؾى ٝجاعٍسُا وظٛغاُٞا،
وطل ٪مً زال ٫اُٖاء إلادت جاعٍسُت حٗغٍُٟت ًٖ مىُ٣ت واصي وًٖ الجاهب الجٛغافي والُبُعي للمىُ٣ت ،وفي الٗىهغ
ًا
الشاوي ؤًًا هٟـ ألامغ م٘ جىوـ مً زال ٫اللمدت الخاعٍسُت والخٗغٍ ٠الجٛغافي باإلاىُ٣ت.
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الٟهل ألاو :٫وظاء جدذ ٖىىان  :الهجغة مٟهىمها – ؤهىاٖها -ؤؾبابها ،واخخىي َظا الٟهل ٖلى ظملت اإلاٟاَُم والخٗغٍٟاث
ًا
التي جسو مهُلر الهجغة ،ؾىاء مً زال ٫اإلاهاصع اللٛىٍت وؤمهاث ال٨خب واإلاٗاظم في الترار الٗغبي وؤلاؾالمي ،وؤًًا
مً زال ٫الخٗغٍٟاث التي ٢ضمها اإلاسخهىن في َظا الجاهب زانت مً زال ٫الضعاؾاث الؿىؾُىلىظُت ،والخاعٍسُت.
ؤما الٗىهغ الشاوي في َظا الٟهلٞ ،خًمً ؤهىإ الهجغة بك٩لها الٗام والخُغ ١ألَم ؤهىإ الهجغة التي ؾى ٝحكخملها
الضعاؾت ،وؤَم ؤهىإ للهجغة ٦ما َى مٗغو ٝهي الهجغة الضازلُت التي ج٩ىن صازل خضوص ؤلا٢لُم الجٛغافي الىاخض ،ؤما
الهجغة الخاعظُت ٞهي التي ججخاػ الخضوص الجٛغاُٞت ،وجىضعط جدذ ٧ل هىٕ ؤهىإ ٞغُٖت ؤزغي ٧الهجغة الٟغصًت والهجغة
الجماُٖت ،والهجغة اإلاا٢خت والهجغة الضاثمت وٚحرَا.
وفي الٗىهغ ألازحر ٧اهذ ؤؾباب الهجغة ،مً زال ٫الخُغ ١لٗىانغ مدضصة مؿببت للهجغة ،ومً َظٍ ألاؾباب هجض
ألاؾباب الؿُاؾُت التي ٞغيها الاؾخٗماع الٟغوسخي ٖلى الؿ٩ان مً زال ٫ال٣ىاهحن الجاثغة واإلاخٗؿٟت ٣٦اهىن الخجىُض
ًا
الاظباعي وؤًًا ٢اهىن ألاَالي ،وألاؾباب الا٢خهاصًت والاظخماُٖت التي ٧اهذ مً ؤَم الٗىامل لهجغة ؾ٪ان واصي ؾى،ٝ
وؤًًا ألاؾباب الش٣اُٞت والضًيُت ل٩ىن جىوـ ٧اهذ ٢بلت ٖلمُت وز٣اُٞت إلاً ٧ان ًغٍض ؤن ًىضعط يمً ؾل ٪الؼٍخىهت
الخٗلُمي.
الٟهل الثاوي :ؤويإ ب٢لُم واصي ؾى ٝوصوا ٘ٞالهجغة ،بن الخضًض ًٖ ألاويإ الٗامت إلاىُ٣ت واصي ؾىَ ٝى ؤمغ
يغوعي للخُغ ١لٓاَغة الهجغة التي قهضتها اإلاىُ٣ت زال ٫الٟترة الاؾخٗماعٍت ،ولهظا يم َظا الٟهل الٗضًض مً ألاويإ
اإلاسخلٟت ٧الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت ،و٧ان الخضًض َىا بك٩ل مٟهل هىٖا ماٟٞ ،ي ألاويإ الؿُاؾُت جُغ٢ىا
ًا
للىٓام الؿُاسخي الظي قهضجه اإلاىُ٣ت زال ٫الخ٣بت الاؾخٗماعٍت وؤًًا لًقاٍ الخغ٦ت الىَىُت باإلاىُ٣ت وصوعَا في خغب
الخدغٍغ.
ؤما في الجاهب الاظخماعي ًٞم ؤنى ٫الؿ٩ان وؤَم الٗغوف التي جخىاظض بمىُ٣ت واصي ؾى ،ٝوالبيُت الاظخماُٖت للؿ٩ان،
ًا
ًا
وؤًًا الىمى الضًمىٚغافي زال ٫جل ٪الٟترة والخُغ ١ؤًًا للمؿخىي اإلاِٗصخي لهم.
وفي الىي٘ الا٢خهاصي وَى مً بحن ألاويإ الهامت التي ًجب الخُغ ١الحها في َظا اإلاىيىٕ ،هٓغا ألزغ َظا الجاهب ٖلى
خغ٦ت الهجغة هدى جىوـ ،وُٞه جُغ٢ىا بلى ؤَم اإلاىاعص الا٢خهاصًت التي ٌٗخمض ٖلحها ؾ٩ان اإلاىُ٣ت ،ومً ؤبغػَا الٟالخت
والغعي والهىاٖت والخجاعة.
وؤما الٗىهغ ألازحر في َظا الٟهل ٞل٣ض ؤظمل ؤَم ألاؾباب التي ٧اهذ صاٗٞا عثِؿُا ومباقغا لهجغة ؾ٩ان اإلاىُ٣ت هدى
جىوـ ،وؤولها ألاؾباب الؿُاؾُت التي اجبٗتها الاصاعة الاؾخٗماعٍت يض ألاَالي ،ومً ؤبغػَا هجض ٢اهىن الخجىُض ؤلاحباعي
الظي ٞغى ٖلى قباب الجؼاثغ ،وهجض ؤن ؾ٩ان مىُ٣ت واصي ؾىٛ٦ ٝحرَم مً مهاَ ٤الجىىب الجؼاثغي عًٞىا َظا
ًا
1918م ،وؤًًا بلى ظاهب
ال٣اهىن واٖخبروٍ مجخٟا يضَم ،وَى ما ؤصي بهم لشىعة ٢ام بها الكُش الكغٍ ٠الهاقمي في ؾىت
َظا ال٣اهىن هجض ؾُاؾُت البُل والخىُ٨ل التي اهخهجها الاؾخٗماع يض الؿ٩ان مً زال ٫الخ٨م الٗؿ٨غي الظي ٧ان
مُب٣ا ٖلى اإلاًَ٣ت ،وفي الجاهب الا٢خهاصي ٧ان ال ًسخل٦ ٠شحرا ٖلى هٓحرٍ الؿُاسخيٞ ،ل٣ض جمحز الىي٘ الا٢خهاصي للٟغص
الؿىفي بدالت مً الباؽ وعجؼ الاوؿان البؿُِ ٖلى جىٞحر ل٣مت الِٗل له وألٞغاص ؤؾغجه ما ؤيُغٍ إلاٛاصعة البالص والبدض
ًٖ م٩ان للٗمل مً ؤظل جإمحن ل٣مت الِٗل٩ٞ ،اهذ جىوـ مً ؤَم ألاما ً٦التي جىظه لها اإلاهاظغون للبدض ًٖ الٗمل
وجىٞحر ما ٌؿاٖضَم ٖلى جإمحن خُاة بؿُُت لهم وألٞغاص اَالحهم ،باإلياٞت بلى الاؾباب الاظخماُٖت مً زال ٫عابُت
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الٗال٢اث الاظخماُٖت بحن اإلاىُ٣خحن وألاؾباب الخٗلُمُت وهي التي جسو َلبت الٗلم الظي ًٟضون ظام٘ ا٫ػٍخىهت مً ؤظل
ا٦ما ٫صعاؾاتهم َىا.٥
الٟهل الثالث:هجغة ؾ٩ان واصي ؾى ٝبلى جىوـ ،و٧اهذ البضاًت في َظا الٟهل َى ط٦غ اإلاغاخل الخاعٍسُت التي جغبِ
ؾ٩ان اإلاىُ٣خحن٩ٞ ،ان ط٦غ مشا ٫باعػ في ظاهب َظٍ الٗال٢اث الخاعٍسُت وهي عخلت الكُش ؾُضي اإلاؿٗىصي الكابي م٣ضم
الُغٍ٣ت ا٫قابُت ،وٖال٢خه ال٨بحرة م٘ ؾ٩ان واصي ؾى ،ٝوم٩ىزه بُجهم لٟترة َىٍلت ،وجإؾِؿه َى وؤبىه بٗضٍ لٗضة مؿاظض
ًا
باإلاىُ٣ت ماػالذ مكهىعة باؾمه بلى ٚاًت الُىم٦ ،ما ال هيسخى ؤًًا صوع الُغ ١الهىُٞت في جإؾِـ عوابِ عوخُت ونىُٞت
بحن اإلاىُ٣خحن ٧الُغٍ٣ت الخُجاهُت والغخماهُت وا٢٫اصعٍت .
وفي الٗىهغ الشاوي مً َظا الٟهل ٧ان الخضًض خى ٫ؤهىإ الهجغاث الؿىُٞت هدى جىوـ ،و٧اهذ البضاًت بالهجغة الٗمالُت
التي ؤزظث الؿمت الباعػة ٦ما ط٦غها في الجاهب الا٢خهاصي ،ول٣ض جىظه ؾ٩ان مىُ٣ت واصي ؾى ٝهدى الجىىب الخىوسخي
الظي ٧ان ٌكهض مىاظم الٟىؾٟاث زانت بمىاَ ٤الغصً ٠واإلاخلىي وؤم الٗغاٌـ وٚحرَا مً اإلاىاَ ٤اإلاىجمُت ،ول٣ض ق٩ل
ًا
الؿىاٞت ٞحها وؿبت ٦بحرة ٖلى ٚغاع اإلاهاظغًٍ آلازغًٍ ،ؤما في الكماٞ ٫ل٣ض قهضث الٗانمت جىوـ وؤخىاػَا ؤًًا جىاٞضا
ًا
٦بحرا للمهاظغًٍ الؿىاٞت مً ؤظل البدض ًٖ ٖمل ،وما محز َظٍ الهجغة ؤًًا ؤن ٕعف َغوص ٧ان ًًٟل الهجغة للمىاَ٤
الجىىبُت ،وؤما ٖغف ؤوالص ؾٗىص وَم ؾ٩ان مىُ٣ت حٛؼوث و٧ىٍىحن وخؿاوي ٖبض ال٨غٍم وبٌٗ ٢غي واصي ؾى ٝألازغي
ٞل٣ض ٧اهىا ًًٟلىن الهجغة هدى جىوـ الٗانمت وؤخىاػَا ،ؤما الهجغة الشاهُت ٞهي الهجغة الٗلمُت ول٣ض ٧ان الُلبت الؿىاٞت
بٗضما ًذمىن زخم ال٣غآن ال٨غٍم وبًٗه ،وٍخل٣ىن في اإلاؿاظض مباصت اللٛت الٗغبُت ًخىظهىن نىب ظام٘ الؼٍخىهت في جىوـ
الٗانمت ؤو ؤخض ٞغوٖه اإلاخىاظضة ٖبر جغاب جىوـ ،ول٣ض ٧ان ؤزغ ظام٘ الؼٍخىهت ُٖٓم ٖلى مىُ٣ت واصي ؾى ٝوطل ٪مً
زال ٫آزاع الُلبت الظًً ًخسغظىن مىه وصوعَم في الخياة الٗلمُت في اإلاىُ٣ت ،وٍظ٦غ الض٦خىع زحر الضًً قترة ؤن وؿبت
الُلبت الؿىاٞت بجام٘ الؼٍخىهت ٧اهذ اليؿبت ألاٖلى مً بحن اإلاهاظغًٍ الجؼاثغٍحن الظًً ًؼالىن حٗلحهم في جىوـ ،وَىا٥
ؤهىإ مً الهجغاث ألازغي ول٨جها ٧اهذ بيؿب ٢لُلت ٖلى ٚغاع الىىٖحن اإلاظ٧ىعًٍ آهٟا.
وفي آزغ الٟهل الشالض جُغ٢ىا بلى ؤما ً٦اؾخ٣غاع اإلاهاظغًٍ الؿىاٞت بخىوـ وؤوياٖهمٟٞ ،ي الجىىب الخىوسخي ٞل٣ض
اؾخ٣غ اإلاهاظغون الؿىاٞت بال٣غب مً مىاَٖ ٤ملهم ؤي ٢غب اإلاىاظم التي ٧اهىا ٌٗملىن بها ،و٧اهذ ويُٗت َاجه الخجمٗاث
الؿ٩اهُت مؼعٍت وٚحر الث٣ت للِٗل ،وْغو ٝالِٗل بنٟت ٖامت في جل ٪اإلاىاَ٧ ٤اهذ نٗبت و٢اؾُت.
الٟهل الغاب٘ :اإلاهاظغون الؿىاٞت بخىوـ الٗانمت ،في َظا الٟهل ٧ان التر٦حز خى ٫اإلاهاظغًٍ الؿىاٞت اإلاخىاظضًً
بخىوـ الٗانمت وؤوياٖهم واؾهاماتهم اإلاخىىٖتٞ ،ىجض ؤن اإلاهاظغًٍ الؿىاٞت ٧اهذ لهم ؤماً ً٦خجمٗىن ٞحها وَؿخ٣غون
فيَاؾىاء بهٟت ما٢خت ؤو بهٟت صاثمتٞ ،ىجض مشال الى٧االث والتي ٧اهذ ٖباعة ًٖ م٣غاث للؿ ً٨ؾىاء اإلاهاظغًٍ الجضص ؤو
اإلاخىاظضًً مً ٞترة ،وهجض اإلا٣اهي والتي ٧اهذ مغا٦ؼ مهمت لخجم٘ اإلاهاظغًٍ ،ومً بحن ألاما ً٦ألازغي هجض الؼاوٍت الب٨غٍت
بخىوـ الٗانمت والتي ٧اهذ ٖباعة ٕن ملجإ ً٣هضٍ اإلاهاظغون الؿىاٞت.
وؤما ًٖ ؤوياٖهم في جىوـ الٗانمتٞ ،مً الىاخُت ؤلاصاعٍت ٞل٣ض ٧اهذ الؿلُاث الٟغوؿُت حٗحن قُش للؿىاٞت٣ً ،ىم
بمهام بصاعٍت في حسجُل اإلاهاظغًٍ وظباًت الًغاثب ومٗغٞت الكباب اإلااَل للخضمت الٗؿ٨غٍت وَ٨ظا ،ول٣ض ماعؽ الؿىاٞت
ًا
بخىوـ ال٘انمت ٖضة مهً ووكاَاث ومً ؤبغػَا الٗمل في اإلاُىاء ،وؤًًا ٗ٦مل في البلضًت مً زال ٫مماعؾت ؤٖما٫
ًا
الخىُٓ ٠والخغاؾت وٚحرَا ،وؤًًا مهىت ال٣غباظُت وهي ه٣ل اإلاُاٍ ،ومً الؿىاٞت مً ٧اهىا مِؿىعي الخا٩ٞ ٫اهىا ًمل٩ىن
الُلب ٞل٣ض ٧اهىا ًؼاولىن بٌٗ اليكاَاث مً ؤظل ٦ؿب بٌٗ الى٣ىص
ة
مدالث ججاعٍت ؤو م٣اهي ؤو ًماعؾىن الخجاعة ،ؤما
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ًا
1937م حمُٗت الكباب الؿىفي
التي حؿاٖضَم ٖلى الاؾخمغاع في الضعاؾت وهجض ؤًًا ؤن الُلبت الؿىاٞت ؤؾؿىا ؾىت
الؼٍخىوي والتي ٧اهذ تهخم بكاون الُلبت اإلاسخلٟت.
وفي َظا الٟهل ؤزظها همىطط وَى مىُ٣ت الجبل ألاخمغ والتي قهضث جىاظضا ٦بحرا للمهاظغًٍ الؿىاٞت ٞحها ،وَظٍ اإلاىُ٣ت
1945م ،وفي ٞترة الخمؿُيُاث ؤنبدذ اإلاىُ٣ت جًم ٖضص ٦بحرا مً الؿىاٞت،
بضؤث حكهض هؼوح الؿىاٞت بلُه مىظ ؾىت
وٖاف َاالء الؿ٩ان خُاة بؿُُت ول٧ ً٨اهذ خؿىت باليؿبت لؿ٩ان اإلاىاَ ٤ألازغي زانت اإلاهاظغًٍ هدى اإلاىاَ٤
الجىىبُتٞ ،ىجض مشال ؤن ؤَٟا ٫مهاظغي ؾى ٝبالجبل ألاخمغ ٧اهىا ًؼاولىن حٗلُمهم في اإلاضاعؽ الخىوؿُت ،وَكاع٧ىن في
بٌٗ اليكاَاث اإلاسخلٟت ،و٧ان ويٗهم خؿىا بٌٗ الصخئ.
ؤما في ظاهب الاؾهاماث ٞل٣ض جُغ٢ىا بلى ظاهبحن مهمحن قاع٧ا ٞحهما الؿىاٞت ب٣ىة ،وَما الجاهب الش٣افي مً زال ٫مكاع٦ت
ًا
الُلبت الؼٍخىهُحن وزغٍجي الؼٍخىهت ،وؤًًا الٗمل الىًالي يمً نٟى ٝزالًا ظبهت الخدغٍغ اإلاخىاظضة بخىوـ الٗانمت
ويمً ال٨كاٞت الاؾالمُت َىاٟٞ ،٥ي الجاهب الش٣افي هجض اإلا٣االث التي ٧ان ًيكغَا الُلبت في الصخ ٠الخىوؿُت ،مشل:
ًا
الكُش خمؼة بى٦ىقت ،الض٦خىع ؤبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ،وٖبض اإلاال ٪بىنبُ٘ ،وؤًًا ألامحن الٗمىصي وٚحرَم ممً ٧اهذ
لهم بؾهاماث ز٣اُٞت وصخاُٞت.
ؤما في الٗمل الىًالي ٞل٣ض قاع ٥الؿىاٞت ب٣ىة في َظا اإلاُضان ،وهجض ؤجهم جؼٖمىا ال٣اٖضة الخلُٟت للشىعة بخىوـ ،و٧ان
ٖب الخي ،الظي ٢ام بٗمل بجباع في صٖم الشىعة الجؼاثغٍت مً جىوـ ،ول ً٨طل ٪اهخهى بٗض
ٖلى عؤؾها البُل الؿُٗض ص
الخالٞاث التي وٗ٢ذ بحن الخىُٓماث الاصاعٍت والٗؿ٨غٍت لجبهت الخدغٍغ زانت بٗض ٢غاعاث ماجمغ الهىمام واٚخُل الٗضًض
مً ال٣اصة ومجهم َاالء الظًً جؼٖمىا ل٣اٖضة الخلُٟت للشىة بخىوـ ،ول٪ن الٗمل الىًالي اؾخمغ وج٩ىهذ الخالًا التي ٧اهذ
ججىض وجمىن ظبهت الخدغٍغ مً زال ٫مكاع٦ت اإلاهاظغًٍ اإلاخىاظضًً بخىوـ ،ول٣ض ٧اهذ َىا ٥زالًا جؼٖمها ؾ٩ان واصي
ؾى٧ ،ٝالخلُت ع٢م 2بالجبل ألاخمغ والتي جؼٖمها بل٣اؾم هىاع ال٣اصم مً ٢غٍت ٢ماع ،ول٣ض ٧اهذ َظٍ الخلُت حؿحر الىي٘
ًا
الٗام باإلاىُ٣ت وؤًًا مغجبُت مباقغة بالُ٣اصة اإلاخىاظضة بخىوـ الخابٗت لجبهت الخدغٍغ الىَجي.
ًا
وقاع ٥اإلاهاظغون ؤًًا في ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت مً زال ٫جإؾِؿهم ألٞىاط في ألاما ً٦التي ًخجمٗىن ٞحهاٞ ،ىجض ؤهه في ؾىت
1957م جم جإؾِـ ٞىط ٦كٟي بالجبل ألاخمغ جدذ اؾم ٞىط ٖبض الخمُض بً باصٌـ ،و٧ان ًًم الؿىاٞت اإلاخىاظضًً
َىا ،٥و٢امىا بالٗضًض مً اليكاَاث واإلاكاع٧اث واؾخ٣بلىا الٗضًض مً الؼٖاماث الىَىُت والشىعٍت ،ولم ج ً٨ال٨كاٞت
ًا
الاؾالمُت في َظٍ اإلاىاَ ٤مجغص ؤٞىاط حكغٖ ٝلى اليكاَاث الكباهُت  ،ِ٣ٞوبهما ٧اهذ ؤًًا زؼاها لهالر ظِل الخدغٍغ،
ٞىجض الٗضًض مً اإلاجاَضًً اهًمىا للٗمل الشىعي مً زال ٫ال٨كاٞت الاؾالمُت.
َ٨ظا بهٟت ٖامت ومسخهغة خاولىا الخٗغى إلاداوع ال٨خاب وؤَم ما ظاء ُٞه ،وَى في الٗمىم وي٘ صعاؾت ونُٟت لٓاَغة
الهجغة الؿىُٞت هدى البالص الخىوؿُت زال ٫الخ٣بت الاؾخٗماعٍت ،وعنض ؤَم ألاؾباب وألاويإ التي ٧اهذ جسو َاالء
ًا
اإلاهاظغًٍ ،وؤًًا ؤبغػ اؾهاماتهم ووكاَاتهم بخىوـ.
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 -3بِبلُىٚغاُٞا ال٨خاب:
باليؿبت إلاهاصع ومغاح٘ ال٨خاب ٞل٣ض ٧اهذ مخىىٖت ومسخلٟت ومخٗضصة ،وٍم ً٨ؤن هدهغ ؤَم َظٍ اإلاهاصع في زالزت هماطط
مهمت وهي:
ؤوال :الىزاث ٤ألاعقُُٟت الخانت والٗامت :وَىا ه٣هض باألعقُ ٠ؤلاصاعي الغؾمي٧ ،األعقُ ٠الىَجي الخىوسخي ،ؤو ؤعقُ٠
ًا
والًت الىاصي ومخد ٠اإلاجاَض بىالًت الىاصيًٞ ،م البدض ٖضصا مً َظٍ الىزاث ٤ألاعقُُٟت ،ؤًًا الىزاث ٤الخانت اإلا٨ىىػة
في اإلا٨خباث اإلاجزلُت ،اإلاغجبت مجها ،ؤو اإلابٗثرة في الهىاصً ٤ال٣ضًمت ،وخاولىا ؤن هجم٘ مجها اإلاٗلىماث اإلاهمت ووؿخسغط مجها ماصة
ٖلمُت مُٟضة للمىيىٕ وللباخشحن في اإلاؿخ٣بل.
زاهُا :اإلاظ٦غاث الصخهُت :ولهظٍ اإلاهاصع ؤَمُت بالٛت في مشل َظٍ الضعاؾاثٞ ،هي ٖباعة ًٖ ُ٢ض لُىمُاث مً ؤهاؽ
ٖاقىا الخضر ،ؤو ٧اهىا َغٞا في نىاٖخه ،وخاولىا في َظٍ الضعاؾت الاؾخٟاصة ٢ضع ؤلام٩ان مً َظٍ اإلاظ٦غاث الصخهُت التي
ونلىا بلحها واؾخُٗىا الخهىٖ ٫لحها ،وَىا ٥الٗضًض مً اإلاظ٦غاث والىزاث ٤ألازغي التي ماػالذ خبِؿت الهىاصً ٤وألاع.٠ٞ
زالثا :الل٣اءاث الصخهُت (الغواًاث الكٟىٍت) :وهي مً اإلاهاصع الجضًغة باالَخمام ،ول٣ض خاولىا جىىَ٘ َظٍ اإلاهاصع مً
زال ٫الخى٣الث ال٨شحرة التي ٢مىا بها مً ؤظل ظم٘ اإلااصة الخبرًت اإلاهضعٍت مً َغ ٝمً ٖاقىا الخضر ؤو مً ٧اهىا مكاع٦حن
في نىاٖخه ،ؾىاء ؤولئ ٪اإلاهاظغًٍ اإلاخىاظضًً في جىوـ وًٞلىا الب٣اء َىا ،٥ؤو مً اإلاهاظغًٍ الجؼاثغٍحن الظًً ٖاصوا
إلاىاَ٣هم ألانلُت ،وخاولىا مً َظٍ الل٣اءاث ظم٘ ؤ٦بر ٢ضع مً اإلاٗلىماث لخضمت وازغاء اإلاىيىٕ.
ًا
َظٍ ؤَم اإلاهاصع اإلاؿخٗملت في اإلاىيىٕ ٦ما ٧اهذ َىا ٥مهاصع ومغاظ٘ مخىىٖت ،وؤًًا الٗضًض مً الضعاؾاث ألا٧اصًمُت
اإلاىجؼة في ؾُاَ ١ظا اإلاىيىٕ وٚحرَا مً الضعاؽاث ألازغي اإلايكىعة وٚحر اإلايكىعة التي اؾخٟضها مجها.
 -4مالخ ٤ال٨خاب.
يم ال٨خاب بحن صٞخُه الٗضًض مً اإلاالخ ٤اإلاهمت ،التي ؤنبٛذ ٖلى ال٨خاب ماصة ؤعقُُٟت مهضعٍت بياُٞت ،وجىىٖذ
اإلاالخ ٤مابحن وزاث ٤ؤعقُُٟت عؾمُت ،ووزاث ٤ومسُىَاث مً عٞى ٝالخؼاثً اإلادلُت اإلاخىازغة ٖبر عبىٕ مىُ٣ت واصي ؾى،ٝ
ؤو مً َغ ٝؤشخام ًدخٟٓىن بىزاث٣هم الصخهُت لخل ٪الٟتراث الؼمىُت.
وؾى ٝوٗغى هماطط ًٖ َظٍ اإلاالخ:٤
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 ،1937مهضع الىزُ٣ت :ألاعقُ ٠الىَجي
وزُ٣ت زانت بمدًغ حمُٗت جإؾِـ الكباب الؿىفي الؼٍخىوي بخاعٍش 12ماي
الخىوس ي.
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1952م.
قهاصة مضعؾُت ألخض ؤبهاء اإلاهاحغًٍ الؿىاٞت بمضًىت جىوـ الٗانمت ؾىت
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ً
وزاث ٤جثبذ مؿاَماث اإلاهاحغًٍ الؿىاٞت لجبت الخدغٍغ الىَجي وؤًًا للهال ٫ألاخمغ الجؼاثغي زالٞ ٫ترة الثىة
الجؼاثغٍت.
 -5ؤَم الىخاثج التي جىنلىا بليها في ال٨خاب:
ًم ً٨خهغ ؤَم الىخاثج التي جىنلذ بلحها الضعاؾت في الى٣اٍ اإلاىالُت:
٧اهذ الهجغة الؿىُٞت هدى جىوـ ياعبت في الخاعٍش ،ولِؿذ ْاَغة خضًشت ،وبهما الاؾخٗماع الٟغوسخي و٢ىاهِىه الخٗؿُٟتٖلى ألاَالي ػاصث مً خضة الهجغة.
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بن ازخُاع جىوـ ٦مىُ٣ت زاهُت للمهاظغ ٧ان لٗضة ٖىامل ،مجها الخ٣اعب الجٛغافي والدكابه ال٨بحر في الٗاصاث والخ٣الُضواللٛت وٚحرَا.
٧ان َىا ٥هىٖان مخباًىان مً الهجغة الؿىُٞت هدى جىوـ ،وهي الهجغة مً ؤظل الٗمل ،والهجغة مً ؤظل َلب الٗلم،ٞاألولى ٧اهذ وظهتها بحن الكما ٫والجىىب ،والشاهُت ٧اهذ ظلها هدى الكما ٫الخىوسخي وبالخدضًض ظام٘ الؼٍخىهت.
1954م٧ ،اهذ الجالُت الؿىُٞت ناخبت الضٖم ال٨بحر لها بخىوـ ،مً زال ٫الُ٣اصة
مىظ ُ٢ام زىعة الخدغٍغ في ٚغة هىٞمبرالؿُاؾُت واإلاؿاٖضة اإلااصًت والبكغٍت التي ٢ضمىَا لجبهت الخدغٍغ الىَجي.
٧اهذ الىيُٗت الا٢خهاصًت واإلاِٗكُت التي ٌِٗكها اإلاهاظغ الؿىفي بخىوـ ،ال جسخل٦ ٠شحرا ًٖ ويٗه في واصي ؾى،ٝول ً٨الخغٍت التي ٧ان ًخمخ٘ بها في جىوـ ظٗلخه ًغضخى بالىي٘ َىا.٥
زاجمت:
مً زال ٫ما جُغ٢ىا بلُه في َظٍ الضعاؾت وؤَم الىخاثج اإلاخىنل بلحها جٓهغ لىا ؤَمُت مىيىٕ الهجغة التي قهضتها مىُ٣ت
واصي ؾى ٝبلى جىوـ ،وجب٣ى الٗضًض مً الؼواًا ألازغي جدخاط للبدض والخىُ٣ب وؤلاًًاح ،وجب٣ى بالضعظت ألاولى اإلاىايُ٘
الاظخماُٖت جدخاط لل٨شحر مً الاَخمام مً َغ ٝاإلااعزحن إلاا لهظا الجاهب مً صوع باعػ في خغُ٦ت اإلاجخمٗاث وألاٞغاص ٖلى خض
ؾىاء.
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بزىىمُخىصًا الٗمل الجمٗىي اإلادلي بالٗالم ال٣غوي اإلاٛغبي
ؤَُ.ب الُٗاصي/حامٗت مخمض الخامـ الغباٍ -اإلاٛغب

ملخو:
ٌؿتهضَ ٝظا اإلا٣ا ٫الخٗغى لهحروعة بىاء الٟٗل الجمٗىي وجضزله اإلاُضاوي صازل الؿُا ١اإلاٛغبي،زهىنا في اإلاجا٫
والؿُا ١اإلادلُحن بالباصًت اإلاٛغبُت.
٣ٞض قهض اإلاٛغب جدىالث ما٦غو ؾىؾُىا٢خهاصًتوبيُىٍت؛َالذ اإلادُِ وؤلاوؿان وبيُاث الىعي ...حؿاو٢ذ مٗها جدضًاث
مجخمُٗت ظضًضة؛بٟٗل اجهُاع الخضوص اإلااصًت والغمؼٍت بحن اإلاجالحن اإلاضًجي وال٣غوي،وما جبٗهما مً مُالص ب٦غاَاث ٚحر
مٗهىصة في بَاع جضبحر اإلاِٗل الُىمي زهىنا؛ وً٢اًا الخىمُت اإلادلُت بك٩ل ٖام...
وخُض ؤن الضولت اإلاغ٦ؼٍت بىمىطظها الُ٘٢ىبي ْلذ وَىا٣ٖ ٫ىص؛ ج٣ضم هٟؿها الٟاٖل الىخُض في الؿاخت الخىمىٍت
اإلاٛغبُتٞ،ةن جىالي "ٞكلها" في ؤلاؾخجابتالهخٓاعاث الؿا٦ىت زهىنا باإلاٛغب الٗمُٞ،٤غى ْهىع ٞاٖلحن ظضص ٦ما هي
الخا ٫م٘ الخىُٓماث الجمٗىٍت ،بمشابت بضًل جىمىي وظض حصجُٗا ختى مً الضولت هٟؿها،لخٗىيها بما جإحى لها مً ُ٢م
عمؼٍت وبم٩اهُاث ٖمل وامخضاص ؤ٣ٞي م٘ الؿا٦ىت...في جد ٤ُ٣بٌٗ اإلاخُلباث الخىمىٍت التي عجؼث ٖجها،وإلاا ال لخ٩ىن وؾُلت
للبدض ًٖ الضٖم والخمىٍل الالػمحن مً مسخل ٠اإلاخضزلحن وَىُا وصولُا.
ومً ظهت ؤزغي؛٧ان اإلاجا ٫ال٣غوي اإلاٛغبي ًخىؾل-جىُٓمُا-ماؾؿاث وبيُاث اظخماُٖت ،ؤزبدذ ٖلى مغ ٖ٣ىص ًٖ هجاٖت
ٖملُت ٞاث٣ت؛ في جىٞحر خلى ٫واُٗ٢ت بمىاؾبت جضبحر اإلاِٗل الُىمي لؤلٞغاص ؤو اإلاهحر اإلاكتر ٥لل٣بُلت ٩٦ل.
٩ٞان الؿاا ٫وؤلاَخمام ببدض َظا الخدى ٫الخىُٓمي ؾىؾُىلىظُا بهظا اإلاجا ٫ؤلاظخماعي طي الخهىنُت،ومداولت بىاء
ٞهم ٖلمي له ٢هض مؿاٖضجه ٟ٦اٖل ؾىؾُىا٢خهاصي ظضًض؛ في ؤصاء ما ؤهُِ به مً مهام جىمىٍت مدلُت.
وَى ما ال ًم ً٨جد٣ُ٣ه ؾىي ٖبر صعاؾت ؾىؾُىلىظُتمُضاهُت،حصخو واٗ٢ه وجغنض مؿاعٍ الٗملي.
ال٩لماث اللمٟخاخُت:الخىُٓماث الجمٗىٍت،الٗمل الجمٗىي،الٟاٖل،اليؿ،٤مىُ ٤ؤلاقخٛا.٫
 ج٣ضًم:جىضعط مُُٗاث َظا اإلا٣ا ٫في بَاع صعاؾت مُضاهُت بمىاؾبت بهجاػها ألَغوخت قهاصة الض٦خىعاٍ في ٖلم ؤلاظخمإ؛بجامٗت
مدمض الخامـ ؤ٦ضا ٫الغباٍ،وهي جغوم مً يمً ؤَضا ٝببؿخمىلىظُت وؾىؾُىؤهثروبىلىظُت؛م٣اعبت الٟٗل الجمٗىي
اإلادلي باٖخباعٍ في م٣ضمت آلُاث جضزل اإلاجخم٘ اإلاضوي ،التي ؤزظث جٟغى هٟؿها في جضبحر الكإن الٗمىمي والخىمىي بك٩ل
زام؛في الٗ٣ىص ال٣لُلت اإلاايُت وآلاهُت باإلاٛغب.
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ٞالخىُٓماث الجمٗىٍت وبالىٓغ إلاا جىٞغٍ مً هجاٖت ومم٨ىاث ٖمل مغهت وجد ٤ُ٣لُ٣م اإلا٣اعبت الدكاعُ٦ت l’approche
participativeوال٣غب...la proximitéؤنبدذ ٢ىة ا٢تراخُت مٗتر ٝبها ٟ٦اٖل وقغٍ ٪في مٗالجت ؤلاق٩الُت الخىمىٍت؛ وال
ؾُما في مؿخىاَا اإلادلي وبك٩ل ؤزو في اإلاجا ٫ال٣غوي اإلاٛغبي...اؾخد٣ذ مٗها ًىما وَىُا مهاص ٝلـ 13ماعؽ مً ٧ل
ؾىت،ونالخُاث صؾخىعٍت ظضًضة.
ٞهظا اإلاجا ٫الترابي ازخو ػمىُا بماؾؿاث جىًٔمُت جم اٖخماصَا آلُاث لخضبحر اإلاِٗل الُىمي اإلادلي،وؤهُُذ بها مهام
جىُٓمُت وؾلِ ماصًت جضبحرًت وعمؼٍت جدُ٨مُت؛ٞإهخجذ باإلاماعؾت ُ٢ماومباصثاوبيُاث ؤزبدذ ٖلى مغ ٖضًض الٗ٣ىص ٖلى
هجاٖت ٖملُت ٦بحرة،وفي م٣ضمتها هجض ماؾؿت لجماٖذ ؤو الجماٖت؛التي ٧اهذ مىيىٖا لضعاؾاث ؾىؾُىبؾخىٚغاُٞت
ٖضًضة هٓغا إلاغ٦ؼٍتها صازل الؿُا ١واإلاجا ٫اإلادلُحن.
ل٨ىىا الُىم وفي ْل مجمىٖت مً الخدىالث الؿىؾُىا٢خهاصًت التي َالذ الباصًت اإلاٛغبُت،والتي َمذ قتى مىاحي الخُاة
اإلااصًت والغمؼٍت بها،هجض ظاهب البيُاث ؤلاظخماُٖت اإلادلُت بضوعٍ لم ٌؿلم مً َظا الخدى.٫
ومً َظٍ الخالنت اهُل٣ذ بق٩الُت بدثي اإلاىمإ بلُه،لضعاؾت وٞهم َظا الخدى ٫الخىُٓمي وم٩امً الُُٗ٣ت وؤلاؾخمغاعٍت
بحن البيُاث الخىُٓمُت الؿاب٣ت وؤؾاؾا ماؾؿت لجماٖذ،والخىُٓماث الخضًشت ممشلت في الجمُٗاث،التي ج٩اص حُٛي ٧امل
اإلاجا ٫ال٣غوي اإلاٛغبي.
ولٗل ما ًجٗل مً َظا "ؤلاهٟجاع الجمٗىي" جدىال جىُٓمُا مشحرا؛و ْاَغة حؿخد ٤الى٢ىٖ ٝىضَا ومؿاءلتها بالضعاؾت
الٗلمُت والؿىؾُىلىظُت مجها بك٩ل ؤزوَ،ى ٧ىن مُضان الضعاؾت-مىُ٣ت جاٞغاوث باإلاجا ٫الؿىسخي اإلاٛغبي -وٖمىم
اإلاجا ٫ال٣غوي باإلاٛغب؛لم ًٌٗ ً٨خمض َ٨ظا ؤق٩ا ٫جىُٓمُت لخضبحر الكاون الُىمُت للؿا٦ىت اإلادلُت و الخضاوٖ ٫برَا في
مكا٧ل مِٗكها وٖال٢اتها الضازلُت البُيُت ومٗاإلادُِ؛ؤو الخيؿُ ٤في جدضًاث مهحرَا اإلاكتر،٥مما ٌؿخىظب مٗه الؿاا٫
ًٖ الُُٟ٨ت التي جم بها َظا "الدؿغب" والاؾخحراص الخىُٓمي الجضًض وقغوٍ وؤق٩ا ٫جبيُه وزلُٟاجه الر ُ٣ُ٢ت؟ وؤزغٍ
ٟ٦اٖل ظضًض ٖلى الىا ٘٢والٗال٢اث باإلاىُ٣ت؟.
ولى ؤهه ٦ما ًا٦ض ابً زلضون ًب٣ى َظا اإلابضؤ في الخٛحر ٢اهىها ٧ىهُا خُض ؤن"ؤخىا ٫الٗالم وألامم وٖىاثضَم وهدلهم ال
جضوم ٖلى وجحرة واخضة ومجهاط مؿخ٣غ،بهما َى ازخالٖ ٝلى ألاًام وألاػمىت واهخ٣ا ٫مً خا ٫بلى خا،٫و٦ما ً٩ىن طل ٪في
ألاشخام وألاو٢اث وألامهاع٨ٞ،ظل ٘٣ً ٪في آلاٞا ١وألاُ٢اع وألاػمىت والضو. "٫
وَى ما ًضٖىها بلى ؤلاؾخٟهامؿىؾُىلىظُا ًٖ َظا"ال٣اهىن" في ؾُا ١مُضان البدضٖ،بر مجمىٖت مً الدؿائالث اإلا٨٨ٟت
لٟهم اإلاىظباث والُُٟ٨ت التي جم ٖلى هدىَا َظا "الخدى ٫الخىُٓمي" ،وتهم ؤؾاؾا:
ماَُت الكغوٍ الخاعٍسُت و اإلادضصاث-اظخماُٖت ٧اهذ ؤو ا٢خهاصًت ؤو بصاعٍت ؤو ز٣اُٞت -التي ؤصث بلى مُالص َظٍ الجمُٗاث
باإلاىُ٣ت؟وإلااطا جمذ ؤلاؾخٗايت بالجمُٗاث بض ٫اإلااؾؿاث "الخ٣لُضًت"اإلاٗغوٞت واإلامخضة في الخاعٍش واإلاماعؾت والظًَ
اإلادلُحن؟ وَل َى  ُ٘٢جام مٗها ؤم ؤن َىا ٥اؾخمغاعٍت لها بإق٩ا ٫م٣ىٗت؛زانت ٖلى اإلاؿخىي الُ٣مي والٗالث٣ي..؟وَل
اؾدبضالها ختى ال ه٣ى ٫الخسلي ٖجها حُُٗل ٖملي لها  ِ٣ٞؤم وظضاوي ٦ظل٪؟وَل َى بؿبب ٖضم ٢ضعتها ٖلى جلبُت مخُلباث
وا ٘٢ظضًض؛وبالخالي هٟاط بم٩اهُاتها الخىُٓمُت و الخضبحرًت ؤمام الخدضًاث الجضًضة؟ؤم ؤن زل ٤ظمُٗاث ًىٓمها ال٣اهىن-
-علي عبد الواحد وايف" :مقدمة ابن خلدون"،اجلزء األول؛جلنة البيان العريب-القاىرة،1965-ص 132و.133
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بغمؼٍخه لضي الؿا٦ىت اإلادلُت -وحٗخمض جىػَٗا جغاجبُا وعمؼٍا واهخمائَا للخُاب الخىُٓمي الخضاسي الٗ٣الوي؛َى  ِ٣ٞما
ؤٚغي و خ٨م اؾخضٖاءَا وجإؾِؿها في اٖخ٣اص بخمخ٘ ؤًٖائها اٞترايا بظاث الىعي الخىُٓمي الٗ٣الوي.و  ٠ُ٦جم اؾخضماط
َظٍ الُ٨اهاث الخىُٓمُت الجضًضة؛و الخٗاَي اإلادلي مٗها اؾخجابت وامخىاٖا؟.
وَل جم الاهًباٍ لؤلٖغا ٝو ال٣ىاهحن اإلاٗمى ٫بها في َظا اإلاجا٫؛ؤم جمذ جبِئتها و٣ٞا لخهىنُت اإلاىُ٣ت؟وٳلى ؤي خض ٢ض
ً٣ضمها طل٦ ٪إق٩ا ٫جىُٓمُت مٟغٚت مً مٗىاَا ؤلاظغاجي؛وٍبٗضَا ًٖ الٛاًاث اإلاٗلىت لخإؾِؿها،وال حٗضو بالخالي ؤن ج٩ىن
خُجها مجغص مىيىٕ للخىاٞـ و الخىابؼ بحن الضواوٍغ/اإلاضاقغ؟ وما جمشل ؤًٖائها واهخٓاعاث الؿا٦ىت لها،وَل هي َض ٝفي
خض طاجه ؤم لها ُ٢ ِ٣ٞمت اؾخٗمالُت؟زم ما َى مىُ ٤وآلُاث اقخٛاَ ٫ظٍ الجمُٗاث ؟،وما هىٕ الٗال٢اث الجامٗت و
الؿاثضة بحن ؤًٖائها اإلاؿحرًً؛وبُجهم والؿا٦ىت مً ظهت ؤزغي؟وً ٠ُ٦جغي اهخساب ؤًٖاء اإلا٨خب اإلاؿحر وبإًت
"َ٣ىؽ"؟وو٣ٞا ألًت مٗاًحر ًخم جىػَ٘ اإلاهام(ال٣غابت؛الجاَاالظخماعي؛الٟ٨اءة و اإلاؿخىي الضعاسخي؛الؿً/الكُىر وههِب
الكباب؛الجيـ/جمشُلُت الًؾاء)...؟.
وؤال ًم ً٨ؤن جدمل َظٍ الجمُٗاث -اإلاغاص مجها زضمت الخىمُت اإلادلُت،وؤن حك٩ل ٢ىىاث وآلُاث لخد ٤ُ٣مكاعَ٘ جىمىٍت-في
َُاتها مُٗ٣اث جدَ ٤٣ظٍ ألاَضاٝ؟ؾىاء ٖبر مىُ ٤و آلُاث اقخٛا٢ ٫ض جسً٘ إلاٗاًحر ج٩ىن بُٗضة ًٖ الٟ٨اءة؛ؤو في
ٖضم بقغا ٥بٌٗ الؿا٦ىت التي ال جخمخ٘ بمؿخىي اظخماعي مٗحن؛وهي اإلاٗجي ألاو ٫بإَضاَ ٝظٍ الجمُٗاث.
زم ما مضي مؿاَمتها في صولىتEtatisationاإلاجخم٘ ال٣غوي في ْل الغٖاًت والُلب الغؾمُحن ٖلى الجمُٗاث وجًُٟلها
٦مساَب لخل٣ي الضٖم الٗمىمي ؤو الخضاو ٫في ً٢اًا الكإن اإلادلي؟.
وؾإ٦خٟي في َظٍ الىع٢ت بٖغى ؤبغػ الىخاثج التي مً قإجها ه٣ل الٟٗل الجمٗىي مً وا ٘٢اإلاماعؾت بلى مؿخىي الخُاب
الٗلمي الخدلُلي ،إلاٗغٞت مضي جىٞغ الؿُا ١اإلادلي ٖلى بزىىمُخىصًاٍ الخانت بالٗمل الجمٗىي؛مً زال ٫جبِئخه م٘
اإلا٣خًُاث الؿىؾُىز٣اُٞت اإلادلُتٖ،لى ؤن ؤ٢ىم ٢بل طل ٪بخ٣ضًم نىعة ونُٟت ٖامت ًٖ الٟاٖل واليؿ ٤الجمٗىٍحن
اإلادلُحن،وهي جسو مىُ٣ت جاٞغاوث الىاٗ٢ت باإلاجا ٫الؿىسخي الجىىبي مً اإلاٛغب همىطظا.
.1صًمىٚغاُٞا الٟاٖل واليؿ ٤الجمٗىٍحن بخاٞغاوث:
خُىما ؤجدضر ًٖ الٟاٖل* ٞإها ال ؤٖجي به بالًغوعة الظاث الٗا٢لت ؤو الىاخض و ال٩ل اإلاخجاوـ،ب٣ضع ما ؤؾخٗمله "٣٦ىة
جىُٓمُت" و"ٗٞل وحىصي"؛٦ما ؤن الخىُٓماث الجمٗىٍت ٦مٟهىم ال ًُٟض لضي بالًغوعة الىخضة والخجاوـ؛ؤو مى٘٢
اإلاٟٗى ٫به و"اإلاىيىٕ"ؤمام الٟاٖل،بل ؤُ٢مهما مٟخىخحن ٖلى ما َما ٖلُه في الىا ٘٢مً جٟاٖل مخباص ٫وٖال٢ت جىُٓمُت
ؾإٖمل ٖلى اؾخٟؿاعَا.
ؤ -بُاهاث اٞ٫اٖل والخىُٓم اإلادلُحن:
 الؿً:-Garfinkel et Sacks ;In AlinCoulon :L’Ethno-Méthodologie ;Que sais-je ?Ed Presses Universitaires
de France ;Paris 1987 ;4éd p73.
*يتحدث بيًن بورديو عن العون اإلجتماعي Agent Socialعوض الفاعل اإلحتماعيActeur social؛ألن العون حسبو يتأثر كثًنا ويؤثر قليال1

يف البىن اإلجتماعية،داخل اإلدارة أو مؤسسة إنتاجية ما حيث يبقى للسلطة ادلادية ولسلطة الشرط اإلقتصادي
التنظيم اجلمعية يفرتض أنو مبين على التطوع وعلى الوعي بالتغيًن حبرية ومبادرة منو .
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بسهىم الٟئاث الٗمغٍت للٟاٖلحن الجمٗىٍحن اإلادلُحن بمىُ٣ت جاٞغاوث،هجض ؤن ؤ٦ثر مًً :29يخمىن للٟئت الٗمغٍت ما بحن
23و 30ؾىت،جلحها الٟئت الٗمغٍت ما بحن41و 50ؾىت بدىالي:24؛زم الٟئت الٗمغٍت ما بحن31و 44ؾىت بإ٦ثر مً،:23بهُٛت
جغُ٦بُت ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن ؤ٦ثر مً :77مً الٟاٖلحن الجمٗىٍحن باإلاىُ٣ت ًتراوح ؾجهم بحن23و 50ؾىت،وهي ٞئت جمؼط بحن
بضاًاث الكباب والىطج.
ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن خًىع َظٍ الٟئت ٢ض ٌٗىص بلى اٖخباعاث ز٣اُٞت جىظب جمشُلُت ٦باع الؿً إلاؼٍض مً اإلاهضاُ٢ت ظغٍا ٖلى
اإلاٗمى ٫به في بَاع ٫ظماٖذ ،زم عبما للًغوعة الخىُٓمُت التي ٢ض ٌُٛب ٞحها مً ًغٚب في جىلي اإلاؿاولُت بم٨خب الجمُٗت
ٞخخم ؤلاؾخٗاهت بهم ٖلما ؤجهم الٟئت ألا٦ثر ب٢امت صاثمت باإلاىُ٣ت.
 الجيـ:ؤما مً هاخُت الىىٕ ؤلاظخماعي اليكُِ ظمٗىٍا بخاٞغاوث؛ٞىجض َُمىت ط٧ىعٍت الٞخت جمشل وؿبت %95م٢ابل خىالي %5
للمغؤة اإلادلُت،عٚم ؤن خًىع اإلاغؤة في اإلاِٗل الُىمي باإلاىُ٣ت؛ًب٣ى َى الُاغي أل٦ثر مً 10ؤقهغ؛بط وؤمام هجغة الغظل
هدى اإلاضن للٗمل والخجاعة؛ج٣ىم هي م٣امه بخضبحر مؿخلؼماث الِٗل لها ولؤلَٟا ٫والىالضًً مً ٦باع الؿً،بمٗجى آزغ ؤجها
ؤو ٫وؤ٦ثر مً ٌٗاوي مً ُٚاب الخىمُت باإلاىُ٣ت وٖلى مٗغٞت جامت بالخاظُاث واإلاكا٧ل الخىمىٍت،وهجض خًىعَا م٣ابل طل٪
يُٟٗا في بَاعاث جىُٓمُت ًٟترى ٞحها جد ٤ُ٣الخىمُت اإلادلُت وخل مكا٧لها.
ألامغ الظي ًم ً٨جٟؿحرٍ بإؾباب ز٣اُٞت ألن وؿبت ؤلاهار ؤ٦ثر مً الظ٧ىع صًمىٚغاُٞا باإلاىُ٣ت؛لَ ً٨ظا اإلاُٗى اإلاٟاع١
ًب٣ى في خض طاجه مً الٗىاث ٤البيُىٍت ؤمام جد ٤٣الخىمُت اإلادلُت،لِـ  ِ٣ٞمً مىُل ٤مجغص جم٨حن اإلاغؤة مً
الخمشُلُت ،بل ألجها ألا٦ثر مٗاهاة و صعاًت باإلاك٩لت الخىمىٍت باإلاىُ٣ت.وجدبضي َظٍ اإلاٟاع٢ت بك٩ل ؤظلى م٣ابل ؤلاٖتراٝ
اإلاجخمعي بالضوع ال٨بحر للمغؤة الؿىؾُت والظي اؾخد٣ذ ٖلى بزغٍ خ ٤ال٨ض والؿٗاًت ؤو"جماػالذ" بالخٗبحر اإلادلي ،هجض
حُِٛبا ٚحر مٟهىم لها في الخىُٓماث الجمٗىٍت التي ْلذ وُٞت وم٨غؾت للؿُُغة الظ٧ىعٍت اإلاُل٣ت "للجماٖذ".
وَى ما ٢ض ًىظب الؿاا ٫ختى ٖلى الخهىع ؤو الىمىطط الخىمىي اإلاإمى ٫جد٣ُ٣ه في ْل طل.٪
 اإلاؿخىي الضعاس ي:بسهىم اإلاؿخىي الضعاسخي للٟاٖلحن الجمٗىٍحن باإلاىُ٣تٞ ،ىجض ؤهه ًتراوح مً اإلاؿُض بلى ؾل ٪الض٦خىعاٍ،خُض ؤن ما
ًىاَؼ ً %41بل ٜمؿخىاَم ؾل ٪ؤلاظاػة الجامعي،زم خىالي  %19في اإلاؿخىي الشاهىي،و %16مؿخىاَم الضعاسخي
ابخضاجي،باإلياٞت بلى ٞئت ؾب ٤لها الخٗلم في اإلاؿُض جبل%10ٜ؛ٖلما ؤن اعجُاص َظٍ اإلااؾؿت ًب٣ى واظبا ز٣اُٞا باإلاىُ٣ت ٖلى
٧ل الظ٧ىع مىظ الُٟىلت...

 نفس النتيجة خلصت إليها دراسة حول  ":التشخيص المجالي التشاركي للجماعة القروية ألملن بمنطقة تافراوت؛دراسة ميدانية " حتت إشرافوتنسيق ادلديرية العامة للجماعات ووكالة التنمية اإلجتماعية وادلجلس اإلقليمي لتيزنيت،دجنرب،2010ص.76

 " حول قضايا التمثيلية ومساىمة المرأة المغربية في صنع القرار،ينظر دراسة األستاذ  -:المختارالهراس:المرأة وصنع القرار في المغرب "،ادلؤسسةاجلامعية للدراسات والنشر،بًنوت،ط1؛،2008ص .19
 -3احلسن العبادي" :عمل المرأة في سوس"؛منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.دار الطبع طوب،بريس الرباط،ط1؛ .2004

148

الٗضص  : 14صٌؿمبر – 2015

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

ما ٌٗجي ؤن %80مً الٟاٖلحن الجمٗىٍُيبخاٞغاوث ًتراوح مؿخىاَم الضعاسخي ما بحن ؤلابخضاجي بلى ٚاًت ؾل ٪الض٦خىعاٍ؛وَى
مبضثُا ماقغ ظض بًجابي،وٍٟذعى ؤن ًٓهغ جإزحرٍ.
٦ما ًم ً٨اٖخباع ؤن اهخماء الخانل ٖلى ؤلاظاػة ؤوقهاصة ٖلُا بلى الجمُٗت؛ ً٨ؿبه ُ٢مت اظخماُٖت في الًٟاء ؤلاظخماعي
اإلادلي بخاٞغاوث؛بط ؤن ناخب هٟـ ؤلاظاػة ؤو الكهاصة الٗلُا ٢ض ال ج٩ىن له طاث الُ٣مت ؤلاظخماُٖت في مجا ٫اظخماعي آزغ-
بمٟهىم َابغماعؽ(-اإلاضًىت مشال)،ألن الخمضعؽ الجامعي به لِـ باألمغ الٗؼٍؼ،بِىما َى ٦ظل ٪في اإلاجا ٫ال٣غوي،ما ًجٗله
ُ٢مت اظخماُٖت زابخت ُٞه.
وختى هدبحن ؤ٦ثر الؿبب ال٩امً وعاء اعجٟإ اإلاؿخىي الضعاسخي ٦ما جمذ ؤلاقاعة بلى طل،٪زهىنا في ْل حسجُل خًىع
٢ىي للٟئت الٗمغٍت الكابت والخانلت ٖلى البا٧لىعٍا ختى ؤلاظاػة وؾل ٪الضعاؾاث الٗلُا،جم َغح الؿاا ًٖ ٫م٩ان
الخهىٖ ٫لى الب٪ا٫وعٍا ؤو في اإلاؿخىي الشاهىي؛اهُال٢ا مً ٞغيُت ؤن َظا الٗامل ٧ان له جإزحرٍ في حكُ٨ل البيُت الخٗلُمُت
للٟاٖلحن الجمٗىٍحن و ٤ٞالىن ٠الؿاب ٤بُاههٞ،ىظضها ؤن ؤ٦ثر مً %49مً اإلابدىزحن صعؾىا في الؿل ٪الشاهىي ؤو جدهلىا
ٖلى البا٧لىعٍاباإلاىُ٣ت،ما ًُٟض بإن بصماط الخٗلُم الشاهىي ٧ان له جإزحرٍ في الغ ٘ٞمً اإلاؿخىي الضعاسخي و٦ظا حكُ٨ل البيُت
الجمٗىٍتاإلادلُتَ.ظا م٣ابل %51والتي ٢ض جًم الٟئاث ألا٦بر ؾىا ممً لم ً ً٨مخىٞغا خُجها َظا الؿل ٥باإلاىُ٣ت صعؾىا
الؿل ٪الشاهىي ؤو جدهلىا ٖلى البا٧لىعٍا زاعط اإلاىُ٣ت.
 اليكاٍ اإلانهي للٟاٖل الجمٗىي اإلادلي:هجض ؤهه مخىىٕ وجمشل الىُْٟت الٗمىمُت ؤ٦بر وؿبت ُٞه؛خُشدبل ٜؤ٦ثر مً،%28جلحها ٞئت الخجاع بيؿبت %25زم ٞئت ؤزغي جم
بصعاظها يمً "اإلاهً" وَم الُلبت ،ا٫طًً جبل ٜوؿبتهم خىالي %18في ْل ما سجلخه مجمىٖت مً الضعاؾاث خى ٫نٗىبت
اإلاكاع٦ت في الجمُٗاث مً َغ ٝألاٞغاص ٢بل خهىلهم ٖلى ٖمل .
 ؤلا٢امت:خُض ؤن الٟئاث اإلاهىُت الؿالٟت الظ٦غ التي جيخمي بلحها ؤ٦ثر وؿب الٟاٖلحن الجمٗىٍحن جدك٩ل مً اإلاىْٟحن والخجاع
والُلبت،وهي ٞئاث ًدخمل بك٩ل ٦بحر ؤن ًاصي اؾخ٣غاعَا باإلاىُ٣ت بلى مماعؾت الٗمل
الجمٗىي،خُصُٗخبراإلاُٗىالؿىؾُىمنهي ٖامال مؿاٖضا ٖلى طل،٪هجض ؤنُ٣ً %67مىن بخاٞغاوث م٣ابلُ٣ً %23مىن
زاعظها.
ما ٌٗجي ؤن ؤٚلبُت الٟاٖلحن الجمٗىٍحن ٌِٗكىن في اإلاىُ٣ت وَٗاٌكىن مكا٧لها الخىمىٍت وٕ لى بِىت مً جٟانُلهاٞ.اإلا٩ان ٦ما
ً٣ى"٫بىل٨الٞاَ:"٫ى ؤخض الضٖاثم اإلاًٟلت لليكاٍ الىمىطجيً،ىٓغ بلُه مً ٌؿ٨ىىهه ؤو مً ٌُٗىهه ُ٢مت،وطل ٪بُغ١
مسخلٟتًً،ا ٝبلى ؤلامخضاص الظي ٌكٛلىهه وٍخجىلىن ُٞه وَؿخٗملىهه في ٨ٞغَم،امخضاص ٌٗغٞىهه وٍدبىهه والظي َى
باليؿبت بلحهم عمؼ ؤمان ومهضع حٗل.٤
وؾإهخ٣ل بٗض ما ج٣ضم بلى ٖغى اإلاُُٗاث اإلاُضاهُت التي ٢ض حُٗيىا ٖلى الخٗغَ ٝظٍ اإلاغة ٖلى اإلاماعؾت والبيُت والغؤؾما٫
البكغي الجمٗىٍحن باإلاىُ٣ت.
1

-Renauld Sainsaulieu; In Bernard Roudet(sous direction):Des Jeunes et des Associations
;L’Harmattan;Paris 1996;p8.
 -ورد عند؛ عبد األمًن ابراىيم مشس الدين":المكان والسلطة"؛ترمجة ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،ط1؛،1990ص.24
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 الكغوٍ اللىحِؿدُت وؤلام٩ان البكغي:ؤْهغث الىخاثج ؤهيؿبت%100مً الجمُٗاث الخىمىٍت اليكُُت بخاٞغاوث ٚحر خاثؼة ٖلى نٟت اإلاىٟٗت الٗامت ،ؤي ؤن ظمُ٘
الجمُٗاث اليكُُت باإلاىُ٣ت ال حؿخُٟض مً َظا اإلاىعص الٗمىمي الهام،الظي مً قإهه جظلُل مجمىٖت مً الهٗىباث
الخمىٍلُت التي حٗتريها.
.ؤلام٩ان اللىحِؿتي:
ًٖ مضي جىٞغ الجمُٗت ٖلى م٣غ زام ًدخًً ؤوكُتها وٍ٩ىن ٖىىاها لئلظخمإ واإلاغاؾلت ومؿخىصٖا ألٚغايها...ؤْهغث
الىخاثج ؤن %29مً الجمُٗاث ال جخىٞغ ٖلى م٣غ زام؛وهي وؿبت وبن ٧اهذ ٚحر مغيُت؛ٞهي جب٣ى ؤ٢ل ب٨شحر مً هه٠
مجمىٕ ٖضص الجمُٗاث اإلادلُت باإلاىُ٣ت،م٣اعهت باإلاٗض ٫الىَجي للخام بالجمُٗاث التي ال جخىٞغ ٖلى م٣غ زام لها ٦ما
ؤباهخه هخاثج البدض الىَجي خى ٫الجمُٗاث ٚحر الغبدُت باإلاٛغب،م٣ابل %48مً الجمُٗاث اإلاؿخجىبت لها م٣غَا الخام
وهي ج٣ترب مً اليؿبت الىَىُت(، )%49بِىما جيكِ%16بضاع الكباب وجخسظٍ ٦م٣غ زام لها مجاها.
مً بحن م٣ىماث ؤو الكغوٍ التي جم ً٨وحؿاٖض الجمُٗاث ٖلى خؿً ؤصاء مَامها وجد ٤ُ٣ؤَضاٞهاَ،ىا ٥بٌٗ الىؾاثل
التي حٗخبر يغوعٍت وٍم ً٨مً زاللها لِـ  ِ٣ٞالى٢ىٖ ٝلى ْغو ٝاقخٛا ٫جل ٪الجمُٗاث،ول ً٨اٖخماصَا ماقغا صاللُا
ٖلى ٢ضعة الجمُٗت ٖلى جد ٤ُ٣ؤَضاٞها وجُىٍغ ؤصائها و ٤ٞالخض ألاصوى اإلاٗغو ٝفي َظا اإلاجا،٫وبىاء ٖلُه ٧ان الدؿائ ٫خى٫
مضي جىٞغ الجمُٗاث الخىمىٍت اإلادلُت ٖلى بٌٗ وؾاثل الٗمل ألاؾاؾُت.
ٞخبحن ؤن ؤ٦ثر مً هه ٠الجمُٗاث ال جخىٞغ ال ٖلى َاج ٠زام ؤو ٞا٦ـ ؤو خاؾىب ؤو مى ٘٢بل٨ترووي ؤو م٣غ مجهؼ
ووؿبتها،%52بِىما %7مً الجمُٗاث هي التي جخىٞغ ٖلى جل ٪الىؾاثل مجخمٗت،وباقي الجمُٗاث ًدباًً جىٞغَا ٖلى بخضي
جل ٪الىؾاثل صون ألازغي.
٦ما ؤن مً ؤؾباب هجاح الجمُٗاث في بنابت ؤَضاٞها َىا ٥الخ٩ىًٍ في اإلاجا ٫الجمٗىي ٖمىما وُُٟ٦اث َلب الضٖم وبىاء
اإلاكاعَ٘ والكغا٧اث...وبهظا الخهىم ؤٞاصث ؤ٦ثر مً %83مً الجمُٗاث اإلادلُت بٗضم اؾخٟاصتها مً ؤي ج٩ىًٍ ًغوم ثؤَُل
ؤًٖائها إلاماعؾت ظمٗىٍت جىمىٍت مدترٞت،م٣ابل ِ٣ٞ %17مً جإحى لهم طل.٪وٍم ً٨اٖخباع َظا اإلاُٗى لٟهم مٗى٢اث
الٗمل الجمٗىي الخىمىي اإلادلي؛ومضزال لخإَُل َظا "الٟاٖل"لُاصي ألاصواع اإلاىخٓغة مىه و ٤ٞما َى مخٗاعٖ ٝلُه في َظا
اإلاجا.٫
 .ؤلام٩ان البكغي:
بسهىم الترً٥بت البكغٍت اإلا٩ىهت إلا٩اجب اليؿُج الجمٗىي اإلادلي بخاٞغاوث والتي ًيبػي ؤن ً٩ىن ٖضصا ٞغصًا بم٣خطخى
ال٣اهىن؛هجض ؤن الجمُٗاث التي ًدك٩ل م٨خبها ما بحن7و 9ؤًٖاء جمشل ؤ٦ثر مً الىه ٠بيؿبت جخجاوػ%64؛وٍب٣ى في هٓغي
 المنفعة العامة  :الصفة القانونية اليت ترتتب عن طلب لدى السلطات العمومية ادلختصة قانونا تقوم بو مجعية أو احتاد مجعيات تدخل أىدافها ضمننطاق حتقيق ادلصلحة العامة الوطنية أو احمللية ،قصد احلصول على مناف ع عمومية مباشرة أو غًن مباشرة من قبيل الدعم ادلارل و التخفيضات الضريبية و
اذلبات ...اخل،وينظمقانون اجلمعيات رقم  75.00ابتداء من فصلو التاسع الشروط وادلسطرة اخلاصٌن حبيازة ىذه الصفة/اإلمتياز العمومي.
2

-Haut Commissariat au Plan :Enquête nationale auprès des Institutions Sans But
Lucratif(ISBL)-exercice 2007-Rapport des résultats.Décembre2011.
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َظا َى الٗضص اإلاشالي الظي ٌؿاٖض ٖلى مغوهت الٗمل،وب٘صٍ جإحي الجمُٗاث التي ًبلٖ ٜضص ؤًٖائها ما بحن11و 13بيؿبت جؼٍض
ٖلى،%24زم وؿبت %12مً الجمُٗاث التي جخ٩ىن مً 3ؤًٖاء(٦دض ؤصوى ٢اهىهُا)بلى 5ؤًٖاء؛بِىما َىا ٥ظمُٗاث ؤزغي
ًخجاوػ ٖضص ؤًٖائها ؤ٦ثر مًًٖ 15ىا؛ولىا ؤن هخهىع نٗىبت الٗمل في ْل َظا الٗضص زانت مً هاخُت جىٞحر الىهاب
ال٣اهىوي لل٣غاعاث زم الخى ٤ُٞبحن مسخل ٠آلاعاء اإلاخٗضصة ؤو اإلاخٗاعيت...و٢ض ًدًغ ظبر الخاَغ وؤلاعياء في الؿماح بخىلي
ًٖىٍت اإلا٨خب ؤ٦ثر مىه الغٚبت في ؤلاؾخٟاصة مً الخبرة و الخجغبت والتي ًم ً٨ؤن جخد ٤٣ولى زاعط ًٖىٍت الجمُٗت.
ؤما ٖضص اإلاىسغَحن بهظٍ الجمُٗاث؛ٞخجب ؤلاقاعة بلى ؤن ؤلاهسغاٍ في ظمُٗت جىمىٍت مدلُت ما بخاٞغاوث؛ ًب٣ى ٖملُا ٢هغا
ٖ ِ٣ٞلى ؤبىاء الضواع الىخُض،وَى ما ًجٗل مجمىٕ ؾا٦ىت الضواع مىسغَحن مٟتريحن في الجمُٗت،وهشحر َىا مؿإلت جبضو
ملٟخت وهي ؤهه م٣ابل ؾماح ال٣اهىن ل٩ل ٞغص ٌكاَغ ظمُٗت ما في ؤَضاٞها بالخ ٤في ؤلاهسغاٍ ٞحهاٞ،هي ممىىٖت في جاٞغاوث-
مماعؾت وٖغٞاٖ -لى ٚحر ؾا٦ىت الضواع ألجها بمشابت خغمت مدلُت ال ٌؿمذ لـ"ألاٚغاب" بضزىلها،ما ٌٗجي ؤن الجمُٗت حكخٛل
في جإؾِؿها بال٣اهىن وحكخٛل في مماعؾتها زاعظه.
وٍضٖم ٢ىة خًىع اإلاُٗى ال٣غابي الظي ًُػى خُجها ٖلى ٧ل الغوابِ ؤلاظخماُٖت ألازغي

.

وًٖ جم٨حن اليؿاء مً جىلي مىانب اإلاؿاولُت في م٩اجب الجمُٗاث؛والظي ٢ض ًٟغيه ؤخُاها مجغص ب٦ما ٫الىهاب
ال٣اهىوي،ؤو لىظىص مهام مُٗىت جهى ٠يمً ألاصواع اليؿىٍت ٦ما الخٓذ طل ٪مُضاهُاٞ،ىجض ؤن ؤ٦ثر مً هه ٠الجمُٗاث
بيؿبت%56ال جخىلى ٞحها ؤًت امغؤة مؿاولُت ما،و%21مً الجمُٗاث جخدمل ٞحها مابحن امغؤجحن وزالر اإلاؿاولُت،و %17مً
الجمُٗاث ٞحها امغؤة واخضة .ِ٣ٞ
بِىما ًخٟاوث خًىع ٞئت الكباب في مىانب اإلاؿاولُت صازل م٩اجب الجمُٗاث الخىمىٍت اإلادلُت،ما بحن ؤ٢ل مً قابحن ما
بحن 22و 35ؾىت في %43مً الجمُٗاث ،وؤ٦ثر مً زمؿت قبان في %40مً مجمىٕ الجمُٗاث.
َظٍ بطن ؤبغػ الخهاثو الؿىؾُىصًمىٚغاُٞت للٟاٖل والبيُت الجمٗىٍحن بالٗالم ال٣غوي اإلاٛغبي.
 .2مىُ ٤اقخٛا ٫الجمُٗاث الخىمىٍت اإلادلُت:
ؾإجُغ ١في َظا اإلادىع بلى مىُ ٤اقخٛا ٫الجمُٗاث الخىمىٍت اإلادلُت،والظي ؾإبضؤٍ مً الخىُٓم الضازلي للجمُٗت،خُض
ًازغ همىطط الدؿُحر اإلاٗمى ٫به ٖلى ؤصاء الجمُٗت جِؿحرا وبٖا٢ت،والظي ًخًمً البيُاث الهُ٩لُت اإلا٩ىهت له،زم ؾإمغ بٗض
طل ٪بلى م٣اعبت آلُاث نى٘ وجىُٟظ ال٣غاعاث و٧لها بمشابت مٟاجُذ ومُ٩اهحزماث خاؾمت في اؾخمغاعٍت الجمُٗت في الىظىص وفي
جُىٍغ مغصوصًتها اإلاُضاهُت.

 ىشام شرايب " :البنية البطركية؛بحث في المجتمع العربي المعاصر"،دار الطليعة بًنوت1987 ،؛ص.28-Rabéa Naciri :Genre et organisation ;l’intégration de l’approche genre dans les structures et
le travail des ONGs,publié par l’espace Associatif.2007.p10.
2
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ؤ -ماؾؿاث وآلُاث الدؿُحر والٗمل:
جمشل ألاظهؼة الدؿُحرًت التي حٗخمضَا الجمُٗاث ُ٢مت جىُٓمُت ٦بحرة،حؿاٖض ٦ما ٢ض حٗغ٢ل ٖملها؛وج٣ضم ٨ٞغة ًٖ الٗ٣ل
الخضبحري الؿاثض ٞحها ٞ،ماهي الهىضؾت الجمٗىٍت اإلاٗخمضة في حؿُحر الجمعياث اإلادلُت بخاٞغاوث؟.
 الهُا٧ل الدؿُحرًت للجمُٗاث اإلادلُت:جىضر لىا الىخاثج اإلاخدهلت بهظا الخهىم ؤن %51مجها ًىٟغص ٞحها اإلا٨خب الخىُٟظي بؿلُت ال٣غاع،و %39حٗغ ٝبقغا٥
اإلا٩اجب الخىُٟظًت للجان وُُْٟت،و %3ِ٣ٞحٗخمض مجلؿا بصاعٍا م٘ اإلا٨خب الخىُٟظي،وطاث اليؿبت مً الجمُٗاث حكخٛل
 ِ٣ٞبمجلـ بصاعي،بِىما ال ٌٗغ ٝؤو ًمحز %5مً ممشلي الجمُٗاث اإلابدىزت الهُئاث الدؿُحرًت ال٣اثمت في ظمُٗاتهم.
وهي هخاثج جخ٣اَ٘ ٖمىما وبلى خض ٦بحر م٘ الىخاثج التي زلهذ بلحها صعاؾت اإلاىضوبُت الؿامُت للخسُُِ خى ٫اإلااؾؿاث ٚحر
الغبدُت باإلاٛغبدُض ٢غابت %56مً الجمُٗاث.
ب -اإلا٣اعباث ومىُ ٤ؤلاقخٛا:٫
ؤما بسهىم آلُاث بىاء ونى٘ ال٣غاعاث اإلاٗخمضة لضي الجمُٗاث الخىمىٍت اإلادلُت،والتي جضٖ ٫لى َبُٗت الٗال٢ت وؤلازخُاع
الخىُٓمُحن الؿاثضًً بحن ؤًٖائها؛ٞىجض ؤن %68مً الجمُٗاث حٗخمض ٢غاع ألاٚلبُت بٗض الخهىٍذ؛وَى رًاع ٖ٣الوي
وصًمى٢غاَي مبضثُا،ل٨ىه ال ًُٟض ججاَل ؤو ٖضم جضبحر ع ٌٞالباقي و الٗمل ٖلى ظٗلهم ًىسغَىن في ؤظغؤة ال٣غاع
ألاٚلبي،ألن ٚحر طل٢ ٪ض ًجٗل مً ال٣ىة الغاًٞت ؤخض وؤو ٫ؤؾباب الٟكل.
في خحن ؤن َىا %23٥مً الجمُٗاث جخسظ ٢غاعاتها  ِ٣ٞبالخىاع والخىا ٤ٞوصون الخاظت إلزًإ اإلاىيىٕ للخهىٍذ،وَظا
ألامغ وبن بضا مغها ٢ ٝض ٌؿدبًُ مساَغ ٢ض جُٟى في خاٖ ٫ضم جدَ ٤٣ظا الخىا ٤ٞوجم حكبذ ٧ل َغ ٝبغؤًه لُب٣ى
اإلاىيىٕ صون ٞهل.
وَىا ٥هىٕ زالض مً نُ ٜاجساط ال٣غاع صازل الجمُٗاث والظي ًبضو جد٨مُا؛وُٞه ًدخ٨غ الغثِـ لىخضٍ ؾلُت الخ٣غٍغ
با٫وؿبت لـ %9مً الجمُٗاثٞ،ىظىص َظا الك٩ل مً ؾلِ ال٣غاع ولى في مشا ٫واخض ٌٗخبر ؤمغا ٚحر نخي وٍ٨كًٖ ٠
ازخالالث ٖالثُ٣ت واضخت،مهما بضا مً ؤن َظا الصخو ٢ض ً٩ىن مً ألاُٖان و٦باع ألازغٍاء الظًً بم٣ضوعَم لىخضَم
حُُٛاث ج٩الُ ٠اإلاكاعَ٘.عٚم ؤهه ًم ً٨اخترام َظا اإلاُٗى ٥ازخُاع للؿا٦ىت بطا ما ٢غؤهاٍ وٞهمىاٍ صازل الضواع؛ولِـ
بمدا٦مخه بمٗاًحر الٗمل الجمٗىي وُ٢مه،بل و٢ض ً٩ىن ط٧اء مجها و٦دل إلاً ال خل له٦،ما َى خانل في بٌٗ الضواوٍغ التي
ؤٖغٞها.
وًٖ مضي ججضًض ألاظهؼة الدؿُحرًت بٗض اؾدىٟاطَا لهالخُتها ال٣اهىهُت ٦ما هي مدضصة في ورً٣ت ٢اهىجها ألاؾاسخي،والظي
ٌٗخبر اخترامه والخُ٣ض به ماقغا ٖلى الُ٣مت الٗملُت لخل ٪ألاظهؼة لضي الٟاٖلحن الجمٗىٍحن،ومً الىاخُت ال٣اهىهُت قغَا
وظىصًا ًُٟض اوٗضامه مىجا ٢اهىهُا وواُٗ٢ا للجمُٗت...
1

-Gerbier(J) :Organisation et Fonctionnement de l’entreprise,Tec&Doc-LAVOISIER ;Paris
1993 ;P138.
2
-Haut Commissariat au Plan :Enquête nationale auprès des Institutions Sans But
Lucratif(ISBL)-exercice 2007-Rapport des résultats.Décembre2011.
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هجض ؤن %52مً الجمُٗاث اإلابدىزت جدترم مىاُٖض ظمىٖها الٗامت لخج صًض م٩اجبها "ؤخُاها ،"ِ٣ٞبِىما %18مً باقي
الجمُٗاث"ال جدترم جماما" مىاُٖض ججضًض م٩اجبها؛ما ٌٗجي ؤن خىالي %70مً م٩ىهاث اليؿُج الجمٗىي ٢ض حؿ ِ٣في خالت
"اإلاىث ال٣اهىوي" صون ؤي خغم زام ًظ٦غ مجها لخٟاصي طل،٪وما ٢ض ًغا ٤ٞطل ٪مً جى ٤ٞجل ٪الجمُٗاث ًٖ
الٗمل،وبالخا٫ي جب٣ى مجغص ع٢م ًىًا ٝبلى البُاهاث الٗامت للجهاث الغؾمُت اإلاسخهت ٖىض خضًثها ؤلاخهاجي ًٖ ٖضص
الجمُٗاث باإلاٛغب صون ؤي اجها ٫بالىا.٘٢
لخب٣ى  %30ِ٣ٞمً الجمُٗاث اإلادلُت هي التي جدغم باهًباَٗلى ٖ٣ض ظمىٖها الٗامت لخجضًض م٩اجبها؛لخخم ً٨مبضثُا مً
خ ٤الٗمل اإلاُضاوي بك٩ل ٢اهىوي،وَى ما ً٨ك ًٖ ٠وعي جىُٓمي بًجابي لضحها؛عٚم ؤن الخاظت بلى جدغ ٥مُضاوي ؤو
ؤلاؾخٟاصة مً الضٖم الٗمىمي والكغا٧اث ٢ض ً٩ىن ؤخُاها وعاء طل،٪والظي ًب٣ى ٖمىما ؤمغا ٌؿخىظب الخىىٍه.
وبطا ٧ان ما ًغبى ٖلى %70مً الجمُٗاث الخىمىٍت اإلادلُت بخاٞغاوث ال ٌٗحرون ٦بحر اَخمام أل٦بر ظهاػ وؾلُت ج٣غٍغ؛وهي
الجم٘ الٗام الظي َى ؾُض هٟؿه ٦ما جهٟه ؤصبُاث الٗمل الجمٗىيٞ،ماطا ًٖ ؤلاظخماٖاث الضوعٍت؟ التي باإلياٞت بلى ؤجها
مىاؾباث للخ٣غٍغ؛حك٩ل آلُاث للخىانل وج٣غٍب وظهاث الىٓغ وجباص ٫ؤلا٢تراخاث والخُُ٣م...ؤي ؤن لها ؤصواعا وبًجابُاث
٦شحرة ٖلى جمخحن الٗال٢اث بحن ألاًٖاء؛ وظٗلهم ٖلى مؿخىي واخض ؤو مخ٣اعب مً الٗلم بكاون الجمُٗت والضواع
واإلادُِ...
وفي َظا الهضص هجض ؤن  86%مً الجمُٗاث ججخم٘ ؤ٢ل مً مغة واخضة في الكهغ،و %7ججخم٘ ما بحن12و 24مغة في
الؿىت،بِىما %6مً الجمُٗاث ججخم٘ ؤ٦ثر من 25الؿىت،وخىالي %8مً ممشلي الجمُٗاث ال ٌٗغٞىن ؤو لم ً٣ضمىا ظىابا في
اإلاىيىٕ.
وَك٩ل َظا اإلاُٗى ماقغا ؾلبُا ٖلى الٗمل الجمٗىي اإلادلي ،مً ظهت ٖضم اؾخٛال ٫ؤلام٩اهُاث الخىُٓمُت ال٨بحرة التي
جىٞغَا آلُت "ؤلاحخماٖاث الضوعٍت"؛٦ما جم ط٦غ بًٗها ؾلٟا.
.3الٗمل الجمٗىي اإلادلي :اإلاىاعص و اؾتراجُجُاث الٗمل:
بطا ٧ان جد ٤ُ٣الجمُٗاث الخىمىٍت اإلادلُت ٖمىما وبمىُ٣ت البدض ألَضاٞها ومكاعَٗها؛ ٌؿخضعي جىاٞغ مجمىٖت مً
اإلاىاعص التي حك٩ل قغٍ ٖمل واؾخمغاعٍت ؤخُاهاٞ،ةهاٖخماص اؾتراجُجُاث الٗمل ٢ض ًدباًً مً ظمُٗت ألزغي؛خؿب
مجمىٖت مً المحٛحراث التي جخضزل لخسل٣ها وظىصا وٖضما،وٞاع٢ا ؤخاًحن ؤزغي.
وال وٗخبر ؤن جىاٞغ جل ٪اإلاىاعص ًاصي لىخضٍ ؤو بك٩ل خخمي ومُ٩اهُ٩ي لخد ٤ُ٣الجمُٗاث ألَضاٞها صون مخٛحراث ؤزغي٦،ما
ؤن الخضًض ًٖ اؾتراجُجُاث الٗمل ال ًُٟض بالًغوعة وظىصَا بالخدضًض الٗلمي لئلؾتراجُجُت لضي ظمُ٘ الجمُٗاث٦،ما ؤن
جدهُل جل ٪اإلاىاعص ًٟترى جىٞحر ْغو ٝاؾخ٣بالها وَغ ١جىٞحرَا وجضبحرَا...مً َظا اإلاىُل٢ ٤ام الدؿائ ًٖ ٫واَ ٘٢ظٍ
الجىاهب لضي الجمُٗاث الخىمىٍت اإلابدىزت.
ؤ -مىاعص الٗمل الجمٗىي اإلادلي بخاٞغاوث:
جبضو اإلاىاعص اإلاالُت للجمُٗت بمشابت اإلادغ ٥ا٫طي ٌٗحن ٖلى جضبحر اخخُاظاتها الظاجُت مً ظهت؛و٦ظا جىُٟظ بغامجها ومكاعَٗها
مً ظهت زاهُت،لظلً ٪خم ؾلىٖ ٥ضة ؾبل لخىٞحرَا،ألن اؾخمغاعٍت ؤو خؿً ؤصاء الجمُٗت مً يمان اؾخضامتها.
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وجىُٓما لهظا ألامغ وجٟاصًا إلاا ٢ض ًترجب ًٖ َظا الجاهب مً ازخالالث ؤو ق٩ى ٥في الظمتً،لؼم جىٞحر بيُت اؾخ٣با ٫وخٟٔ
جل ٪اإلاىاعص اإلاالُت وج٩ىن مغظٗا مٟخىخا لخبحن ويُٗتها،لظلً ٪خم ٞخذ خؿاب بى٩ي لخل ٪الٛاًت.
وباليؿبت للجمُٗاث اإلادلُت بخاٞغاوث؛ٞـ %92مجها جخىٞغ ٖلى خؿاب بى٩ي،بِىما الباقي وٍمشل %8ال جخىٞغ ٖلُه،ما ًُ٣م
الؿاا ًٖ ٫الُغٍ٣ت اإلاٗخمضة في ثخهُل ومؿ ٪جل ٪اإلاىاعص بن وظضث.
وهٟـ ألاَمُت -وؤخُاها جخجاوػ مجغص الٛاًت الخضبحرًت بلى الًغوعة ال٣اهىهُت -التي ً٨دؿحها جىٞغ الجمُٗت ٖلى صٞتر
خؿاباث؛ًخًمً وٍىٓم الٗملُاث اإلاالُت،وٍ٨غؽ قٟاُٞتها بػاء اإلاىسغَحن والكغ٧اء،وٍبرع ٖملُاتها التي جىٟظَا مً جدهُل
واظباث ؤلاهسغاٍ ؤو مىذ الضٖم والخمىٍل...ؤو مهاعٍ ٠اإلاكاعَ٘...
بل بن الغ٢ابت ؤلاصاعٍت والً٣اثُت ٖلى الضٖم الٗمىمي اإلاؿىض للجمُٗاث٦،ما ً٣ىم بها مشال اإلاجلـ ألاٖلى للخؿاباث ًٟغى
َظا الىىٕ مً الضعاًاث الخضبحرًت.
وفي َظا ؤلاَاع نغخذ ؤ٦ثر مً %85مً الجمُٗاث بإجها جخىٞغ ٖلى صٞتر زام بخضبحر خؿاباتها،في خحن خىالي %12ال
حٗخمض َظٍ آلالُت؛وهدؿاءُُٟ٦ ًٖ ٫ت جضبحرَا إلاىاعصَا اإلاالُت م٘ ما ًُغخه طل ٪مً ؤؾئلت جمؿُ٣م الكٟاُٞت واإلاهضاُ٢ت
في طل.٪
وال وٗلم َل طلٌ ٪ك٩ل ازخُاعا جضبحرًا مجها،ؤم ٌٗىص بلى ٖضم ؤلاإلاام باإلا٣خًُاث ا٢٫اهىهُت اإلاىٓمت،ؤو الخ٣ىُاث التي حٗخمض
في طلٖ،٪لما ؤن ٖامل ال٨خابت لِـ مُغوخا ب٣ىة بالىٓغ بلى ما ؾب ٤جبِىه بسهىم اإلاؿخىي الضعاسخي ألًٖاء جل٪
الجمُٗاث.
 مهاصع جمىٍل وصٖم الجمُٗاث اإلادلُت:5000صعَم في الؿىت
ًخٟاوث اإلاضزى ٫الؿىىي للجمُٗاث الخىمىٍت اإلادلُت بخاٞغاوث مً ظمُٗت ألرعي،بضءا مً ؤ٢ل مً
باليؿبت %23٫مجها؛وبىٟـ اليؿبت للجمُٗاث التي مضزىلها ما بحن11و 20ؤل ٠صعَم،وؤ٦ثر مً60ؤل ٠صعَم.
وٍٓهغ مً زال ٫ألاظىبت طاث الهلت؛حٗضصا في مهاصع الخمىٍل وجىىٖها مً ظمُٗت ألزغي،والظي ٢ض ًخد٨م ُٞه جٟهُل
زام ب٩ل ظمُٗت .و٢ض يٖؼي َظا الخباًً في مبال ٜاإلاضازُل بلى مهاصع الخمىٍل؛في جىىٖها وؤَمُتها٦،ما ؾىٖ ٠٣لى طل٪
بٗضٍ.
م٣ابل جىىٕ مهاصع الخمىٍل وج٣ضم واظباث ؤلاهسغاٌٍ،سجل ٖضم حٗمُم ؤلاؾخٟاصة مً مىذ اإلااؾؿاث الٗمىمُت؛ؤواهٟغاص
ظمُٗاث صون ؤزغي بامخال ٥آلُاث ؤلاؾخٟاصة مً صٖم الُ٣إ ا٫زام وٚحرَا.
م٘ حسجُل الخىىٍه بالجمُٗاث التي ٖملذ ٖلى اؾخضامت مضازُلها بمكغوٖاث زانت بها.
وخُض ؤن واظباث ؤلاهسغاٍ جمشل اإلاىعص اإلابضجي والىخُض ؤخُاها باليؿبت لٗضة ظمُٗاث،بط ٌُٗجها ٖلى حُُٛت مخُلباث
الخضبحر الضازلي الُىمي للجمُٗت ولٗال٢اتها م٘ مدُُهاَ،غح الؿاا ٫بهظا الخهىم لىٗغ ٝاليؿبت التي ًمشلها ٦مىعص
وخُض ؤو يمً مهاصع ؤزغي.
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وبالٗىصة بلى هخاثج صعاؾت اإلاىضوبُت الؿامُت للخسُُِ خى ٫اإلااؾؿاث ٚحر الغبدُت باإلاٛغب ،هجض ؤجها جدىىٕ مً خُض
َبُٗتها ووؿبها.
خُض ًإحي في م٣ضمتها وبيؿبت %32الهباث والخدىٍالث الجاعٍت؛زم اإلاؿاٖضاث اإلاالُت...
بِىما جدخل ٖاثضاث واظب ؤلاهسغاٍ -التي ظاءث زاوي مهضع في َظا البدض -اإلاغجبت الخامؿت يمً مهاصع جمىٍل
الجمُٗاث باإلاٛغب...
ٞما َى مبل ٜؤلاهسغاٍ اإلاٗخمض لضي جل ٪الجمُٗاث؟والظي ًبضو بلى خض ما مهضعا مخاخا-باإلا٣اعهت م٘ الضٖم واإلاىذ
الخاعظُتٖ-لياٖخباعٍ حٗبحر ًٖ صٖم والتزام الٟئاث اإلاؿتهضٞت بمجهىصاث الجمُٗت ومكاعَٗها.
ًب٣ى مبل ٜؤلاهسغاٍ بضوعٍ مخٟاوجا خؿب الجمُٗاث،والظي ًسً٘ ؤؾاؾا للمؿخىي الؿىؾُىا٢خهاصي للمىسغَحن
وؾا٦ىت الضواع ٖمىما؛واعجٟإ ؤو اهسٟاى ٖضص اإلاىسغَحن بك٩ل زام.
ٚحر ؤن َظا اإلاهضع وم٘ ؤهه ًمشل مىعصا ؤولُا ٞهى ًسً٘ لكغٍ ؤلاهخٓام ُٞه،ختى ًدخ ٟٔبُ٣مخه وؤَمُخه باليؿبت لخم٨حن
الجمُٗت في جلبُت مخُلباتها ٠ُ٨ٞ.هي ويُٗت َظا ؤلاهخٓام ٖىض َظٍ الجمُٗاث؟.
في َظا الهضص هجض ؤن %38مىالجمُٗاث ًيخٓم  ِ٣ٞؤًٖاء م٩اجبها في ؤصاء واظب ؤلاهسغاٍ،بِىما ِ٣ٞ%17هي التي حٗغٝ
اهخٓاما في ؤصاء واظب ؤلاهسغاٍ ؾىاء باليؿبت لؤلًٖاء ٦ما اإلاىسغَحن،وجىظض ؤًًا ظمُٗاث ال ًاصي ٞحها ال ؤًٖائَا وال
مىسغَحها َظا الىاظب.
وبطا ٖغٞىا ؤن واظب ؤلاهسغاٍ ٌٗجي ججضًض بُا٢ت ؤلاهسغاٍ والظي ٌٗجي بضوعٍ امخال ٥خ ٤الخهىٍذ وخ ٤الترشر لخىلي
اإلاـئولُت باإلا٨خب الجمٗىيٞ،ةن ٖضم ؤلاهخٓام في ؤصاثه ؤو ٖضم ؤصاثه ٌٗجي الخىاػ ًٖ ٫جل ٪الخ٣ى،١ؤو ؤهه حٗبحر ًٖ ٖضم
الغيا وبالخالي مٗا٢بت مؿاولي الجمُٗت مً زالله.
وجٓهغ ُ٢مت مضازُل الجمُٗاث ؤ٦ثر ٖىض م٣اعهتها وُ٢اؾها باإلاهاعٍ ٠التي جدبٗها،والخُدخدضص ؾىاء بامخضاصَا -الىَجي
واإلادلي -وحجم اإلاكاعَ٘ التي حٗمل ٖلى بهجاػَا...وجددؿب ٚالبا بك٩ل ؾىىي ،ووظىبا ٖىض اوٗ٣اص الجم٘ الٗام وج٣ضًم
الخ٣غٍغ اإلاالي للمهاص٢ت.
وٍم ً٨ؤن وٗخمض َظٍ اإلاهاعٍ٦ ٠ماقغ لبىاء نىعة ؤولُت ًٖ َبُٗت ومؿخىي ؤصاء جل ٪الجمُٗاث؛خُض ؤن ٦ثرة جدغ٦ها
ووظىص مجاالث بهٟا٣ٖ-١الهُت٢-ض ًضٖ ٫لى صًىامُت مبرعةٖ،لما ؤن َظا ألامغ ٢ض ًازظ بخد ٟٔ؛وٍم ً٨ؤن ال ًيسخب ٖلى
الجمُ٘ ،اٖخباعا ٖلى ؤن ٦ثر اإلاهاعًٍ ٠م ً٨ؤن جدض بؿ ٠٣اإلاضازُل وبها جدض ؤوكُت الجمُٗت.
 5000صعَم،بِىماما وؿبخه %44مً الجمُٗاث جتراوح
وَ٨ظا ٞدىالي %28مً الجمُٗاث اإلادلُت ج٣ل ه٣ٟاتها الدؿُحرًت ًٖ
ه٣ٟاتها ما بحن 11و 60ؤل ٠صعَم،في خحن ؤن %32لِـ لها ؤي ٖلم بمبل ٜه٣ٟاتها...

1

-Haut Commissariat au Plan :Enquête nationale auprès des Institutions Sans But
Lucratif(ISBL)-exercice 2007-Rapport des résultats.Décembre2011.
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وبسهىم اإلاجاالث التي حؿخٛغ ١مهاعٍ ٠ؤ٦ثر باليؿبت للجمُٗاث اإلابدىزتَ،ىا٧األوكُت الضوعٍت وجىُٟظ اإلاكاعَ٘
بيؿبت جخجاوػ،%55جلحها الخجهحزاث اإلا٨خبُت واإلاٗضاث بإ٦ثر مً،%11بياٞت بلى مجاالث ؤزغي مخىىٖت ًغجبِ ؤٚلبها
بمخُلباث الدؿُحر ٦إظىع الٗاملحن ومهاعٍ ٠ال٨غاء وؤلاجها...٫
و٢ض جدك٩ل مضازُل الجمُٗاث  -والتي ٢ض ال جإزظ بالًغوعة ق٨ال ماصًا-مً قغا٦تها م٘ ماؾؿاث ؤو َُئاث طاث ؤَضاٝ
ممازلت،وٍم ً٨ؤن ث٧ىن ٖباعة ًٖ مؿاٖضة ج٣ىُت ؤو لىظِؿدُت...لخىُٟظ مكاعَٗها،وَظا ألامغ ب٣ضع ما ًدمل بٗضا بغاٚماجُا
مباقغا ٞهى ًدُل ٖلى مضي اهٟخاح جل ٪الجمُٗاث ٖلى مدُُها؛وؾلى٦ها ٧ل ما مً قإهه اإلاؿاَمت في جد ٤ُ٣ؤَضاٞها،وَى
ؤمغ مغجبِ ؤؾاؾا ب٨ٟغَا الخضبحري.
وَىا ٥ه٣اف طي نلت ٚا٫با ما ًشاع في الىؾِ الجمٗىي ؤو الخؼبي ؤو ؤلاٖالمي باإلاٛغب؛ ًسو جل٣ي الضٖم ؤو اإلاؿاٖضاث
وٖال٢خه بمبضؤ ؤلاؾخ٣اللُت،خُض ؤن الغاثج َى ؤن مً ًخل٣ى َظا الضٖم ؤو مبال ٜؤ٦ثر مىهَ،ى بمشابت حٗىٌٍ وم٩اٞإة ٖلى
مؿاَمخه في صولىت اإلاجخم٘،Etatisationوبالخالي ٞاإلؾخ٣اللُت ما ؤم ًٖ ً٨صٖم الضولت ُٞه اؾخ٣ال ٫لل٣غاع وؤلازخُاعاث ٞ،ما
َى وا ٘٢الخا ٫باليؿبت للجمُٗاث اإلادلُت بخاٞغاوث في َظا الجاهب؟.
نغخذ%28مً الجمُٗاث اإلادلُت اإلابدىزت بإهه لم ٌؿب ٤لها ؤبضا ؤلاؾخٟاصة مً ؤًت مؿاٖضة جظ٦غ بمىاؾبت جىُٟظَا
إلاكاعَٗها الخىمىٍت،ؤي ؤجها جغ٦ذ لخالها في مىاظهت اإلاخُلباث والهٗىباث التي ٢ض حٗتريها ؤزغ طل.٪
بِىما ٌسجل خًىع لبٌٗ الهُئاث الخ٩ىمُت وٚحر الخ٩ىمُت التي ج٣ضم مؿاٖضاتها لخل ٪الجمُٗاث،خُض هجض البلضًت ؤو
الجماٖت التي ج٣ضم مىدا  %21٫مً الجمُٗاث؛عٚم ما ٢ض ًغا٣ٞها مً اهخ٣اثُت وُٚاب مٗاًحر واضر ة في طلٖ ٪لى اإلاؿخىي
الىَجي ٩٦ل،خُض ًخم حسخحرَا لئلؾخُ٣اب ؤو ؤلاؾخٗما ٫الاهخسابي ؤخُاها؛مما ٌؿخىظب جىُٓمها ومإؾؿتها و ٤ٞههىم
مغظُٗت مٗلىمت وواضخت.
باإلياٞت بلى بٌٗ اإلاهاصع ألازغي التي ؤنبدذ جُلب ٖغويا لضٖم اإلاكاعَ٘ ٦ـ"اإلاباصعة الىَىُت للخىمُت البكغٍت"؛ؤو
اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت الىَىُت والضولُت،والتي ؤنبذ خًىعَا ًتزاًض باإلاىُ٣ت.
وٍخُلب الخهىٖ ٫لى اإلاؿاٖضاث مً مسخل ٠الهُئاث اإلاكاع بلحها؛جىاٞغ مجمىٖت مً قغوٍ ؤلاؾخد٣ا ١التي جمشل ن٪
اإلاهضاُ٢ت وخؿً الؿحرة،باإلياٞت بلى اإلاٗغٞت بؿبل وبظغاءاث َلبه؛وهي ؤمىع في ٚحر متناو٫
ظمُٗالجمٗىٍِىاإلادلُحن،بالىٓغ لٗضًض اٖخباعاث جخ٣اَ٘ م٘ الخهىنُاث الؿىؾُىمجالُت باإلاىُ٣ت.
ب -آلُاث الخضزل وجد ٤ُ٣ألاَضا:ٝ
حؿخىظب ٖملُت بغمجت ألاوكُت وبىاء اإلاكاعَ٘ اٖخماص مجمىٖت مً آلالُاث اإلاىهجُت التي حؿاَم بيؿبت ٦بحرة في جدضًض
هجاخها ومألها،وهي مىهجُت ٢ض جسخل ٠مً ظمُٗاث بلى ؤزغي خؿب صعظت مٗغٞتها الٗلمُت le Savoir connaitreو الٗملُت le
،Savoir faireولٗل ؤو ٫مغخلت في َظا ؤلاَاع جب٣ى هي الدصخُو الدكاع٧ي م٘ الؿا٦ىت باٖخباعَا الٟئت اإلاؿتهضٞت؛ وباٖخباع
الجمُٗت جىُٓم ٢غب بامخُاػ،ؤي ؤن بغمجت مكغوٕ ما والخسُُِ له ًٟترى مبضثُا؛ الٗىصة بلى اإلاٗجي ألاو ٫واؾخُالٕ عؤًه
لِـ  ِ٣ٞمً ؤظل ٞهم وجدضًض اإلاك٩لت،ول٨ىلجٗله ًخمل ٪اإلاكغوٕ مؿخ٣بال وؤلاخؿاؽ باإلهخماء بلُه...
 -حسنٌن توفيق":بناء المجتمع المدني؛المؤشرات الكمية والكيفية "،ط،1مركز الدراسات العربية،بًنوت لبنان،1992،ص.69
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ٞاؾخُالٕ عؤي اإلاىسغَحن الظًً لِؿىا ؾىي ؾا٦ىت الضواع؛ لِـ  ِ٣ٞمً باب الخمغًٍ والًغوعة الضًم٣غاَُت،ول٨ىه
جمخحن اؾدباقي ألؾباب هجاح اإلاكغوٕ،وفي َظا الهضص حٗخبر ٞاَمت اإلاغهِؿُإن":بقغا ٥اإلاىاَىحن في ظمُ٘ اإلاكاعَ٘ َى ؤ٦ثر
مً يغوعي ألهه يمان الىجاح" .
وباليؿبت للجمُٗاث الخىمىٍت اإلادلُت بخاٞغاوث؛  %50ِ٣ٞمجها هي التي حٗخمض َظٍ اإلا٣اعبت،بِىما%23مً جل ٪الجمُٗاث
حٗمل بها "ؤخُاها"،و %27مً الجمُٗاث "ال حؿخُل٘ ؤبضا" آعاء مىسغَحها وحٗمل ٖمىصًا.وَك٩ل َظا الجاهب ؤخض الٗىاث٤
البيُىٍت التي ٢ض جازغ ؾلبا ٖلى ٖمل الجمُٗاث مهما جىاٞغث لضحها اإلاىاعص وؤلام٩اهُاثٞ،دتى وبن ؤهجؼ اإلاكغوٕ ٞهىا ٥زُغ
٢اثم بٗضم مباالة اإلاؿتهضٞحن به،ؤو ٖضم اؾخجاباجه لبٌٗ الخٟانُل الخاؾمت باليؿبت للؿا٦ىت،والتي ٢ض ال ج٩ل ٠ؤخُاها
ؾىي ؤلاههاث وؤلاؾدكاعة.
وٍب٣ى بٖماَ ٫ظٍ اإلا٣اعبت مً ٖضمه ٢ىاٖت زانت لضي مؿاولي الجمُٗت؛بإن الٟئت اإلاؿتهضٞت هي قغٍ ٪مً الضعظت ألاولى
ال ً٣ل ًٖ باقي الكغ٧اء الظي ٢ض ٌؿاَمىن ماصًا ؤو ج٣ىُا...بطا ما جم بج٣ان ٖملُت الدصخُو بمكاع٦تهم والىجاح في ظٗلهم
ًخماَىن م٘ اإلاكغوٕ مً لخٓت ال٨ٟغة بلى ٚاًت جىُٟظ اإلاكغوٕ.
وجٓهغ لىا اإلاُُٗاث الخانت بالكغ٧اء الظًً ؾب ٤للجمُٗاث اإلادلُت بخاٞغاوث ؤن ؤهجؼث مٗهم مكاعَ٘ جىمىٍت؛ؤن %39مً
الجمُٗاث اإلادلُت ؤقغ٦ذ الؿا٦ىت المخلُت في مكاعَٗها،وبظل ٪حٗخبر الؿا٦ىت الكغٍ ٪ألاو ٫للجمُٗاث الخىمىٍت
اإلادلُت،جلحهاالجمُٗاث اإلامازلت بخاٞغاوث بيؿبت،%10بِىما ما ًٟى %22١مً الجمُٗاث لم ٌؿب ٤لها ؤبضا بهجاػ ؤي مكغوٕ
م٘ ؤي قغٍ٪؛بما ٞحهم الؿا٦ىت الظًً لِؿىا ؾىي مىسغَحها.
زاجمت :
مً زال ٫ما ث٢ضم بؿُه مً مُُٗاث قملذ قتى مىاحي اإلاماعؾت والبيُت الجمٗىٍحن باإلاجا ٫ال٣غوي اإلاٛغبيً،خطر لىا
ؤن الٟاٖل واليؿ ٤الجمٗىٍحن َما في بضاًاث جلمـ َغٍ ٤اإلاإؾؿت،خُض وؤمام ؤلا٢باٖ ٫لى الٟٗل الجمٗىي وؤلاهسغاٍ
ُٞه؛ٌسجل بٌٗ الى٣و ٖلى مؿخىي ؤلامؿا ٥بمٟاجُذ اقخٛا ٫الٗمل الجمٗىي ٦ما جم جغنُضَا ٖبر ٖ٣ىص ٖضًضة مً
الخجغبت ،ولضث هؼوٖا واججاَا صولُا وختى وَىُا هدى مهىخه؛وؤلاٖترا ٝبه وج٣ضًمه ٞاٖال جىمىٍا قغٍ٩ا،وَى ما جًمىخه
٦ظل ٪جىنُاث الخىاع الىَجي خى ٫ؤصواع اإلاجخم٘ اإلاضوي؛اٖخباعا واٖتراٞا وبًماها بُ٣مخه الٗملُت في جد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلابخٛاة.
وجب٣ى صعاؾت الجمُٗاث اليكُُت بالباصًت اإلاٛغبُت طاث ؤَمُت ٖلمُت وٖملُت ٢هىي،اٖخباعا للخًىع اإلاتزاًض واإلامخض لهظا
الٟاٖل اإلادلي،في جىلي جضبحر الكإن الخىمىي وجبجي اوكٛاالث الؿا٦ىت التي ؤعزذ ٖلُه آماال ٦بحرةً،شىع الؿاا ٫خى ٫ؤَلُخه
لخد٣ُ٣ها واوٗ٪اؾاث ٞكلها في طلٖ ٪لحهم...وألن م٣اعبت الجمُٗاث ؾىؾُىلىظُا هي مىيىٕ ٢اثم وما٦ض الُ٣مت
الٗلمُت؛ولِؿذ مجغص جىُٓماث زاهىٍت ألاَمُت ؤو بضحهُت ػاثٟت Fausse Evidenceبالخٗبحر والخدظًغ الضوع٧اًمي.
٢اثمت اإلاغاح٘ :
1965
ٖ -1لي ٖبض الىاخض وافي ":م٣ضمت ابً زلضون"،الجؼء ألاو٫؛لجىت البُان الٗغبي،ال٣اَغة.،
.2008
 -2اإلاسخاعالهغاؽ":اإلاغؤة ونى٘ ال٣غاع في اإلاٛغب"،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ،بحروث1ٍ،؛
-Fatima Mernissi :ONG Rurales du Haut-atlas ;Ed le Fennec 1998,p91.

 -أمحد ابراىيم مالوي":أىمية منظمات المجتمع المدني في التنمية"؛رللة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية،ع2؛2008ص .266
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٤ُ وجيؿٝ جدذ بقغا،"غاوث؛صعاؾت مُضاهُتٞت جا٣ُغوٍت ألملً بمى٣ي للجماٖت ال٧ "الدصخُو اإلاجالي الدكاع-3
2010
. صظىبر،لُمي لخحزهِذ٢الت الخىمُت ؤلاظخماُٖت واإلاجلـ ؤلا٧اإلاضًغٍت الٗامت للجماٖاث وو
بغَـ،صاع الُب٘ َىب. والكاون ؤلاؾالمُتٝا٢" ٖمل اإلاغؤة في ؾىؽ"؛ميكىعاث وػاعة ألاو: الخؿً الٗباصي-4
2004
. ؛1ٍ،ٍالغبا
1990
.؛1ٍ،َ٘ان والؿلُت"؛جغظمت اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػ٩"اإلا:ًً ٖبض ألامحر ابغاَُم قمـ الض-5
1992
.،بحروث لبىان،ؼ الضعاؾاث الٗغبُت٦مغ،1ٍ،"ُتُٟ٨مُت وال٨"بىاء اإلاجخم٘ اإلاضوي؛اإلااقغاث ال:٤ُٞ خؿىحن جى-6
1987
.،صاع الُلُٗت بحروث،"ُت؛بدث في اإلاجخم٘ الٗغبي اإلاٗانغ٦ "البيُت البُغ: َكام قغابي-7
خهاصًت٢ للٗلىم ؤلا٤"ؤَمُت مىٓماث المحخم٘ اإلاضوي في الخىمُت"؛مجلت ظامٗت صمك: ؤخمض ابغاَُم مالوي-8
.2008
؛2ٕ،اهىهُت٣وال
9Garfinkel
et Sacks ;In AlinCoulon :L’Ethno-Méthodologie ;Que sais-je ?Ed Presses Universitaires de France ;Paris 1987.
10Renauld
Sainsaulieu; In Bernard Roudet(sous direction):Des Jeunes et des Associations ;L’Harmattan;Paris 1996.
11Haut
Commissariat au Plan :Enquête nationale auprès des Institutions Sans But Lucratif(ISBL)-exercice 2007Rapport des résultats.Décembre2011.
12Rabéa
Naciri :Genre et organisation ;l’intégration de l’approche genre dans les structures et le travail des
ONGs,publié par l’espace Associatif.2007.
13Gerbier(J)
:Organisation et Fonctionnement de l’entreprise,Tec&Doc-LAVOISIER ;Paris 1993.
14- Fatima Mernissi :ONG Rurales du Haut-atlas ;Ed le Fennec 1998.
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صوع الىسب اإلادلُت في جُٟٗل اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت صازل اإلاجخم٘ اإلادلي
ؤ .زحرة ٢ى/٫حامٗت ػٍان ٖاقىع،الجلٟت،الجؼاثغ
ملخو:
ًدىاو ٫مىيىٕ البدض مٟهىم الىسبت الؿُاؾُت و صوعَا في جيكُِ الخُاة الؿُاؾُت صازل اإلاجخم٘ اإلادلي ،خُض ٌٗخبر
مٟهىم الىسبت الؿُاؾُت مً اإلاٟاَُم الخضًشت في الىٓغٍاث اإلاٗانغة لٗلم الاظخمإ الؿُاسخي و َظا اإلاٟهىم ً٣ترن بمٟهىم
آزغ َى مٟهىم اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت وصوع َظٍ ألازحرة في جيكُِ الخُاة الؿُاؾُت الؾُما صازل اإلاجخمٗاث اإلادلُت.
جىاولذ الضعاؾت صوع الىسب في جيكُِ اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت زانت في ؤَم مغاخلها وهي الاهخساباث و٧ان ازخُاع همىطط
اإلاجخم٘ اإلادلي لىالًت الجلٟت ،ألن َظٍ اإلاىُ٣ت الػلذ جدٓغ بها زهاثو اإلاجخمٗاث اإلادلُت مً جغابِ ًٖىي وجد٨م
الٗاصاث و الخ٣الُض وخًىع الٗهبُت ال٣بلُت.
و ؤْهغث الىخاثج ؤن الىسب لٗبذ صوعا َاما في نىاٖت الاهذزاباث و ع ٘ٞوؿبت اإلاكاع٦ت مً ؤظل بهخاط هسب ٖلى خؿاب
ؤزغي ( ؤي ٢بُلت ٖلى خؿاب ؤزغي) ،و لم ً ً٨جُٟٗل الىسب للمكاع٦ت الؿُاؾُت مً زال ٫جىمُت الش٣اٞت الؿُاؾُت
للمىاًَ ؤو صٖم الخيكئت الؿُاؾُت لؤلظُا ٫ال٣اصمت ب٣ضع ماَى نغإ ما بحن ال٣باثل المخال ٥ال٣ىة مً زال ٫وي٘ هسبها في
مىا ٘٢نىاٖت ال٣غاع.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :الىسب الؿُاؾُت،اإلاجخم٘ اإلادلي ،اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت.
م٣ضمت:
ال جدضص اإلاًامحن بال باإلا٣انض و م٣هضها في َظا البدض اؾخجالء بٌٗ ؤلاق٩الُاث الىٓغٍت اإلاغجبُت بمٟهىم الىسب
ًا
جمهُضا لُغح بٌٗ الاٞتراياث خى ٫صوع َظٍ الىسب في جُٟٗل اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت و الق ٪ؤن الخٗغٖ ٝلى َظٍ
الؿُاؾُت
الاق٩الُاث الىٓغٍت ٌٗض مضزال الػما لٟهم حك٩ل و جدىالث الىسبت في الجؼاثغ ؤو في ؤي مجخم٘ ُ٢غي ،و ًغظ٘ طل ٪بلى ؤن
الخال ٝخى ٫الدك٩ل الؿُاسخي و َبُٗت الجماٖاث الٟاٖلت ُٞه ،زم الخٗامل م٘ ؤلاق٩الُاث الىٓغٍت ٌؿهم في جًُِ ٤ؤوظه
الخال ٝو ل٣ض ؾاَم مٟهىم الىسب الؿُاؾُت في جًُِ ٤ؤوظه الخال ٝبحن الؿُاسخي و الجماٖاث الؿُاؾُت الاظخماُٖت
طاث الٗال٢ت به ٣ٞض هجخذ بٌٗ الهُاٚاث الىٓغٍت للمٟهىم في ؤن ج٣غبه مً اإلاٟاَُم اإلاىاوثت له بدُض ؤنبذ مٟهىم
الىسب الؿُاؾُت مٟهىم مدىعي في الخدلُل الؿُاسخي اإلاٗانغ .
ًا
مىيىٖا َاما للبدض في الٗلىم الاظخماُٖت و
و الىا ٘٢ؤن صعاؾت الضوع الؿُاسخي للهٟىاث ( الىسب) ؤنبدذ جمشل
الؿُاؾُت مىظ ؤوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغٞ ،ل٣ض ظظب صوع جل ٪ألا٢لُاث الهٛحرة في الخإزحر ٖلى اإلاؿاثل الؿُاؾُت و
الاظخماعية اَخمام ٖلماء الؿُاؾت و الاظخمإ بل ٖلى مغ الٗهىع ْل َظا اإلاىيىٕ قٛلهم الكاٚل بط اٖخ٣ض بًٗهم ؤن
الهٟىاث جمشل جل ٪الجماٖاث التي جخىلى اجساط ال٣غاعاث اإلاازغة في ؾُاؾت اإلاجخم٘ و لها مً ال٣ىة و الىٟىط ما ًخٗضي ؤي
ظماٖاث ؤزغي ،خُض ؤنبدذ صعاؾت الهٟىاث جمشل ظىَغ اَخمام ٖلم الاظخمإ الؿُاسخي ٦ما ؤن مىا٢كت الهٟىاث َى
أمحد زايد ":النخب االجتماعية "،مركز البحوث العربية و اإلفريقية.2005 ،
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في خ٣ُ٣ت ألامغ جدلُل لبىاء ال٣ىة في اإلاجخم٘ بدُض وؿخُُ٘ الخٗغٖ ٝلى الجماٖاث اإلاهُمىت و اإلاؿُُغة ٞهي ظماٖاث
مخماؾ٨ت وواُٖت بةم٩اجها ؤلاؾهام في جىمُت اإلاجخم٘ ؤم ؤجها ظماٖاث مدآٞت ال جىظهها ؾىي مهالخها ا٫زانت .
ؤَمُت الضعاؾت:
جدخل صعاؾت ٧ل مً الىسبت الؿُاؾُت و اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ؤَمُت ٦بحرة في بَاع مىيىٖاث ٖلم الاظخمإ الؿُاسخي طل٪
ألَمُت ما جمل٨ه َظٍ اإلاٟاَُم مً ؤصواث مازغة في ج٩ىًٍ واؾخ٣غاع اإلاجخمٗاث و حكُ٨ل وؿ ٤الخ٨م و الخىظه الؿُاسخي،
خُض حٗض الخىُٓماث في اإلاجخم٘ مهما ٧ان حجمها ومضاَا و جإزحرَا ؾىاء ٧اهذ ٖلى مؿخىي الضولت ؤو الخىُٓماث التي جٓم
ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤو اإلاىٓماث الاظخماُٖت و اإلاهىُت واإلااؾؿاث الا٢خهاصًت و الش٣اُٞت ظمُٗها جًم مؿخىٍاث مخباًىت مً
الٟئاث الاظخماُٖت جسخل ًٖ ٠بًٗها البٌٗ مً خُض امخال ٥ال٣ىة واإلا٩اهت و الىٟىط ،وجإزحر َظٍ الخىُٓماث جٟؿغ
وظهخحن ألاولى جًم الىسبت الؿُاؾُت ألجها جمؿ ٪بالغ٧اثؼ ألاؾاؾُت للضولت وهي ناخبت الضوع ال٨بحر في ُ٢ام الضولت و
حكُ٨ل هٓامها الؿُاسخي.
وألازغي جًم الؿلُت باٖخباعَا ناخبت ال٣غاع واإلاىٟظة لبرامج الضولت و َ ً٦٫بٗا بمكاع٦ت و مؿاَمت ؤَغا ٝؤزغي و
هي اإلاجالـ اإلاىخسبت (الهُئت الكغُٖت) و بهخاط َظٍ ألازحرة مً زال ٫ؤَم ٗٞل ؾُاسخي في بَاع اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت (
الخهىٍذ ؤي الاهخساباث) و في َظا ؤلاَاع ٞةن صعاؾت الٗال٢ت ما بحن الىسب الؿُاؾُت واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت وما لهظٍ
الارًغة مً ؤَمُت ٦بحرة ألجها حؿاَم في ٞهم ؤهماٍ الخٛحر الاظخماعي و الخدىالث الؿُاؾُت و الا٢خهاصًت التي َغؤث ٖلى
الضولت و اإلاجخم٘ و جبحن مضي هجاح ٖملُاث الخدضًض في ْل َظٍ الىسب مً زال ٫الخٗغٖ ٝلى زهاثهها الاظخماُٖت و
ؤصواعَا الؿُاؾُت و ٖال٢تها ببًٗها.
ؤَضا ٝالضعاؾت:
مً زال ٫ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت حؿعى َظٍ الضعاؾت بلى جد ٤ُ٣ظملت مً ألاَضا ٝالتي جخمشل ُٞما ًلي:
 حؿعى َظٍ الضعاؾت لخ٣ضًم جدلُل ؾُاسخي اظخماعي ٖام للىسب الؿُاؾُت و صوعَا في جُٟٗل اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ومً
زال ٫البدض في خُصُاث ألاولى في جُٟٗل الشاهُت و ظضلُت اٖ٫ال٢ت (الخإزحر و الخإزغ) بحن اإلاٟهىمحن زانت بٗض الاهٟخاح
الؿُاسخي.
 الخٗغٖ ٝلى البىاء الاظخماعي الؿُاسخي للمجخم٘ الجؼاثغي الؾُما في اإلاىاَ ٤الضازلُت طاث البيُت اإلادلُت (مجخم٘
مدلي) و جإزحر البجى الاظخماُٖت الخ٣لُضًت في الخُاة الؿُاؾُت.
ٞ هم َبُٗت الٗال٢ت بحن الىسب الؿُاؾُت و اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت صازل اإلاجخمٗاث اإلادلُت ؤي الٗال٢ت بحن الشالزُت (هسبت
ؾُاؾُت-مكاع٦ت ؾُاؾُت -مجخم٘ مدلي) و الخإزحر في صواثغ الىسب و نىاٖت ال٣غاع.
مجاالث الضعاؾت:
ؤ/اإلاجا ٫الجٛغافي :الضعاؾت جم ازخُاع مجالها الجٛغافي والًت الجلٟت وهي بخضي ا٫والًاث الؿهبُت.
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ب٢لُم الىالًت:
ج ٘٣الىالًت في مغ٦ؼ الجؼاثغ الكمالُت ظىىب ألاَلـ الخلي وج ٘٣ظىىب الٗانمت بمؿاٞت٧ 300لم وج ٘٣بحن زُي َى°2٫
و°5قغ٢ا وبحن صاثغحي ٖغى °33و° 35قماال ًدضَا مً الكما ٫والًتي اإلاضًت وجِؿمؿُلذ وٍدضَا مً الكغ ١والًتي اإلاؿُلت
وبـ٦غة وٍدضَا مً الٛغب والًتي ألاٚىاٍ وجُاعث وٍدضَا مً الجىىب وع٢لت والىاص وٚغصاًت ْهغث الىالًت في الخ٣ؿُم
 1.275.000وج٣ؿم الىالًت و 12صاثغة و36
٣ً 2009ضع
٧ 32256.35لم 2بخٗضاص ؾ٩اوي ؾىت
 1974وج٣ضع مؿاختها
الاصاعي ؾىت
بلضًت جخىؾِ الخاعَت الجؼاثغٍت وجإحي ٖلى الُغٍ ٤الىَجي ع٢م.01
.2012
 2012الدكغَُٗت لكهغ ماي واإلادلُت هىٞمبر
ب/اإلاجا ٫الؼمجي :جم ازخُاع اهخساباث ؾىت
ؤلاق٩الُت:
بن الىسب ٦مٟهىم حٗض مً اإلاىايُ٘ الهامت لضوعَا في اإلاجخمٗاث ٦مدغ٦ت لها وناوٗت ل٣غاعاتها خُض اَخم ٖلم الاظخمإ
الؿُاسخي بمىا٢كت الىسبت وا٢٫ىة في الخُاة الاظخماُٖت والؿُاؾُت في مسخل ٠اإلاجخمٗاث ب٣هض جُىٍغ هٓغة م٣اعهت لهظٍ
الً٣اًا خُض َىال ٪زالر اججاَاث َامت جسو الىسبت ٞاالججاٍ ألاو ٫حهخم بال٣ىة والىسب في اإلاجخمٗاث الغؤؾمالُت والظي
ٌٗغ ٝظض ٫بحن ؤصخاب الىٓغٍت الخٗضصًت وهٓغٍت هسبت ال٣ىة التي َىعٍ ا عاًذ مُلؼ في الخمؿِىاث مً ال٣غن اإلااضخي والتي
ازاعث عصوص ؤٗٞاَ ٫امت في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ؤما الاججاٍ الشاوي والظي اَخم بالىسبت في اإلاجخمٗاث الاقتراُ٦ت زانت
،1917واَخم َظا الاججاٍ بإٖما ٫ماع٦ـ واهجلؼ ؤما الاججاٍ الشالض ُٞخمشل ٝيصعاؾت الضوع الظي جلٗبه
بٗض الشىعة البلكُٟت
الىسب في اإلاجخمٗاث الىامُت وألامم الجضًضة وجدلُل صًىامُاث الخٟاٖل بُجها وبحن الجماَحر وٖال٢تها بالشىعة والخىمُت
الا٢خهاصًت واعجباَها بالىٓام الٗالمي والا٢خهاص الضولي .
ول٣ض ٧اهذ صعاؾت الضوع الؿُاسخي للىسب مىيىٖا َاما للبدض في الٗلىم الاظخماُٖت والؿُاؾُت مىظ ؤوازغ ال٣غن
الخاؾ٘ ٖكغ ٞل٣ض ظظب صوع َظٍ ألا٢لُاث في الخإزحر ٖلى الخُاة الؿُاؾُت والاظخماُٖت اَخمام ٖلماء الاظخمإ والؿُاؾت
الؾُما مىيىٕ ال٣ىة والىسب خُض ع٦ؼ باعٍخى يمً مالٟه "الٗ٣ل واإلاجخم٘" والظي ع٦ؼ ٖلى ؤَم الىٓغٍاث ال٨السخيُ٦ت
خى ٫الىسب خُض ٞؿغ ألاوكُت الاظخماُٖت بمغظُٗت الٗىامل الؿُ٩ىلىظُت،خُض ٖغ ٝالىسبت بُغٍ٣خحن مسخلٟخحن
خُض ؤن الىسبت مً وظهت هٓغٍ هي جل ٪الُب٣ت مً الىاؽ التي خ٣٣ذ ؤٖلى اإلااقغاث في ما ًخٗل ٤بإوكُتها اإلاسخلٟت خُض
٢ؿمها بلى ٢ؿمحن :الىسبت الخا٦مت(لها ٖال٢ت بالـلُت وهٓام الخ٨م) والٛحر الخا٦مت(ؤصخاب اإلاهاعاث واإلاخمحزون في
ازخهاناث ؤزغي).
٦ما ؤن لغاًذ مُلؼ بؾهاماجه في بىاء اإلا٩اهت لضي الىسب وٍٟؿغ ؤن طل ٪ال ًغجبِ بٗب٣غٍت ؤو ؾُ٩ىلىظُت ؤٞغاص الىسبت بل
مغا٦ؼ ال٣ىة جغجبِ بخىػَ٘ ألاصواع الاظخماُٖت وؤن ال٣ىة في اإلاجخم٘ هي ٢ىة هٓامُت ٞهىا ٥مىٓماث مُٗىت (الظًً ٌكٛلىن
مغا٦ؼ حؿمذ لهم باجساط ٢غاعاث مازغة في اإلاجخم٘) حكٛل ؤوياٖا في اإلاجخم٘ ٖلى ؤؾاؽ َغمي للم٩اهت٦،ما ؤهه ًغي ؤن
نىاٖت الخاعٍش هي مً نىاٖت الىسب التي لها ال٣ضعة ٖلى الخُٛحر في ألاويإ ال٣اثمت والٗال٢اث الاظخماُٖت والذيًيخج ٖجها
ب٢امت بىاء ظضًض٦،ما ؤن للىسب ال٣ضعة ٖلى جدضًض ألاصواع الاظخماُٖت اإلاسخلٟت وٍغبِ طل ٪بمجغٍاث الخغب الٗاإلاُت
الشاهُت.
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بن اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ؤخض اإلاىايُ٘ اإلادىعٍت في صعاؾت اليؿ ٤الؿُاسخي و٦ظا في الىٓام الضًم٣غاَي وطل ٪اهُال٢ا مً ؤن
اإلاكاع٦ت الؿُاسخية هي في اإلا٣ام ألاو ٫بؾهام واوكٛا ٫اإلاىاًَ باإلاؿاثل الؿُاؾُت صازل هُا ١مجخمٗه و٦ما ٌٗغٞها ٖبض
الهاصي حىَغي " :ؤجها ٖملُت اظخماُٖت ؾُاؾُت ًلٗب مً زاللها الٟغص صوعا في الخُاة الؿُاؾُت إلاجخمٗه وج٩ىن لضًه
الٟغنت ألن ٌكاع ٥في وي٘ ألاَضا ٝالٗامت لظل ٪اإلاجخم٘".
وٍ ها ٥هىٖان مً اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت وَما:
 اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت الؿلمُت :الاهخساب،ألاخؼاب ،اإلاىٓماث الؿُاؾُت. اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت الٗىُٟت :اإلآاَغاث ،ؤٖما ٫الكٛب ،الايغاباث والاعَاب.وحٗخبر ٖملُت الاهخساب مً اإلآاَغ ألا٦ثر اهدكاعا وألا٦ثر مماعؾت في الٗملُت الؿُاؽًت ٦ما ؤن الٗملُت الاهخسابُت حٗجي لىا
ؤولى الُغ ١بلى صًم٣غاَُت حٗضصًت حؿمذ بخُىع اإلاجخم٘ و٦ظا بخُاء عوح اإلاىاَىت.
ؤما في الجؼاثغ ٣ٞض ؾمذ للىازب باإلاكاع٦ت في الاهخساباث مىظ الاؾخ٣ال ٫ل٨جها ٧اهذ اهخساباث نىعٍت )٧ان ًترشر شخو
واخض وٍٟىػ بإ٦ثر مً،%90ؤما الًواب ُٞسخاعَم الخؼب الىاخض( وم٘ الخٛحر اليؿبي لضؾخىع
ٞ 1989خدذ الجؼاثغ اإلاجا٫
واؾٗا للمكاع٦ت الؿُاؾُت ٞخ٩ىهذ ألاخؼاب 63خؼب وٖملذ الضولت الجؼاثغٍت ٖلى ج٣ىُجها والؿهغ ٖلى مغا٢بت ٧ل ٖملُت
اهخسابُت ،وبضؤث ألا٩ٞاع جدبلىع وجخ٩ىن الاججاَاث الؿُاؾُت للىازب.
ٞاإلاجذم٘ اإلادلي ٦ما ٌٗغٖ ٝلى ؤهه ً٣هض به مجخم٘ نٛحر ٌكتر ٥ؤًٖائٍ مؿغاث الخُاة و مخاٖبها و ً٣ىم ٖلى اؾاؽ
نالث ال٣غابت و الخ٣لُض و الخماؾ ٪بحن ؤًٖاثه و ٌؿىص في اإلاىاَ ٤الؼعاُٖت.
ٞةخضي م٩ىهاجه الاؾاؾُت ال٣بُلت وما لها مً امخضاصاث صازل َظا اإلاجخم٘ ٞلالهخساباث والٟٗل الؿُاسخي ٖمىما
زهىنِخه ٞالىاػٕ الؿُاسخي ًسخل ٠بحن البضاوة والخًاعة ٞ،مٓاَغ الٗهبُت (الىٗغة ٖلى طوي ال٣غبى وؤَل ألاعخام)والتي
جاصي بضوعَا بلى الىالء والخدال ٠خُض جٓهغ الٗهبُت بهظا اإلاٗجى في اإلاجخمٗاث البضوٍت خُض جبضؤ بااللخدام باليؿب الٗام
(الٗهبُت الٗامت) وجيخهي بااللخدام باألوؿاب الخانت (الٗهبُت الخانت)بدُض ج٩ىن الٗهبُت الخانت ؤقض الخداما مً
الٗامت ،خُض حك٩ل الٗهبُت الىاػٕ الؿُاسخي للمجخم٘ والتي ً٩ىن ٞحها الاه٣ؿام والالخدام واضخحن في ج٩ىًٍ ٖال٢اث
الىالء ،خُض جٓهغ الغثاؾت في الٗهبُت ألا٢ىي ،وٍ٣ى" ٫ابً زلضون" (والغثاؾت ٞحهم بهما ج٩ىن في ههاب واخض مجهم وال
ج٩ىن في ال٩ل وإلاا ٧اهذ الغثاؾت بهما ج٩ىن بالٛلب وظب ؤن ج٩ىن ٖهبُت طل ٪الىهاب ؤ٢ىي مً ؾاثغ الٗهاثب لُ٘٣
الٛلب بها وجخم الغثاؾت ألَلها).
٦ما ؤن َىالٖ ٪ىامل ؤزغي جخد٨م في ٖملُت الاهخساباث وٖال٢ت الىسب بها ٧األخؼاب الؿُاؾُت واإلاا ٫والخهاثو
الصخهُت للىسب وهىُٖت الخُاب الؿُاسخي والتي ٧لها حؿخٗملها الىسب في خغا٦ها الاظخماعي واعج٣ائها وونىلها بلى مهاصع
ال٣غاع.
وحٗخبر الىسب الؿُاؾُت الؿبب والىدُجت في هٟـ الى٢ذ للمكاع٦ت الؿُاؾُت (الاهخساباث) ٞهي مً جهى٘ الاهخساباث بضءا
مً نىاٖت ال٣ىاثم في ألاخؼاب بلى الخملت الاهخسابُت بلى الاهخساباث زم الىخاثج التي جٟغػَا الاهخساباث هي ٖملُت بهخاط هسب
ؾُاؾُت حكاع ٥في الخ٨م بما ٖلى مؿخىي مدلي ؤو والجي ؤو وَجي.
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الٟغيُاث:
جُغح الٗال٢ت بحن اإلاكاع٦ت و الىسب الؿُاؾُت ظملت مً ؤلاق٩االث و ألابٗاص اإلاهمت التي ًم ً٨بلىعتها مً زال ٫جل٪
آلالُاث التي جغبِ حكُ٨ل و بهخاط الىسبت الؿُاؾُت في الجؼاثغ و اٖخباعَا هخاط مكاع٦ت ؾُاؾُت وحٗخبر َظٍ ألازحرة هي
الًٟاء الظي حٗمل ُٞه الىسب الؿُاؾُت مً ؤظل الىنى ٫بلى صوالُب الؿلُت و مغا٦ؼ ال٣غاع ٦ما ؤجها حٗمل ٖلى ثُٗٞل
َظٍ اإلاكاع٦ت ٦خدهُل خانل مً ؤظل يمان جمىٗ٢ها مً زال ٫ؤ٦بر مكاع٦ت ؾُاؾُت.
ًا
و اهُال٢ا مً َظٍ الٟغيُت اإلادىعٍت جمذ نُاٚت مجمىٖت مً الٟغيُاث الٟغُٖت التي حٗخبر بمشابت ماقغاث مً زاللها
هخٗغ ٝؤ٦ثر ٖلى خ٣ُ٣ت الٗال٢ت بحن الىسبت والؿُاؾت و اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت و ًم٨ىىا نُاٚت الٟغوى ٖلى الىدى الخالي:
الٟغيُت ألاولى :الٗهبُت ال٣بلُت:اؾخٗملذ الىسب مً ؤظل جُٟٗل ؤ٦بر مكاع٦ت ؾُاؾُت في مىاَ٣ها ٖلى الٗهبُت
ال٣بلُت وما لهظٍ الازحرة مً ؤزغ بال ٜفي حٗبئت ؤٞغاص ال٣بُلت في الاهخساباث.
الٟغيُت الثاهُت :ألاخؼاب الؿُاؾُت :اؾخ٘ملذ الىسب ألاخؼاب الؿُاؾُت ال٨بحرة ؤي ) الىٖاء الاهخسابي لهظٍ ألاخؼاب(.
الٟغيُت الثالثت :اإلاا: ٫لٗب اإلاا ٫الضوع ألاؾاسخي في جيكُِ الٗملُت الاهخسابُت بضءا مً الخملت بلى ًىم الاهخساباث.
الٟغيُت الغابٗت :اإلااَالث الصخهُت )ال٩اعٍؼما( اؾخٗملذ الىسب مً ؤظل جمىَ٘٢ا ؤصخاب اإلااَالث الصخهُت
اإلاخمحزة لخ٣ىص ال٣ىاثم الاهخسابُت لخٗبئت ؤ٦بر وٖاء اهخسابي.
الٟغيُت الخامؿت :هىُٖت الخُاب الؿُاس ي :اؾخٗملذ الىسب مً ؤظل جيكُِ وجُٟٗل اإلاكاع٦ت ٖلى الخُاب
الؿُاسخي ال٣ىي واإلاخمحز في خمالتها الاهخسابُت مً ؤظل اؾخُ٣اب ؤ٦بر ٖضص مم.ً٨
ثخضًض اإلاٟاَُم الاؾاؾُت:
/1الضوع الاحخماعي:
الؿلى ٥اإلاخى ٘٢مً الٟغص في الجماٖت و َى الجاهب الضًىامُ٩ي إلاغ٦ؼ الٟغص  ،بِىما ٌكحر اإلاغ٦ؼ بلى م٩اهت الٟغص في الجماٖت
ٞةن الضوع ٌكحر بلى همىطط الؿلى ٥الظي ًخُلبه اإلاغ٦ؼ و ًخدضص ؾلى ٥الٟغص في يىء جىٗ٢اجه وجىٗ٢اث آلازغًٍ مىه وَظٍ
جخإزغ بٟهم الٟغص و آلازغًٍ للخ٣ى ١و الىاظباث اإلاغجبُت بمغ٦ؼٍ الاظخماعي و خضوص الضوع جخًمً جل ٪ألاٗٞا ٫التي جخ٣بلها
الجماٖت في يىء مؿخىٍاث الؿلى ٥في الش٣اٞت الؿاثضة وٖاصة ما ً٩ىن للٟغص ؤ٦ثر مً صوع واخض صازل الىٓام اإلاجخمعي
الظي ًيخمي بلُهٞ ،األب و الابً و اإلاضعؽ و اإلاضًغ ٧لها ؤصواع اظخماُٖت جخُلب مً قاٚلحها ؤن ًلتزمىا بإؾالُب ؾلىُ٦ت
مُٗىت ًدضصَا لهم اإلاجخم٘.
/2الىسبت :
الخٗغٍ ٠اللٛىي  :اهخسب الصخيء  :ازخاعٍ و الىسبت ما ازخاعٍ مىه و هسبت ال٣ىم و هسبتهم زباعَم.
الخٗغٍ ٠الاحغاجي :حٗخبر اإلاىيىٖاث التي جىاولها ٖلم الاحخمإ الؿُاس ي باٖخباعَا مدىع الخُىعاث و اليكاٍ الؿُاسخي و
الاظخماعي للجماٖاث و جضوع خىَ ٫ظا اإلادىع قتى الخُٛحراث التي جُغؤ ٖلى اإلاجخم٘ الؿُاسخي مىظ بضء ج٩ىٍىه و تهظًبه ؤي
أمحد زكي بدوي" :معجم ومصطلحات العلوم االجتماعية"،ص.395

ابن منظور ":لسان العرب" ،دار ادلعارف القاىرة ،مصر  ،ص .4373
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مىظ الٗهىع الٛابغة ٞالىسبت هي الجماٖت اإلاسخاعة ؤًٞل الىاؽ و ؤؾماَم ٨ٞغا و وُٖا و بهخاظا و ظهضا.و في هٓغ البٌٗ
هي ُ٢اصة البالص بىاؾُت ظماٖت مسخاعة ظضًغة بخىلي قاون اإلاىاَىحن ٞهي ٢ىة ُ٢اصًت و ٨ٞغٍت و خًاعٍت جىظض ٖاصة في
الٟئت الخا٦مت و الؿلُت و اإلا٩اهت اإلاغمى٢ت و اإلاٗغوٞت .
/3اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت :
الخٗغٍ ٠اللٛىي:جٟاٖل الٟغص ٖ٣لُا و اهٟٗالُا في مى ٠٢الجماٖت بُغٍ٣ت حصجٗه ٖلى اإلاؿاَمت في جد ٤ُ٣ؤَضاٝ
الجماٖت و اإلاكاع٦ت في جدمل اإلاؿاولُت و٢ض ج٩ىن اإلاكاع٦ت الغؾمُت ؤو ٚحر الغؾمُت.
الخٗغٍ ٠الاحغاجي:ؤٚلب الخٗاعٍ ٠التي ؤُُٖذ إلاٟهىم اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت هي حٗاعٍ ٠واؾٗت ٞهي لِؿذ قِئا وبنما
مماعؾت مخٗضصة ألاق٩ا ٫ومخٛحرة الؼمان و اإلا٩ان و ٌٗخبر ُٞلُب بغو مً ؤبغػ اإلا٨ٟغًٍ الظًً جىاولىا جدضًض َظا اإلاٟهىم ٣ٞض
ٖغٞها ب٩ىجها مجمىٕ اليكاَاث التي ً٣ىم بها اإلاد٩ىمىن و ج٩ىن ٢ابلت ألن حُٗحهم جإزحرا ٖلي ؾحر اإلاىٓىمت الؿُاؾُت
وبظماال ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت هي طلل ٪الجؿغ الغابِ بحن اإلاغء ًٗ٦ى في اإلاجخم٘ و اإلاغء ٦مىاًَ ؾُاسخي .
/4اإلاجخم٘ اإلادلي:
الخٗغٍ ٠اللٛىي للمجخم٘ اإلادلي٧:لمت ؤإلااهُت ً٣هض بها مجخم٘ نٛحر ٌكتر ٥ؤًٖائٍ مؿغاث الخُاة و مخاٖبها و ً٣ىم ٖلى
ؤؾاؽ نالث ال٣غابت و الخ٣لُض و الخماؾ ٪بحن ؤٌٖاثه و ٌؿىص في اإلاىاَ ٤الؼعاُٖت .وٍ٣ابله اإلاجخم٘ ال٨بحر الظي ج٩ىن ُٞه
الٗال٢اث زاهىٍت.
الخٗغٍ ٠ؤلاحغاجي للمجخم٘ اإلادلي :ها ٫مٟهىم اإلاجخم٘ اإلادلي اَخمام ٖلماء الاظخمإ و٢ض اج ٤ٟؤٚلب َاالء ٖلى حؿمُت ٧ل
مً اإلاجخم٘ الغٍٟي و اإلاجخم٘ الخًغي باإلاجخم٘ اإلادلي خُض ْهعث مالٟاث ٦شحرة جدمل ٖىىان اإلاجخم٘ اإلادلي مشل مالٟاث
" ٞغصًىاهض،جىهحز،ماُٟ٦غ" و ًظَب البٌٗ مً الٗلماء بلى ؤن َظا اإلاهُلر ٌٗجي بىاء اظخماعي ًدؿم بٗال٢اث وهٓم لها
َاب٘ زام مشل الدكابه في الخ٩ىًٍ.خُض حؿىصٍ الجماٖاث ألاولُت و الخ٣الُض و الُ٣م اإلادلُت و ؤؾالُب الًبِ الاظخماعي
ٚحر الغؾمُت.
/5الٗهبُت:
ٌٗخبر َظا اإلاٟهىم الظي َى مٟهىم مٟهلي في ال٨ٟغ الؿُاسخي الخلضووي مً اإلاٟاَُم التي ًهٗب جدضًضَا بىظه زام ،و
مً الظًً جغظمىا اإلا٣ضمت مً ً٣ى ٫ؤجها حٗجي الخٗاون الاظخماعي ،و َىا ٥مً صٞ ٤٢حها مشل  Potolمً زال ٫الخٗاون
الاطجماعي ٖبر مٗجى جًامً اإلاداعب .

زلمد توىيل فايز السعيد " :علم االجتماع السياسي"،مكتبة الفالح للنشر و التوزيع  ،ط1999 ، 1
2أمحد زكي بدوي ":معجم المصطلحات العلوم االجتماعية" ،ص.305
زلمد توىيل فايز السعيد" :علم االجتماع السياسي" ،ص .515

زلمد عاطف غيث  ":قاموس علم االجتماع"  ،دار ادلعارف ،مصر، 1963 ،ص .173

5نبيل توفيق السمالوطي" :البناء النظري لعلم االجتماع " ،القاىرة، 1974،ص .96
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/6الخُاب الؿُاس ي:
لٛت:الخُاب مكخ ٤مً ٗٞل زُب (ًسُب زُبت) بمٗجى ؤٖ ٢غا الخُبت ٖلى ال٣ىم ً٣ا ٫جساَب الغظالن ؤي ج٩اإلاا
والخُاب ما ً٩لم الصخو به ٚحرٍ وبظل٩ً ٪ىن الخُاب بمٗجى ال٨الم وفي هٟـ اإلاٗجى ً٣ا ٫ؤًًا":الخُاب الاٞخخاحي
والخخامي"للماجمغ ؤو الىضوة.
انُالخا:
٦ما ًم ً٨جدضًض اإلاٗجى الانُالحي وطل ٪بجم٘ ل" ٟٔزُاب" م٘ ٖباعة ؤزغي مؿخ٣اة ل٩ي جدهل ٖلى مغ٦ب لٟٓي ظضًض
ٌُُٗىا مٗىا زانا ٧ان ه٣ى ٫الخُاب الضًجي الخُاب ألاًضًىلىجي الخُاب الؿُاسخي الخُاب الخؼبي الخُاب
الاهخسابي...الخ .وَ٨ظا ؾىجض ؤهٟؿىا ؤمام اؾخٗماالث ٖضة وجىُْٟاث قتى إلاهُلر زُاب في ؤ٦ثر مً مجا.٫
اإلاىهج اإلاخب٘ لضعاؾت اإلاىيىٕ :
جم ازخُاع "مىهج صعاؾت الخالت " ولٗل مً بحن ؤؾباب ازخُاع َظا اإلاىهج ٧ىهه ًخُاب ٤م٘ ٖىىان البدض مً ظهت و مً ظهت
ؤزغي ٧ىن الضعاؾت جسو مجخم٘ مدلي و ؤًٞل ما ًىاؾب صعاؾت اإلاجخمٗاث اإلادلُت َى مىهج صعاؾت الخالت.
حهضَ ٝظا اإلاىهج بلى الخٗغٖ ٝلى ويُٗت واخضة مهُىت و بُغٍ٣ت جٟهُلُت وَظا ما ًخالءم م٘ َبُٗت اإلاىيىٕ خُض ً٣ىم
ٖلى ؤؾاؽ الخٗم ٤في صعاؾت مغخلت مُٗىت ؤو مجمىٕ مغاخل و َظا ما ًخُاب ٤م٘ بدشىا بط ٌؿاٖضها َظا اإلاىهج ٖلى صعاؾت
 2012بهٟت جٟهُلُت ب٣هض الىنى ٫بلى حٗمُماث مخٗل٣ت بالخالت اإلاضعوؾت في مايحها و
الاهخساباث الدكغَُٗت لؿىت
خايغَاٞ ،مشال ؤلاوؿان خحن ًغٍض ازخُاع نضًٞ ٤ةهه ًضعؽ ؾلى٦ه الخالي و الؿاب ، ٤و ٦ظل ٪الُبِب ً٣ىم بضعاؾت خالت
اإلاغٌٍ لُخٗغٖ ٝلى جُىع خالذٌ الصخُت الؿاب٣ت و نلخه باإلاغىٞ ،ضعاؾت الخالت لِـ ؤمغا ؾُدُا زاعظُا جخٗم ٤في
صعاؾت الخاالث و جُٟض ٦ظل ٪في الضعاؾاث الاؾخُالُٖت و الضعاؾاث التي جسخبر الٟغيُاث .
هىُٖت الضعاؾت :
صعاؾت جدبُٗت و حٗخبر بخضي ؤهىإ البدىر الىنُٟت،خُض جدىاو ٫صعاؾت وي٘ مٗحن و َىا ي٢ىم الباخض بىن ٠اإلاخٛحراث
و ما ًُغؤ ٖلحها مً جُىع ٖلى امخضاص قهىع ؤو ؾىىاث مُٗىت ،و الىا ٘٢ؤن الضعاؾاث الخدبُٗت ٢ض اؾخسضمذ في البضاًت في
مجا ٫بدىر الاؾتهال ٥و مؿىح الغؤي الؿُاسخي  ،وٍخمشل ٚغيها اإلاباقغ في جدضًض ما خضر باإلااضخي و ًدضر خالُا.
الُٗىت و ُُٟ٦ت ارجُاعَا :
بن ازخُاع الُٗىت ً٩ىن مُاب٣ا م٘ َبُٗت اإلاىيىٕ و ؤَضاٞه ،و لهظا ٞالُٗىت التي جدىاؾب م٘ مىيىٖىا هي الُٗىت الىمُُت
،ؤي سخب ُٖىت مً مجخم٘ البدض باهخ٣اء ٖىانغ مشالُت مً َظا اإلاجخم٘ ،خُض ازترها ُٖىت جمشل 500هازب ُٗ٦ىت مً
والًت الجلٟت خُض جمشل 500مً اإلاهىجحن زال ٫الاؾخد٣ا٢اث الؿاب٣ت مً مسخل ٠بلضًاث الىالًت خُض وػٖذ ٖلى32
1ابراىيم مذكور " :معجم العلوم االجتماعية" ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،القاىرة ،1975،ص .186

 .عمار بوحوش ،زلمد زلمود الذنيبات " :مناىج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث"  ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر ، 1995ط ، 1ص 123

.

مصطفى عمر التًن " :مقدمة في مبادئ وأسس البحث االجتماعي" ،منشورات اجلامعة ادلفتوحة  ،طرابلس ،ط ،1995 ،3ص . 95

موريس اجنرس " :منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية "،دار القصبة للنشر، 2006 ،ص .311
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بلضًت مً 36بلضًت 10اؾخماعاث ؤما البلضًت م٣غ الىالًت ؤي بلضًت الجلٟت و3بلضًاث ٦بري في الىالًت وهي مؿٗض في ظىىب
الىالًت ٖ،حن وؾاعة في قمالها ،خاس ي بدبذ في الىؾِ ،باٖخباع ؤن حٗضاص ؾ٩ان َظٍ البلضًاث ألاعبٗت ًخٗضي 100ؤل٠
وؿمت ل٩ل بلضًتٞ ،ىػٖذ ًٖ ٧ل بلضًت 40اؾخماعة ؤما بلضًت الجلٟت 60اؾخماعة.
الا٢تراب الىٓغي الٗام:
ًا
اهُال٢ا مً مىيىٕ بدشىا وَى  :صوع الىسب الؿُاؾُت في جُٟٗل اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت في اإلاجخم٘ اإلادلي "صعاؾت خالت
والًت الجلٟت " وختى ًدؿجى لىا ويٗه في بَاعٍ الىٓغي واإلاجهجي و٦ظا جىٓحرٍ في بَاع م٣اعبت هٓغٍت جخالءم م٘ بق٩الُت
اإلاىيىٕ ومٟاَُمه ،وخُض حٗغ ٝالىٓغٍت ٖلى ؤجها " :مجمىٖت مً الً٣اًا اإلاترابُت و اإلاخىاؾ٣ت مىُُ٣ا ،في جٟؿحر ْىاَغ
اإلاجخم٘ وهٓمه ومك٨الجه ٖلى ؤؾاؽ مً الخجغبت و٢ىاهحن اإلاىُ، ٤والغبِ بحن الٗال٢اث ال٣اثمت بحن ْىاَغ مجخم٘ بهضٝ
جإُ٦ضَا ؤو عًٞها ؤو حٗضًلها َب٣ا للمكاَضاث في الىا ٘٢الاظخماعي اإلالمىؽ لبِئت مُٗىت .
وخُض ؤن مىيىٕ بدشىا ًضوع خى ٫مخٛحرًً ؤؾاؾُحن وَما :اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت)الاهخساب ٓ٦اَغة اظخماُٖت ؾُاؾُت(،
والىسب ٟ٦اٖل في َظٍ الٗملُت٣ٞ،ض اٖخمضها ٖلى م٣اعبخحن اظخماُٖخحنٞ،اهُل٣ىا مً الىٓغٍت البىاثُت الىُُْٟت مً خُض
ؤن الاهخساباث جلٗب وُْٟت ؤؾاؾُت في الٗملُت الؿُاؾُت و٢ض خضص "بغاون" مٟهىم الىُْٟت الاظخماُٖت ،خُض ؤ٦ض ٖلى
صعظت الخُاب ٤بحن الٗملُاث الؿُ٩ىلىظُت والر اظاث ألاؾاؾُت التي جٟ٨ل خُاة ال٩اثً الخي صازل الىخضاث البىاثُت اإلا٩ىهت
للمجخم٘ وٍغجبِ طل ٪بةَاع الٗمل والٗال٢اث الاظخماُٖت،و٢ىاهحن اإلاجخم٘ وٖاصاجه وج٣الُضٍ التي حٗخبر ظؼءا ال ًخجؼؤ مً
الخُاة الاظخماُٖت ٩٦ل.
٦ما ؤن الىٓغٍت البىاثُت الىُُْٟت هي هٓغٍت جٟؿحرًت في ٖلم الاظخمإ وحٗجي ؤن البىاء الاظخماعي َى طل ٪ال٩ل اإلاترابِ
واإلاخ٩ىن مً مجمىٖت الٗىانغ وألاوؿا ١التي جغبُها ظملت مً الٗال٢اث اإلاخباصلت خُض ؤن ٧ل ٖىهغ ؤو وؿ ٤وُْٟت
ًاصحها وؤي زلل ًهِب ٖىهغ ؤو وؿ٣ا مُٗىا ًاصي بلى خضور زلل في البىاء ال٨لي مً خُض جغُ٦بخه الىُُْٟت ٦،ما ؤن
الاهخساب ظؼء مً ٖملُت الؿُاؾُت خُض ؤن صوعٍ يغوعي للبىاء ال٨لي لليؿ ٤الؿُاسخي وٍغج٨ؼ ألاؾاؽ الٗ٣لي للىٓغٍت
الىُُْٟت في ٖلم الاظخمإ ٖلى مٟهىم اليؿ ٤خُض جهبذ الىٓغٍت البىاثُت الىُُْٟت بضون طاث ُ٢مت بطا لم حهخم بخدلُل
ألاهماٍ الاظخماُٖت للؿلى ٥ؤلاوؿاوي ٦إظؼاء مً ألاوؿا ١الاظخماُٖت اإلا٩ىهت للؿلى ٥واإلاٗخ٣ضاث.
و ًىٓغ "بلىمغ"بلى اإلاجخم٘ ٖلى بٖخباعؤهه هخاط للخٟاٖل الاظخماعي وٍخم زل٣ه بُغٍ٣ت مخُىعة ومؿخمغة ٞ.الىاؽ ً٣ىمىن
بةؾخمغاع بةٖاصة حٗغٍ ٠اإلاى ٠٢الاظخماعي مً زال ٫جٟاٖالتهم م٘ بًٗهم البٌٗ و٦ما ًا٦ض ؤًًا "بإن الخٟاٖل الغمؼي
ٌكحر للخهاثو اإلامحزة للخٟاٖل الظي ًدضر بحن الىاؽ بط ؤن اإلاخٟاٖلحن ال ٌؿخجُبىن لآلزغًٍ ٞدؿب وبهما َم ًاولىن
ؤٗٞا ٫آلازغًٍ وَٗغٞىجها ٖلى ؤجها اؾخجابت الٟاٖل.
وَ٨ظا ٞالهُاٚت الىٓغٍت لالهخساباث باٖخباعَا ٖملُت بظخماُٖت خُض ٌكحر الهُ٩ل الخهىعي بلى ؤن الٗملُت جخإل ٠مً
ٖضص مً ألاويإ وٍخإل٧ ٠ل مجها مً مجمىٖت ؤصواع.

1طلعت ابراىيم لطفي ":النظرية المعاصرة في علم االجتماع" ،دار غريب ،القاىرة ،مصر ،ص.21

2خليل أمحد خليل":المفاىيم االساسية في علم االجتماع" ،داراحلداثة ،بًنوت ،لبنان ،الطبعة ،1984 ،1ص.45
3طلعت ابراىيم لطفي :ادلرجع سابق نفسو،ص.125
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وَ٨ظا ٩ٞلخا الىٓغٍخان البىاثُت الىُُْٟت والخٟاٖلُت الغمؼٍت حؿاَم في الخد٨م في مىيىٕ صعاؾدىا وَى صوع الىسب في
جُٟٗل اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت )الاهخساباث( بُغٍ٣ت ٖلمُت خُض ؤن مٟاهيمها وج٣ىُتها حؿاٖض ٖلى صعاؾت َظا اإلاىيىٕ مً
ظىاهب مسخلٟت.
صوع الىسبت في جُٟٗل اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت وابٗاصَا الؿىؾُىلىحُت :
ؤ/الخلُٟت الخاعٍسُت إلاٟهىم الىسبت :
بن ٧لمت الىسبت ( )Eliteاؾخٗملذ في ألانل في مُضان الخجاعة زال ٫ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ للضاللت ٖلى الؿل٘ طاث الىىُٖت
اإلامخاػة ٢بل ؤن ًخىؾ٘ مضلىلها لدكحر بلى ظماٖاث اظخماُٖت ٖلُا مً الٗؿ٨غٍحن وَب٣ت الىبالء لِؿىص اؾخسضامها
٦مهُلر في الضعاؾاث الاظخماُٖت والؿُاؾُت مىظ ؤوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وبضاًت ال٣غن الٗكغًٍ بٓهىع هٓغٍاث
مىؾ" ٪و "مِكلؼ".
ا
ؾىؾُىلىظُت للىسبت ٖلى ًض "باعٍخى" "
ومما ال قُٞ ٪ه ؤن وي٘ حٗغٍ ٠ص ٤ُ٢إلاٟهىم الىسبت ؤظضي ب٨شحر مً الجضٖ ٫لى ؤوؿب مؿمُاجه ٞهظٍ الٗملُت ج٨ؿبه
الىيىح في ال٣هض وجؼٍل ٖىه الٛمىى وبزخالٍ اإلاٗجى مٗا بجها ٖباعة نٗبت اإلاغاؽ بد٨م بهخماء اإلاٟهىم الى خ٣ى ٫مٗغُٞت
مخٗضصة ٗ٦لم الاظخمإ وٖلم الىٟـ الاظخماعي وٖلم الؿُاؾت ما ًاصي بلى ازخال ٝفي الغئي والخٗغٍٟاث ًا
جبٗا للؼاوٍت
اإلاخسظة لخدضًض اإلاٟهىم .
ٞمً مىٓىع ؤلاًُالُحن "باعٍخى" و "مىؾ٩ا" ناخبي الؿب ٤في اؾخٗما ٫اإلاٟهىم وبصعاظه في البدض الٗلمي ًم ً٨حٗغٍ٠
الىسبت ٖلى ؤجها مجمىٖت ٢لُلت مً ألاشخام جخىٞغ لضحهم قغوٍ مىيىُٖت (الثروة-ال٣ضعة )...وطاجُت (اإلاىاَب )...ججٗلهم
ًخمحزون ًٖ باقي ؤٞغاص اإلاجخم٘ ؤما "الؾىٍل" ( ُٗٞ )Lasswellغ ٝالىسبت ٖلى ؤؾاؽ الخإزحر الظي جماعؾه ٖلى ٚحرَا
للخهىٖ ٫لى ؤٖلى ٢ضع مم ً٨مً اإلا٩اؾب وَٗخبر "حغاهذ باعي" ؤن الىسبت ؤ٢لُاث ؤو طماٖاث نٛحرة جماعؽ جإزحرا ٢ىٍا
ٖلى الكاون الؿُاؾُت والاظخماُٖت وٍغبِ "باه٨ـ" الىسبت بٗملُت نى٘ ال٣غاع في اإلاجخم٘ وَى ًخ ٤ٟفي َظا م٘ "عاًذ
مُلؼ" الظي ًُ٣م ٖال٢ت وَُضة بحن الىسبت وبمخال ٥ؾلُت اجساط ال٣غاع ٖبر الترب٘ ٖلى ٢مت اإلااؾؿاث اإلاخد٨مت في اإلاجخم٘
(الؿُاؾُت الٗؿ٨غٍت الا٢خهاصًت) باليؿبت "لىلُام ٦غونهاوػع" ( ٞ )W.Kornhauserةن الىسبت هي مجمىٖت ألاٞغاص الظًً
لضحهم مؿاولُت زانت في الؿُا ١الاظخماعي إلاىٗ٢هم اإلاخمحز يمىه وجغي "ؾىػان ُ٦لغ" ؤن الىسبت ؤ٢لُت مً ألاٞغاص وظضث
لخضمت اإلاجخم٘ وجد ٤ُ٣اإلاهلخت الجماُٖت .
ب/صوع الىسب في جُٟٗل اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت:
٦ما ؤن الىسب الؿُاؾُت جدباًً مً خُض اهٟخاخها ؤمام ؤٞغاص اإلاجخم٘ ونُٛت و وجحرة جدضصَا خؿب َبُٗت الىٓام
الؿُاسخي الظي حكخٛل ُٞه ٩ٞلما ٧ان الًٟاء صًم٣غاَُا ومىٟخدا بال و٧اهذ خغُ٦ت وخُىٍت الخجضص باؾخمغاع والٗ٨ـ بطا
٧ان الىٓام مىٛل٣ا و قمىلُا وب ٌٛالىٓغ ًٖ ق٩ل هٓام ًٖ ق٩ل الىٓام وَما بلٛذ صعظت اؾخ٣اللُت الىسبت الؿُاؾُت
ٞهي بداظت بلى الخىانل م٘ الٟئاث التي جمشلها وجدٓى بضٖمها ٦ما ًبحن "قىمبخحر" وٖبر ًٖ طل ٪ؤًًا "ُٞبر" ُٞما ًسو
1بن صنيتان :ادلرجع السابق ،ص .24-23
2حافظ عبد الرحيم :مرجع سابق ،ص .79-78
3

عب الرحيم  :مرجع سابق ،ص .74
حافظ د
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ألاخؼاب والخىُٓماث الؿُاؾُت خُض ؤن ال٣اصة الخؼبُحن ٝي جىاٞؿهم ٖلى الؿلُت ٚالبا ما ًد٣٣ىن ألههاعَم بٌٗ
الغٚباث واإلاُالب.
ٞالىسبت الؿُاؾُت ال جىدهغ في مً ٌكاع٧ىن وٍازغون مباقغة في نىاٖت ال٣غاع الؿُاسخي ؤو ما ًُلٖ ٤لُه ػاًض "الىسبت
اإلاغ٦ؼٍت" لىظىص ٞئاث اظخماُٖت ؤزغي جيكٛل بالؿُاؾت وحؿعى للخإزحر بُغ ١مسخلٟت ٕلى مسغظاث الىٓام الؿُاسخي
وبضوجها ال ًدخمل خضور ؤي حُٛحر ؾُاسخي ٦ما َى الخا ٫باليؿبت لالهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي الظي ٌٗخمض بك٩ل ؤؾاسخي في هٓغ
الٛالبُت اإلاسخهحن ٖلى وكاٍ الىسبت اإلاٗاعيت خُض جداو ٫الىسبت الخا٦مت اإلادآٞت ٖلى امخُاػاتها في ْل الىي٘ ال٣اثم
ؤو الىٓام الذؾلُي الظي ًمىدها ؾلُاث واؾٗت ال جدىاػٖ ٫جها بال بطا ؤظبرث ٖلى طل ٪هدُجت لخىاػهاث ظضًضة لل٣ىة ًسل٣ها
اليكاٍ اإلاٗاعى ٦ما ؤن الىسبت التي جدبىؤ مىا ٘٢الؿلُت ٢ض ج٩ىن في الىا ٘٢واظهت لىسبت ا٢خهاصًت ؤو ٖؿ٨غٍت هي التي
جخد٨م في الىٓام الؿُاسخي.
وٖلى َظا ألاؾاؽ ًذبجى َظا البدض لُاصي ٚغيه حٗغٍٟا مىؾٗا للىسبت الؿُاؾُت مٗخمضا مخٛحر "الخإزحر الؿُاس ي"
خُض ًغبُها بال٣ضعة ٖلى مماعؾت جإزحر مٗخبر وواضر في الكاون الؿُاؾُت ومؿاعاث اإلاجخم٘ بهغ ٝالىٓغ ًٖ َبُٗخه
وَظا الخإزحر هسبىي بُبُٗخه ٦ما ًبحن طل" ٪الؾىٍل" ألهه ً٣ىم ٖلى ٖىام ٫طاجُت ومىيىُٖت لِؿذ مخاخت ألي ٧ان ل٨ىه
ًخٗضي هُا ١الازخهام الؿُاسخي ٞال ً٣خهغ ٖلى مً ٌكٛلىن اإلاىانب الؿُاؾُت الغؾمُت مً ؤًٖاء الجهاػ الخىُٟظي
وممشلي الكٗب ؤو طوي الاهخماءاث الخؼبُت . ِ٣ٞ
وبظلً ٪م ً٨حٗغٍ ٠الىسبت الؿُاؾُت بحغاثُا *واؾدىاصا بلى ما ؾب ٤بإجها مجمىٖت مً ألاٞغاص جدخل بًٟل ماَالتها
الظاجُت واإلاىيىُٖت مغا٦ؼ عُٗٞت ؾىاء في اإلاجا ٫الؿُاسخي ؤو الا٢خهاصي ؤو الاظخماعي ؤو الش٣افي (ال٨ٟغي وألا٧اصًمي
والاٖالمي) مما ًاَلهم في وظىص الضا ٘ٞؤو الاؾخٗضاص الىٟسخي لئلؾهام وؿبُا في بلىعة ؤو ٖلى ألا٢ل الخإزحر في مزغظاث الىٓام
الؿُاسخي مً ظهت وفي الغؤي الٗام مً هاخُت ؤزغي بًٟل الىؾاثل وال٣ىىاث التي في خىػتهم وَظا ًىُبٖ ٤لى الؿلُت
الخا٦مت واإلاىالحن لها واإلاٗاعيحن ٖلى الؿىاء.
وبىاءا ٖلى ما ج٣ضم ًم ً٨حٗغٍ ٠الىسبت الؿُاؾُت ببؿاَت بإجها حكمل ٧ل ألاشخام الظًً لهم ال٣ضعة وؤًًا اإلاهلخت
والغٚبت في الُ٣ام بضوع ؾُاسخي ملمىؽ مهما ٧ان ق٩له صازل اإلاجخم٘".
وَظا الخٗغٍ ٠وبن بضا واؾٗا ٞةهه ال ًىُبٚ ٤البا بال ٖلى هسبت الىسبت ومً زالله ً٨دؿب اإلاٟهىم ظضواٍ في صعاؾت
اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت وٍهلر مٗه ج٣ضًم َغح مىاؾب للمىُ ٤والىا ٘٢وبًجاص ا٫حجج التي جضٖمه.
ٞىاٖل اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت :
ٌؿعى الٟغص بلى اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت مً زال٢ ٫ىىاث مسخلٟت ًخم ً٨بمىظبها مً اإلاؿاَمت في نى٘ ال٣غاعاث والؿُاؾاث
الٗامت والخإزحر ٞحها ؤو ازخُاع مً ًىىب ٖجهم ؤو ًمشله في نى٘ جل ٪الؿُاؾاث الٗامت.

1التعريف االجرائي :يقوم على أساس اخلربة الواقعية باللجوء إ ذل حتليل الظاىرة موضوع البحث باعتماد ادلالحظة والقياس مبا يتفق مع طبيعتها  ،نود التنكر
لإلطار النظري الذي يوجو البحث.وبذلك يتيح للباحث إمكانية التميز.
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-1ألاخؼاب الؿُاؾُت:
ٌٗغ ٝالخؼب الؿُاس ي ٖلى ؤهه " مجمىٖت مً الىاؽ ًىٓمهم جىُٓم مٗحن وججمٗهم مباصت ومهالر مُٗىت وحهضٞىن
للىنى ٫الى الؿلُت ؤو اإلاكاع٦ت ٞحها" .
ؤزظث ألاخؼاب الؿُاؾُت في ال٨ٟغ الضًم٣غاَي ٖلى ٖاج٣ها مهمت الخإزحر في ؾحر اإلاؿاع الؿُاسخي للضولت وطلَ ًٖ ٪غٍ٤
مكاع٦تها في نُاٚت البرامج والؿُاؾت الٗامت للضولت و٦ظا بما لها مً صوع في جُٟٗل وجيكُِ اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمىاًَ
ًٖ َغٍ ٤جشُٟ٣ه ؾُاؾُا وخمله ٖلى اإلاكاع٦ت الٟٗلُت في الاهخساباث ،واهُال٢ا مً َظٍ ألاَمُت التي ْهغث بها َظٍ ألاخؼاب
الؿُاؾُت في اإلاجا ٫الؿُاسخي وبما لها مً جإزحر ٥طلٖ ٪لى اإلاجالحن الا٢خهاصي والاظخماعي ٣ٞض ٧ان ال٨شحر مً اإلا٨ٟغًٍ
واإلاىٓغًٍ والؿُاؾُحن بن هبظوا اَخمامهم بهظٍ الٓاَغة وَى ما جبلىع في بَاع ٖلم الاظخمإ بال ؤن َظا اإلاىيىٕ لم ًإزظ
٢ 1951ام اإلا٨ٟغ ال٠عوسخي مىعَـ صوٞغحُه (MAURICE
اهُال٢خه الخُ٣ُ٣ت بال مً زال ٫مال ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت في ؾىت
) DUVERGETبخهيُ ٠قامل لهظٍ ألاخؼاب واحؿٗذ َظٍ الضعاؾت لخٓهغ ٖضة حٗاعٍ ٠لهظٍ ألاخؼاب وبن ٧اهذ ٧لها جهب
في زاهت واخضة وؿدكٟها مً زال ٫ؾغص البٌٗ مجها.
ٗٞالم الاظخمإ ألامغٍ٩ي عوبحرث ماُٟ٦غ )ٌٗ (ROBERT MACKGIVERغ ٝالخؼب الؿُاسخي ٖلى ؤهه "ٖباعة ًٖ َُئت
مىٓمت حؿعى الى مؿاهضة بٌٗ اإلاباصت ؤو جضُٖمها ؤو َُئت ؾُاؾُت جداو ٫مً زال ٫ال٣ىىاث والىؾاثل الضؾخىعٍت
الكغُٖت ؤن ً٩ىن لها صوع مازغ وٗٞا ٫في اليكاٍ الخ٩ىمي".
ؤما بيُامحن ٦ىوؿخان (ُٗٞ )BEN YAMIN CONSTENغ ٝالخؼب الؿُاسخي بإهه "اجداص اشخام يٖخى٣ىن اإلاباصت
والؿُاؾت هٟؿها " ،زم ٧لؿً الظي ٌٗغ ٝالخؼب الؿُاسخي بإجها ٖباعة ًٖ" جل ٪اإلاىٓماث التي ججم٘ بحن عظا ٫طوي عؤي
وؤخض لخًمً لىٟؿها جإزحرا خُ٣ُ٣ا ٗٞاال في بصاعة الكاون الٗامت".
-2الجماٖاث الًاُٚت:
وبطا اَلٗىا ٖلى الجماٖاث مً الىاخُت الخاعٍسُت هجض ١ص مغث بمغاخل مسخلٟت ا٦دؿبتها مٟاَُم مخٛاًغة بدؿب ٧ل
مغخله.
ٟٞي الُىهان ال٣ضًم ٧ان الٟالؾٟت الُىهاهُىن ال ٌُٗىن ؤَمُت بال لىىٕ وؤخض مً الخجمٗاث البكغٍت ،وَى مجخم٘ اإلاضًىت
و٧اهىا ًغون في اإلاضًىت والضولت واإلاجخم٘ قِئا واخضا ،و٧ان الُٟلؿى ٝؤعؾُى ًغي في ألاؾغة الىخضة الاظخماُٖت ألاولى في
َظٍ اإلاضًىت ؤو َظا ال٩اثً الٗام.
وفي بَاع ٖال٢ت الؿلُت بالضًم٣غاَُت ،ول٩ي جضٖم ٢ضعتها ٦شحرا ما حٗخمض ٖلى الً ِٛوؤلا٦غاٍ ،وؤن ؤؾالُب َظا ال٣هغ
وؤلا٦غاٍ ٢ض جُىعث م٘ الؼمً زانت في الٗهغ الخضًض ،خُض ؤنبذ ؤلا٦غاٍ ًخم بُغٚ ١حر مباقغة بًٟل الضٖاًت
ووؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت،وال ًخم طل ٪بلى ب٣بى ٫ألاٞغاص إلاسخل ٠ؤلاظغاءاث التي جهىٗها الضولت٦،ما ال ًم ً٨لهظٍ ؤلاظغاءاث
ؤن جىي٘ هىي٘ الخىُٟظ بال بخٗاون ألاٞغاص م٘ الؿلُت ،وَظا الخٗاون م٘ الؿلُت ً٨دسخي نىعا مسخلٟت مً اإلاكاع٦ت وبجاخت
الٟغنت للخٗبحر ًٖ الغٚباث وآلاعاء اإلاسخلٟت ،وَى ما جخُلبه الضًم٣غاَُت ٞةطا ٧ان ؤؾاؽ الضًم٣غاَُت َى ؾُاصة الكٗب
والخ٩ىمت ال٣اثمت هي خ٩ىمت ألاٚلبُتٞ،ال بض مً يماهاث جد ٟٔخ٣ى ١ألا٢لُت ومً َظٍ الخ٣ى ١خغٍت الخٗبحر ًٖ َظٍ
1زلمد السويدي" :علم االجتماع السياسي ،ميدانو وقضاياه الجزائر" ،1990 ،ص .76
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الخ٣ىَ ًٖ ١غٍ ٤الصخاٞت والاظخماٖاث وج٩ىًٍ الجمُٗاث ،لظلً ٪دؿاء ٫الُ٣ٟه بحرصًى) (BURDEAUب٣ىله"ال هضعي
بإي مبضؤ همى٘ قغُٖت الجماٖاث الًاُٚت في هٓام صًم٣غاَي ٌُٗي للكٗب خغٍت (ؤي الىٓام الضًم٣غاَي )بط ما صام
الىٓام الخٗبحر ًٖ عٚباجه ٞال ًم ً٨مىٗه مً اؾخٗما ٫الىؾاثل التي ٌؿخُُ٘ بها الخٗبحر ًٖ عٚباجه ٞدغٍت الغؤي والخٗبحر
وج٩ىًٍ الجمُٗاث .
-3اإلاىاًَ:
بن اإلاىاًَ له الخ ٤في اإلاؿاَمت في ؤمىع الجماٖت ٢انغا ٖلى ٞئاث مُٗىت ٣ٞض خ٣٣ذ الشىعة الضًم٣غاَُت خ ٤الٟغص في
َظٍ اإلاؿاَمت مهما ٧ان مغ٦ؼٍ واهخماثه في اإلاجخم٘ بإوؾ٘ هُا ١صون ٖاث٢ ٤اهىوي ؤو َب٣ي.
وفي الىاٞ ٘٢ةهه في ٧ل اإلاجخمٗاث هجض ؤن الٟغص جدخ ٟٔفي ٖال٢خه باإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه بهظًً البٗضًً الاهضماط مً
هاخُت واإلاٗاعيت مً هاخُت زاهُت ٖلى ؤن مضي الخىاػن بحن َظًً البٗضًً ًخجلى بهىعة ؤ٦ثر ويىخا في الضو ٫طاث الىٓام
الضًم٣غاَي الخ٣ُ٣ي .
وٍغي ال٨ى(ALCOK)٥في مجخم٘ صًم٣غاٍي ؤن ؤَمُت اإلاكاع٦ت حٗىص بلى ؤجها مً ؤَم زهاثو اإلاىاًَ.
وَظٍ الخهاثو جخًمً ما ًلي:
ً-1جب ؤن ٌٗغ٦ ٝمُت مً اإلاٗلىماث خى ٫الؿُاؾت وؤن ًضع ٥ؤن َظٍ اإلاٗغٞت لها ؤَمُتها باليؿبت له.
-2ال بض ؤن ٌٗخ٣ض ؤن له بٌٗ الخإزحر ٖلى مؿاع ألاخضار الؿُاؾُت.
ً-3جب ؤن ٌٗخ٣ض ؤهه ؾىً ٝدهل ٖلى مٗاملت ٖاصلت مٗ٣ىلت في ٧ل مً نى٘ الؿُاؾاث الاجهاالث الٟغصًت.
ً-4جب ؤن ً٩ىن له عؤي زام ججاٍ اإلااؾؿاث الؿُاؾُت وممشلحها.
وج٨مً ألَمُت اإلاكاع٦ت في جدضًض ألاَضا ٝوازخُاع الىؾاثل باليؿبت ل٩ل ؤهىإ الً٣اًا الاظخماُٖت واإلاكاع٦ت ال جغجبِ
باألَضا ٝالاظخماُٖت ول٨جها ؤؾلىب لخدضًض ألاَضا ٝوازخُاع ألاولىٍاث ،وبهظا اإلاٗجى ً٩ىن للمكاع٦ت ؤ٦ثر مً ُ٢مت
وُُْٟت .
الٗىامل اإلاازغة في جُٟٗل اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت :
َىال ٪الٗضًض مً الٗىامل التي حٗمل ٖلى الخإزحر في اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت:
ؤ/الاٖالمً :خ ٤ٟاإلاهخمىن بإهماٍ المقاع٦ت الؿُاؾُت ؤن ؤلاٖالم َى ؤخض ؤهىإ اإلاكاع٦ت اإلاازغة ٚحر اإلاباقغة٣ٞ.غاءة الصخ٠
ومخابٗت اإلااصة الخبرًت في الىؾاثل ؤلاٖالمُت ألازغي ٦ظل ٪جمىذ ألاٞغاص ؤٞا٢ا واؾٗت الجساط ال٣غاع باإلاكاع٦ت لَ ً٨ظا الىىٕ
مً اإلاكاع٦ت ،ال ًشحر اَخمام الىاؽ ٦شحرا ألن الاٖالم ما َى بلى وؾُلت ؤو مجمىٖت وؾاثل جىٞغ لؤلٞغاص ٞغنت الخ٣غب مً
الٗملُاث الؿُاؾُت اإلاسخلٟت ومً ٞهم ال٣غاعاث اإلاخسظة مً َغ ٝالضولت ٦ما جمىدهم ٞغنت الخٗبحر ًٖ الغؤي ،بل

1فاروق محديشي  :مرجع نفسو،ص .124
2فيليب برو :مرجع سابق ،ص .232

3طارق أمحد عبد الوىاب" :سيكولوجية المشاركة السياسية" ،القاىرة ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،1999 ،ص .18-17
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حؿاٖضَم ٖلى ج٩ىًٍ آعائهم والخٗغٖ ٝلى آعاء آلازغًٍ اإلاسخلٟت هدُجت الىُْٟت الازباعٍت التي جاصحها َظٍ الىؾاثل وهدُجت
إلاجاالث الى٣اف التي ج٣دمها صاثما وجدُدها لؤلٞغاص والجماٖاث.
ب /صوع الغؤي الٗام في اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت:
جخٗاْم ؤَمُت الغؤي الٗام في اإلاجخمٗاث الضًم٣غاَُت وٍهبذ ؤؾاؽ ٧ل اإلاماعؾاث الؿُاؾُت ومدىع ٧ل ال٣غاعاث اإلاُب٣ت
في اإلاجخم٘.وٍغي "اإلاىهض" ؤن الغؤي الٗام ٌكاع ٥في وي٘ الؿُاؾت الٗامت في اإلاجخمٗاث الضًم٣غاَُت وَظٍ اإلاكاع٦ت ج٩ىن
ًٖ َغٍ ٤مٗاًحر مُٗىت جخسظ ق٩ل ُ٢م ج٩ىن م٣بىلت مً َغ ٝالغؤي الٗام وجىٗ٢اث ؤؾاؾها اججاَاث الغؤي الٗام لخجض
ال٣بى ٫الالػم،ومً زم ٌؿخُُ٘ ؤصخاب ال٣غاع في الؿلُت اجساط ما ًالثم َظٍ الاججاَاث مؿخمضًً الخبرًغاث الالػمت مً
جل ٪الخىٗ٢اث.
ومً َىا ج٩ىن اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ب٩ل ؤق٩الها ٢غاع ًخسظٍ الغؤي الٗام الظي ج٩ىن الصخاٞت ٢ض ؾاَمذ في حكُ٨له
وجغجِبه وجىظُه الغؤي الٗام
ا
وجىظحهه مً زال٢ ٫ضعتها ٖلى جؼوٍض ألاٞغاص باإلاٗلىماث وبالخضزل في جدضًض ؤولىٍاث ظمهىعَا
باججاٍ َظٍ ألاولىٍاث.
ؤق٩ا ٫اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت :
بما ؤن اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت هي بؾهام ؤو اوكٛا ٫اإلاىاًَ باإلاؿاثل الؿُاؾُت صازل هُا ١مجخمٗه ؾىاء ؤ٧ان َظا الاوكٛا٫
ًٖ َغٍ ٤الخإًُض ؤو الغ ٌٞؤو اإلا٣اومت ؤو الٓاَغ ،بطن ًم ً٨ؤن همحز بحن ق٩لحن مً اإلاكاع٦ت:
أ) اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت الغؾمُت.
ب)اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ٚحر الغؾمُت.
ؤما ًٖ اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت الغؾمُت ٞمً اإلاٗغو ٝؤن الغؾمُحن وؤصخاب اإلاىانب َم الظًً ً٣ىمىن بها مً وا ٘٢الخٟاّ
ٖلى مهالخهم مً زال ٫جد ٤ُ٣الضوام والاؾخمغاع والاؾخ٣غاع لليؿ ٤الظي حهُمىىن ٖلُه وَم مً زالَ ٫ظٍ الٗملُت ٢ض
جىاظه مهاٖب ؤو نغاٖاث م٘ طوي اإلاهالر آلازغًٍ مً ؤًٖاء اإلاجخم٘ ،الظًً ً٩ىهىن ٖاصة مً ألاخؼاب الؿُاؾُت زاعط
الؿلُت وظماٖاث الً ِٛؤو اإلاهلخت وألا٢لُاث وَاالء ًمشلىن ؤًٖاء اإلاجخم٘ اإلاكاع٦حن ؾُاؾُا بالُغٚ ١حر الغؾمُت
ومً زم حٗخبر اإلاٗاعيت في ؤي وؿ ٤ؾُاسخي مكاع٦ت ؾُاؾُت ٚحر عؾمُت.
وؤن ٖملُت الخهىٍذ لِؿذ هي ألاؾاؽ في ٖملُت اإلاكاع٦ت بل جإحي مً ٢بل الخضعط مباقغة .
وجى٣ؿم اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ٖىض ٦ىهىاي بلى ٖضة ؤق٩ا ٫هي:
اليكاٍ ؤلاًجابي م٣ابل الؿلبي ،والخ٣لُضي م٣ابل ٚحر الخ٣لُضي والؼمً م٣ابل الىاؾُي وحكمل اإلاكاع٦ت اليكُت
والخهىٍذ و٦خابت الخُاباث الخ٩ىمُت والٗمل مً زال ٫الخبرٕ بالى٢ذ ؤو اإلاا ٫إلاغشر ما ،في خحن حكمل اإلاكاع٦ت الؿلبُت
الضعاًت باإلاىيىٖاث الؿُاؾُت وخًىع اإلاىاؾباث ؤو بٌٗ الاظخماٖاث والل٣اءاث اإلاضٖمت للخ٩ىمت وجدب٘ الخمالث
الؿُاؾُت والمٖغٞت باألوكُت وال٣غاعاث الخ٩ىمُت ،ؤما اإلاكاع٦ت الغمؼٍت ٞهي جسضم مٗخ٣ضاث الىاؽ ُٞما ًخٗل ٤بكغُٖت
الخ٩ىمت وحكخمل ٖلى جدُت وجغصًض اليكُض الىَجي وال ًخى ٘٢اإلاىاًَ الخهىٖ ٫لى ٞىاثض مً َظٍ ألاٗٞا ٫وفي م٣ابل
1

.امساعيل علي سعد ":مقدمة في علم االجتماع السياسي" ،دار ادلعرفة اجلامعية ،االسكندرية ،1986،ص .82
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الغمؼٍت حٗض اإلاكاع٦ت الىؾُُت مكاع٦ت ٗٞالت جدغ ٥عٚباث المواَىحن لخهى ٫مغشر مٗحن ًىاصي بمىيىٕ مٗحن للخهى٫
ٖلى ؤنىاث الىازبحن.
آلُاث جُٟٗل اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت صازل اإلاجخم٘ اإلادلي:
ختى وؿخُُ٘ الخٗغٖ ٝلى الُاث الخُٟٗل صازل اإلاجخم٘ اإلادلي ٖلُىا ان هخٗغٖ ٝلى َظا ألازحر ،وؤَم م٩ىهاجه:
/1اإلاجخم٘ اإلادلي وم٨ىهاجه:
واؾخسضم ٖضة ٖلماء اظخمإ في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ مهُلر اإلاجخم٘ اإلادلي بك٩ل ٖلجي ؤو يمجي مً زال ٫م٣اعهتهم
الشىاثُت بحن اإلاجخمٗاث الهىاُٖت ما ٢بل الخهيُ٘ واإلاجخمٗاث الخًغٍت والضًيُت وٖلى ؾبُل اإلاشا ٫محز ٞغصًىاهض جىهحز بحن
اإلاجخم٘ اإلادلي و اإلاجخم٘ الٗام ٞخٗامل م٘ اإلادلي ٖلى ؤهه هىٕ مٗحن ًدكابه م٘ اإلاجخم٘ الغٍٟي مً خُض الغباٍ الضمىي
وؤلاخؿاؽ باالهخماء و٦بذ الظاث الٟغصًت (ؤي ٖضم الؿماح للٟغص بالخٗبحر ًٖ قٗىعٍ وبخؿاؾه وعٚباجه وَلباجه الظاجُت)
بال ؤهه باث مً الىاضر ٖضم ظضوي جهيُ ٠اإلاجخمٗاث بك٩ل ٢اَ٘ الغٍُٟت وخًغٍت مدلُت وٚحر مدلُت بط ًٟترى ٖلماء
الاظخمإ جىانل الغٍ ٠م٘ الخًغ.
َظٍ الضعاؾاث التي جىاولذ اإلاجخم٘ اإلادلي مً الىاخُت الخ٣لُضًت ٦إهذ مهمت في جُىع الضعاؾاث اإلاىهجُت التي حؿخسضم
َغٍ٣ت اإلاالخٓت باإلاٗاٌكت بُض ؤهه في الى٢ذ الغاًَ ؤٞل هجمها ظؼثُا ألن اإلاجخمٗاث اإلادلُت لم حٗض م٨بىخت طاجُا بل
ؤضخذ ألامت ؤ٦ثر اَخماما باإلاجخم٘ اإلادلي بياٞت بلى اَخمام ٖلماء الاظخمإ باإلاجخم٘ الخًغي ومكا٧له ،بِىما باث ٖلم
الاظخمإ ٌؿخسضم مهُلر اإلاجخم٘ اإلادلي مكحرا بلى مجمىٖت ؤٞغاص ًُ٣ىىن مىُ٣ت ظٛغاُٞت مخًمىت ال٣ىة اإلاُٗاعٍت في
جىظُه ؾلى ٥ألاٞغاص .
اإلاجخم٘ اإلادلي ٖىض اإلاٗانغًٍ:
بن مىيىٕ اإلاجخمٗاث اإلادلُت ٧ان مىظ ػمً مدِ اَخمام الٗضًض مً الضاعؾحن بُٛت ٞهم َظٍ اإلاجخمٗاث وجدغ٦ها
وجىاٚمها م٘ جُاعاث الخُٛحر ،ولظل ٪وظه ٖلماء الاظخمإ ٖىاًتهم بلى ًُ٢ت اإلاجخمٗاث اإلادلُت وزهاثهها البىاثُت
والىٟؿُت ،ومً َاالء حاهاُٞتز JANAWITZببىاء همىطط ؤؾماٍ الىمىطج اليؿ٣ي خُض اٖخمض في صعاؾاجه ٖلى ٧ل مً
باع ٥وبغحِـ في مُل٘ الٗكغٍيُاث مً َظا ال٣غن خُض ع٦ؼ َظا ألازحر في صعاؾخه للمجخم٘ اإلادلي ٖلى ٧ل مً اإلاجخم٘
الغٍٟي والخًغي مً زال ٫مجمىٖت مً اإلاخٛحراث التي اٖخ٣ض بإهها جلٗب صوعا مهما في ٞهم زهاثو ٧ل مجهما ،والتي
اٖخبرَا ٖىانغ طاث ٗٞالُت في ػٍاصة جغابِ الٗال٢اث الاظخماُٖت في صازل اإلاجخم٘ اإلادليٞ،هي جازغ جإزحرا بًجابُا ٖلى
الجماٖت مً خُض مؿخىي ومخاهت الهضا٢ت والغابُت ال٣غابُت ؾىاء في الٗال٢اث الغؾمُت ؤو الٛحر عؾمُت في ا٫خُاة
الاظخماُٖت.
٦ما ؤن عٍدكاعص  RITCHRADطَب بلى ؤن الخدًغ ًسلَ ٤غٍ٣ت في الخُاة جدباًً ًٖ جل ٪في اإلاجخم٘ اإلادلي وونل بلى
زالنت ؤن َىاٞ ٥ىاع٦ ١بحرة بحن اإلاجخم٘ اإلادلي واإلاجخم٘ الخًغي ،وبهما ألامىع وؿبُت.
 1معن خليل العمر ":معجم علم االجتماع المعاصر" ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،مصر ،2006،ص .162

 2عبد احلميد بوقصاص ":النماذج الريفية الحضرية لمجتمعات العالم الثالث في ضوء المتصل الريفي الحضر
اجلزائرد/س ،ص.52
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م٨ىهاث اإلاجخم٘ اإلادلي:
ال٣بُلت:
َىال ٪ازخال ٝفي المٞهىم لضي الضاعؾحن في الٗلىم الاوؿاهُت والاظخماُٖت في جدضًض مٟهىم ال٣بُلت ٖلى الغٚم مً احؿإ
اؾخسضامه ٞهى لم ًدٓى باالجٟاٖ ١لى الضاللت واإلاٗجى ٨ٞشحرا ما ًدضر الخلِ بحن ال٣بُلت ( )Tribuوالازيُت (٦،)Ethnieما
ًدهل الخلِ ٦ظل ٪بحن الىخضاث الاظخماُٖت اإلاضعوؾت بما ٌؿاوي بُجها ٖلى الغٚم مً ازخال ٝحجمها وؤؾـ بىائها
ووْاثٟها ،و٢ض ؤصي َظا الخلِ بلى حؿغب مٟهىم ال٣بُلت الُىم بلى الخُاب ؤلاٖالمي والؿُاسخي لُضٖ ٫لى مجمىٖت مىٛل٣ت
وزهىنا بطا ٧اهذ صًيُت ؤو َاثُٟت.
ٞالخٗغٍ ٠الٗغبي لل٣بُلت ًخمحز بالض٢ت مً زال ٫الاجٟاٖ ١لى ؤهها جمشل ظؼءا ًىضعط في بَاع جهيُٟاث ؤزغي مخضعظت
ٞ،للٗغب ج٣الُض ٖغٍ٣ت في ٖلم ألاوؿاب ،وَظٍ الخضعظُت هي :الجظم-الجمهىع-الكٗب-ال٣بُلت-الٗماعة-البًُ-الٟسظ-
الٗكحرة-الٟهُلت-الغَِ.
وٍ٣ىم الخٗغٍٖ ٠اصة ٖلى اٖخ٣اص اإلاجمىٖاث ال٣بلُت في اهخمائها بلى ظض ؤٖلى مكتر،٥اهخماء ًمحزَا مً مجمىٖاث ؤزغي
ممازلت وٍٟهلها ٖجها،بدُض ج٩ىن الٗال٢اث بحن الُغٞحن ٖال٢اث حٗاعى وجىاٞـ ونغإ.
ؤما في ٢امىؽ ٖلم الاحخمإ ٞةهىا هجض زالزت مٟاَُم :
 هي وؿ ٤في الخىُٓم الاظخماعي ًخًمً ٖضة ظماٖاث مدلُت ،مشل ال٣غي والبضهاث والٗكاثغ ،وج ًُ٣ال٣بُلت ٖاصة
ب٢لًما مُٗىا وٍ٨خىٟها قٗىع ٢ىي بالخًامً والىخضة ٌؿدىض بلى مجمىٖت مً الٗىاَ ٠ألاولُت.
 هي ججم٘ ٦بحر ؤو نٛحر مً الىاؽ ٌؿخٛلىن ب٢لُما مُٗىا وٍخدضزىن اللٛت هٟؿها وججمٗهم ٖال٢اث اظخماُٖت زانت
مخجاوؿت ز٣اُٞا.
 هي وخضة مخماؾ٨ت اظخماُٖا جغجبِ بة٢لُم ،وحٗخبر في هٓغ ؤًٖائها طاث اؾخ٣اللُت ؾُاؾُت.
/2ؾِؿىلىحُت الاهخساباث الؿُاؾُت :
ًا
ؾىاء ٧اهذ بغإلااهُت ؤو مدلُت حٗخبر اإلاىاٞؿت الؿُاؾُت اإلادلُت بخضي ؤبغػ نىع الخمإؾـ الؿُاسخي في اإلاجخم٘ خُض جغج٨ؼ
ٖلى الخ٣ل الؿُاسخي اإلادلي باٖخباعٍ خامل الٗال٢اث في اليؿ ٤الؿُاسخي م٘ ألاوؿا ١الـًاؾُت اإلادلُت ،و طل ٪مً زال٫
اؾخ٣اللُت الخ٣ل الؿُاسخي اإلادلي ًٖ اإلاغ٦ؼي مغوعا باإلق٩ا ٫الىؾُُت ؤًً جضزل الاٖخباعاث اإلادلُت.
٦ما ؤن اإلاىاٞؿت الؿُاؾُت اإلادلُت جً٘ ٧ل م٩ىهاث الٗملُت الؿُاؾُت :اليؿ ٤الؿُاسخي ( الضولت) و ؤق٩ا ٫الخٗبحر و
جىُٓم اإلاكاع٦ت في الؿلُت صازل َظا اليؿ ( ٤ألاخؼاب الؿُاؾُت) و الُغ ١و الىؾاثل التي جبرع مً زاللها ألاخُ٣ت بالٟىػ
باإلاىانب الؿُاؾُت و الكغُٖت الؿُاؾُت في جٟاٖل مؿخمغ  ،خُض ؤزظ َظا الخٟاٖل ٖضة ؤق٩ا ٫و مؿاعاث جاعٍسُت ابخضءا
ججغب بىاء الضولت الىَىُت ،مغخلت الاهٟخاح الؿُاس ي و
ة
مً الٟترة الاؾخٗماعٍت بلى الاؾخ٣ال ٫خُض همحز ججغبخحن :
الخٗضصًت.
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و ل٣ض وعزذ الجؼاثغ بٗض الاؾخ٣ال٩٦ ٫ل الضو ٫الٗغبُت  ،وصو ٫الٗالم الشالض ظهاػا بصاعٍا و هٓاما ؾُاؾُا اؾمه الضولت و
٧ان لؼاما ٖلى الجؼاثغٍحن ؤن ًخٗاملىا م٘ َظا الجهاػ بك٩ل آزغ لِـ مبيُا ٖلى الغ ٌٞو الُُٗ٣ت ،و بهما مبجي ٖلى طاجىهُت
الضولت L’ETAT PAR SOCIETE )(L’INTRIORISATIONNDEخُض قُض الىٓام الؿُاسخي خى ٫ؾلُت مؿخ٣غة و مغ٦ؼٍت
حٗخمض ٖلى الكغُٖت الخاعٍسُتٞ .الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي ًغ٧ ٌٞل ؤق٩ا ٫الخىاٞـ الؿُاسخي ٞالضولت الخضًشت اإلااؾؿت
ٖلى الكغُٖت الشىعٍت و الخؼب و ألامت و الاٖخماص ٖلى وؾاثل الخٗبئت الجماَغٍت ،التي ؤصث بلى بهخاط الكٗبىٍت ٦إصاة
لكغُٖت الهٗىص الؿُاسخي ٖلى اإلاؿخىٍحن اإلادلي و الىَجي.
نٗىص الىسب و اعج٣ائها في اإلاجخم٘ اإلادلي:
ًا
اهُال٢ا مً ؤن الىنى ٫بلى اإلاىانب الؿُاؾُت جإحي مً زال ٫الاهخساباث ا٫حي حٗخبر الكغُٖت ألا٦ثر همىطظُت إلاماعؾت
الؿلُت ،جلٗب قب٨ت الضٖم الؿُاسخي صوعا خاؾما في ٖملُت الاهخساباث اإلادلُت و الٟىػ بالترقُذ يمً ٢اثمت و جٓهغ
ؤَمُت و صوع َظٍ الكب٨ت ٖىض اإلاغشخحن الظًً لضحهم عنُض هًالي في الخؼب و صازل الهُئاث و الخىُٓماث اإلادلُت في بَاع
ٖملُت الخٗبئت الجماَحرًت.
مؿاعاث الاعج٣اء:
بن مؿالت صعظت اؾخ٣اللُت اليؿ ٤الؿُاسخي و م٩ىهاجه ٖلى اإلاجخم٘ بهٟت ٖامت هي مؿإلت ظض مٗ٣ضة ٞمً هاخُت هجض ؤن
ظظوع ٧ل وؿ ٤ؾُاسخي مىظىصة بك٩ل ٖمُ ٤في اإلاجخم٘ ،و مً هاخُت ؤزغي ٞةن ٢ىي اليؿ ٤الؿُاسخي ال ج٩ىن في خالت
جىاٞـ بال بطا ٧اهذ بهضص بٖاصة بهخاط اًضًىلىظُت اإلاجخم٘ التي مً زاللها ً ،خم الٟىػ و ؤلا٢هاء .
و جخم مؿاعاث الاعج٣اء مً زال ٫ماًلي:
ا -ؤلاعاصة الؿُاؾُت انُالخا َى مظَب ًغص ٧ل وظىص بلى ؤلاعاصاث ؤلاوؿاهُت و ًغي ؤن لها الخإزحر ألاو ٫و الخاؾم في جدضًض
مجغي الخُٛحر الاظخماعي َظا الىمىطط للهٗىص الؿُاسخي ًدىاؾب م٘ ألاًٖاء و اإلاىانب في ألاخؼاب الؿُاؾُت و في الٗاصة
الضوا ٘ٞالتي ج٩ىن وعاء َظٍ ؤلاعاصة ج٩ىن ٧الخالي:
 بعاصة في جد ٤ُ٣بغهامج ؤو ؤًضًىلىظُت الخؼب.
 اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت في اجساط ال٣غاعاث ٖلى اإلاؿخىي الهُئاث الخؼبُت.
 اليلاٍ الاهخسابي ًض ٘ٞبلى بعاصة ؾُاؾُت.
ب -اإلاغاوصة الؿُاؾُت حٗخمض ٖلى الغؤؾما ٫الاظخماعي ؤؾاؾه الاخترام الاظخماعي التي ًخإحى مً ٖاملحن :
 اإلا٩اهت الاظخماُٖت  -الىظاَت و الؿمٗت الاظخماُٖت.
ٌٗغ ٝألاهثروبىلىجي عال ٠لُيخىن اإلا٩اهت الاظخماُٖت باٖخباعَا مجمىٕ الخ٣ى ١و الىاظباث اإلاغجبُت بالىيُٗت الاظخماُٖت
ًا
ًا
،و ٌٗخبر مٟهىم اإلا٩اهت الاظخماُٖت بَاعا جدلُلُا ًىضر ؤؾئلت ٦شحرة لها ٖال٢ت بالؿلى ٥الؿُاسخي.
1

برىان غليون ":الدولة العربية الحديثة و أسباب غياب التكون التاريخي لألمة"،رللة العلوم االجتماعية ،رللس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،رللد 29

العدد ، 1998 ،2ص .133

2

WEBER (M) le savant et le politique. Edition ENAL Alger 1991 p 59.
ADDI (L) L’impasse du populisme Edition ENAL Alger 1990 p 86.3
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اججاَاث الىازبحن صعاؾت مُضاهُت:
َى ؤوٖ ٫مل ًٖ الاهخساباث في والًت الجلٟت خُض ؤظغي اؾخٟخاء خى ٫الىازبحن في والًت الجلٟت ابإلاىانٟاث اإلاُلىب
جىاٞغَا في الىاثب اإلاشالي و قمل َظا الاؾخٟخاء ُٖىت مً 500مبدىر جم ازخُاعَم مً ال٣ىاثم الاهخسابُت في ظمُ٘ البلضًاث
و اإلاغا٦ؼ الاهخسابُت في 36بلضًت مً بلضًاث والًت الجلٟت مً الظًً ماعؾىا ٗٞال ٖملُت الخهىٍذ ،و ؤ٦ضث هخاثج َظا البدض
الظي جم بهجاػٍ ؤن مؿخىي وعي ألاشخام بحن ظماَحر الىازبحن ظاءث مخباًىت بحن اإلاشٟ٣حن وألامُحن ،وبحن ؾ٩ان البلضًاث
ال٨بري والبلضًاث الىاثُت.
ؤبغػ الىخاثج التي ؤؾٟغ ٖنها البدث ؤلاخهاجي ٧اهذ ٧الخالي :

علٌم جامعً

 /1ماقغ اإلاؿخىي الخٗلُمي للىاثب اإلاثالي :

%3

علٌم ثانوي

ألاٚلبُت مً اإلابدىزحنً %63مُلىن ؤن ً٩ىن الىاثب ظامُٗا
،في خحن ؤنً %17ىٓغون بلى ؤن اإلاؿخىي الخٗلُمي لِـ
قغَا.

ادنى من ك

%17
%2
%15

%63

ا علٌم ٌس شرطا
ال ادري

الك٩ل :01اإلاؿخىي الخٗلُمي للىاثب اإلاثالي.
 /2ماقغ ماَالث الىاثب اإلاثالي:
ألاٚلبُت ًغ٦ؼون ٖلى الخبرة و الاختراُٞت و اإلامحزاث الصخهُت الىاضخت بيؿبت %75لؤلولى و %63للزاهُت ،ؤماً %56مُلىن بلى
ؤن ً٩ىن ؾُاؾُا مدترٞا و٨ٖ %44ـ طل ٪وً %78غون ؤهه لِـ قغَا ؤن ً٩ىن اإلاترشر إلاىهب هاثب آعاءٍ مُاب٣ت آلعاء
هازبُه.

%44

%25
نعم

ال

%75

نعم

الك٩ل :03ؤن ً٨ىن الىاثب مً طوي الخبرة و الازخهام

ال

الك٩ل:04ؤن ً٨ىن الىاثب ؾُاؾُا مدترٞا
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%22

%53
ال

%47
ال

نعم

الك٩ل:05ؤن ًدمل الىاثب آعاء ؾُاؾُت مُاب٣ت للىازب

 /3في ماقغ الاهخماء ال٣بلي للىاثب:

%78

نعم

الك٩ل:06ؤن ًخمخ٘ الىاثب بممحزاث شخهُت واضخت
%13 %0

ان ا مثٌل ا قبلً شرط
ان ا مثٌل ا قبلً ٌس
شرطا
ا ى حد ما

الٛالبُت جبدض ًٖ ببغاػ ابىاء ٢بُلتها في مغا٦ؼ ال٣غاع مً
ؤظل الخًىة بالخٟغ ٙمً َغٞه لخل مكا٧ل ال٣بُلت
بيؿبت %64في خحن ؤنً %13ىٓغون بلى اإلاىيىٕ بك٫٪
وؿبي في خحن ؤنً %23غون ؤن الاهخماء ال٣بلي لِـ قغَا.

%23
%64

الك٩ل :07ماقغ الاهخماء ال٣بلي

 /4ماقغالىٖىص الاهخسابُت:

%1
مادٌ و ٌلجأا ٌها كل
ا م رشحون رغم ملزمه

ًغي %63مً اإلابدىزحن ؤن الىٖىص الاهخسابُت التي ؤُُٖذ
ؤزىاء الخملت مً ظاهب اإلاترشخحن هي ملؼمت ؤما وؿبت%36
ٞهي ٚحر ملؼمت،خُض ؤنبدذ ظل الهُئت الىازبت جغٌٞ
الخًىع بلى الخمالث الاهخسابُت بؿبب اؾخٗما ٫ال٨شحر مً
الىٖىص الاهخسابُت ،و التي في الٛالب ما ج٩ىن ُ مبالٞ ٜحها.

ملزم وٌجب ان
ٌحاسب علٌها

%0
%0
%36
%63

ال ادري

الك٩ل :15الىٖىص الاهخسابُت
/5ماقغ الاهخماء الخؼبي:
 %15.8مً ًا٦ضون بإهه ٧ان لهم اهخماء خؼبي
 %75.4ؤن لِـ لضحهم ؤي اهذماء خؼبي وِ٣ٞ
ٌك٩ل ؤٚلبُت اإلابدىزحن بيؿبت
في الؿاب،٤وَم ٌكحرون بلى خؼب ظبهت الخدغٍغ الىَجي ؤو بلى ؤخض ألاخؼاب التي جإؾؿذ ٖ٣ب الاهٟخاح الؿُاسخي وب٢غاع
الخٗضصًت الؿُاؾُت ،في خحن ؤنَ %65.2م ًهىجىن لهالر الصخو ولِـ الخؼب ٦ما ؤن ألاٚلبُت لها هٓغة ؽلبُت ججاٍ
ألاخؼاب وؤجها مجغص ؤبىا ١ومهاصع للثروة للبٌٗ وؤجها ال تهخم بخُلٗاتهم وؤجها جلجإ لهم  ِ٣ٞفي الاهخساباث بىٖىص ػاثٟت ٦ما
ؤجهم في الٗاصة ًىٓغون بلى ؤن الىسبت التي حؿحر ألاخؼاب هي مً الىسب الٟاؾضة .
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%16

%25

نعم

%75

ال

نعم

الك٩لَ: 20ل ل ٪اهخماء خؼبي

ال

%84

الك٩لَ :21ل ٧ان ل ٪في الؿاب ٤اهخماء خؼبي
%17
%35

ال

نعم

%65

ال

الك٩ل:22صا ٪ٗٞفي الخهىٍذ َى صٖم خؼب مٗحن

نعم

%83

الك٩لَ :23ل في عؤً ٪ألاخؼاب ج٣ىم بضوعَا اإلاىىٍ

: 2012
جدلُل اإلاُُٗاث :هخاثج الاهخساباث الدكغَُٗت
الىخاثج ظاءث ٧الخالي :
.27648
 خؼب الخجم٘ الىَجي الضًم٣غاَي ٞاػ بـ 6م٣اٖض بمجمىٕ ؤنىاث
.25306
 خؼب طبهت الخدغٍغ الىَجي ٞاػ بـ 6م٣اٖض بمجمىٕ ؤنىاث
 7596الٗضص ؤلاظمالي إلا٣اٖض الىالًت 14مٗ٣ض .
٢ اثمت الجؼاثغ الخًغاء بـ 2م٣اٖض بمجمىٕ ؤنىاث
 2012الدكغَُٗت واإلادلُت:
زالنت :خهُلت اهخساباث
ٖضص اإلاىخسبحنٖ( 677:ضص مىخسبي اإلاجالـ الكٗبُت البلضًت 630مىػًًٕ ٖلى 36بلضًت ٖضص مىخسبي اإلاجلـ الكٗبي الىالجي
 47مىخسب).
عثاؾت اإلاجالـ الكٗبُت البلضًت:
 خؼب ظبهت الخدغٍغ الىَجي 11مجلـ  -خؼب الخجم٘ الىَجي الضًم٣غاَي 15مجلـ. خؼب الخدال ٠الىَجي الجمهىعي 02مجلؿحن  -خؼب خغ٦ت الاهٟخاحٖ-01هض 54مجلـ.01 خغ٦ت مجخمٕ الؿلم - 01ظبهت اإلاؿخ٣بل - 01خغ٦ت الىٞا ١الىَجي.01 خؼب الخجضًض الجؼاثغي -01خؼب الٟجغ الجضًض -01الخغ٦ت الكٗبُت الجؼاثغٍت.01عثاؾت اإلاجلـ الكٗبي الىالجي:خؼب ظبهت الخدغٍغ الىَجي.
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ؤًٖاء اإلاجلـ الكٗبي الىَجي:
خؼب ظبهت الخدغٍغ الىَجي-06:خؼب الخجم٘ الىَجي الضًم٣غاَي06: خغ٦ت الجهًت٢ ًٖ( 01اثمت ج٨خل الجؼاثغ الخًغاء)  -خغ٦ت مجخم٘ الؿلم٢ ًٖ( 01اثمت ج٨خل الجؼاثغ الخًغاء).جىػَ٘ اإلاىخسبحن خؿب ألاخؼاب :
 /1اإلاجلـ الىالجي:
خؼب ظبهت الخدغٍغ الىَجي -16خؼب الخجم٘ الىَجي الضًم٣غاَي .16:خؼب الخغٍت والٗضا٫ة-07خؼب الٗما08. ٫ /2اإلاجالـ الكٗبُت البلضًت:
خؼب الخجم٘ الىَجي الضًم٣غاَي (ًٖ 189)RNDى  -خؼب ظبهت الخدغٍغ الىَجي (ًٖ 163 )FLNى .خؼب الخغٍت والٗضالت (ًٖ 36 )PLJى  -.خؼب الٗماًٖ 31 )PT( ٫ى . ظبهت اإلاؿخ٣بل (ًٖ 31 )FMى  -.الخغ٦ت الكٗبُت الجؼاثغٍت (ًٖ 29 )MPAى . خغ٦ت مجخم٘ الؿلم (ًٖ 20 )HMSى  -الجبهت الىَىُت الجؼاثغٍت (ًٖ 17 )FNAى .هخاثج الٟغيُت ألاولى:
 خًىع ال٣بُلت ال باليؿبت لالهخساباث الدكغَُٗت وال ختى اإلادلُت بإجها مغج٨ؼ ؤؾاسخي للخهىٖ ٫لى ألانىاث.عئوؽ ال٣ىاثم جدٓى ٢ىاثمهم بإ٦بر ٢ضع مً الانىاث في بلضًاث اهخمائهم ال٣بلي وج٨غعث م٘ ٧ل اإلاترشخحن ج٣غٍبا. صٖم ال٣بُلت مً قإهه ختى ع ٘ٞوكبت اإلاكاع٦ت ألبىائها م٣اعهت خُىما ال ًخىاظض ؤخض ؤبىاء ال٣بُلت في ال٣ىاثم ٞاليؿبت الجخٗضي٨ٖ %30ؿها خُىما ً٩ىن َىال ٪مغشر في جل ٪اإلاىُ٣ت.
 زغوط اإلاغؤة في الاهخساباث ً٩ىن وب٣ىة ختى في البلضًاث الىاثُت بهض ٝصٖم مغشر مٗحن مما ًغ ٘ٞوؿبت اإلاكاع٦ت ٖلى الغٚممً ؤجها مدآٞت اإلاغآة ال جسغط بال للًغوعة ال٣هىي.
هخاثج الٟغيُت الثاهُت:
*ؤْهغث الىخاثج الجهاثُت لالهخساباث الدكغَُٗت خًىع ألاخؼاب ال٣ىٍت خُض ٞاػ  RNDبـ 06م٣اٖض و  FLNبـ 06م٣اٖض و
الجؼاثغ الخًغاء بـ 02م٣اٖض.
*وؿبت اإلاكاع٦ت نىٗتها ألاخؼاب في بٌٗ اإلاىاَ٧ ٤الضوَـ اإلاجباعة ؾُضي باًؼٍض ٖحن الكهضاء.
*ؤهه َىال ٪ؤوُٖت زابخت ختى بٌٗ البلضًاث للخؼب مهما ٧ان اإلاغشر.
* ؤهه ًٓل الخؼب ٖلى الغٚم مً َكاقت بىاء ألاخؼاب في الجؼاتع،وٖلى الغٚم مً الاهخ٣اصاث ال٣ىٍت التي جىظه لؤلخؼاب بال
ؤهه ًٓل لها مىايلحها ومخٗاَٟحها ومىٗ٢ها وؤوُٖتها الشابخت.
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* ا٦ضث الاخؼاب ال٨بحرة خًىعَا ب٣ىة مً زال ٫هخاثجها ال٨بحرة وبالخالي نض ١الٟغيُت
هخاثج الٟغيُت الثالثت:
* ألاخؼاب ال٨بحرة ؤنبدذ بخضي قغوَها الاهخ٣اثُت في عؤؽ ال٣اثمت وؤصخاب اإلاغاجب ألاولى َى الثراء مً ؤظل يمان
ال٣ضعة ٖلى جدمل مهاعٍ ٠الخملت والتي ٌؿعى مً زاللها الخؼب الى يمان هجاخه وٞىػٍ بإ٦بر ٖضص مً اإلا٣اٖض ٩ٞان
طل.٪
* باجذ بخضي الىؾاثل ألاؾاؾُت في الدؿىٍ ٤لالهخساب هي اإلاا ٫مً زال ٫قغاء بٌٗ الظمم –قغاء ألانىاث
* ؤلاٚغاء الظي جدضزه الخملت لضي زانت الٟئاث ال٣ٟحرة.
* خالت اٚتراب ؾُاسخي واخباٍ لضي بٌٗ الٟئاث والظًً ٌك٩لىن وؿبت َامت مً ال٨خلت الهامخت.
هخاثج الٟغيُت الغابٗت:
*اإلاغ٦ؼ الاظخماعي وال٩اعٍؼما جلٗب صوعا َاما في الاهخساباث لِـ الٗامل الىحيص بل بمؿاٖضة ٖىامل ازغي
* تهمل ال٣ىاثم الاهخسابُت زانت مً َغ ٝؤخؼاب الخًىة ؤصخاب اإلاغ٦ؼ الاظخماعي ألؾباب مجها:
 زى ٝالُ٣اصاث الخؼبُت اإلادلُت ٖلى مىاٗ٢هم مً ؤصخاب اإلاغ٦ؼ الاظخماعي. ؤصخاب اإلاغ٦ؼ الاظخماعي اإلاغمى ١ال ٌكترون مىاٗ٢هم مً ال٣ىاثم وَظٍ الٓاٍ عة خضًشت ؤنبدذ حٗغٞها ألاخؼاب ال٨بحرةالُىم.
 هجاح ؤصخاب اإلاغ٦ؼ الاظخماعي في الاهخساباث ًض ٘ٞبُمىخهم بلى البدض ًٖ مىاَ ٘٢امت صازل َُا٧ل الخؼب.وَىال ٪الٗضًض مً اإلاالخٓاث خى ٫وؿبت اإلاكاع٦ت في الاهخساباث الدكغَُٗت واإلادلُت خُض هالخٔ ؤهيؿبت اإلاكاع٦ت في
المخلُت ؤٖلى ب٨شحر ًٖ وؿبت اإلاكاع٦ت في الاهخساباث الىُابُت وٍٓهغ طل ٪الجضو ٫ع٢م 34والجضو ٫ع٢م 35وؿبت اإلاكاع٦ت في
الدكغَُٗت 5بلضًاث ؤ٢ل مً%30
 17بلضًت بحن 30و 13- % 40بلضًت بحن 40و 01- %50بلضًت بحن 50و.% 60
ؤما اإلادلُت ال جىظض وؿبت ؤ٢ل مً.% 30
 30و%40
 50و%60

 5بلضًاث  40-و%50
 14بلضًت  60و%70

 8بلضًاث.
 6بلضًاث.

هخاثج الٟغيُت الخامؿت:
 240ولُمت.
*وكُذ الخملت الاهخسابُت 72ججمٗاث ٦بري 730-ججم٘ ول٣اء ظىاعي -
* ع٦ؼ الخُاب السخياسخي اإلادلي ٖلى 03مغج٨ؼاث -الاهخماء ال٣بلي  -الىٖىص الؼاثٟت  -اؾخٗما ٫قُىر الؼواًا .
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* مٗٓم اإلاترشخحن ؾىاءا الاهخساباث اإلادلُت ؤو الدكغَُٗت ال ًخ٣ىىن الخُابت وال ختى الخىاع الؿُاسخي وَظا ما ًجٗل
الخُاب الؿُاسخي اإلاباقغ ٚاثب زال ٫الخملت بال بطا ؤَغ مً َغ ٝقي اصاث وَىُت ؤو ألاُٖان وؤصخاب اإلاغا٦ؼ الاظخماُٖت
اإلاغمى٢ت ؤو قُىر الؼواًا.
وبالخالي ٖلى الغٚم مً خًىع الخُاب الؿُاسخي في الخملت ل٨ىه الٛاثب الخايغ ألهه ال ًازغ في نىاٖت ال٣غاع ال باليؿبت
للىازب وال الىسب.
الىخاثج:
مابحن الضعاؾت و جدلُل هخاثج الاهخساباث وؿذهخج :
 2012و في ٧ل الاهخساباث الؿاب٣ت.
) خًىع ال٣بُلت مُٗى ؤؾاسخي في الاهخساباث لٗب صوعٍ في الاهخساباث الدكغَُٗت
 2012الدكغَُٗت في والًت الجلٟت و ختى ٖلى مؿخىي وَجي ،و ٌٗض طل ٪ماقغا ؾلبُا ًىظع
) خًىع اإلاا ٫ب٣ىة في اهخساباث
ببضاًت صزى ٫اإلاا ٫ال٣ظع بلى ٖالم الؿُاؽًت .
) جلٗب ال٩اعٍؼما واإلااَالث الصخهُت للمغشر صوعا ؤؾاؾُا في اهخسابه مً َغ ٝالكٗب ال ؾُما في ؤوؾاٍ الهُئت
الىازبت اإلاشٟ٣ت وفي الخجمٗاث الؿ٨ىُت ال٨بري.
) لٗبذ ألاخؼاب ال٨بحرة الضوع ال٨بحر في حٗبئت ؤ٦بر ٖضص مً الهُئت الىازبت وجيكُِ ؤ٦بر ججمٗاث زانت (خؼب ظبهت
الذخغٍغ ،الخجم٘ الىَجي الضًم٣غاَي ،الجؼاثغ الخًغاء) وؤزبدذ بظل ٪صوع ألاخؼاب الؿُاؾُت في جُٟٗل اإلاكاع٦ت
الؿُاؾُت.
) لم ً ً٨لىىُٖت الخُاب الؿُاسخي ؤي مٟٗىٖ ٫لى حٗبئت الجماَحر في الاهخساباث صازل اإلاجخم٘ اإلادلي وطل ٪مً زال٫
بظغاء م٣اعهاث بحن ؤخؿً الخُاباث والىخاثج في الاهخساباث ٞال٨شحرًً ممً ؾإلىاَم بٗض بٌٗ الخجمٗاث ًٖ ٞدىي
الخُاب ٞهم ال ٌٗغٞىن ٖىه قِئا ٞدًىعَم ٧ان هم ؤظل اإلاغشر ؤو الخؼب ٞاألٚلبُت بما ميؿا٢ت وعاء ٢بُلتها ؤو خؼبها ؤو
مهالخها اإلااصًت ؤو شخو ً ً٨له الجمُ٘ الخ٣ضًغ والاخترام.
 )6احؿإ ال٨خلت الهامخت ٧ل ما ٧اهذ الاهخساباث بُٗضة ألازغ ٖلى ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلادلي (عثاؾُت حكغَُٗت اإلاجلـ الىالجي)
هدُجت يٗ ٠الش٣اٞت الؿُاؾُت.
زاجمت :
مً زال ٫الضعاؾت الىٓغٍت و اإلاُضاهُت لٗملُت اظخماُٖت ؾُاؾُت في بَاع جُٟٗل اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت و هي الاهخساباث
الىاججت ًٖ بعاصة الىسب ٝيالهٗىص الؿُاسخي ٣ٞض سجلذ ال٨شحر مً الخ٣اث ٤طاث ألاَمُت جخمشل ؤوال في يغوعة الاَخمام
باألهثروبىلىظُا الؿُاؾُت للمجخم٘ الجؼاثغي ٦مغخلت ؤولى لٟهم الخهىعاث الؿُاؾُت ٖلى اإلاؿخىي الٟٗل لال٢تراب
ؾىؾىلىظُت حٗخمض ٖلى بق٩الُاث و ٞغيُاث جخجاَل الٟاٖلحن الخُ٣ُ٣حن و ثزخهغ الٓاَغة الؿُاؾُت في ٖال٢ت آلُت
بؿُُت ،و ٢ض اؾخٗملىا لال٢تراب مً َظا اإلاىيىٕ اإلا٣ابلت ٦إصاة للبدض إلاا لها مً اوسجام و جىا ٤ٞو َبُٗت البدىر التي
تهض ٝالى بٖاصة بىاء الىا ٘٢الاظخماعي مً زال ٫اهخ٣اء الٗىانغ ألا٦ثر صاللت حؿمذ لغبِ بحن الخهىع و الٟٗل مً زال٫
الخمشل للٓاَغة اإلاضعوؾت.
و مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت وؿخيخج مضي وعي الكباب خاملي الكهاصاث الجامُٗت بًغوعة الاهخ٣ا ٫مً جإزحر البجى الخ٣لُضًت
(ال٣بلُت) و جد٨مها في ؾحروعة الاهخساباث بلى الاهخ٣ا ٫بلى البدض ًٖ ألامشل لالعج٣اء بالٟٗل الؿُاسخي و َظا الىعي َى
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ماؾُ٪ون ؤعيُت بلى ججاوػ ماوؿمُه جسل ٠ؾُاسخي ٌٗمل ٖلى بهخاط هسب في ال٨شحر مً ألاخُانٖ ،اظؼة ٖلى ؤصاء صوعَا
الدكغَعي ؤو الخمشُلي اإلاىىٍ بها ،و َظا ما ًاصي ٦ظل ٪بلى احؿإ صاثغة ال٨خلت الهامخت.
٢اثمت اإلاغاح٘ :
 -1ابً مىٓىع "،لؿان الٗغب" ،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة ،مهغ.
.1975
-2ابغاَُم مظ٧ىع" ،معجم الٗلىم الاحخماُٖت" ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب ،ال٣اَغة ،
.2005
 -3ؤخمض ػاًض ،الىسب الاحخماُٖت" ،مغ٦ؼ البدىر الٗغبُت و ؤلاٞغٍُ٣ت
 -4ؤخمض ػ٧ي بضوي ":معجم مهُلخاث الٗلىم الاحخماُٖت "،م٨خبت لبىان ،ؾاخت عٍاى الهلر ،بحروث .
-6

.1984
نالح مهِفى الٟىاٖ": ٫لم الاحخمإ البضوي"  ،ؾلؿلت ٦خب الاظخمإ و الخىمُت ٍ ،
.1995
َلٗذ ابغاَُم لُٟي ":الىٓغٍت اإلاٗانغة في ٖلم الاحخمإ" ،صاع ٚغٍب ،ال٣اَغة ،مهغ،

ٖ -7ماع بىخىف  ،مدمض مدمىص الظهِباث  " :مىاهج البدث الٗلمي و َغ ١اٖضاص البدىر" ،صًىان اإلاُبىٖاث ا٫ظامُٗت
1995
الجؼاثغ . ،1ٍ ،
2015
 -8مدمض ٖلي مدمض "،ؤنى ٫الاحخمإ الؿُاس ي الؿُاؾت و اإلاجخم٘ في الٗالم الثالث" ،صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت .،
 ،1999ال٩ىٍذ .
 -9مدمض جىَُل ٞاًؼ الؿُٗضٖ"،لم الاحخمإ الؿُاس ي "،م٨خبت الٟالح لليكغ و الخىػَ٘، ٍ ،
. 1963
 -10مدمض ٖاَُٚ ٠ض ٢"،امىؽ ٖلم الاحخمإ " ،صاع اإلاٗاع، ٝمهغ،
.1990
-11مدمض الؿىٍضيٖ"،لم الاحخمإ الؿُاس ي ،مُضاهه وً٢اًاٍ" ،الجؼاثغ،
 -12مهُٟى ٖمغ الخحر" ،م٣ضمت في مباصت وؤؾـ البدث الاحخماعي"  ،ميكىعاث الجامٗت اإلاٟخىخت َ ،غابلـ،3ٍ ،
. 1995
. 2006
 -13مىعَـ اهجغؽ ":مىهجُت البدث الٗلم في الٗلىم ؤلاوؿاهُت" ،صاع ال٣هبت لليكغ،
1974
-14هبُل جى ٤ُٞالؿمالىَي" :البىاء الىٓغي لٗلم الاحخمإ"  ،ال٣اَغة.،
15- ADDI (L) L’impasse du populisme Edition ENAL Alger 1990 .
16- WEBER (M) le savant et le politique. Edition ENAL Alger 1991 .
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ؤؾباب الٗى ٠في اإلاالٖب مً وحهت هٓغ اإلاغاَ٣حن
صعاؾت مُضاهُت لبٌٗ اإلاغاَ٣حن مً الخٗلُم الثاهىي ببىؾٗاصة-ص .بىصعبالت مدمض /حامٗت،مدمض بىيُا ٝباإلاؿُلت  -ؤ.خغػلي خؿحن/حامٗت مدمض زًُغ ببؿ٨غة

ملخو :
الػالذ ْاَغة الٗى ٠ؤو ما ًُلٖ ٤لحها بالكٛب الجماَحري ّاَغة واؾٗت الاهدكاع في ّ
٧ل اإلاالٖب الغٍايُت ،وَظٍ الٓاَغة
لِؿذ ظضًضة ٖلى اإلاُضان الغٍاضخي و ُٞه ،وبهما هي ْاَغة ٢ضًمت ٢ضم اإلاىاٞؿاث الغٍايُت،ل ً٨الجضًض ُٞه آلان حٗضص
مٓاَغ الٗى ٠والكٛب وحٛحر َبُٗخه،خُض ؤنبدذ َظٍ الٓاَغة جسغط ًٖ خضوص اإلاالٖب ٞ ،ىجض الجماَحر الغٍايُت
جإزظ اهٟٗالها الاًجابي ؤو الؿلبيٞ ،بٗض الٟىػ ً٩ىن الٟغح بُغٍ٣ت ٚحر خًاعٍت ،بما باالٖخضاء ٖلى آلازغًٍ ،وبلخا ١ألاطي
والًغع بهم ؤو بممخل٩اتهم،و٢ض جضوم الٓاَغة ؤًاما وؤقهغا ،وختى ؾىىاث.
ٞالض اؾت الخالُت خاولذ الى٢ىٖ ٝلى ؤؾباب َظا الضماع الاظخماعي الكامل،وجىنلذ بلى ّ
ؤن ألاؾباب التي جاصي بلى َظا
ع
ّ
زم الخّ ٩
الٗى ،٠وخؿب الُٗىت اإلاؿتهضٞت ؤن ا٦بر مدؿبب ٞحها َى الجمهىع ؤي ألاههاعّ ،
ام،زم الالٖبىن ؤهٟؿهم ٦،ما جغي
الُٗىت ؤن َىا ٥ؤؾبابا حٗىص لل٣ىاهحن اإلاُب٣ت في اللٗبت وإلاخىاولي اإلاسضعاث و اإلاهلىؾاث وزهىنا ٖىض اخخ٩ا٦هم
ّ
ّ
باإلاىانغًٍّ ،
اإلاضعبحن،زم للٟغ ١الكغَُت،ل٨جهم ٢لت.
زم
-1ؤلاق٩الُت:
٧اهذ الغٍايت والػلذ وكاَا ٨ٞغٍا و بضهُا و هٟؿُا واظخماُٖا وؤزالُ٢ا٨ٞ،شحرا ما وؿم٘ بالغوح الغٍايُت التي جىضع بحن
الٖبي ؤو مخٟغجي َظٍ اللٗبت الُىم،وؤنبدذ مً الٓىاَغ الاظخماُٖت ؤن يزغط ال٩ل ٞغخا مؿخبكغا بٗض الاهتهاء مً م٣ابلت
ما.
ّ
بن الٗضوان و الكٛب ْاَغة ٖاإلاُت حٗاوي مىه ٧ل الضو،٫ل ً٨مً واظبىا ٦باخشحن ًجب ؤن ًىهب اَخمامىا ٖلى ألاؾباب
الخُٟت وعاءٍ وما ٌٛظًه،وَظا مً زال ٫الاخخ٩ا ٥بالكغٍدت الٗاملت في اإلاُضان ال٨غوي ووؾُه وَى(اإلاالٖب)،بجهم قغٍدت
اإلاغاَ٣حن (َلبت الجهاجي زاهىي) ،لظل ٪ظاءث َظٍ الضعاؾت اإلاُضاهُت لخبدض في ؤؾباب الٓاَغة مً وظهت هٓغَم وبخؿاؾهم
بُبُٗت اإلاى،٠٢ألجهم ظؼء ال ًخجؼؤ مىه ٖ،لى بزغ َظا ٧اهذ الدؿائالث ٧الخالي:
 -2حؿائالث الضعاؾت:
 َل َىاٞ ٥غو ١بحن مخىؾِ الُٗىت و اإلاذوؾِ الٟغضخي في الىٓغة للٗى ٠صازل اإلاالٖب؟َل َىاٞ ٥غو ١بحن اإلاغاَ٣حن في هٓغتهم للٗى ٠صازل اإلاالٖب خؿب مخٛحر ّالؿً؟
 َل َىاٞ ٥غو ١بحن اإلاغاَ٣حن في هٓغتهم للٗى ٠صازل اإلاالٖب خؿب مخٛحر الكٗبت الضعاؾُت؟ َل َىاٞ ٥غو ١بحن اإلاغاَ٣حن في هٓغتهم للٗى ٠صازل المالٖب خؿب مخٛحر الجيـ؟َ -ل َىاٞ ٥غو ١في ألاؾباب التي جغاَا الُٗىت خؿب هٓغتهم للٗى ٠في اإلاالٖب؟
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-3زهاثو ُٖىت الضعاؾت٧ :اهذ الُٗىت خؿب الجضو ٫الخالي :
الجضو ٫ع٢مً 01:بحن زهاثو ُٖىت الضعاؾت
الجيـ

الكٗبُت الضعاؾُت

اإلاخٛحراث

ط٦ىع

بهار

آصاب و
ٞلؿٟت

ج٣جي
عٍاض ي

الٗضص

70

30

15

20

∑

ِّب
الؿً

100

ٖلىم
حؿُحر
وا٢خهاص ججغٍبُت
54

11

 17ؾىت

18
ؾىت

ؤ٦بر مً 18
ؾىت

33

40

27

100

100
حضوُ٢ :02 ٫م هٓغة الُٗىت لىبظ الٗى ٠خؿب الجيـ

ن

صعحا
ث

حً
ؽ

ن صعحاث حيـ ن صعحاث حيـ ن صعحاث حيـ

ن

صعحاث حيـ

1

26

2

21

30

2

41

20

1

61

35

1

81

35

1

2

31

2

22

27

2

42

34

1

62

35

1

82

31

1

3

32

2

23

32

2

43

30

1

63

35

1

83

34

1

4

35

2

24

35

2

44

35

1

64

33

1

84

33

1

5

31

2

25

34

2

45

35

1

65

34

1

85

34

1

6

31

2

26

35

2

46

35

1

66

32

1

86

33

1

7

34

2

27

35

2

47

30

1

67

32

1

87

35

1

8

32

2

28

32

2

48

34

1

68

34

1

88

35

1

9

33

2

29

35

2

49

31

1

69

34

1

89

33

1

1
0

32

2

30

34

2

50

32

1

70

35

1

90

32

1

1

30

2

31

35

1

51

31

1

71

35

1

91

34

1
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1
1
2

29

2

32

35

1

52

34

1

72

35

1

92

35

1

13

34

2

33

35

1

53

32

1

73

35

1

93

33

1

1
4

33

2

34

34

1

54

32

1

74

30

1

94

35

1

1
5

31

2

35

35

1

55

33

1

75

32

1

95

31

1

1
6

33

2

36

35

1

56

31

1

76

35

1

96

34

1

1
7

30

2

37

31

1

57

31

1

77

31

1

97

33

1

1
8

33

2

38

35

1

58

34

1

78

31

1

98

32

1

1
9

32

2

39

34

1

59

31

1

79

35

1

99

34

1

2
0

25

2

40

27

1

60

31

1

80

27

1

100

33

1

الترمحز  1 :ـ ـ ط٦غ  2 ،ـ ـ ؤهثى.
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حضوُ٢:03 ٫م هٓغة الُٗىت لىبظ الٗى ٠خؿب الكٗبت .
ن
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

صعحاث
35
32
35
31
33
32
34
35
33
31
34
33
32
34
33
31
35
27
35
31

ف
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

ن
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

صعحاث ف ن
41 2
34
42 2
33
43 2
34
44 2
33
45 2
35
46 2
35
47 2
31
48 2
31
49 2
32
50 2
31
51 2
34
52 2
32
53 2
32
54 2
33
55 2
31
56 3
35
57 3
35
58 3
35
59 3
35
60 3
27

صعحاث
20
34
30
26
31
32
30
35
35
35
35
33
34
32
32
34
34
31
34
35

ف
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ن
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

صعحاث ف ن
81 4
35
82 4
35
83 4
30
84 4
34
85 4
31
86 4
35
87 4
35
88 4
34
89 4
35
90 4
35
91 4
35
92 4
31
93 4
34
94 4
35
95 4
31
96 4
31
97 4
34
98 4
32
99 4
33
100 4
32

الترمحز 1 :ـ آصاب و ٞلؿٟت  2 ،ـ ج٣جي عٍاض ي  3 ،ـ حؿُحر و ا٢خهاص  4 ،ـ ٖلىم ججغٍبُت
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صعحاث
30
29
34
33
31
33
30
33
32
25
30
27
32
35
34
35
35
32
35
34

ف ـ الكٗبت.

ف
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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ّ
الؿً ن
ن صعظاث
21 1
35
1
22 1
34
2
23 1
31
3
24 1
31
4
25 1
31
5
26 1
30
6
27 1
26
7
28 1
31
8
29 1
32
9
30 1
35 10
31 1
35 11
32 1
35 12
33 1
32 13
34 1
30 14
35 1
33 15
36 1
33 16
37 1
27 17
38 1
32 18
39 1
35 19
40 1
35 20
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ِّب
الؿً
حضوُ٢: 04 ٫م هٓغة الُٗىت لىبظ الٗى ٠خؿب
ّ
ّ
ّ
ّ
الؿً
الؿً ن صعظاث
الؿً ن صعظاث
الؿً ن صعظاث
صعظاث
3
32
81
2
35 61 2
35 41 1
32
3
35
82
2
34 62 2
34 42 1
34
3
32
83
2
34 63 2
33 43 1
31
3
33
84
2
31 64 2
34 44 1
32
3
31
85
2
35 65 2
35 45 1
35
3
31
86
2
35 66 2
20 46 1
35
3
32
87
2
31 67 2
35 47 1
35
3
31
88
2
34 68 2
34 48 1
35
3
33
89
2
34 69 2
35 49 1
32
3
27
90
2
32 70 2
30 50 1
35
3
35
91
2
34 71 2
25 51 1
35
3
34
92
2
35 72 2
32 52 1
33
3
27
93
2
30 73 2
33 53 1
35
3
35
94
3
32 74 2
30 54 2
33
3
31
95
3
34 75 2
31 55 2
34
3
34
96
3
33 76 2
34 56 2
33
3
35
97
3
31 77 2
29 57 2
31
3
35
98
3
34 78 2
31 58 2
35
3
30
99
3
33 79 2
34 59 2
32
3
34 100 3
32 80 2
33 60 2
35
الترمحز  1 :ـ  17ؾىت  2 ،ـ  18ؾىت  3 ،ـ ؤ٥بغ مً  18ؾىت
-4ؤؾباب الٗى ٠في اإلاالٖب خؿب ُٖىت الضعاؾت :
حضوً :05 ٫بحن ؤؾباب الٗى ٠خؿب هٓغة الخالمُظ اإلاغاَ٣حن.

ألاؾباب
اإلا٣ترخت

الجمهىع الالٖبىن الخ٩ام ال٣ىاهحن اإلاضعبىن ؤزغي اإلاجمىٕ

الٗضص

57

06

27

05

02

03

100

اليؿب

%57

%06

%27

%05

%02

%03

%100
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 -5اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت للُ٣م:
* جٟؿحر الضاللت ؤلاخهاثُت :بطا ٧اهذ ُ٢مت ٞ α ≥ Sigهي ٚحر صالت بخهاثُا ،ؤي ال جىظض ٞغو ١ؤو ٖال٢ت،وبطا ٧اهذ < Sig
( αؤنٛغ جماما) ٞ،هي صالت بخهاثُا ،ؤي جىظض ٞغو ١ؤو ٖال٢ت ( (
حضوً 06: ٫بحن بخهاء اإلاجمىٖت الىاخضة
الخُإ اإلاُٗاعي

الاهدغا ٝاإلاُٗاعي

اإلاخىؾِ الخؿابي

ن

.256

2.561

32.62

100

الضعحاث ال٩لُت

حضوً 07:٫بحن ازخباع الٟغو"١جا" إلاجمىٖت واخضة م٣اعهت باإلاخىؾِ الٟغض ي.

ُ٢مت اإلاخىؾِ الٟغض ي= 21
95%مؿخىي الث٣ت
ُ٢م ٖلُا

ُ٢م صهُا

12.13

11.11

ٞغو ١اإلاخىؾُاث Sig.مؿخىي الضاللت صعحاث الخغٍت

.000

11.620

ازخباع "جا"

99

45.364

32.62
جدلُل هخاثج الجضولحن 06و : 07هالخٔ الىخاثج اإلابِىت في الجضولحن 06و 07وهي ُ٢مت اإلاخىؾِ الخؿابي اإلادؿىب
ؤ٦بر ب٨شحر مً اإلاخىؾِ الظي اٞتريه الباخشان(وَى مخىؾِ الاؾخبُان)٦،ما ّ
 0.000ألا٢ل مً
ؤن ُ٢مت مؿخىي الضاللت=Sig
ًا
بخهاثُا.
،0.01وهي صا٫
 0.01و
 αبُ٣مخحها
جٟؿحر الىخاثج :ه٣ى ٫ؤن ما اٞتريه الباخشان ُ٣٦مت للمخىؾِ الٟغضخي ( )21لىٓغة الُٗىت اإلاؿتهضٞت ٧ان ا٢ل ب٨شحر مما
 0.000في ازخباع الٟغوT test١
خ٣٣خه الُٗىت،وَظا ًٓهغ ظلُا في ُ٢مت مؿخىي الضاللت=Sig
وبطل ٪ه٣ى :٫ؤهه جىحض ٞغو٦ ١بحرة بحن هٓغة الُٗىت للٗى ٠صازل اإلاالٖب و بحن اإلاخىؾِ الٟغض ي لهالر ُٖىت
اإلاغاَ٣حن الظًً جمذ ٖليهم الضعاؾت،بظلٞ ٪هم ًيبظون الٗى،٠وال ًدبظوهه،بالغٚم مً ؤن َىاٞ ٥يهم ومنهم مً ً٣ىم
به،ل٧ ً٨اججاٍ هٟس ي واحخماعي َى مغٞىى.
حضوً :08 ٫بحن ً١م بخهاء اإلاجمىٖت إلاخٛحر الجيـ لُٗىت الُلبت (نهاجي زاهىي).

.1حرزرل حسٌن،")2014(،المكانة السوسيومترية وعالقتها بالتكيف الدراسي"،رسالة ماجستًن غ/م،اجلزائر :جامعة بسكرة،ص.80،
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الخُإ اإلاُٗاعي

الاهدغا ٝاإلاُٗاعي

اإلاخىؾِ الخؿابي

ن

الجيـ

.297

2.484

32.94

70

ط٦ىع

.479

2.623

31.87

30

بهار

حضوً: 09٫بحن ُ٢مت ازخباع"جا" الٟغو ١لُٗيخحن مؿخ٣لخحن إلاخٛحر الجيـ لُٗىت الُلبت (نَاجي زاهىي)

الخجاوـ

ازخباع "جا" لٟغو ١اإلاخىؾُاث

1.076

.062

52.335

1.910

ٖلُا

صهُا

ٞغ ١الاهدغاٝ

.054

98

1.952

مؿخىي الث٣ت95%

ٞغ ١اإلاخىؾِ

 Sig.مؿخىي.ص

صعحاث
الخغٍت

ازخباع
"جا"

2.170

-.018-

.551

1.076

2.207

-.054-

.563

Sig

ازخباع
""ٝ

.628

.237

اٞتراى
الدؿاوي
اٞتراى
الاحؿاوي

جدلُل هخاثج الجضولحن  08و : 09
، 31.87و٦ظا مؿخىي
 32.94و
مً زال ٫الىخاثج ؤٖالٍ في الجضولحن 08و 09ومً ُ٢م اإلاخىؾُحن الخؿابُحن اإلاخ٣اعبحن ظضا
.0.05
 0.01و
الضاللت  Sig=0.054الٛحر صا ٫بخهاثُا،ألهه ا٦بر مً  αبُ٣مخُه
ج٠ؾحر الىخاثج:
مما ؾبً ٤م ً٨ال٣ى ٫ؤن َظٍ الُ٣م جضٖ ٫لى ؤهه ال جىحض ٞغو ١بحن الجيؿحن في الىٓغة الٗامت للٗى ٠صازل اإلاالٖب،
وبُ٣م ٖالُت جيبظٍ ٨ٞ،ال الىىٖحن ال ًغٍض اهدكاع الٗى ٠في اإلاالٖب.
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حضوً :10 ٫بحن ُ٢م ؤلاخهاء الىنٟي خؿب مخٛحر الكٗبت الضعاؾُت لُٗىت الِلبت (نهاجي زاهىي)

الخض
ألا٢ص ى

الخض
ألاصوى

ٞانل الث٣ت95%
ُ٢م ٖلُا

ُ٢م صهُا

ر.مُٗاعي اهدغا.ٝم مخىؾِ.ح

ن

35

31

33.88

32.38

.350

1.356

33.13

15

آصاب وٞلؿٟت

35

27

33.44

31.56

.450

2.013

32.50

20

ج٣جي عٍاض ي

35

20

34.18

27.64

1.468

4.867

30.91

11

حؿُحر وا٢خهاص

35

25

33.49

32.25

.307

2.257

32.87

54

ٖلىم ججغٍبُت

35

20

33.13

32.11

.256

2.561

32.62

100

اإلاجمىٕ

حضوً: 11 ٫بحن ُ٢م ازخباع جدلُل الخباًً " ANOVA"ٝإلاجمىٖت واخضة إلاخٛحر الكٗبت
الضعاؾُت لُٗىت الُلبت (نهاجي زاهىي)

Sigمؿخىي
الضاللت

""ٝ

.107

2.090

مخىؾِ اإلاغبٗاث صعحاث مجمىٕ اإلاغبٗاث
الر عٍت
13.275

3

39.825

بحن اإلاجمىٖاث

6.351

96

609.735

صازل اإلاجمىٖاث

99

649.560

اإلاجمىٕ

جدلُل هخاثج الجضولحن  10و : 11
مً زال ٫الىخاثج ؤٖالٍ في الجضولحن 10و 11ومً ُ٢م اإلاخىؾُاث الخؿابُت واإلاخ٣اعبت ظضا ؤًًا ُٞما بُجها ،و٦ظا مؿخىي
 0.05وَى ٚحر صا ٫بخهاثُا ؤًًا.
 0.01و
الضاللت  Sig=0.107ألا٦بر مً  αبُ٣مخُه
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جٟؿحر الىخاثج:
مما ؾبً ٤م ً٨ال٣ى ٫ؤن َظٍ الُ٣م جضٖ ٫لى ؤهه ال جىحض ٞغو ١بحن الكٗب الضعاؾُت في هٓغة الُلبت اإلاغاَ٣حن للٗى٠
صازل اإلاالٖب ٦ظل.٪
ِّب
الؿً لُٗىت الُلبت (نهاجي زاهىي)
حضوً :12٫بحن ُ٢م ؤلاخهاء الىنٟي خؿب مخٛحر
الخض الخض
ألا٢ص ى ألاصوى

ٞانل الث٣ت95%
ُ٢م ٖلُا

ُ٢م صهُا

ر.مُٗاعي اهدغا.ٝم مخىؾِ.ح

ن

35

26

33.63

31.94

.415

2.382

32.79

33

17ؾىت

35

20

33.55

31.65

.469

2.968

32.60

40

18ؾىت

35

27

33.30

31.59

.418

2.172

32.44

27

ا٦بر مً 18ؾىت

35

20

33.13

32.11

.256

2.561

32.62

100

Total

ِّب
الؿً لُٗىت
حضوً :13 ٫بحن ُ٢م ازخباع جدلُل الخباًً " ANOVA"ٝإلاجمىٖت واخضة إلاخٛحر
الضعاؾت

Sigمؿخىي
الضاللت
.876

" "ٝمخىؾِ اإلاغبٗاث
.133

صعحاث
الخغٍت

مجمىٕ اإلاغبٗاث

.889

2

1.778

بحن اإلاجمىٖاث

6.678

97

647.782

صازل اإلاجمىٖاث

99

649.560

اإلاجمىٕ

جدلُل هخاثج الجضولحن 12و : 13مً زال ٫الىخاثج اإلابِىت في الجضولحن 12و 13ومً ُ٢م اإلاخىؾُاث الخؿابُت اإلاخُاب٣ت
 0.05وَى ٚحر صا ٫بخهاثُا ٦ظل.٪
 0.01و
،و٦ظا مؿخىي الضاللت  Sig=0.876ألا٦بر مً  αبُ٣مخُه
جٟؿحر الىخاثجً :م ً٨ال٣ى ٫ؤن َظٍ الُ٣م جا٦ض ٖلى ؤهه ال جىحض ٞغو ١بحن مسخل ٠ألاٖماع الؼمىُت للمغاَ٣حن في هٓغتهم
للٗى ٠صازل اإلاالٖب ؤًًا.
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حضوً 14: ٫بحن ُ٢م الخ٨غاعاث ألؾباب الٗى ٠صازل اإلاالٖب مً وحهت هٓغ الُٗىت
الٟٗلُت

ج٨غاعاث مخىٗ٢ت

ج٨غاعاث مكاَضة

ؤؾباب الٗى٠

40.3

16.7

57

ؤؾباب الٗى ٠جغح٘ للجمهىع

-10.7-

16.7

6

ؤؾباب حٗىص لالٖبحن

10.3

16.7

27

ؤؾباب حٗىص للخ٩ام

-11.7-

16.7

5

ؤؾباب حٗىص لل٣ىاهحن

-14.7-

16.7

2

ؤؾباب حٗىص للمضعبحن

-13.7-

16.7

3

ؤؾباب حٗىص ألمىع ؤزغي

100

اإلاجمىٕ

حضوً :15 ٫بحن ازخباع ٧" Khi-deuxا "²للٟغو ١بحن الخ٨غاعاث ألؾباب الٗى ٠في اإلاالٖب لُٗىت الُلبت

ؤؾباب الٗى٠
143.120a

ازخباع "٧ا"²

5

صعحاث الخغٍت

.000

Sigمؿخىي الضاللت

جدلُل هخاثج الجضولحن 14و : 15مً زال ٫الىخاثج اإلابِىت في الجضولحن 14و 15ومً ُ٢م الخ٨غاعاث اإلاخباٖضة ظضا ،و٦ظا
 0.05وَى صا ٫بخهاثُا.
 0.01و
 Sig=0.000ألا٢ل مً  αبُ٣مخُه
مؿخىي الضاللت
جٟؿحر الىخاثجً :م ً٨ال٣ى ٫ؤهه جىحض ٞغو ١بحن مسخل ٠ألاؾباب لهالر ألا٦بر ج٨غاعا و َى الجمهىع،و َى ما ُٖبر ٖىه
بيؿبتً، %57لُه الخ٩ام بيؿبت ،%27زم جخىبلى ألاؾباب بيؿب ٢لُلت خؿب ما ٖبرث ٖىه الُٗىت اإلاضعوؾت (َلبت الجهاجي
بشاهىٍت ػٍغي بً مىاص ببىؾٗاصة –الجؼاثغ).
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 -6جٟؿحر الىخاثج ٖلى يىء حؿائالث الضعاؾت:
 -1-6الخظ٦حر بالدؿائالث:
َ -1-1-6ل َىاٞ ٥غو ١بحن مخىؾِ الُٗىت و اإلاخىؾِ الٟغضخي في الىٓغة لل٘ه ٠صازل اإلاالٖب؟
َ -2-1-6ل َىاٞ ٥غو ١بحن اإلاغاَ٣حن في هٓغتهم للٗى ٠صازل اإلاالٖب خؿب مخٛحر ّ
الؿً؟
َ -3-1-6ل َىاٞ ٥غو ١بحن اإلاغاَ٣حن في هٓغتهم للٗى ٠صازل اإلاالٖب خؿب مخٛحر الكٗبت الضعاؾُت؟
َ -4-1-6ل َىاٞ ٥غو ١بحن اإلاغاَ٣حن في هٓغتهم للٗى ٠صازل اإلاالٖب خؿب محٛحر الجيـ؟
َ -5-1-6ل َىاٞ ٥غو ١في ألاؾباب التي جغاَا الُٗىت خؿب هٓغتهم للٗى ٠في اإلاالٖب؟
-2-6زالنت الىخاثج :ؤْهغث الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها بٗض ظم٘ البُاهاث و مٗالجتها بخهاثُا بـ spss, 20 :وخؿب الجضاو٫
اإلاغجبت مً 05ختى الجضو 15٫ماًلي:
 -1-2-6جىظض ٞغو ١بحن ما خ٣٣خه الُٗىت مً مخىؾِ خؿابي في هٓغتها للٗى ٠صازل اإلاالٖب و بحن ما اٞتريه الباخشان
لهالر الُٗىت .
 -2-2-6ال جىظض ٞغو ١بحن اإلاغاَ٣حن في هٓغتهم للٗى ٠صازل اإلاالٖب خؿب مخٛحر ّ
الؿً.
 -3-2-6ال جىظض ٞغو ١بحن اإلاغاَ٣حن في هٓغتهم للٗى ٠صازل اإلاالٖب خؿب مخٛحر الك٘بت الضعاؾُت.
 -4-2-6ال جىظض ٞغو ١بحن اإلاغاَ٣حن في هٓغتهم للٗى ٠صازل اإلاالٖب خؿب مخٛحر الجيـ.
َ -5-2-6ىاٞ ٥غو ١في ألاؾباب التي جغاَا الُٗىت خؿب هٓغتهم للٗى ٠في اإلاالٖب لهالر الجمهىع زم الخ٩ام.
زالنت الضعاؾت:
ؤقاع بٌٗ اإلااعزحن في اإلاجا ٫الغٍاضخي بلى ؤهه مهظ ؤن وظضث الغٍايت ٧ان الٗضوان والٗى ٠مالػمحن لها ؾىاء في ؤلٗاب
ؤلاٚغٍ ٤ال٣ضامى ؤو الغومان ؤو مباعػاث ال٣غون الىؾُى( (
بطن الًُ٣ت لِؿذ ولُضة الُىم ،بل لها ظظوع جاعٍسُت ٖمُ٣ت،عٚم َظا ًجب مداعبت َظا الٗى ٠ب٩ل ؤق٩ا ٫الخدًغ و
الٗلمٞ،الض اؾت الخالُت ؤْهغث في َُاتها ّ
ؤن جالمُظ الجهاجي لشاهىٍت ػٍغي بً مىاص ببىؾٗاصة بالجؼاثغ زال ٫اإلاىؾم الضعاسخي
ع
ُ
ُ
،2014و الظًً ٌٗخبرون مغاَ٣حن خُض جتراوح ؤٖماعَم الؼمىُت بحن 19-17ؾىتً ،يبظون الٗى ٠صازل اإلاالٖب بإي ق٩ل مً
ألاق٩ا،٫وٍغون ؤهه ؾلىٚ ٥حر خًاعي،وَظا ؤمغ بًجابي ظضا٦،ما وٗخبعٍ وُٖا لضحهم ،بٗ٨ـ ما جىنلذ بلُه صعاؾت
 )2007و الظي ً٣ى ٫في صعاؾخهٖ :ضم وحىص وعي بحن الجماَحر " اخخلذ اإلاغجبت ألاولى بيؿبت مئىٍت (
الض٦خىع عمؼي حابغ(
)( (89.5 %
((1عالوي  ،زلمد  ،)2002( ،علم نفس التدريب والمنافسة الرياضية" ،دار الفكر العريب  ،القاىرة،ص.36

((2رمزي ،جابر"،)2007(،العنف الرياضي في المالعب الفلسطينية"،رللة اجلامعة اإلسالمية ،سلسلة الدراسات اإلنسانية،اجمللد
اخلامس عشر ،العدد الثاين ،يونيو،2007ص  1109 -ص .1132
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في َظٍ الضعاؾت ؤًًا ًم ً٨اؾخٛالَ ٫ظا اإلاى ٠٢للجمهىع(الخالمُظ اإلاغاَ٣حن ُٖىت الضعاؾت) ،في ػعٕ عوح هبظ الٗى ٠بحن
آزغًٍ مً هٟـ الكغٍدت في ؤما ً٦ؤزغي ٦،ما ؤْهغث الضعاؾت الخالُت ؤًًاٖ ،ضم وظىص ٞغو ١في َظٍ الىٓغة خؿب
ّ
والؿً،وَظا صٖم بيافي ،له وػهه إلاا ؾب ٤ط٦غٍ.
مخٛحراتها و هي الجيـ و الكٗبت الضعاؾُت
ؤما ًٖ ألاؾباب التي جاصي بلى َظا الٗى ٠وخؿب الُٗىت المؾتهضٞت ٞتري ؤن ا٦بر مدؿبب ٞحها َى الجمهىع ؤي ألاههاع
،)1997خُض ً٣ى :٫جغجبِ ْاَغة الٗى ٠في مالٖب ٦غة ال٣ضم
وَظٍ الىخاثج جخ ٤ٟم٘ ما ظاء به مدمض خؿً ٖالوي(
بمك٩لت حٗهب ألاههاع  ،...خُث ًاصي بلى ٦ثحر مً الخىاصر والى٢اج٘  .لظا ٌٗخبر مً ؤَم ألاؾباب اإلااصًت بلى ّاَغة
الٗى ٠في اإلاالٖب( (.
٦ما ؤن ّ الكغٍدت اإلاؿتهضٞت في َظا الٗى ٠هي ٞئت اإلاغاَ٣حن ،وَظا ما ؤزبدخه صعاؾاث ٞىػٍت ٖبض الؿخاع ب٣ىلها :وجٓهغ
َظٍ ألاٖغاى زانت ٖىض اإلاغاَ ٤خُث ًالخٔ ٖليهم الخمغص والثىعة يض مهاصع الؿلُت الثالر ألاؾغة اإلاجخم٘
اإلاضعؾت ألهه خؿب اٖخ٤اص اإلاغاَ ٤ؤن اإلاضعؾت هي امخضاص لؤلؾغة التي جدض مً خغٍخه لظلً ٪ثىع ٖلى ٧ل ما ًدُِ به،
للخٗبحر ًٖ ما ًسخلج في هٟؿه مً شخىاث اهٟٗالُت  ،خُث جترحم َظٍ الاهٟٗاالث في ق٩ل ؾلىُ٦اث ٖىُٟت ججٗله ًًغ
هٟؿه وآلازغًٍ٦ ،ىن َظٍ ألاٖغاى جٓهغ في نىعة ؤولُت زم جخدى ٫بلى ؾلىٖ ٥ىُ ٠مًاص للؿلى ٥الاحخماعي ( (.
وما اإلاالٖب الا مجاالث للخىِٟـ الاهٟٗالي .و زاوي ؾبب لها مباقغة َم الخ٩ام،وزالض ؾبب َم الالٖبىن ؤهٟؿهم ،وَظا ما
)1984ب٣ىلهً:إحي في م٣ضمتها الجمهىع والالٖبىن والخ٩ام( (.
ًخ ٤ٟم٘ صعاؾت مدمض زحر (
ُ
وَظا إلاا ًدضر مً مىاوقاث بِىهم جلهب اإلالٗب ٧له٦،ما جغي الُٗىت ؤن َىا ٥ؤؾباب حٗىص لل٣ىاهحن اإلاُب٣ت في اللٗبت و
لبٌٗ الخهغٞاث ممً ًدىاولىن اإلاسضعاث و اإلاهلىؾاث  ،وَظا مً زال ٫اخخ٩اَ ٥االء اإلاضمىحن باإلاىانغًٍ ؤو الٗ٨ـ
ٞخدضر ال٩اعزت بحن اإلاخٟغظحن باؾم ال٣ىمُت و اإلادلُت و ما بلى طل٦،٪ما ا٢ترح ألاٞغاص الاخهاثُىن ؾببا آزغ ٌٗىص بلى
اإلاضعبحن وَظا خؿب اإلا٣ابالث مٗهم ؤجهم ًغظٗىن طل ٪للخُت ٚحر اإلاد٨مت ؤو ٖضم ب٢دام بٌٗ الالٖبحن الجماَحرًحن ؤو
ٚحر طل ٪وهي وؿبت يئُلت.
ا٢تراخاث الضعاؾت :ج٣ترح الضعاؾت ما ًلي:
 -1مً ألاَمُت اؾخسضام بغامج الخىُٖت الجماَحرًت ٗ٦امل مؿاٖض في ج٣لُل ؾغٖت ال٣ابلُت لالؾدشاعة ( (.
 -2اؾدشماع َظٍ اإلاُى ٫الاًجابُت لهاالء اإلاغاَ٣حن و ج٩ىًٍ ظمُٗاث جضٖىا للؿلم بمالٖبىا ؤو ما ًىاؾب َظا الُغح.
 -3مداولت ؤلا٦شاع مً مشل َظٍ الضعاؾاث ألجها ٞغنت لخمغٍغ بٌٗ الؿلىُ٦اث الاًجابُت زاللها للمغاَ٣حن.
وجبهحرَم بسُىعة اإلاى ٠٢اظخماُٖا وؾُاؾُا و ا٢خهاصًا و ز٣اُٞا وهٟؿُا وختى صًيُا وٚحرَا.

((1زلمد حسن عالوي "،)1997(.سيكولوجية العدوان والعنف في الرياضة ،بدون طبعة ،دار الفكر العريب،ص.74

((2فوزية عبد الستار"،( 1985)،مبادئ علم اإلجرام والعقاب")،ط ،( 5.دار النهضة العربية ،لبنان،ص.47

((3حجاج  ،زلمد  "،)2002( ،التعصب والعدوان في الرياضة ( رؤية نفسية  -اجتماعية )" ،مكتبة ألجنلو ادلصرية  ،القاىرة،ص.153،
((4راتب أسامة  ،)1997( ،علم نفس الرياضة (لمفاىيم – التطبيقات) الطبعة الثانية ،دار الفكر العريب ،القاىرة،ص.225
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٢اثمت اإلاغاح٘:
"،)2014اإلا٩اهت الؿىؾُىمترًت وٖال٢تها بالخ ٠ُ٨الضعاس ي"،عؾالت ماظؿخحر /ٙم ،الجؼاثغ :ظامٗت
 خغػلي خؿحن(،بؿ٨غة.
ٖ "،)2002لم هٟـ الخضعٍب واإلاىاٞؿت الغٍايُت" ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اَغة.
 ٖالوي  ،مدمض ( ،"،)2007الٗى ٠الغٍاض ي في اإلاالٖب الٟلؿُُيُت،مجلت الجامٗت ؤلاؾالمُت ،ؾلؿلت الضعاؾاث
 عمؼي ،ظابغ (ؤلاوؿاهُت" ،اإلاجلض الخامـ ٖكغ ،الٗضص الشاويً ،ىهُه. 2007
"،)1997ؾُ٨ىلىحُت الٗضوان والٗى ٠في الغٍاىة " ،بضون َبٗت ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي.
 مدمض خؿً ٖالوي(."،( 1985مباصت ٖلم ؤلاحغام والٗ٣اب" ، 5ٍ،صاع الجهًت الٗغبُت ،لبىان.
 ٞىػٍت ٖبض الؿخاع)، "،)2002الخٗهب والٗضوان في الغٍايت ( عئٍت هٟؿُت ” احخماُٖت )" ،م٨خبت ألهجلى اإلاهغٍت ،
 - 6حجاط  ،مدمض ( ،
ال٣اَغة.
ٖ "،)1997لم ه٠ؽ الغٍايت:اإلاٟاَُم ” الخُبُ٣اث)"،الُبٗت الشاهُت  ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي  ،ال٣اَغة.
 - 7عاجب ؤؾامت ( ،
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الٗىامل اإلاٟؿغة لالمؿاواة في الخدهُل الضعاس ي
ص.قهاب الُدُاوي/اإلاٗهض الٗالي للضعاؾاث الخُبُُ٣ت في ؤلاوؿاهُاث،جىوـ
ملخو:
اهُل٣ىا في بدشىا مً ؤلاق٩الُت الىٓغٍت الخالُت ً ٠ً٥ :م ً٨جٟؿحر بٞغاػ الىٓام التربىي ال٣اثم ٖلى هٓغٍت الىاخض
ّ
للمخٗضص  ،ججؿُضا لضم٣غَت الخٗلُم في مىاظهت الاججاَاث ال٣اثلت ّ
بخإؾـ الىٓام الخٗلُمي هٟؿه ٖلى الالمؿاواة
ّ
اإلاؿخيسخت للخماًؼ الاظخماعي ال٣اثم  ٠ُ٦ .جدباًً مؿخىٍاث الخدهُل الضعاسخي للٟٗل الخٗلُمي اإلاىبز ًٖ ٤جمصخي جىخُضي
ًّضعي ٖضم جماَُه م٘ ٖال٢اث الؿلُت والؿُُغة الاظخماُٖت التي ًُ٣مها الخ٣ؿُم الاظخماُٖللٗمل َ .ل جلٗب ٞغو٢اث
الظ٧اء التي جباًً الاؾخٗضاصاث ّ
للخ ٠ُ٨م٘ م٣خًُاث ال٣ضعة ٖلى الاؾخجابت لكغوٍ الىجاح يمً هٓام جغبىي ما ً٣ىم ٖلى
ّ
ّ
الخُىع الاظخماعي  ،الضوع الخاؾم اإلاؿىض لها يمً اإلا٣اعبت
عئٍت مُٗىت للمخٗلم ولىُُْٟت اإلاضعؾت بالىٓغ للؿحروعة
الخدلُلُت لٗلم الىٟـ التربىي  .ؤم ّ
ؤن الالمؿاواة في الخدهُل الضعاسخي َى هخاط ٖىامل ؾىؾُى  -ب٢خهاصًت -اظخماُٖت ،
إ
ؤي ٦خمٓهغ خخمي لخإزحراث اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت للجماٖت اإلاغظ٘ ؤو ٦ةوٗ٩اؽ ٞىقي للخماًؼ اإلااصي يمً البيُت ؤلاظخماُٖت.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :الالمؿاواة في الخدهُل الضعاسخي  ،الخباًً الخانل الضعاسخي  ،الٟكل اإلاضعسخي  ،الازٟا ١اإلاضعسخي ،
الخٟى ١الضعاسخي  ،الٗملُت التربىٍت الٟٗل التربىي  ،الىٓام التربىيًٞ،اء الخٗلم  ،اإلاىٓىمت الخٗلُمُت  ،اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت
لؤلؾغة  ،اإلاؿخىي الخٗلُمي لؤلبىًٍ  ،الىيُٗت ؤلاظخماُٖت  -الا٢خهاصًت  ،اإلاؿخىي الخٗلُمي للٗاثلت  ،الخماؾ ٪ألاؾغي ،
ّ
جمشل آلازغ ّ ،
جهىعاث اإلااصة  ،اإلاغظُٗت الؿىؾُى ز٣اُٞت.
م٣ضمت :
ّ
جخمى ٘٢ؤي م٣اعبت للٗال٢ت التربىٍت وللٓىاَغ ا٫جغبىٍت التي جٟغػَا اإلاضعؾت ٧الالمؿاواة في الخدهُل الضعاسخي للمخٗلمحن
ّ
ّ
جمكُاث ج٣صخي الٟٗل الخإزحري ؤو ّ
ختى الٗاملي ّ
لٗضة ّ
مخٛحراث مؿخ٣لت
بحن ُ٢بي اإلاٛاالة الٟغصوٍت وؤلاظخماٖىٍت .وهي
ّ
وجهى ٠طاتها في زاهت البدىر الخجؼٍئُت ال٣اثمت ٖلى الخدلُل ؤخاصي البٗض .وزاعط ؤي اهًمام ٢هضي للجض ٫ال٣ضًم بحن
ألاهٓمت الٗلمُت خى ٫الٓاَغة ؤلاظخماُٖت ،هىٟي ًٖ البدض ،عٚم ّ
جىظهه اإلاُ٨غو -ؾىؾُىلىجي ،الاهخهاع ؤلاًضًىلىجي ّ
للخُاع
الخدضًضي ؤخاصي البٗض ؾىاء يمً ٖلم الىٟـ ؤو ٖلم الىٟـ الاظخماعي ؤو ٖلم الاظخمإ  ،ؤي الٗلىم اإلاغظُٗت للٗلىم
البُضاٚىظُت.ل ً٨ال ه٣ىي ٖلى ٞطر الخُاص الىاضر للم٣اعبت ّ
مخٗضصة ألابٗاص للٓىاَغالاظخماُٖت ؤو للٓىاَغ التربىٍت التي
جٟغػَا اإلااؾؿت التربىٍت مىيىٕ البدض.
ّ
ّ
طل ٪ؤهىا هضٖى ٖىامل هي مىيىٖاث مخ٣اَٗت بحن ؤهٓمت ٨ٞغٍت مسخلٟت وبالخالي ٖلىم مغظُٗت مخٗضصة ،إلزًاٖها بلى
ّ
الازخباع ّ
لخبحن مضي جضازل وج٣اَ٘ الٗىامل ّ
واإلادضصة للخانل الضعاسخي ٓ٦اَغة جُغح هٟؿها ٖلى الخدلُل الىٟسخي
اإلاٟؿغة
مشلما ٖلم الىٟـ الاظخماعي ؤو الؿىؾُىلىظُا .مً َىا ّ
جخٗضص اإلاىُل٣اث الىٓغٍت الخلُٟت للٟغيُاث التي َغخىاَا .وَى ما
ّ
ٌٗجي بالخإُ٦ض ّ
ا٫غاصٌٛمي للبدض مً اإلاىُ ٤الخدضًضي ألاخاصي في م٣ابل ألازظ بالخ٣اَ٘ اإلاخإ٦ض بحن الٗلىم في
جبرؤ الخمى ٘٢ب
ّ
حٗ٣ل الٓىاَغ التربىٍت وؤلاق٩الُاث البُضاٚىظُت التي جُغح ٖلى الىٓام التربىي وجٟغػَا هخاثج الٟٗل الخٗلُمي.
ّ
َغخىا َظٍ ال٣ىاٖت البراصٌٛمُت يمً البدض في ق٩ل ٞغضخي بٟٗل بجج اٍ َض ٝالبدض اإلاُضاوي بلى اؾخجالء الٗىامل التي
ّ
ّ
للمخٗلمحن ؤو بٗباعة ؤزغي مضي وحجم ومىي٘ الخإزحر الظي ًماعؾه ّ
٧ل ٖامل
جخضزل في بٞغاػ الخباًً في الىخاثج الضعاؾُت
ّ
ّ
اإلاٗلم ؤو الجماُٖت ّ
اإلاخهلت بٗاملُت
مً الٗىامل ؾىاء الىٟؿُت ؤو ؤلاظخماُٖت ؤو الٟغصًت اإلاغجبُت باإلاخٗلم في طاجه ؤو
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الخٟاٖل صازل اإلاضعؾت بحن قغ٧اء الىيُٗت التربىٍت في اهُ٣إ ًٖ اإلاغظُٗت اإلاجخمُٗت ؤو في جغابِ مٗهاٖ ،لى الٟكل ؤو
ّ
الىجاح الضعاسخي للمخٗلمحن.
٧ل مبدض مً اإلاباخض ّ
اٖخمضها في ازخباع ٞغيُاث البدض التي َغخىاَا جباٖا في ّ
اإلاخهلت بةق٩الُت البدض وٞغيُاجهٖ ،لى
ج٣ىُت الاؾخبُان الظي عاخىا يمىه بحن ألاؾئلت اإلاٟخىخت واإلاٛل٣ت.اؾخٟضها في نُاٚت وجىػَ٘ ألاؾئلت بحن اإلاٛل٣ت واإلاٟخىخت
ّ
مً بدض ّؤولي ّ
حٗمضها ُٞه ؤن ج٩ىن ألاؾئلت مٟخىخت للخهىٖ ٫لى ػزم مً ألاظىبت ق٩لذ ؤؾاؾا لهُاٚت ؤلاظاباث اإلام٨ىت
وال٩اُٞت اإلا٣ترح ة ٖلى اإلاؿخجىبحن.
ّ
بل ٜحجم ِّب
اإلاخٛحراث الغثِؿُت للبدض .خُض خغنىا ؤن جخًمً ّ
الُٗىت
الُٗىت اإلاؿخجىبت 400جلمُظ ،وَى حجم ٞغيخه
ّ
مُٗىاٟٞ .ي ّ
ُٖىت ٞغُٖت ّ
ُٖىاث ٞغُٖت مدؿاوٍت الٗضصّ .
مخٛحرا ّ
٧ل ّ
الجملُت ّ
جمشل ّ
مخٛحر الجيـ خغنىا ٖلى ؤن
جخ٩ىن ؤو
جدخىي ّ
الُٗىت ٖلى ٖضص مدؿاوي مً الخالمُظ الظ٧ىع وؤلاهار وهٟـ الصخيء باليؿبت لجيـ الىلي وختى بحن ٗٞل مؿاٖضة
ّ
جدك٩ل ّ
الُٗىت بهظا الغؾم الخىػَعي لى لم وٗخمض البدض
ألام ؤو ألاب ألبىائهم في ظهضَم الخٗلُمي .لم ً ً٨مً اإلام ً٨ؤن
ّ
ّ
ّ
ألاولي الظي قمل ؤ٦ثر مً 600جلمُظ مً مؿخىٍاث حٗلُمُت مسخلٟتٖ .لى ؤن ازخُاع وخضاث الُٗىت الٗى٣ىصًت خهل
ّ
إلاخٛحر مً ّ
ممشلت ّ
٧ل ّ
بُغٍ٣ت الخهو ،م٘ الاهخ٣اء الٗكىاجي لىخضاث ّ
مخٛحراث البدض.
خهت
 -1الىيُٗت ؤلاحخماُٖت  -الا٢خهاصًت للٗاثلت والخدهُل الضعاس ي
ّ
َل للمؿخىي الا٢خهاصي -الاظخماعي للٗاثلت جإزحر في الىخاثج ا٫صعاؾُت والُمىح الضعاسخي ألبىائها؟ لم ٌٗض ٌك٩ل َظا الؿاا٫
َغخا بق٩الُا ٌؿخضعي ٞغيُاث مُٗاة لالزخباع ،بل ؤيخى مُٗا جدلُلُا ً٣خًُه ّ
ؤي جىاو ٫مبدثي ؾىؾُىـ جغبىي لىا٘٢
ص اسخي ماٚ .حر ّ
ؤن آلُت الغبِ بحن الخدهُل الضعاسخي في بٗضًه :الىجاح والٟكل لىٓغ بلى جهيُٟاث ماصًت لؤلؾغة مشلما آلُت
ع
ّ
الغبِ الخبضًهي بحن الٛجى والىجاح والٟكل والاخخُاط ؤو ٖضم الٟ٨اًت اإلااصًت وبالخالي الضوهُت الاظخماُٖت ،هي بيٗا ٝللض٢ت
والخظع الٗلمي للبدض.
ّ
ؤعصها ازخباع ال وظىص الهلت ،بل جبحن مضي ومؿخىٍاث جإزحرَا في خًىع ٖىامل ؤزغي جلٗب صوع خ٣ى ٫بٖاصة جضٞ ٤ُ٢هم
ّ
الهلت وؤبٗاصَا .وَى ما ّ
ًمحز مشل َظٍ البدىرٞ .إن وؿدىض بلى الدؿلُم بٗاملُت مازغ ما يمً ؤي م٣اعبت للىجاح والٟكل
اإلاضعسخيّ ،
ًهى ٠البدض في زاهت الضعاؾاث الخبرًغٍت ال الؿىؾُىلىظُت.
ّ
ًمىي٘ عٍمىن بىصون جإزحرًت الىيُٗت الا٢خهاصًت  -ؤلاظخماُٖت للٗاثلت في الخدهُل الضعاسخي يمً ؾُا ١ؤقمل ًخُل٘
إلًجاص جٟؿحراث لالمؿاواة في الىخاثج الضعاؾُتٞ .ةطا ٧ان ؤلازٟا ١اإلاضعسخي الظي لِـ َى هخاط بزٟاّ ١
ماؾسخي (ؾىء ؾحر
ّ
اإلااؾؿت) بل ٖلى الٗ٨ـ يغوعي لؿحر ٖملها الٗاصي لضي بىصلى  BAUDELOTوبٌؿخابلُهَ ، R ,ESTABLETى جمٓهغ
آللُاث ؤلا٢هاء والاهخ٣اء التي جماعؾها اإلاضعؾت في ؾُا ١اؾخيؿازها للىٓام التربىي ال٣اثم في مىٓىع بىعصًى وباؾغون .
حٗبر ًٖ ّ
ٞهي ال جيخج ؤو هي ال ّ
جدحز اإلاضعؾت لضي ؾبىضعػ ٞ .G/SNYDERSاإلاهاٖب التي حٗاوي مجها الُب٣اث اإلادغومت هي
جمٓهغ للمهاٖب التي جىاظهها يمً الىٓام الاطجماعي لضًه .
ّ
ّ
ّ
ّ
بن ما ًضٖى بلى الاؾدىاص بلى جمصخي عٍمىن بىصون واؾخضٖاثه يمً َظا اإلابدض بالظاثَ ،ى ؤهه ًًٗىا زاعط الجض٫
اإلاا٦غو -ؾىؾُىلىجي خى ٫نلت اإلاضعؾت باإلاجخم٘  .طلّ ٪
ؤن م٣اعبت ٖاملُت الخباًً الا٢خهاصي ـ الاظخماعي لؤلؾغة في
 1مارسيل بوستيك "،العالقة التربوية "  ،ترمجة  ،زلمد بشًن النحاس  ،تونس  ،ادلنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  ، 1986 ،ص . 22 ،
2
Bourdieu, P et Passeron , J.C . (1965). Langage et rapport au langage dans la situation
pédagogique. Les temps modernes, pp 435- 466.
3
Georges, Snyders. (1976). Ecole, classe et lutte des classes. paris puf , p 98 .
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ّ
ّ
الخباًىاث الضعاؾُت ألبىائهمّ ،
بمخٛحراث ٖضًضة.
مخٛحرا عثِؿُاٚ ،حر ؤهه ال ًيبػي لضًىا ؤن ً٣اعب ؤخاصًا ؤي بمٗؼٖ ًٖ ٫ال٢خه
ّ
طل ٪ألهىا اهتهُىا في بدشىا بلى حٛاًغ مؿخىي جإزحرًت َظا الٗامل في خًىع مخٛحراث الجيـ واإلاؿخىي الش٣افي لؤلب ؤو ألام
وصعظت الخماؾ ٪ألاؾغي ٖلى الىخاثج الضعاؾُت لؤلبىاء .
ًلخ٣ي محرجىن م٘ بىصون في بعظإ جباًً مؿخىي الُمىح الض اسخي لخباًً ؤويإ ألاؾغٞ .األٞغاص" ّ
ًدضصون َمىخاتهم
ع
بالغظىٕ بلى اإلاجمىٖاث الاظخماُٖت التي ًيخمىن لها " طلّ ٪
ؤن الخباًً الضعاسخي ً٣ابله حٛاًغ ال في الىيُٗت الا٢خهاصًت -
ّ
ًخُل٘ له الخلمُظ اإلاخىا ٤ٞم٘ مؿخىي صعاسخي ّ
مٗحن والتي
الاظخماعية للٗاثلت ٞدؿب بل في صاللت اإلاغ٦ؼ الاظخماعي الظي
جخُاب ٤م٘ ويُٗت ا٢خهاصًت  -اظخماُٖت ّ
مُٗىت لؤلؾغة لضي بىصون الظي ًُغح الٟغيُت الخالُت " بطا بل ٜؤخض ألاٞغاص
ّ
بخى ٘٢وي٘ اظخماعي ؤٖليمً وي٘ والضٍ ّ
ٞةن الٟاثضة التي ًجىحها مً ؾىت صعاؾُت بياُٞت هي ّ
ؤ٢ل
مؿخىي صعاؾُا ٌؿمذ له
ّ
ًدخل والضٍ ويٗا اظخماُٖا ؤٖلى ٞ ،باليؿبت لهظا ألازحر ٢ض ال ج٩ىن ؾىت صعاؾُت بياُٞت
ؤَمُت مً جل ٪التي ًىلحها شخو
٧اُٞت ّ
لخامً له ويٗا اظخماُٖا ًدؿاوي م٘ وي٘ والضٍ " ٣ً،خطخي طل ٪ازخباع الترابِ بحن الخدهُل الضعاسخي وجباًً
ويُٗاث ألاؾغة الا٢خهاصًت-الاظخماُٖت .
وهُغح هدً َىا الٟغيُت الخالُت :جخٛاًغ خٓىّ الىجاح الضعاسخي بالىٓغ بلى جباًً اإلاؿخىٍاث الا٢خهاصًت-
ّ
ؤال ّ
ؤن َظا ألازحر ال ٌكخٛل بمٗؼٖ ًٖ ٫ىامل زاهىٍت حؿهم في هٟي ا٫نلت آلالُت اإلاُ٩اهُُ٨ت اإلاىخجت
الاظخماُٖتللٗاثلت،
ّ ّ
ّ
للخٛاًغ في خٓىّ الخٟى ١لضي ألابىاءّ .
جخٟغٕ ٖجها ٞغيُت بظغاثُت مٟاصَا ؤهه ٧لما نٗضها في اإلاؿخىي الا٢خهاصًاالظخماعي
جضعظىا نٗىصا في وؿب ّ
ؤو اإلا٩اهت الاظخماُٖت لؤلؾغة ّ٧لما ّ
الخٟى ١في م٣ابل الجزو ٫في وؿب الٟكل.
ّ
اٖخمضها إلرجباع ؤًٞل لهظٍ الٟغيُتٖ ،لى جهيُ ٠لؤلؾغ اؾدىاصا بلى ؾلم الدؿمُاث الىُُْٟت في جىوـ ،وَى ما ًًٗىا
زاعط الخ٣ؿُم الُب٣ي ّ
للُٗىت ،وبالخالي خهلىا ٖلى زمؿت ؤنىا ٝللٗاثالث:الٗملت ،ؤصخاب اإلاهً ّ
الخغة،اإلاىْٟحن،
اإلاىْٟحن الؿامحن وؤؾمُىا نى٦ ٠باع اإلاؿاولحن في الىْاث ٠الخ٩ىمُت وؤصخاب اإلاكاعَ٘ ال٨بري باألؾغ ألاٖلى صزالّ .
زم
ُٖىت ٧ل نى ٠مً الٗاثالث بلى ط٧ىع وبهار ّ
٢مىا بخ٣ؿُم ّ
وجدبٗىا اليؿب اإلائىٍت لضي ٧ل ظيـ في زمؿت مؿخىٍاث مً
ؤ٢ل مً ،8مً 8بلى ،10مً 10بلى ،12مً 12بلى ،14مً 14بلى )18لضي ّ
الخدهُل ( ّ
٧ل نى ٠مً ؤنىا ٝالٗاثالث اإلاظ٧ىعة.
ول٣ض خغنىا ٖلى َظٍ الخ٣ىُت إلزخباع ؤًٞل للٟغيُت اإلاُغوخت وللى٢ىٖ ٝلى الخباًىاث الجؼثُت بحن الجيؿحن وبن ؤْهغا
هٟـ الخِ البُاوي لغؾم الىخاثج .ل٣ض وظضها ّ
ؤن َظا الغؾم البُاوي لىخاثج البدض ًخُاب ٤م٘ الٟغيُت اإلاُغوخت ،ل ً٨بلى
خضوص ما ٢بل ألاؾغ ألاٖلى صزال .طلّ ٪
ؤن ؤبىاء ٖاثالث اإلاىْٟحن الؿامحن (والتي ّ
جًم في %90مجها ؤؾاجظة ومهىضؾحن) َم
ألا٦ثر ّ
جٟى٢ا مً ؤبىاء الٗملت واإلاىْٟحن وؤصخاب اإلاهً ّ
الخغة مشلما ؤبىاء ألاؾغ ألاٖلى صزال ،في مسخل ٠صعظاث الخدهُل
الضعاسخي٦ ،ما ًخطر في الغؾم البُاوي الخا٫ي:

العالقة التربوية :مرجع سابق ،ص 43

2

Boudon ®.(1975) . Mieux comprendre la relation éducation-égalité en France. In
l’éducation. Les inégalités de chances dans la vie, vol 1 ; paris Ocde, p 293-305.
3
IBID. P, 293 – 305.
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الرسم البياني  : 01النتائج الدراسية لألبناء والوضعية اإلق  -اإلج
لألسر

أكثر من 10الى18

أقل من 10

نتائج األبناء

82.59%

68.84%

62.50%
37.50%

57.80%

49.69%
50.61%

42.20%
31.16%

17.41%

األسر األعلى دخال

الموظفٌن السامٌن

المهن الحرة

الموظفٌن

العملة

ّ
ًخإ٦ض ّ
ّ
ّ
ؤزو ٖلى مؿخىي وؿبت
اإلاخدهلحن ٖلى ؤٖلى مً 20/ 10مشلما وبهٟت
جمحز ؤبىاء اإلاىْٟحن الؿامحن ٖلى نُٗض وؿب
مٗض ٫بحن 14و 20/ 18ما بحن الشالزِخحن ،خُض ّ
ؤن ؤ٦ثر مً هه ٠ؤبىائهم ًهلىن بلى ّ
اإلاخدهلحن ٖلى ّ
ّ
مٗض ٫ما بحن 14و20/18
.)%53.80
(
الرسم البياني  :02النتائج الدراسية ألبناء الموظفين السامين
53.80%

كل األبناء

66.67%

19.70% 9.09%
2.77% 14.64%
5.55% 11.11%16.67% 0.00%

إناث
ذكور

18.18% 22.72% 18.18%40.92%

14ـ18

12ـ14

10ـ12

8ـ10

0%
أقل من 8

المعدل

في خحن ّ
)%31.25حسجل َظٍ ألازحرة ّ
جٟى٢ها ٖلى ؤبىاء اإلاىْٟحن
ؤن ّ وؿبتهم لضي ألاؾغ ألاٖلى صزال حٗاص ٫الشلض مً ؤبىائهم (
ّ
مٗض ٫ما بحن 12و ،20/ 14خُض ّ
اإلاخدهلحن ٖلى ّ
ّ
ّ
اإلاخدهلحن ٖلى ما بحن 14و18
ؤن وؿبتهم حٗاص ٫وؿبت
الؿامحن الا في ٞئت
ّ
ّ
بال ّ
ؤن ما ّ
جمشل ؾىي
جخمحز به ألاؾغ ألاٖلى صزال وما ًهى٘ الٟاع ١بُجها
 %9.09مً ؤبىاء اإلاىْٟحن الؿامحن.
 ،20/في خحن ال
ّ
وبحن ّ
٧ل ؤنىا ٝالٗاثالث اإلاظ٧ىعة َى ٖضم خهى ٫ؤبىائها ،ؾىاء الظ٧ىع ؤو ؤلاهار ٖلى مٗض ٫ؤ٢ل مً 20/ 8وٖضم خهى٫
ؤبىائها الظ٧ىع ٖلى ّ
ؤ٢ل مً.20/ 10
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الرسم البياني  :03النتائج الدراسية ألبناء األعلى دخال
60%
50%
ذكور

40%
30%

إناث

20%
10%

كل األبناء

0%
14ـ18

12ـ14

10ـ12

8ـ10

أقل من 8

المعدل

طلّ ٪
ؤ٢ل مً 20/ 8ما ٖضي بهار ؤبىاء اإلاىْٟحن الؿامحنّ .
ؤن ٧ل ؤنىا ٝالٗاثالث هؼلذ هخاثج ؤبىائهم بلى ّ
وسجل في َظٍ
ّ
ّ
ّ
بالظاث جىاػي ؤو جىاّ ٤ٞ
والخٟى ١الضعاسخي نٗىصا مشلما جىاػي زُي الٟكل الضعاسخي واإلا٩اهت
زُي اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت
الىُ٣ت
ّ
ؤلاظخماُٖت هؼوال(الغؾم البُاوي ع٢م  .) 1:م٘ مالخٓت ّ
ؤن زِ الخهاٖض ًٖ ٠٣ىض خضوص ألاؾغ ألاٖلى صزالٞ .ةطا ؤزظها
ّ
ّ ّ
الظًً لم ًخجاوػ ّ
ؤن زِ الهٗىص في اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت ً٣ابله زِ جىاػلي في وؿب ألابىاء
مٗضلهم ما بحن الشالزِخحن 20/8هجض
الخانلحن ٖلى َظٍ الضعظت الضهُا مً الخدهُل ؤو بطا ؤعصها في وؿب الٟكلٞ .إٖلى وؿب ألابىاء الخانلحن ٖلى َظٍ الضعظت
الخغة ّ
الضهُا َم ؤبىاء الٗملت ّ
زم اإلاىْٟحنً .لحهم ؤبىاء ؤصخاب اإلاهً ّ
زم ؤبىاء اإلاىْٟحن الؿامحن .وجب٣ى ألاؾغ ألاٖلى صزال هي
التي ّ
ّ
وسجل ٞحها ؤيٗ ٠وؿب الٟكل بل الىدُجت الباعػة هي ّؤهىا ال هجض بَال٢ا ّ
جدهل ولى ّ
مغة ٖلى
ؤي ٞغص مً ؤبىاتَا٢ض
ّ
مٗضّ ٫
ً٣ل ًٖ 20/ 8ؾىاء الظ٧ىع مجهم ؤو ؤلاهار(.ؤهٓغ الغؾم البُاوي ع٢م .)3:
ّ
بطا ٧ان الجيؿان ً٨كٟان ًٖ حٗاص ٫في ٞئت الخانلحن ٖلى ّ
ؤ٢ل مً 20/ 8لضي ألاؾغ ألاٖلى صزالٞ ،ةهىا هٖ ٠٣لى قبه
٢اهىنّ :ؤهه ّ٧لمااعجٟٗذ اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت للٗاثلت جغاظٗذ وؿبت الٟكل لخىٗضم ّ
٧لُا لضي الهىٟحن ألازحرًً (اإلاىْٟحن
ّ
ّ
ّ
هخاثجهً ٖلى ٢اهىن ٖ٨سخي ،خُض هجض ؤهه
الؿامحن والٗاثالث ألاٖلى صزال) بطا حٗل ٤الخا ٫بالظ٧ىعّ ،ؤما ؤلاهار ٞخ٨ك٠
ّ
لضحهً ،اطا وٟ٢ىا ًٖص ّ
ّ
مٗضّ ( ٫
ؤ٢ل مًّ . )20/ 8ؤما بطا اٖخبرها وؿبت
٧لما اعجٟٗذ اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت جؼاًضث وؿبت الٟكل
ّ
ؤ٢ل مًّ 20/ 10
ٞةج ّ
الخانالث ّ
مجهً ٖلى ّ
هً ً٨ك ًٖ ًٟهٟـ ال٣اهىن الظي جىنلىا له لضي الظ٧ىع وَى هٟـ الىدُجت
ّ
٧ل وخضاث ّ
اإلاخهلت بازخباع ٖال٢ت اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت بالىخاثج الضعاؾُت ٖىض ّ
الُٗىت.
الرسم البياني :04النتائج الدراسية والمكانة اإلجتماعية لألسر
لدى األبناء اإلناث
100%
80%
60%
40%
20%
0%
األعلى دخال

الموظفٌن السامٌن

أكثر من 10الى18

الموظفٌن

أقل من 10
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ّ
ًصر َظا الخماهي بحن الجيؿحن في الخًىٕ لظاث ال٣اهىن ُٞما ًّخهل بالٟكل الضعاسخي ٞدؿب .ؤما بطاازخبرها مؿخىي
ّ ّ
الىجاح ؤو ّ
ّ
الخٟىٞ ١ىٖ ٠٣لى ازخال ٝظىَغي بحن الجيؿحن .طل ٪ؤهه ٧لما نٗضها في اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت للٗاثلت
مٗضالث
الخٟى ١لض ّ
ّ
لضي ألابىاء ؤلاهار ّ٧لما اػصاصث وؿبت ّ
اإلاخدهالث ٖلى ؤ٦ثر مً 20/10لضي بىاث
حهً بضون اهُ٣إٞ .ةطا ٧اهذ وؿبت
ّ )%43.48
 )%40.9ولضي بىاث ؤصخاب اإلاهً ّ
 )%53.94لخخجاوػ
ٞةجها جخجاوػ الىه ٠ب٣لُل لضي بىاث اإلاىْٟحن (
الخغة (
الٗملت (
الشماهحن باإلااثت لضي بىاث اإلاىْٟحن الؿامحن وحٗاص ٫اإلااثت باإلااثت لضي بًاث ألاؾغ ألاٖلى صزال (عاظ٘ الغؾم البُاوي ع٢م .)4:
ّ
ّؤما لضي الظ٧ىع ٞىٖ ٠٣لى زِ ًتراوح بحن الهٗىص والجزو ٫في وؿب الىجاح ،وبالخالي ال ًم ً٨الخضًض ًٖ جىاػي بحن زُي
ِّب
اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت والىجاح الضعاسخي لضي الظ٧ىع .مً َىا ًجىػ لىا ؤن ههُ ٜالىدُجت في ق٩ل ٢اهىن اؾذهخاجي َ :ى ؤن
ِّب
ِّب
ِّب
ان ؤلاهار ؤ٦ثر جإزغا في مؿخىي
لٗاثالتهً ؤو بهُٛت ؤزغي هي
ؤلاهار ؤ٦ثر اؾخٟاصة مً الظ٦ىع مً اإلا٩اهت ؤلاحخماُٖت
ّ
َمىخهم الضعاس ي باإلا٩اهت ؤلاحخماُٖت للٗاثلت مً الظ٦ىع.جا٦ض َظٍ الىخاثج التي اهتهُىا بلحها ما طَبىا بلُه مً جإزحر جىاو٫
ّ
ّ
اإلاخىنل بلحها بطا لم هضمج
الٗال٢ت الذٞؿحرًت بحن اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت للٗاثلت والخدهُل والُمىح الضعاؾُحن ٖلى ص٢ت الىخاثج
ّ
جضازل ّ
٦مخٛحراث قاَضة .
مخٛحراث ؤزغي في اإلا٣اعبت ومىظ الهُاٚت الٟغيُت ال
الرسم البياني  :05النتائج الدراسية والمكانة اإلجتماعية لألسر
لدى األبناء الذكور
أقل من8

أكثرمن 10الى18

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%

األعلى دخال

الموظفٌن السامٌن

الموظفٌن

مهن حرّ ة

العملة

ّ
الخٟى ١الض اسخي ( ّ
٧ل ؤنىا ٝألاؾغ ٖىض ؤٖليصعظاث ّ
ًخإ٦ض ّ
جٟى ١ؤبىاء اإلاىْٟحن الؿامحن ٖلى ّ
مٗض ٫بحن 14و )18خُض
ع
ّ
ؤن ؤ٦ثر مً هه ٠ؤبىاء اإلاىْٟحن الؿامحن اؾخُاٖىا جدّ ٤ُ٣
مٗضً ٫تراوح بحن 14و 20/ 18في خحن ال جخجاوػ وؿبتهم الشلض
مً ؤبىاء الٗاثالث ألاٖلى صزال (عاظ٘ الغؾىم البُاهُت ٖضص 2:و .)3جيسخب َظٍ الىدُجت ٖلى الجيؿحن لضي ؤبىاء اإلاىْٟحن
ألؾغًَ :خُض ّ
الؿامحن ،في خحن ّ
ّ
ؤن ؤلاهار ٦ما ؤؾلٟىا ّ
ؤن هه ٠بىاث الٗاثالث
ًَ ؤ٦ثر اؾخٟاصة مً اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت
ّ
مٗضالتهً بحن 14و 20/ 18في م٣ابل حٗاص ٫وؿبت الظ٧ىع الخانلحن ٖلى َظٍ الضعظت مً الخدهُل
ألا٦ثر صزال جتراوح
ّ
.)%12.5
الضعاسخي م٘ الخانلحن مًَمٖلى مٗضً ٫تراوح بحن 10و( 20/ 12
وسجل ّ
ّ
ٖضة حٗاصالث ؤزغي لضي ؤبىاء ألاؾغ ألاٖلى صزال :بحن صعظت ما بحن  8و 20/ 10وصعظت ما بحن 12و 20/ 14لضي
الظ٧ىع وما بحن صعظت ما بحن 10و 20/ 12وصعظت ما بحن 12و 20/ 14لضي ؤلاهار مً الٗاثالث ألاٖلى صزال مزلما لضي ألابىاء
الظ٧ىع للمىْٟحن وَى ما ال وسجله في ؤي نى ٠مً الٗاثالث اإلاظ٧ىعة  .في خحن ّ
ؤن الخٗاصالث ال جدهل لضي ٖاثالث
ّ
اإلاىْٟحن الؿامحن بال ما بحن صعظت ما بحن 8و 20/ 10وصعظت ما بحن 12و 20/ 14مً هخاثج الظ٧ىع.
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الرسم البياني  :06النتائج الدراسية ألبناء العملة
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أقل من 8

8ـ10

المعدل

ل ً٨ما ال ًٟىجىا حسجُله َى ّ
ّ
ؤن ؤبىاء الٗملت مً الجيؿحن ال ّ
ؤي حٗاص ٫في ّ
وسجل لضحهم ّ
ؤي صعظت مً صعظاث الخدهُل
ّ
ألي ّ
وسجل لضحها ؤٖلى وؿب الخانلحن ٖلى ّ
الضعاسخي٦ ،ما ّ
ال٨لي ّ
مٗض٫
مٗضً ٫تراوح بحن 8و 20/ 10وفي طاث الى٢ذ الُٛاب
ًتراوح بحن 14و 20/ 18لضي ؤبىائهم مً الجيؿِىىَىما ال هجضٍ في ّ
ؤي نى ٠مً باقي الٗاثالث اإلاظ٧ىعة ما ٖضي ألابىاء الظ٧ىع
ألصخاب اإلاهً ّ
الخغة.
الرسم البياني  :07النتائج الدراسية ألبناء العملة
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أقل من 8

المعدل

الخٟدو الض ٤ُ٢لىخاثج البدضّ ،
ؤن ّ
ّ
مخٛحر اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت ًًٗىا ؤمام
وؿخُُ٘ مً وظهت هٓغها ؤن هجؼم آلان ،بٗض
ِّب
ِّب
ِّب ِّب
ِّب
بالخٟى ١الضعاس ي ،بةٖخباع اإلاٗاصلت التي
٢اهىن :ؤهه ٧لما ٧اهذ اإلا٩اهت الاحخماُٖت للٗاثلت ؤٖلى ٧لما اعج ٟ٘ثٖل ٤ؤبىائها
اهتهُىا اليها وهي ِّبؤهه ِّب٧لما نٗضها في اإلا٩اهت جغاحٗذ وؿبت الٟكل واعجٟٗذ وؿب ؤٖلى ِّب
اإلاٗضالث لضي ألابىاء  ،م٘ الخٟاوث
ّ
بال ّ
ِّب
ؤن الاؾخصىاء الظي ّ
سجلىاٍ ٫صي ؤبىاء اإلاىْٟحن الؿامحن ًضٗٞىا
اإلاسجل بحن الجيؿحن ( عاظ٘ الغؾم البُاوي ٖضص 4:و.) 5
ّ
الخى ٘٢اإلابضجي لىخاثج ازخباع جإزحرًت ّ
مخٛحر اإلا٩اهت
بلى الخإُ٦ض ٖلى نٟت اليؿبُت ٖلى ال٣اهىن اإلاظ٧ىع .وَى ما ًخٗاعى م٘
ؤلاظخماُٖت لؤلؾغة في الخدهُل والُمىح الضعاؾُحن لؤلبىاء.
ّ
بن الؿاا ٫ؤلاق٩الي الظي ٌؿخضعي طاجه َىاَ :ى ما الظي ّ
ًبرع ؤو ما الظي ظٗل َظا الهى ٠مً الٗاثالث ًسغط ًٖ
ال٣اٖضة اإلاؿخيخجت؟ بطا ٖضها بلى جغُ٦بت َظا الهى ،٠هجض ّ
الُٗىت ّ
ُٖىت اإلاىْٟحن الؿامحن التي اؾخسغظىاَا مً ّ
ؤن ّ
ال٩لُت
ّ
للبدض ،جتر٦ب في %90مجها مً اإلاهىضؾحن وألاؾاجظة اإلاباقغًٍ لىْاثٟهم في جاعٍش بظغاء البدض .وبطا ٖضها بلى الٗاثلت ألاٖلى
جدخل ؤٖلى الخدهُالث ،هجض ّ
للُٗىت لآلباء ّ
ؤن اإلاؿخىي الخٗلُمي الٗام ّ
ؤ٢ل ّ
وألامهاث ّ
ّ
مما هي
صزال ،والتي مً اإلاٟترى ؤن
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لضي ّ
ّ
مخػيع ظضًض َى
ُٖىت اإلاىْٟحن الؿامحن .ال وؿخُُ٘ اؾدىاصا لىخاثج َظٍ اإلا٣اعهت للهىٟحن مً ألاؾغ بالىٓغ بلى
ّ
ه٨ظب الٟغيُت ؤو ؤن هبُل جإزحرًت ّ
مخٛحر اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت في الىجاح ؤو الٟكل الضعاسخي .لً٨
اإلاؿخىي الخٗلُمي لآلباء ،ؤن
بزًإ ال٣اٖضة اإلاؿخيخجت بلى ازخباع بيافي ٌؿمذ بهُاٚت ّ
ؤصٖ ١لمُا لل٣اٖضة ٦ما ًلي:
م+ ( + ٪مـ) ـ> ج+٠
لً٨
+م ٪ـ>  +ج٠
{ م =٪م٩اهت اظخماُٖت  ،جّ =٠
جٟى ، ١مـ= مؿخىي حٗلُمي  : + ،حٗجي ؤع ٘ٞبطا ؾب٣ذ ال٩لمت وؤ٦ثر بطا ظاءث بٗضَا } .
 - 2الخدهُل الضعاس ي واإلاؿخىي الخٗلُمي لؤلؾغة:
ّ
اججهىا يمً َظا اإلابدض بلى ازخباع ٞغيُت الٟٗل الخدضًضي للمؿخىي الخٗلُمي للٗاثلت لىخاتط ألابىاء اإلاضعؾُت ،لً٨
لىخدب٘ بهٟت ّ
ّ
يمً عئٍت ؤٖم ٤ا٢خًخاؾخضٖاء ّ
اإلاخٛحر ّ
ألاوّ ٫
ؤص ١الىخاثج
مخٛحر مؿاٖضة ألابىاء في صعاؾتهم في جالػم م٘
قّ ٪
الخٟهُلُت لخإزحرًت اإلاؿخىي الخٗلُمي لؤلؾغة والى٢ىٖ ٝلى الخباًىاث بن وظضثٞ .ال ّ
ؤن لهظا الٗامل الخٟؿحري ٗٞل
ّ
ألاَم ؤن ّ
ّ
جدضًضي ّ
ّ
اإلاخٛحر في الىخاثج الضعاؾُت للبىاء
هخٗ٣ل ألابٗاص اإلاخضزلت لخٗضًل مضي جإزحرًت ؤوجدضًضًت َظا
لً٨
وزانت للىخاثج الٛحر مىخٓغة مً صعظت ما حٗلُمُت للٗاثلت ؤو الٛحر مُاب ٤لها.
مً ّ
اإلاهم ظضا ؤن ً٣اعب البدض َظٍ الهلت الٗالثُ٣ت بمشل َظا الٗم ٤الخ٠نُلي الظي ًمىذ البدض ٖم٣ا ٖلمُا ٢ض
ٌؿمذ بخ٣ضًم بظاباث ٖلمُت ًٖ الخحرة التي جهاصٞىا ٦تربىٍحن وٍُغخها صاثما ألاولُاء ٖلى ؤهٟؿهم وٖلى ؤلاَاع التربىي.ما
الظي ًجٗل هخاثج ألابىاء ٚحر مُاب٣ت ؤخُاها للخدهُل الضعاس ي اإلاىخٓغ مً ٢بل الٗاثلت طاث مؿخىي حٗلُمي ِّب
مٗحنَ .ظا
ّ
ّ
ٌك٩ل ّ
الخمصخي اإلاجهجي واإلابدثي لهظٍ الضعاؾت وٍهى٘ الخ٣اعب ّ
اإلادبظ بحن البدىر الؿىؾُى-
جمحز
َى الؿاا ٫ؤلاق٩الي الظي
جغبىٍت ووُُْٟت اإلاٗغٞت التي جً٘ ؤو حؿاَم ؤو ج٣ترح ؤو جىحي بدلى ٫ما إلاك٩لت ٖملُت ما ،الًٟ٨ي ؤن هٟهمها بل ؤن ه٨دك٠
خلىلها.
ّ
ّ
بن ّؤو ٫ما يصٖى لئلهدباٍ ؤهه مهما ٧ان الظي ٌؿاٖض الابً في صعاؾخه ،بن ٧ان ألاب ؤو ألام ؤو الازىحن ،ال ًغقى ؤبىائهم الظ٧ىع
ؤو ؤلاهار بلى جدهُل ّ
مٗضالث ما بحن 14و.20/ 18
الرسم البياني  : 08المستوى التعليمي ألولياء الذكور المتحصلين على مع ّدل يفوق 20/ 14
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طلّ ٪
ؤن زلثي آباء الظ٧ىع الخانلحن ٖلى َظٍ الضعظت َم طوي ج٩ىًٍ ظامعيّ ،ؤما الشلض الباقي ٞذ٧ىٍىه ال ًخجاوػ اإلاغخلت
الشاهىٍت في الخىػَ٘ الجضًض .جلخ٣ي َظٍ الىدُجت بل جخمازل م٘ هخاثج الظ٧ىع الظًً ٌؿخُٟضون مً مؿاٖضة ٦لى الىالضًً لهم
في ص اؾتهمّ .ؤما بطا ٧اهذ ألام هي التي جخدمل مؿاولُت مخابٗت ومؿاٖضة ألابىاء ص اؾُا ّ
ٞةن ّ
ألام طاث اإلاؿخىي الشاهىي جىجر
ع
ع
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مشل التي هي طاث ج٩ىًٍ ظامعي في الىنى ٫بلى هٟـ الىدُجت ُٞما ًّخهل بالضعظت ما بحن 14و 20/ 18مً الىجاح الضعاسخي
ّ
ّ
ألبىائهً الظ٧ىع (عاظ٘ الغؾم البُاوي الؿاب .)٤وهي طاث الىدُجت التي اهتهُىا الحها لضي ؤلاهار ،م٘ ازخال ٝبؿُِ ًخمشل في
اخخال ٫الخانالث ٖلى ّ
مٗض ٫بين ( 14و )20/ 18اإلاغجبت الشاهُت في خانل ٗٞل مؿاٖضة ألام طاث اإلاؿخىي الشاهىي .
لألمهات والتحصيل الدراسي لألبناء
الرسم البياني  :09المستوى التعلبمي ّ
( اإلناث )

مساعدة األم
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ّ
جضزل ٖامل بيافي َىا في جدضًض مغصوصًت ٗٞل اإلاؿاٖضة في م٣اعهت بمغصوصًت ٗٞل ألابَ .ل يم ً٨ال٣ىّ ٫
ؤن
وَى ما ٌٗجي
ّ
ّ
الخد٨م في الخدهُل الضعاسخي لؤلبىاء مً الغظا٣ً .٫خطخي جإُ٦ض َظٍ الٟغيُت ّ
جدب٘ هخاثج ألابىاء
اإلاغؤة اإلاخٗلمت ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى
في ّ
مخٗضص هخاثجهم لضي ألاب وألام في مسخل ٠مؿخىٍاتهم الخٗلُمُت وم٣اعهتها بيخاثج ٗٞل اإلاؿاٖضة اإلاكتر٦ت ألبىائهم.
ؤ٢ل مًّ 20/ 10
الخىٖ ٠٢ىض ألابىاء الخانلحن ٖلى ّ
ّ
وسج ٖ ٫ىض ّ
مٗضّ ٫
 %6.25مجهم ٌٗاص ٫اإلاؿخىي الخٗلُمي آلبائهم
ؤن
الضعظت الجامُٗتٟٞ ،ي خحن ال ًجز ٫هخاط ٗٞل مؿاٖضة ألام الجامُٗت ألبىائها ًٖ .20/ 10مٗجى طلّ ٪
ؤن ؤبىاء آلاباء الجامُٗحن
ألام ّ
٢ض ًجزلىن بلى صون ّ
اإلاٗض ٫في جذ نُلهم الضعاسخي،اطا ؾاٖضَم ألابّ ،ؤما بطا ؾاٖضتهم ّ
ٞةن اخخما ٫الٟكل الضعاسخي
ًتراظ٘ بك٩ل ّ
صاٞ .٫األم طاث الخ٩ىًٍ الشاهىي ؤ٢ضع مً ألاب مً هٟـ اإلاؿخىي الخٗلُمي ٖلى الاعج٣اء باألبىاء بلى ؤٖلى صعظاث
ّ
جا٦ض طل ٪هخاثج البدض.طلّ ٪
ؤن ألابىاء الخانلحن ٖلى ّ
ّ
مٗضً ٫تراوح بحن 10وٚ 20/ 14البُت آبائهم الظًً
الخٟى ١الضعاسخي ٦ما
ا٢ل زاهىي .وهي هٟـ الىدُجت ّ
بُٗىت ّ
اإلاخهلت ّ
ٌؿاٖضوجهم طوي مؿخىي ظامعي وبضعظت ّ
ألام.
ل ً٨ما ًهى٘ الٟاع ١بحن ٗٞل مؿاٖضة ألام وٗٞل مؿاٖضة ألابَ ،ى ّ
ؤن ألام طاث اإلاؿخىي الخٗلُمي الظي ال ًخجاوػ
اإلاغخلت ألاولى مً الخٗلُم ألاؾاسخي ؤزبدذ ٢ضعة ؤًٞل مً الغظل مً هٟـ اإلاؿخىي ٖلى ص ٘ٞألابىاء ؤو مؿاٖضتهم ٖلى
ّ
جدّ ٤ُ٣
مٗضالث بحن 10و،20/ 14بطا حٗل ٤ألامغ باألبىاء الظ٧ىعّ ،ؤما ألابىاء ؤلاهار ٞخ٨ك ًٖ ٠حٗاص ٫خانل ٗٞل اإلاؿاٖضة،
الخٟى ١الض اسخي .وؿخُُ٘ آلان بىاء ٖلى ما ّ
ٖىض َظٍ الضعظت مً ّ
ج٣ضم ؤن ههُ ٜال٣اٖضة الخالُت :جدؿاوي اإلاغؤة الجامُٗت م٘
ع
ّ
الغظل مً هٟـ صعظت الخ٩ىًٍ في خانل ٗٞل مؿاٖضتهم ألبىائهم بال ّؤجها ؤ٢ضع مىه ٖلى الاعج٣اء بهظا الخانل بطا ٧ان
مؿخىاَما الخٗلُمي بحن اإلاغخلت ألاولى والشاهُت مً الخٗلُم ألاؾاسخي .وعٚم ّ
ؤن البدض ال ًىٟظ بلى ألاؾباب اإلاٟغػة لهظا الخباًً
ٞةن الى٢ىٖ ٝلى َظٍ الىدُجت الٗلمُت ًدمل ؤَمُت بالٛت لٟهم ّ
اإلابرعة لهّ ،
ّ
ؤو ّ
اإلادكٗبت
وحٗ٣ل جإزحر جباًً الىيُٗاث
ّ
للمخٗلمحن في جباًً مؿخىٍاث الخدهُل الضعاسخي لضحهم.
ؤ + 1م = 1ن > ؤ 2م 1ؤ +2م = 2ن≤ ن  +ؤ1م2

أ = 1األب  .أ =2األم  .ن= نتيجة األبناء  .م= 1مرحلة 1و 2من التعليم األساسي  .م =2مستوى
ثانوي وجامعي
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ٞةطا ّ
جمٗىا ّ
ظُضا في الغؾم البُاوي الخالي:
الرسم البياني  :10مع ّدالت األبناء الذكور والمستوى التعليمي لألب
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وصخت ال٣اٖضة التي نٛىاَا ؾاب٣ا مً ّ
ّ
صخت ما طَبىا الُه ّ
ًدبحن لىا ّ
ؤن ألاب ّ
ؤ٢ل ٞاٖلُت مً ألام في جإزحرًت ٗٞل مؿاٖضتهم
ألبىائهم ،خحن ال ًخجاوػ مؿخىي ج٩ىٍجهما اإلاغخلت الشاهىٍت .خُض ّ
 %17.9مً ألابىاء الظ٧ىع الظًً ٌؿاٖضَم آبائهم
ؤن 5
ًخدهلىن ٖلى ّ
مٗضّ ٫
 %6.25لضي الظ٧ىع الظًً حؿاٖضَم ؤمهاتهم في صعاؾتهم،بطا وٟ٢ىا
ؤ٢ل مً 20/ 8في خحن ًمشلىن وؿبت
ٖىض اإلاؿخىي الشاهىي .جى٣لب اإلاٗاصلت بلى ٞاثضة ألاب بطااهخ٣لىا بلى هخاثج ؤلاهار مً ألابىاء ،م٘ يغوعة ؤلاقاعة بلى ٖضم هىُٖت
الٟاعّ .١ؤما بطا هؼلىا بلى اإلاغخلت الشاهُت مً الخٗلُم ألاؾاسخي ٞخهل َظٍ اليؿبت بلى %40لضي آلاباء وال جخجاوػ
 %16.67لضي
ّ
لؤلمهاث مً هخاثج ؤلاهارّ .
اإلاخٗلمحن الظ٧ىع ّ
 %31.25لآلباء وّ % 20
ّ
مٗض ٫بحن
 %83.33مً
ًد٤٣
ألامهاث .جغجَ ٟ٘ظٍ اليؿبت بلى
ّ
 10و 20/ 12بطا ّ
جل٣ىا مؿاٖضة مً ّ
ألام طاث اإلاؿخىي الخ٩ىٍجي (اإلاغخلتالشاهُت مً الخٗلُم ألاؾاسخي) في خحن جمشل وؿبتهم%60
 ِ٣ٞبطا ٧اهذ اإلاؿاٖضة مً ٢بل آلاباء مً هٟـ اإلاؿخىي الخٗلُمي ّ
لؤلم.
ّ ّ
ّ
ًخٗل ٤ب٣ضعتها ألاًٞل مً ألاب ٖلى ص ٘ٞألابىاء بلى ؤ٢صخى صعظاث ّ
وسجل ؤًًا مجاّ ٫
الخٟى ١الضعاسخي
جٟى ١بيافي لؤلم
عٚم صوهُت اإلاؿخىي الخٗلُمي (مغخلت ألاولى والشاهُت مً الخٗلُم ألاؾاسخي)ٞ .ةط ًٟكل ألاب في ظٗل ؤبىاثه الظًً ٌؿاٖضَم ؤو
ًخاب٘ مجهىصَم الض اسخي ًبلٛىن صعظت ما بحن 14وّ 20/ 18
ّ
ٞةن ّ
ؤبىائهً الظ٧ىع ج٣غٍبا بلى
ألامهاث ًىجخً في الاعج٣اء بٗكغ
ع
ّ
جدهُل َظٍ الضعظت مً الىجاح الضعاسخي٦(.ما ًّخطر في َظا الغؾم البُاوي الظي وؿخضُٖه للم٣اعهت)ٖ ،لى ؤهه ال ًٟىجىا ؤن
وسجل ّ
ّ
صخت َظٍ ال٣اٖضة بالىٓغ بلى هخاثج الجيؿحن مً ألابىاء ،خُض ؤزبدذ ألام ّ
جٟى٢ها ؤًًا ٖلى مؿخىي جدهُل ألابىاء
ؤلانارٟٞ ،ي خحن ّ
ًدهلىا ّ
حؿاٖضًَ ّؤم ّ
ّ
هاتهً ّ
مٗضال بحن 10و % 5( 20/ 18بحن 14و 20/ 18و% 20
ؤن % 30مً ؤلاهار اللىاحي
ّ
ٞةن % 25مً بىاث آلاباء الظًً ٌؿاٖضون ؤبىائهم ّ ،
بحن12وّ ) 20/ 14
ًد٣٣ىن ّ
مٗضالث بحن 10و ، 20/ 12في ُٚاب ٦لي لضعظاث
جدهُل بحن 12و (. 20/ 14ؤهٓغ الغؾم البُاوي ٖضص.) 9:
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الرسم البياني  :11مع ّدالت األبناء الذكور والمستوى التعليمي لألم
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ّ
جٟى ١ألام الجامُٗت في خانل ؤبىائها الظ٧ىع ٖلى ألاب الجامعي ؤًًا .طلّ ٪
ًا٦ض َظا الغؾم ّ
ؤن %80مً ؤبىاء ّ
ألامهاث
ّ
ّ
ًمشل الخانلحن مجهم ٖلى ّ
ًدهلىن ّ
الجامُٗاث ّ
مٗض ٫بحن 14و ،%50، 20/ 18في خحن جمض ٫وؿبتهم
مٗضال بحن 12و، 20/ 18
ِّب ِّب
 %35.48مً ؤبىاء آلاباء الجامُٗحن الخانلحن ٖلى ّ
 . ) %58.08بال ؤن َىا ٥هدُجت ٖلى
مٗض ٫بحن 12و ( 20/ 18وؿبتهم َىا
ِّب ِّب
ِّب
ِّب
ٚاًت ٢هىي مً ألاَمُت ال جخطر بال خحن هً٘ مسخل ٠الىخاثج الؿاب٣ت في م٣اعهت جغابُُت وهي ؤهه ٧لما ٚاب ٗٞل
٧لما ؤنبدذ ألام الجامُٗت مثاال خاٞؼا ِّب
ِّب
مؿاٖضة آلاباء الجامُٗحن ِّب
ًدخل َظٍ
لخٟى ١الظ٦ىع ؤ٦ثر مً ألاب الظي
ِّب
ِّب
ِّب
ِّب
الخٟى١
الهىعة لضي ؤلاهار  ،ل٧ ً٨لما جضزل ألاب في اإلاجهىص الضعاس ي ألبىاثه الظ٦ىع مثلما ؤلاهار ٧لما اعجٟٗذ وؿبت
الضعاس ي لهم ٖمىما وفي م٣اعهت م٘ هخاثج ٗٞل مؿاٖضة ألام الجامُٗت لهم  .مٗجى طلّ ٪
ؤن ألاب ّ
ًجؿض الىمىطط لؤلهثى
ّ
حٗل ٤ألامغ باإلاؿخىي الجامعي لهما .ل ً٨هجض ّ
ؤن ألام طاث اإلاؿخىي زاهىي ّ
ّ
جخٟى ١في خانل ٗٞل مؿاٖضتها
وألام للظ٦غ بطا
لبىاتها في م٣ابل ألاب للظ٧ىع الخانلحن ٖلى ّ
مٗضً ٫تراوح بحن 10و .20/ 14وجىجر ألام طاث اإلاؿخىي الضاهىي مشل الجامُٗت في
ص ٘ٞابىائها الظ٧ىع لخدهُل ّ
لُخدىّ ٫
ّ
الخٟى ١لؤلب اطااهخ٣لىا بلى ألابىاء ؤلاهار.
مٗضالث بحن 14و،20/ 18
ألام الجامُٗت

ألاب الجامعي

ِّب
ِّب
جٟى ١ألاهثى
جٟى ١الظ ٦ــغ
وؿخٛل ؤًًا هخاثج اإلا٣اعهت التي ؤوحضهاَا بحن اإلاؿخىي الخٗلُمي لآلباء ِّب
ِّب
وألامهاث والخدهُل الضعاس ي
ًم ً٨ؤن
ألبىائهم الظ٦ىع في خًىع وفي ُٚاب ٗٞل اإلاؿاٖضة ألخضَم ؤو ل٩ليهما وهخاج طلٖ ٪لى مؿخىٍاث الخدهُل لؤلبىاء ،
ِّب
لى٣ى ٫ؤن جإزحرًت اإلا٩اهت ؤلاحخماُٖت للٖاثلت ٖلى الخدهُل الضعاس ي لؤلبىاء جسً٘ للخٗضًل في عؾمها البُاوي بطا جضازلذ
م٘ مخٛحر اإلاؿخىي الخٗلُمي لآلباء ِّب
وألامهاث ول ً٨ؤًًا وبإ٦ثر جدضًض بٟٗل مؿاٖضة آلاباء ألبىائهم في مجهىصَم
الضعاس ي والظي ا٦دكٟىا ٞاٖلُخه الخإزحرًت والخدضًضًت للخانل الضعاس ي لؤلبىاء والتي جخهاٖض م٘ ِّب
٧ل اعجٟإ في
مؿخىاَم الخٗلُمي .ول ً٨ؤًًا م٘ ِّب
٧ل ا٢تران لٟٗل اإلاؿاٖضة الضعاؾُت ألبىائهم الظ٦ىع صون ؤلاهار ،خُث ًدؿاوي
خانل مؿاٖضة الازىحن م٘ خانل مؿاٖضة ألاب ِّب
لهً .
جهىعاث ِّب
ِّ -3ب
اإلااصة الخٗلُمُت والىخاثج الضعاؾُت:
ّ
ّ
بن بزاعة مىيىٕ ّ
جهىعاث اإلاخٗلمحن للمىاص الخٗلُمُت التي جخمٓهغ ٖبر اإلاىا ٠٢مجهاَ ،ى مبدض هٟسخي اظخماعي ًّخجه بلى
ّ
ّ
بالخهىع الظي
اؾخضٖاءالؿلىُ٦اث الٟغصًت والجماُٖت لٟهم آلالُاث ؤلاظخماُٖت اإلاازغة في الٗملُت التربىٍتًّ .خهل الؿلى٥
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ّ
ّ
ّ
ّ
بخهىع طل ٪اإلاى٠٢
ًخدضص بالخهاثو اإلاىيىُٖت للمى ٠٢بل
اظخماُٖمٗحنٞ .ؿلى ٥ألاٞغاص ال
ًدك٩ل اؾدىاصا إلَاع
ّ
الخهىع الظي ًخمٓهغ في اإلاى ٠٢الٟغصي ًٖ بَاعٍ الجماعي بةٖخباع ٖىهغ الاقترا٥
لضي (ؤعبُ . )arabic٪وال ًىٟهل
ّ ّ
ّ
ّ
ًمغ ّ
الجماعي لضًهّ .
جهىع الصخو لآلزغ ٖبر جهىعٍ لظاجه .مٗجى طل ٪ؤن حٗلم الخلمُظ إلااصة مً اإلاىاص الخٗلُمُت ومىٟ٢ه
ّ
بخهىعٍ لظاجه ٖبر جل ٪اإلااصة .طلّ ٪
ّ
ألن الضاُٗٞت التي هي ّ
مدغ ٥الٟٗلً ،خمى ٘٢ؤنلها لضي بىؾدُ postic ٪في
مجها ًخإزغ
ّ
ّ
اوٗ٩اؽ نىعة الظاث التي مهضعَا آلازغًٍ ٖبر جل ٪اإلااصة .جماعؽ مىا ٠٢اإلاخٗلمحن مً اإلاىاص الضعاؾُت والخمشل الخٟايلي
لها جإزحرا ٖلى الخدهُل الضعاسخي لهمٖ ،لى زال ٝاٖخباع ferryالالمؿاواة في الخدهُل هخاط الخٟاوث الٗمغي ووي٘ ّ
اإلاضعؽ
في الخُاة اإلاضعؾُت ٦هاخب ؾلُت جُُ٣م مً وظهت هٓغ زانت .
ّ
ّ
جمشل جغاجبي للمىاص الض اؾُت لضي اإلاخٗلمحن بلى ؤنل اظخماعي .طلّ ٪
ّ
وَؿدىض ّ
الخهىع
ؤن َظا
ؤي خ٨م ُ٢مي جٟايلي ؤو
ع
ّ
ّ
ّ
ّ
ً٨ك ًٖ ٠ؾلم ُ٢م مغظُٗت مىيىٕ بجٟا ١ظمعيٞ .اإلاخٗلم ًخمشل َظا الخُُ٣م ؤو الخىػَ٘ التراجبي للمىاص الضعاؾُت ٦مىُ٤
جبحن زُئه ؤو ّ
الخٛحر وبن ّ
وا ٘٢ؤو وا ٘٢مىُ٣ي ؤي ٚحر ٢ابل للخبرًغ ؤو ّ
ختى وبن ؤٞطخى بلى جدهُل صعاسخي ٚحر مغٚىب ُٞه ؤو
ّ
ّ
ج٩ىن ّ
مخى ،٘٢وَى ما ًًٗىا ؤمام مٟهىم ال٣ىالب الجاَؼة  stereotypesطاث ألانل الجماعي في زلُٟت ّ
جهىع اإلاخٗلم
ٚحر
ومىه مىٟ٢ه مً اإلاىاص الضعاؾُت.
ّ
ّ
ًدمل اإلاخٗلمحن َظٍ ال٣ىالب ال٨ٟغٍت الجاَؼة ٖبر الخيكئت الاظخماُٖت .وَى ما ٌؿخضعي جإزحر ألاؾغة في حك٩ل جهىعاث
ّ
اإلاخٗلمحن للمىاص الخٗلُمُت ونُاٚت مىاٟ٢هم مجها .و٢ضاؾخُإchambonجبُان صوع ال٣ىالب ال٨ٟغٍت اإلاى٣ىلت ؤؾغٍا لؤلبىاء
ّ
ٖبر ّ
جبحن اعجباَها بمُٗى الجيـ  .خُض ؤهه وٖ ٠٢لى وظىص ج٣ؿُم ظيسخي للمىاص ً٣ابله جباًً في مُىالث الجيؿحن للمىاص.
طلّ ٪
ؤن ّ
جهىع اإلااصة ومضي جىا٣ٞها م٘ الاهخماء ؤو الخ٣ؿُم الجيسخي للمىاص طو اإلاغظُٗت اإلاجخمُٗت ،ال ًىٟهل ًٖ مؿخىي
ّ
ؤصاءاإلاخٗلمحنٞ .الىجاح ؤو الٟكل الضعاسخي في مىاص صون ؤزغي ًسخل ٠مضلىله مً بِئت بظخماُٖت بلى ؤزغي وٍخٛاًغ بالىٓغ
لظاث اإلاغظُٗت الاظخماُٖت ،مضلى ٫الىجاح الجملي بالىٓغ للمضلى ٫اإلاُٗى للىجاح ؤو الٟكل في ماصة ؤو ؤزغي مً اإلاىاص
الخٗلُمُت.
ٌٗجى مىيىٕ بدثىا بةؾخ٣هاء مضي قغُٖت اؾخضٖاء ِّب
مخٛحر اإلاى ٠٢مً اإلاىاص في م٣اعبت الخٟاوث في الخدهُل
ِّب
الضعاس ي،اٖخباعا لخإزحرًخه ول٨ىهه ٌؿمذ بةٖاصة الغبِ الٗالث٣ي بحن ألاؾغة والىخاثج الضعاؽًت لؤلبىاءٞ .مثلما حٗ٣لىا
ِّب
للمخٗلمحن بالىٓغ بلى ِّب
هخٛحر الجيـ وفي
الهلت الخٟؿحرًت للم٩اهت ؤلاحخماُٖت لؤلؾغة بالخٛاًغ في الخدهُل الضعاس ي
ِّب
ِّب
ِّب
ِّب
هخمثل َىا مضي ِّب
خًىع ازخباعي ِّب
صخت ٞغيُت :ؤن هخاثج اإلاخٗلمحن الضعاؾُت
إلاخٛحر اإلاؿخىي الخٗلُمي ألولُاء اإلاخٗلمحن،
ِّب
ِّب
ال جذؤزغ باإلم٩اهاث ال٨ٟغٍت ٞدؿب بل باالؾخٗضاصاث التي ًبضونها ججاٍ اإلاىاص الضعاؾُت  ،وؤن الخباًً الضعاس ي بحن
ِّب
ِّب
الجيؿحن ٌٗىص بلى جباًً َظٍ الاؾخٗضاصاث بُنهما ٖ .لى ؤن مؿخىٍاث الخدٟؼ إلاىاص حٗلُمُت صون ؤزغي ٌؿخضعي اإلا٩اهت
ؤلاحخماُٖت لؤلؾغة ؤو ما انُلخىا ٖلى حؿميجه اؾخٗاعة مً بىصون بالىيُٗت الا٢خهاصًت-ؤلاحخماُٖت للٗاثلت.
ّ
ؾيخجه ّؤوال بلى ّ
جبحن الخهيُٟاث الخٟايلُت التي ًُ٣مها الجيؿحن اإلاىاص الخٗلُمُت ،إلٖاصة ازخباع هخاثج صعاؾت chambon
 ،زم البدض ًٖ وظىص اعجباَاث جٟؿحرًت بحن ّ
٧ل همِ جغاجب والىخاثج الضعاؾُت للمظمىٖت اإلاٗىُت به  ،لضي الجيؿحن ،بن
ّ
ّ
بض٢ت ازخباع ّ
إلاخٛحر اإلاى ٠٢مً اإلاىاص الخٗلُمُت ومضي جإزحرًخه اإلاٟتريت ٖلى الخدهُل
وظضث ٌ .ؿمذ لىا َظا الخمصخي اإلاجهجي
1

Abric, J.C. (1993). L’étude expérimentale des représentations sociales. in ;Jodelet . Les
représentations sociales. 3é éd .paris puf, pp 187- 203.
2
Ferry, J. (1969). Cahiers pédagogique. n°81, p 11.
3
Chambon, M. (n°92). La représentation des disciplines scolaires par les parents d’élèves.
Enjeux sociaux ; revue française de pédagogie, pp 31 – 40.
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ّ
ّ
ههغ ٖلى بٖاصة اؾخضٖاء ّ
بال ّؤهىا صاثما ما ّ
إلاخٛحر اإلا٩اهت الاظخماُٖتللٗاثلت وبدض نلخه بمىا ٠٢اإلاخٗلمحن مً
الضعاسخي.
هاخُت وهخاثجهم الضعاؾُت مً هاخُت ؤزغي ٦سُىة مىهجُت ؤولى إلا٣اعبت وظىص ؤو ٖضم وظىص نلت ؾببُت بحن اإلا٩اهت
ّ
اإلاخٗلمحن للمىاص الخٗلُمُت .طل ٪ما ٌؿمذ لىا في الجهاًت بالخ٨م الٗلميَ :ل ّ
ّ
ؤن اإلاىا ٠٢مً
وجهىعاث
ؤلاظخماُٖت للٗاثلت
اإلاىاص ؤم اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت هي ّ
اإلاخٛحر ّ
اإلاٟؿغ إلاؿخىٍاث الخدهُل الضعاسخي.
جًٗىا ٢غاءة الخهيُٟاث اإلابيُت اؾخيخاظا مً مىا ٠٢الجيؿحن مً اإلاىاص الخٗلُمُت ،ؤمام خ٣بت وظىص جباًىاث بُجهما،
ّ
صون ؤن ًغقى َظا الخباًً بلى مؿخىي الازخالٞالىىعيٞ .اطا ٧ان الظ٧ىع مً اإلاخٗلمحن ًًٗىن اٖ٫لىم في نضاعة اإلاىاص التي
ًمُلىن لهاّ ،
ٞةن اللٛاث هي ؤ٦ثر اإلاىاص ٢غبا بلى مُل ؤلاهار.
الرسم البياني  :12الموقف من المواد التعليمية والنتائج الدراسية
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ّ
بال ّ
ان ٦لى الجيؿحن ًلخُ٣ان ٖىض اٖخباع الٗلىم واللٛاث واإلاىاص ؤلاظخماُٖت ؤَم اإلاىاص الضعاؾُت التي ًجضون لضحهم مُال ؤ٦بر
ججاَها ،مشلما ًلخُ٣ان في اٖخباع اإلاىاص الٟجية والغٍايت في آزغ اَخماماتهمالضعاؾُتً .م ً٨ؤن ههُ ٜالىدُجت بطا بالك٩ل
الخالي وَى ّ
ؤن ؤلاهار ًبضًً مُال ؤ٦بر للٛاث في خحن ًّخجه مُل الظ٧ىع ؤ٦ثر بلى مجا ٫الٗلىم وزانت الغٍايُاث .وبطا ٧اهذ
الغٍايُاث هي اًًا ا٦ثر اإلاىاص الٗلمُت ظلبا إلاُل ؤلاهارّ ،
ّ
إلاُلهً في م٣ابل مُل
ٞةن ماصة اٖ٫غبُت هي ؤ٦ثر اللٛاث اؾخئشاعا
ّ
اإلاخى ٘٢والؿاثض في الٟهم الٗام مً ّ
ؤن ؤلاهار ًملً ٖاصة بلى اللٛت
الظ٧ىع ؤ٦ثر بلى ماصة الٟغوؿُت .وَى ما ًخٗاعى م٘
ّ
الٟغوؿُت في م٣ابل بججاٍ الظ٧ىع بلى ماصة الٗغبُت.
ًسال ٠اإلاى ٠٢اطا َىا الخهىع اإلاى٣ىٖ ٫بر ال٣ىالب الجاَؼة التي حؿىض إلااصة الٟغوؿُت نبٛت ؤهثىٍت وبالخالي جلخ٣ها
يمً الخ٣ؿُم الجيس ي للمىاص الخٗلُمُت باإلهار ،لُُغح الدؿائ ٫خىّ ٫
مبرعاث َظٍ اإلاُىالثًّ .خ ٤ٟالجيؿحن ٖلى وي٘
ماصة ؤلاهجلحزًت في آزغ الترجِب الخٟايلي للٛاث.
ّ
ل ً٨ما ًالخٔ في الغؾم البُاوي إلاىا ٠٢الظ٧ىع َى ؤن الٟغوؿُت التي ًبضون مُال ؤ٦بر لها جإحي بٗض اإلاىؾُ٣ى في ؤ٦ثر
اإلاىاص التي ال ًخٟاٖلىن مٗها بلى ظاهب ؤلاهجلحزًت والغٍايُاث وماصة الخاعٍش والجٛغاُٞا٦ .ما ّ
وسجل قبه ٢اٖضة مؿخ٣غثت مً
ِّب
ِّب
ِّب
الغؾم وهي ؤن ؤ٢ل اإلاىاص مُال لها مً ٢بل الظ٦ىع ا٦ثرَا ثٞاٖال مً ٢بلهم وؤن ؤ٦ثر اإلاىاص حلبا إلاُلهم ؤ٢لها جٟاٖال لضيهم.
ِّب
ِّب
حؿخمض
وَى ما ٌٗجي ؤن مى ٠٢الظ٦ىع مً اإلاىاص الخٗلُمُت ًىٟهل ًٖ حجم جٟاٖله مٗها .بهىا ؤمام جهىعاث ال
مغحُٗتها مً اإلاىاص في طاتها بل هي مى٣ىلت ومؿُ٣ت ٖلى الخالمُظ الظ٦ىع ،جهى٘ الخباٖض بحن الموا ٠٢مً اإلاىاص
ومىٗ٢هم يمنها ؤي صعحت هجاخهم يمنها  .بٟٗل ال الخًاعب بحن اإلاُل والخانل ّ
ألن طل ٪ظاثؼ خهىله ألؾباب ٖضًضة بل
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ّ
ّ
جدخل هٟـ اإلاىاص ّ
ّ
لضحهً
اإلادبظة
بحن الاؾخٗضاص لصخيء وٖضم ال٣ضعة ٖلى الخٟاٖل مٗه .جخإ٦ض َظٍ اإلاٟاع٢ت لضي ؤلاهار .خُض
ّ
٢بلهً .بل ًداٖ ًٓٞلى هٟـ مشلض ألاولىٍت في ٦لى اإلاىٟ٢حن مً اإلاىاص
طاث اإلاغجبت يمً المواص الٛحر مخٟاٖل مٗها مً
الخٗلُمُت٦ ،ما ًّخطر ظلُا في الغؾم البُاوي الخالي (ع٢م.)14:
ّ
ّ
ّ
وسجل لضحهً ؤًًا جماهي ٦لي بحن زُي عؾم اإلاىٟ٢حن اإلاىظب والؿالب ،الظًً ًبضًان هٟـ الاججاٍ الهاٖض زم الىاػ٫
ّ
حٗل ٤الخا ٫باإلاُل ؤو ٖضم الخٟاٖل .جخ ٤ٟهخاثج البدض وؿبُا م٘ ما اهخهى الُه  chambonمً ّ
ؤن ؤلاهار ًبضًً مُال ؤ٦بر
ؾىاء
ّ
الخهىع َى طاجه
بلى اللٛاث مىه بلى الغٍايُاث ،بةٖخباع الخهىع اإلاى٣ى ٫لضحهم ٖبر الخيكئت بهبٛتها ألاهشىٍت .و٢ض ً٩ىجهظا
الظي ًدمله الظ٧ىع ًٖ اللٛاث والظي ؤٞطخى بهم بلى الخٗبحر ًٖ مُلهم للٗلىم وللغٍايُاث بهٟت ٖامت.
الرسم البياني  :13الموقف من المواد التعليمية والنتائج الدراسية لدى
عدم تفاعل
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ّ
ّ
الخإ٦ض مً مضي ّ
ّ
صخت ال٣ى٫
الخهىع ،ختى يمً الٗلىم طاتها ،في جدضًض اإلاى ٠٢مً اإلاىاص الٗلمُت٣ً .خطخي
ًخضزل
مُلهً ؤ٦ثر للٛاثّ ،
بظل ،٪جدلُل الترجِب الخٟايلي الظي ًُ٣مه ٦لى الجيؿحن للمىاص الٗلمُت .عٚم ّ
ّ
ٞةن
ؤن ؤلاهار ؤبضًً
ّ
إلاُلهًٖ ،لى ٚغاع الظ٧ىعّ .اما ؤلازخال ٝالىخُض ُٞبضو في جغجِب اإلاىاص الٗلمُتٟٞ ،ي
الغٍايُاث هي ؤ٦ثر اإلاىاص الٗلمُت بزاعة
ّ
خحن ًا٦ض الظ٧ىع مُلهم للغٍايُاث بجٗل ماصة الٟحزًاء هي زاوي الٗلىم التي ًمُلىن لها ،ججٗل ؤلاهار الٗلىم الُبُُٗت زاوي
جغجُبها الخٟايلي للٗلىم.
الرسم البياني  :14الموقف من المواد التعليمية لدى اإلناث
عدم التفاعل
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ّ
اإلاخٗلمحن إلاىاٟ٢هم مً اإلاىاص الخٗلُمُت .مٗجى طلّ ٪
ّ
ؤن
الخهىعاث الجمُٗت اإلاى٣ىلت في بىاء وحكُ٨ل
َىا ؤًًا ًى٨ك ٠جإزحر
ّ
اإلاخٗلمحن ال ًهُٛىن مىاٟ٢هم مً اإلاىاص الضعاؾُت بالىٓغ بلى مٗاًحر حٗىص ب٫يَبُٗت اإلااصة ؤو جدهُلهم يمجها ؤو ٢ضعاث
هجاخهم ٞحها ،بل ً٨ك ٠الخدلُل الؿاب ًٖ ٤جًاعب وجباًىاث جٟطخي بالخإُ٦ض بلى بىاء الخ٨م الاؾخيخاظُاإلاظ٧ىع .لً٨
وبدشا ًٖ الض٢ت ّ
هخجىب جإُ٦ض الهبٛت الىزىُ٢ت لالؾخيخاط بلى خحن ويٗها مىي٘ ازخباع بالىٓغ بلى مُٗاع صعظاث ّ
الخٟى١
ّ
خض آلان َى ّ
للمخٗلمحن .ما ًم ً٨ؤن ها٦ض ٖلُه  ِ٣ٞبلى ّ
ؤن مُٗى الجيـ ًهى٘ الٟاع ١في مىا٠٢
والٟكل الضعاسخي
ّ
اإلاخٗلمحن مً اإلاىاص الخٗلُمُت ،صون ؤن ً٩ىن الخباًً بُجهما هىُٖا .وَى ما ٌؿخضعي اؾخدًاع ّ
مخٛحر اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت
ّ
للٗاثلت للى٢ى ٝبهٟت إؤصٖ ١لى مضي جإرًغٍخه في حك٩ل مىا ٠٢الخالمُظ مً اإلاىاص الضعاؾُت واوٗ٩اؽ طلٖ ٪لى الخدهُل
الضعاسخي ؤي الٟكل والىجاح.
هسخبر ٢بل طلٖ ٪املُت ؤو الٟٗل الخدضًضي للمىا ٠٢مً اإلاىاص في مضي الىجاح والٟكل الضعاسخي مً زال ٫جدبّ٘
ّ
ازخُاعاث ٧ل ّ
ُٖىت جمشل مؿخىي ؤو صعظت مً صعظاث الخدوًل الضعاسخيٞ ،ةطا وٟ٢ىا ٖلى وظىص ٞىاع ١في الترجِب الخٟايلي
للمىاص جخىانل ؤو جخالػم م٘ ٧ل نٗىص في صعظاث الخدهُلٌٗ ،جي طل ٪جإُ٦ض اٖخباع اإلاىا ٠٢الخلمظًت مً اإلاىاص الخٗلُمُت
ّ
ًا٦ض ٖلى طلّ ٪
٧ل مً  chambonو arbicو posticالظًً وؿخضعي هخاثج
ٖامال جٟؿحرًا للخباًً في الخدهُل الضعاسخي ٦ما
ُٖىت البدض .و٢ض اٖخمضها في طل ٪م٣اعهاث ّ
بدىثهم في ق٩ل ٞغيُاث مُٗاة لالزخباع يمً ّ
مخٗضصة بالىٓغ بلى مىٟ٢حن:
ّ
ّ
ّ
اإلاُل ّ
للماصة وٖضم الخٟاٖل مٗهاٌ .ؿمذ َظا الخمصخي بالخإ٦ض مً الىخاثج اإلاخٗل٣ت بهظا اإلابدض.
الرسم البياني :15الموقف من المواد والنتائج الدراسية للذكور
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رٌاضة

م.فنٌة

م.إجتماعٌة

لغات

علوم

ّ
ّ
زِ الهٗىص في صعظاث ّ
الخٟى ١الضعاسخي ًىدهغ في الٗلىم واللٛاث  ِ٣ٞلضي الخالمظة
هالخٔ ؤن زِ الخهاٖض اإلاخالػم م٘
ّ
ّ
ّ
للخٟى١
الظ٧ىع .في م٣ابل الخٗاعى في الخِ البُاوي للمىا ٠٢مً اإلاىاص الاظخماُٖت والٟىُت والغٍايت م٘ الخِ البُاوي
ّ
ّ ّ
ّ
ّ ّ
ؾلم ّ
الخٟى ١الضعاسخي هؼلىا في زِ اإلاُل للمىاص اإلاظ٧ىعة في خحن ؤهه ٧لما نٗضها في
الضعاسخي .خُض هجض ؤهه ٧لما نٗضها في
ّ
صعظاث ّ
الخٟى ١الضعاسخي ٧لما اعجٟٗذ وؿب مُل الظ٧ىع بلى اللٛاث وهٟـ الصخيء باليؿبت للٗلىم ،م٘ مالخٓت اؾخصىاء ٞئت
ّ
مٗض ٫بحن 10و 12باليؿبت للٗلىم وٞئت اإلاخدهلحن ٖلى ّ
اإلاخدهلحن ٖلى ّ
مٗض ٫بحن 12و 14باليؿبت للٛاث ٦ما هجضٍ ؤًًا
لضي ؤلاهار.
ًغج٣ي َظا الاؾخصىاء بلى ٞئت اإلاخدهلحن ٖلى ّ
ّ
لضحهًً .سخل ٠عؾم صعظت اإلاُل للمىاص
مٗض ٫بحن 14و 18باليؿبت للٗلىم
الاظخماُٖت والٟىُت والغٍايت بالىٓغ بلى صعظاث الخٟى ١الضعاسخي لضي ؤلاهار ّ
ٖما َى لضي الظ٧ىعٟٞ .ي خحن ه ٠٣لضي
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ّ
ّ
ّ
زِ جىاػلي ّ
زُا ّ
جمىظُا ؤو جغاوحي بحن الجزو ٫والهٗىصٟٞ .ي ما ًخٗل ٤باإلاىاص الٟىُت ً٠٣
وسجل لضي ؤلاهار
الظ٧ىع ٖلى
ّ
ّ
اإلاخدهلحن ٖلى ّ
ّ
ّ
مٗضٌ ٫ؿاوي ؤو ّ
ً٣ل ًٖ 20/ 12لُى٣لب
الخٟى ١الهاٖض ٖىض
الخٗاعى بحن زِ اإلاُى ٫الىاػ ٫م٘ زِ
ّ
ّ
الخٗاعى بلى عؾم جىا٣ٞي ًًٗىا ؤمام جىاػي زُي اإلاُى٫
والخٟى ١الضعاسخي نٗىصا .
ّ
ّ
ّ ّ
ؾلم صعظاث الخدهُل الضعاسخي ّ٧لما ّ
٢ل مُل اإلاخٗلمحن مً ؤلاهار باإلاىاص ؤلاظخماُٖت مشلما
مٗجى طل ٪ؤهه ٧لما نٗضها في
ّ
ّ
الخٟى ١الض اسخي ( ّ
الٟىُت  ،بلى خضوص الخانالث ٖلى ّ
ؾلم ّ
مٗضّ ٫
مٗضالث بحن 12و14
ً٣ل ؤو ٌؿاوي 20/ 12و٧لما اعجُ٣ىا في
ع
ّ
اإلاخدهالث ٖلى ّ
ّ
ّ
مٗضّ ٫
ؤ٢ل
مُلهً للمىاص الٟىُت م٘ ب٣اء َظٍ اليؿبت صون وؿبت مُل
وبحن 14و٧ ) 20/ 18لما اػصاصث وؿبت
الخٟغص الظي ّ
مً (.20/ 10اهٓغ الغؾم البُاوي ع٢م . ) 17:ما ًالخٔ اطا َىا َى ّ
ّ
الخمحز ؤو ّ
اإلاخدهالث ٖلى ؤٖلى صعط اث
ًمحز
ؤ٢ل ّ
الخٟى ١الضعاسخي خُض ال ًجاعًٍ مً ّ
مجهً ّ
ّ
ًَ ّ
جٟى٢ا في الىٟىع مً اإلاىاص الاظخماُٖت والٟىُت مشلما مً الغٍايت .وهي
ألا٢ل ّ
ّ
مجهً ّ
بالٟٗلٟئتحٗمم ّ
ّ
ّ
الخٟى١
جٟى٢ها٦ .ما جىٟي َظٍ الىخاثج الهلت اإلاُ٩اهُُ٨ت بحن
جٟى٢ها في خحن جيخ٣ي الٟئاث
ّ
ّ
والخٗل ٤باإلاىاص الٗلمُت صون الاظخماُٖتوالٟىُتٖ ،لى نُٗض اإلاىا ٠٢مً اإلاىاص التي ًبضحها اإلاخٗلمحن.
الرسم البياني  :16الميول للمواد التعليمية والنتائج الدراسية لإلناث
رٌاضة
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الخٟىً ١ىاػٍه ّ
الخام بحن ّ
ؤن هخاثج البدض لم جًٗىا ؤمام الاعجباٍ ّ
طلّ ٪
الخى٣ل نٗىصا في ّ
جى٣ل في طاث الاججاٍ في اإلاُل للمىاص
ألا٦ض ّ
جٟى٢ا ؾىاء لضي الظ٧ىع ؤم ؤلاهار ،والتي ٦ما ٢لىا جدخ٨م بلى
الضعاؾُتٞ .االعجباٍ مىظىص ل ً٨حؿدشجى مىه الٟئت ع
ؾغ ّ
جمحزَاّ .
مىُ ٤مٛاًغ في الخٗامل م٘ اإلاىاص الخٗلُمُتٌٛ ،اًغ الٟهم الٗام لها ،وَى ّ
ولٗل ما ٌؿمذ بخإُ٦ض َظا الخ٨م
ّ
اإلاخهل بها َى ّؤجها ج٨ك ًٖ ٠طاث اإلاىُ ٤الظي ّ
ًمحزَا بطا اهخ٣لىا مً مى ٠٢اإلاُى ٫بلى مىٖ ٠٢ضم الخٟاٖل م٘ اإلااصة.
خُض ال ّ
ألا٢ل ّ
ّ
جٟى٢ا مجها (٦ما ًّخطر في الغؾم
وسجل ؤي ازخال ٝفي الغؾم الٗام للمىا ٠٢لضحها في م٣اعهت م٘ الٟئاث
البُاوي اإلاىالي).
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الرسم البياني  :17عدم التفاعل مع المواد التعليمية والنتائج الدراسية لإلناث
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ِّب
ِّب
ِّب
ّ
ّ
الخٟى٣ً ١ابله َىا هؼو ٫في ؾلم
اإلاخدهل ٖلحها ؾاب٣ا :الهٗىص في ؾلم
وسجل هٟـ ال٣اٖضة البُاهُت في عؾم اإلاىا٠٢
ّ
حٗل ٤اإلاىَ ٠٢ىا بٗضم الخٟاٖل م٘ ّ
ّ
ًسو اإلاىاص الٗلمُت واللٛاثّ .ؤما بطا اهخ٣لىا بلى اإلاىاص
اإلااصةُٞ ،ما
اإلاىا٠٢بةٖخباع
ِّب
ِّب
ِّب
للخٟىً ١ىاػٍه زِ ناٖض ؤًًا إلاىٖ ٠٢ضم الخٟاٖل ،م٘ الى٢ىٖ ٝلى هٟـ
الاظخماُٖت والٟىُتٞالخِ الهاٖض
ّ
حٗل٣ت ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاخدهلت ٖلى مٗض ٫بحن 14وّ 20/ 18
اإلاخدهلت ٖلى
ؤ٢ل ٖضم جٟاٖل م٘ اإلاىاص الٟىُت مً الٟئت
بإن الٟئت
اإلاالخٓت الم
ّ
مٗض ٫بحن 12و.20/ 14
ِّب
ّ
مخٗضص اإلا٣اعهاث التي ؤ٢مىاَا ،ؤن مىا ٠٢الخالمظة مً اإلاىاص الضعاؾُت،
ًم ً٨ال٣ى ،٫بىاء ٖلى ما ؾب ٤مً هخاثج
ّ
الخهىعاث التي ّ
بهٟتٖامت ،ج٨لِّ ًٖ ٝب
ّ
جدضص مىاٟ٢هم ال ٖال٢ت لها باإلاىاص طاتها
جهىعاث ٚحر ماؾؿُت .بمٗجى ؤن َظٍ
ِّب
ؤو بمؿإلت يىاعبها ب٣ضع ما هي ه٣ل للش٣اٞت اإلاى٣ىلت ؤؾغٍا لؤلبىاءّ .
الخهىع
مما ًًٗىا ؤمامبؾخيخاج اإلاٟاع٢ت اإلاىحىصة بحن
ِّب
ِّب
واإلاى ٠٢مً اإلاىاص الضعاؾُت لضي اإلاخٗلمحن وؤن مىاٟ٢هم مؿُ٣ت مً زاعج الٗال٢ت اإلاىحىصة ؤو اإلاٗاقت ًىمُا م٘
ّ
ّ
اإلاخٗلم مُله ّ
إلااصة ما
اإلاىاص .طل ٪ؤهىا وٟ٢ىا ٖلى جباًً في ٦شحر مً اإلاجاالث بحن اإلاُل للماصة وٖضم الخٟاٖل مٗهاٞ .إن ًبضي
زم هجض ّؤهه في مجا ٫آزغ ًًٗها يمً اإلاىاص الٛحر مخٟاٖل مٗها ٞمٗجى طلّ ٪
مً اإلاىاص ّ
ؤن اإلاىَ ٠٢ىا ٚحر طاحي ب٣ضع ما َى
مؿ ِ٣ؤو ًترظم ال٣ىالب ال٨ٟغٍت الجاَؼة اإلاى٣ىلت الُه ؤؾغٍا والتي جخٛاًغ مً م٩اهت اظخماُٖت بلى ؤزغي ومً مؿخىي
حٗلُمي للٗاثلت بلى آزغ(٦ما ؾىسخبر طلُٞ ٪ما ؾُإحي مً ال٣ٟغاث)ّ .
جخىؾِ الجماٖت بطا بحن الخلمُظ وحٗاَُه ٫إلاىاص
ِّب
ِّب
وجهىع للمضعؾت والترجِب الخٟايلي الظي ًدخ٨م الُه ٗٞل الخٗلم لضًه.
الضعاؾُت ٖبر ما ًدمله ٖنها مً عئٍت
ّ
مً َىا ًهبذ لؼاما ٖلى الجهت اإلابرمجت لئلنالح التربىي ؤن ّ
ٞالخٛحر
جخىظه بلى زاعط اإلااؾؿت إلخضار الخُٛحر صازلها.
ّ
ّ
ًخإحى مً الضازل ؤي مً ّ
الخىظه بلى
مخٗضص ؤلانالخاث التي جُ٣مها الؿلُت التربىٍت صازل اإلاضعؾت ال
اإلابرمج بلىٚه ٖبر
ّ
ّ
جخضزل في الؿلى ٥الخٗلُمي للخلمُظ ٦ما ّبُيذ طل ٪هخاثج البدض .مٗجى طلّ ٪
ؤن
اإلاخٗلم بل بلى البِئت الاظخماُٖت له التي
الخدهُل الضعاسخي ؤو الىخاثج الضعاؾُت للمخٗلمحن ،الظي َى مىيىٕ البدض ،ال ججض ؤؾبابها الخٟؿحرًت في الٗىامل وال
اإلا٩ىهت للٟٗل التربىي ٞدؿب ،بل ّ
ألاَغا ٝالضازلُت ّ
ؤن الضعاؾت ّبُيذٖ ،بر ازخباع مضي جإزحرًت اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت للٗاثلت
ّ
مخٗضص جإزحراث ّ
حٗلم ألابىاء بلى ّ
ّ
وجهىعاتهم للٟٗل
اإلادضصاث ؤلاظخماعية في مىاٟ٢هم
واإلاؿخىي الخٗلُمي لؤلولُاء ،زًىٕ ٗٞل
التربىي مشلما للىجاح والٟكل اإلاضعسخي.
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 -4اإلا٩اهت ؤلاحخماُٖت للٗاثلت ومى ٠٢ألابىاء مً اإلاىاص الخٗلُمُت:
اهتهُىا في اإلابدض الؿاب ٤بلى ّ
ؤن اإلاىا ٠٢الخلمظًت مً اإلاىاص الضعاؾُت حؿدىض بلى ّ
جهىعاث مغظُٗت مى٣ىلت اظخماُٖا ،
ّ
ّ
جخىؾِ ؾلى٦هم التربىي وجبرمج ٗٞل حٗلمهم و ٤ٞجدضًضاث جخجاوػ الظاحي هدى الجمعي  .وَى ما ؾىداو ٫ازخباعٍ مً زال٫
٧ل م٩اهت بظخماُٖت  .وٍ٣خطخي ازخباع جإزحرًت َظا ّ
اؾخضٖاء ّ
مخٛحر اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت ّ
وج٣صخي مىا ٠٢ؤبىاء ّ
اإلاخٛحر اإلا٣اعهت بحن
اإلاىا ٠٢اإلاؿخيخجت ؾاب٣ا واإلاىا ٠٢اإلاؿخيخجت مً ّ
٧ل همِ مً ؤهماٍ ألاؾغ بالىٓغ للىيُٗت الا٢خهاصًت -ؤلاظخماُٖت لها .
ّ
جازغ اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت للؿغة في الخدهُل الضعاسخي ٖبر واؾُت اللٛت خؿب بغوكخاًً الظي ّبحن الخبُٗت اإلاخىاػٍت بحن
ّ
اإلاضوهت اللٛىٍت والىؾِ الاظخماعي  .و٢ض نُٛذ ٞغيُاث ٖضًضة يمن مسخل ٠البدىر الؿىؾُى  -جغبىٍت اإلا٣اعبت لهظا
ِّب
ِّب
اإلابدض البؿُ٩ى-اظخماعي يمً بق٩الُت الالمؿاواة في الىخاثج الضعاؾُت  ،مً َظٍ الٟغيُاث التي جشحر مازغ اللٛت  ،ؤن
ِّب
ألا٢ل م٩اهت بحخماُٖت  ،هاججت ًٖ ٦ىن يِّٗ ٠ب
ِّب
مضوهتهم اللٛىٍت حُٗ ٤ؤو ٌيحُٗل
الهٗىباث الضعاؾُت ألبىاء ألاؾغ
ِّب
همىَم اإلاٗغفي ومىه هجاخهم الضعاس ي بةٖخباع اٖخماص اإلاضعؾت ِّب
اإلاخٟى٢ت .
اإلاضوهت
وجىظهاجه في ّ
وبن ٧اهذ َظٍ الٟغيُت جشحر مىيىٖاث ّ
ؤَمها ٖاملُت الىٓام التربىي ّ
ٖضة ّ
خض طاجه في الخماًؼ الضعاسخي بحن
ّ
ّ
مخٗضص ألام٨ىت ؤلاظخماُٖت التي ًىدضع مجها اإلاخٗلمحن بةٖخباعَا جىداػ بلى ألا٦ثر خٓا اظخماُٖا الظي ًمل ٪بٟٗل مىٗ٢ه في
الخٟى ١الض اسخي  ،مشلما صوع ّ ؽ في ج٨غَـ الخماًؼ الض اسخي ّ ،
ّ
ٞةن ؤَمُتها لضًىا جخمٓهغ في
الىٓام الاظخماعي آلُاث
ع
اإلاضع
ع
ّ
َغخها ؤلاق٩الي للٗال٢ت بحن اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت ومىا ٠٢اإلاخٗلمحن الضعاؾُت ا٫حي مجها في َظا اإلاجا ٫اإلابدثي لضعاؾدىا ن
اإلاى ٠٢مً اإلاىاص الض اؾُت التي حؿخضعي مٟهىم الظاث ّ
اإلادخمت le soiobligéبٗباعة . higgins
ع
ّ
جُغح الٗال٢ت بحن الىؾِ الاظخماعي للمخٗلمحن وهخاثجهم الضعاؾُت ٖلى ؤنٗضة مسخلٟتٞ.بروكخاًً مشال ٌؿخضعي
ّ
ؤلام٩اهاث التي ّ
ّ
الخ ٠ُ٨م٘ الٟٗل الخٗلُمي صازل اإلااؾؿت ،والتي هي م٨دؿبت مً الىؾِ
جدضص مضي ٢ضعة اإلاخٗلم ٖلى
ّ
اإلاضوهت اللٛىٍت ّ
الاظخماعيٖ ،بر ّ
اإلاخهلت باإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت ألؾغة اإلاخٗلم وصوعَا في جدضًض صعظت الىجاح ؤو الٟكل الضعاسخي.
ّ
ّؤما وخضة البدض ألاؾاؾُت يمً َظٍ ؤلاق٩الُت الؿىؾُىـ جغبىٍت لضي حا ٥لىجغاي ٞخخمشل في الٗال٢ت بحن اإلاماعؾت
التربىٍت في الٗاثلت وهمى البجى اإلاٗغُٞت للُٟل وهخاثجه الضعاؾُت،اهُال٢ا مً زالزت ؤهماٍ مم٨ىت مً َظٍ الٗال٢ت التربىٍت
يمً ألاؾغ :همِ ّ
خاص وهمِ ّلحن وآزغ ال مىخٓم.
ّ
ًلخ٣ي الهُٗض اإلادىع إلا٣اعبت جإزحرًت الىؾِ الاظخماعي في جباًً مؿخىٍاجالخدهُل الضعاسخي للمخٗلمحن م٘ ؤَغوخت باًاع
ّ
وظُلي اللظًً ًّخجهان في ّ
حٗ٣ل الٗال٢ت ٖبر ّ
جهىعاث ومىا ٠٢اإلاخٗلمحن اإلاضعؾُت اإلاى٣ىلت ًٖ الجماٖت اإلاغظ٘ ( ألاؾغة
ّ
ّ
الخهىعاث التي هي مسُُاث للظاث  schemas du soiلضي باًاع وحُلي
يمً مىٗ٢ها صازل الىٓام الاظخماعي ) .جماعؽ َظٍ
ّ
ّ
صوع اإلاسُِ الخىظُهي schema directeurخؿب  Marcusوجإزحرا هٟسخي ـ اظخماعي ٖلى الىخاثج الضعاؾُت لؤلبىاء بةٖخباع ؤجها
ّ
ّ
ّ
٦مدضصاث ٞغصًت جازغ في جٟاٖل ألابىاء اإلاخٗلمحن م٘ وؾُهم اإلاضعسخي ٦د٣ل جٟاٖل مشلما اإلاجموٖاث الك٩لُت التي
جبضو
ّ
جيكإ ٖلى ؤؾاؽ ؤلا٦غاٍ اإلااؾسخي في م٣ابل ٖٟىٍت حك٩ل اإلاجمىٖاث ٚحر الك٩لُت (الٗاثالث) التي ًيخمىن لها زاعط اإلاضعؾت
1

Basil, B.( 1975) . Langage et classes sociales. Codes sociolinguistiques et contrôle social.
Paris. ed, Minuit .
Lautray , J ) : classe sociale , milieu familial, intelligence ; Paris PUF ; 1980 .
3
Paillard ( M. et Gilly, M.( 1972 ) . Représentations des finalités de l’école primaire par les
pères de famille . cahiers de psychologie .N°15,pp 227-238 .
4
Filloux ( J.CL ) : psychologie des groupes et étude de la classe ; dans : traité des sciences
; pédagogiques ; sous la direction de Maurice debesse et Gaston mialaret ; T.6 ; Paris PUF
1974 ;p 41 .

214

الٗضص  : 14صٌؿمبر – 2015

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

ّ
ّ
ّ
والخ ٠ُ٨م٘ ؤهماٍ اإلاىاص اإلاسخلٟت الظي ًٟطخي بلى
الخهىعاث واإلاىا ،٠٢صعظت الخٟاٖل
 .ومً بحن ماقغاث ٗٞل جإزحر َظٍ
ّ
جمضّ ٫
وحٗ٣ل للمىاص جدباًً اظخماُٖا .وَى ما ًض ٘ٞبلى ّعص َظٍ ّ
اإلادضصاث الٟغصًت بلى ؤنلها الاظخماعي اإلاؿدبًُ ٖبر
اهماٍ
ّ
ّ
الخيكئت ؤلاظخماُٖت ،التي هي " ٖملُت حٗلم وحٗلُم وجغبُت " حك٩ل ؤؾاؽ مغظعي يمً ؤي ٖملُت ج٨ٟحر خى ٫الٗملُاث
ّ
ّ
ؤلاظخماُٖت  ،مً ٢بل ألابىاء اإلاخٗلمين الظًً ًخإزغون بمٗاًحرَا واججاَاتها وَكاع٧ىن ؤًٖائها طاث اإلاُى ٫والضوا ٘ٞالتي
ّ
ّ
حٗبر ًٖ همِ ِٖل مجمىٖت بظخماُٖت ّ
٦مضوهت ؾلى ٥جدهغ الؿلى ٥اإلام ً٨في
مُٗىت ًدهل ص ٘ٞالٟغص بلى اؾدبُاهه
الؿلى ٥اإلا٣بى ٫في ٞئت بظخماُٖت ّ
مُٗىت .
ٗٞلى زال nimier ٝالظي َغح في ص اؾخه خى ٫ؤهماٍ الهالث بالغٍايُاث ٞ ،غيُت< ّ
جهىع ّ
ؤن ّ
ماصة ما لِـ اظخماُٖا
ع
ًخهىع> ّ ،
ّ
ٞةن ٖضًض البدىر( مشل  )desplatsاهتهذ بلى بزباث الهلت
نغٞا بل ًىضعط في الضًىامُت الىٟؿُت للصخو الظي
ّ
لخهىع اإلاىاص الضعاؾُت وبالخالي اإلاى ٠٢مجها  ،اإلاخباًً بحن الجيؿحن وٖال٢خه باألصاء ؤو مؿخىي الخدهُل
الاظخماُٖت
الضعاسخي
جلخ٣ي ٧ل ؤهماٍ الٗاثالث في جىظُه مىا ٠٢ؤبىائهم هدى مٟايلت اإلاىاص الٗلمُت واللٛاث ًٖ ؾاثغ اإلاىاص الخٗلُمُت ،خُض
ّ
٧لُا م٘ مىا ٠٢ألا٦ثر ّ
ؤن ؤٖلى وؿب اإلاُى ٫جىدهغ في َظًً الهىٟحن مً اإلاىاص (بحن%63و .)%77وَى ما ًخماهى ّ
جٟى٢ا
ّ
ِّب
ؤن اإلاجخم٘ ٌٗاص ٫بحن الىجاح في َظٍ اإلاىاص والىجاح الضعاس ي ٖمىماّ .
ًمحز َظا الخمشل الٗاثالث ألاٖلى
صعاؾُا .مٗجى طل٪
ّ
م٩اهت اظخماُٖا .بال ّ
ّ
الخهىعاث لخضمتهاٞ .ةطا ٧اهذ ٖملُت جىظُه
ؤن َظا الخمازل الٗام ًسٟي جباًً ألاَضا ٝاإلاىْٟت َظٍ
الٗاثالث ألاٖلى م٩اهت اظخماُٖا إلاىا ٠٢ؤبىائهم هدى جدهُل ؤٖلى صعظاث ّ
الخٟى ١الضعاسخي ٖمىما وفي اإلاىاص الٗلمُت بضعظت
ؤولى واللٛاث بضعظت ارهُت بهٟت زانت
الرسم البياني  :18المكانة اإلجتماعية للعائلة وموقف المتعلمين من المواد الدراسية
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4
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الخٟى ١في َظٍ اإلاىاصّ ،
ّ
ٞةن الٗملت واإلاىْٟحن ًدغنىن ٖلى
وحٗخبر الىجاح الٟٗلي َى ا٫هجاح في امخال ٥ؤٖلى مؿخىٍاث
ّ
الخىظه ،ال جماَُا م٘ اإلا٩اهت الاظخماُٖت ال٣اثمت بل َلبا إلا٩اهت اظخماُٖت ؤعٞ .٘ٞغٚبت اإلادآٞت ؤو
اؾدبُان ؤبىائهم َظا
ِّب
ِّب
ِّب
بٖاصة بهخاج ال٣اثم هي مدغٗٞ ٥ل الٗاثالث ألاٖلى م٩اهت احخماُٖا ،ؤما الٗاثالث ألا٢ل م٩اهت ٞغٚبت الخُٛحر والٟ٣ؼ في
ِّب
مبرع وصا ٘ٞجىحُه ِّب
التراجب الاحخماعي هي ِّب
جهىعاث ؤبىائهم للمىاص الخٗلُمُت ومىاٟ٢هم منها بلى ؤن جخسظ َابٗا وُُْٟا
ٚاثُا.
ّ
جًٗىا هخاثج البدض الخالُت ؤمام خ٣ُ٣ت ّ
ؤن الخباًىاث في الخدهُل الضعاسخي للمحٗلمحن حؿدىض بلى حٛاًغ في ّ
جهىعاث
جهىعاث اإلاىاص الخٗلُمُت ومٟهىم ومٗجى مشلما ٚاًت الىجاح اإلاضعسخيّ ،
اإلاضعؾت ووُْٟتها وبالخالي ّ
اإلاخهلت باإلا٩اهت الاظخماُٖت
ّ
الخهىعاث واإلاىا.٠٢
لؤلؾغة التي ًيخمي لها خامل َظٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلادغ ٥والم ّ
ًا٦ض اإلاُ٩اهحزم الاظخماعي ّ
الخهىعاث واإلاىا ٠٢مً اإلاىاص الخٗلُمُت لضي اإلاخٗلمحن وبالخالي
ٞؿغ لخٛاًغ
بن ما
ألا٢ل م٩اهت اظخماُٖت وبن جخجه بلى ّ
مؿخىٍاث الخدهُل الض اسخيَ ،ى ّ
جبجي ّ
ّ
جهىعاث ومىا ٠٢ألاٖلى م٩اهت
ؤن الٗاثالث
ع
لهض ٝمٛاًغّ ،
ٞةجها حٗىص لخ٨ك ٠زهىنُتها ٦ما ّ
٧ل همِ مً ؤهماٍ الٗاثالثٝ .بطا هٓغها جٟهُلُا بلى الترجِب الخٟايلي
٧ل ؤؾغة ّ
الظي جُ٣مه ّ
مخهلت بم٩اهت اظخماُٖت مُٗىت ،هٖ ٠٣لى جباًىاث بُجها جهى٘ زهىنُتها.
ّ
زم الٟغوؿُت) ّ
حك٩ل اللٛاث (الٗغبُت ّ
زم اإلاىاص الٗلمُت (الٗلىم الُبُُٗت والخ٣ىُت والٟحزًاء بهٟت زانت) جلحها اإلاىاص
ّ
الاظخماُٖت (الذعبُت ؤلاؾالمُت بضعظت ؤولى زم الخاعٍش والجٛغاُٞا)  ،مشلض اإلاىاص التي ًمُل لها ؤبىاء الٗملت مً الجيؿحن  .هجض
ّ ّ
ّ
ّ
اإلاشلض لضي ؤبىاء اإلاىْٟحن وؤبىاء ؤصخاب اإلاهً ّ
الخغة .ل ً٨ما هالخٓه وما ًا٦ض ٖاملُت اإلا٩اهت الاظخماُٖتَ ،ى ؤهه ٧لما
هٟـ
ّ
ّ
ّ
ّ
نٗضها في ؾلم اإلا٩اهت الاظخماُٖت٧ ،لما اػصاص الخباًً زلَ ٠ظا الخمازل الٓاَغ في اإلاىاٖ ٠٢مىما ،خُض ؤهه ٧لما ج٣ضمىا في
ّ
ّ ّ
اإلاخٗلمحن والٟغوؿُت ّ
زم
اإلا٩اهت الاظخماُٖت ٧لما بججهىا بلى ؤن جهبذ الغٍايُاث هي ؤ٦ثر اإلاىاص الٗلمُت مُال مً ٢بل
ؤلاهجلحزًت باليؿبت للٛاث والتربُت اإلاضهُت بالًؾبت للمىاص الاظخماُٖت.
مٗجى طلّ ٪
ْ
لضًإبىاء ؤصخاب اإلاهً ّ
الخغة (اإلادامحن والهُاصلت ومال٩ي ؾُاعاث ألاظغة)....
ؤن الغٍايُاث هي ٖىىان الٗلىم
ؤ٢ل لضي ؤبىاء اإلاىْٟحن وبضعظت ّ
وبضعظت ّ
ؤ٢ل ؤبىاء الٗملتّ ،ؤما في مجا ٫اللٛاث ٞماصة ؤبىاء الٗملت هي الٗغبُت وماصة ؤبىاء
اإلاىْٟحن هي الٟغوؿُت التي هي ؤًًا ماصة ؤبىاء ؤصخاب اإلاهً ّ
الخغة مشلما ؤبىاء اإلاىْٟحن الؿامحن وؤبىاء ألاؾغ ألاٖلى صزال،
ّ
ّ ّ
ل ً٨م٘ ازخال ٝؤهه ٧لما نٗضها في اإلا٩اهت الاظخماُٖت ٧لما اػصاص اإلاُل إلااصة ؤلاهجلحزًت بٗض الٟغوؿُت.
ّ
ٌُٛب ّ
اإلاضعؽ بهٟت ٖملُت٢ ،هضا ؤو ًٖ ٚحر ٢هض ،الخباًً في مُى ٫الجيؿحن للمىاص الضعاؾُت طو اإلاغظُٗت الجماُٖت ،في
خحن جشبذ البدىر الؿىؾُىجغبىٍت ،مشلما الخا ٫في بدشىا َظا ،جباًً ّ
جهىعاث ومىا ٠٢الجيؿحن بهٟت زالهت وبالىٓغ
بلى اإلا٩اهت الاظخماُٖتلؤلؾغة ،للمىاص الخٗلُمُت ومىه جباًً الخلُٟاث ّ
اإلابرعة لخباًً الخدهُل الضعاسخي بحن الجيؿحن وبحن
ّ
اإلاخٗلمحن مً هٟـ الجيـ.
ٞدُىما هىٓغ بلى مىا ٠٢الظ٧ىع مً ؤبىاء الٗملت هجض ّاجها جسخل ًٖ ٠ؤلاهار .خُض ّ
ؤن مُىالتهم ّجخجه بلى اللٛاث واإلاىاص
ّ
الاظخماُٖت بهٟت مدؿاوٍت بضعظت ؤولى ّ
جخهضع اللٛاث مُل ؤلاهار جلحها الٗلىم زم جإحي اإلاىاص
زم الٗلىم بضعظت زاهُت ،في خحن
ّ
مشلض الهضاعة  .وَى هٟـ الغؾم البُاوي الظي ّ
ًخ٨غع لضي ؤلاهار مً ؤبىاء اإلاىْٟحن وؤصخاب اإلاهً
الاظخماُٖت في آزغ
ّ
ّ
الخغة وؤبىاء الٗاثالث ألاٖلى صزال في م٣ابل ّ
ّ
بالخمحز الظي ٦كٖ ٠ىه
جمحز ؤلاهار مً ؤبىاء اإلاىْٟحن الؿامحن .وَى ما ًظ٦غها
ّ
ؤبىاء اإلاىْٟحن الؿامحن في اإلابدض ّ
ألاو ٫للص عاؾت اإلاخٗل ٤بضوع اإلا٩اهت الاظخماُٖت لؤلؾغة في الىجاح والٟكل الضعاسخي .
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ّؤما لضي الظ٧ىعٞىٖ ٠٣لى عؾم مٛاًغٞ .ما ٖضي ؤبىاء الٗملت الظًً ًخمازلىن م٘ ؤلاهار في اإلاُل بلى اللٛاث ٞة ّهه ّ٧لما ّ
جضعظىا
نٗىصا في اإلا٩اهت الاظخماُٖت ّ٧لما اػصاص ّ
جىظه الظ٧ىع هدى اإلاُل للٗلىم ؤ٦ثر مىه للٛاث .وَى ما ً٨ك ًٖ ٠ج٣ؿُم ظيسخي
للمىاص الضعاؾُت لِـ لضي ألابىاء بل لضي الٗاثالث بةٖخباع َظا الاعجباٍ ،الظي ً٨كٖ ٠ىه البدض ،بحن اإلا٩اهت الاظخماُٖت
للٗاثلت ومُىالث الجيؿحن مً ألابىاء للمىاص الخٗلُمُت٦ ،ما ًى٨كٖ ٠بر اإلا٣اعهت بحن الغؾمحن البُاهحن ( 20و٨ً . )21ك٠
َظًً الغؾمحن البُاهُحن ؤًًا ًٖ مى ٠٢مٛاًغ بحن الجيؿحن وبالىٓغ بلى اإلا٩اهت الاظخماُٖتللٗاثلت ،مً اإلاىاص الٟىُتٞ .ةطا
٧اهذ مىاص اإلاىؾُ٣ى والتربُت الدكُ٨لُت ثؤحي لضي ؤلاهار في اإلاغجبت الغابٗت بٗض اإلاىاص الاظخماُٖت لضي ّ
٧ل ؤنىا ٝالٗاثالث،
ّ
ّ
ّ
جدخل اإلاغجبت طاتها ٖىض الظ٧ىع الا لضي ؤبىاء اإلاىْٟحن الؿامحن وألاٖلى صزال ،في م٣ابل جًُٟل ؤبىاء الٗملت
ٞةجها ال
ّ
الخغة ّ
واإلاىْٟحن وؤصخاب اإلاهً ّ
ماصة الغٍايت ٖلى اإلاىاص الٟىُت َ.ىا جخإ٦ض جإزحرًت اإلا٩اهت الاظخماُٖت لؤلؾغة في الخ٣ؿُم
ّ
ّ
الخهىعاث الىمُُت الؿاثضة التي جغبِ بحن الغ٢ت اإلاؿىضة للمىاص الٟىُت والبيذ .
الاظخماعي الجيسخي للمىاص خؿب
ّ
ّ
ٞالخهىع ألاهشىي للمىاص الٟىُت اإلاى٣ى ٫اظخماُٖت لؤلبىاء الظ٧ىع وؤلاهار َى الٗامل اإلادضص للمىا ٠٢الخلمظًت مً َظٍ
اإلاىاصٞ .الظ٧ىع مشال ًجضون خغظا في ّ
الخمحز ؤو الخٗبحر ًٖ اإلاُل إلاشل َظٍ اإلاىاص اؾدىاصا بلى الخُُ٣م اإلاُٗاعيالاحخماعي
ِّب
ِّب
ِّب
الخهىعاث وبالخالي اإلاىا ٠٢الخلمظًت مً اإلاىاص الضعاؾُت،
اإلاؿدبًُ لضًه والظي ًاهث َظٍ اإلاىاص .وما ًا٦ض بحخماُٖت
ِّب
وسجله مً اه٨ؿاع ال٣اٖضة وؿبُا خحن هغج٣ي بلى الٗاثالث ألاٖلى م٩اهت بظخماُٖا وَى مى ٠٢مخى ٘٢مجها
َى ما
ِّب
ِّب
مجخمُٗا.بمٗجى ؤن َظٍ الُب٣اث مً ألاؾغ ٖاصة ما جخجه بلى زل ٤مؿاٞت ٞاع٢ت م٘ الؿاثض اإلاجخمعي وجدمل مٟاَُم
مٛاًغة جهى٘ ؤو جدمي ِّب
جمحزَا الاحخماعي.
ٞهي وبن ال جسخل ٠في ؤهشىٍت اإلاىاص الٟىُت ّ
ٞةجها حٗخبرَا ق٨ال مً ؤق٩اّ ٫
الخمحز الخًاعي لها ،لظل ٪ال ًجض الظ٧ىع خغظا في
ّ
الخٗل ٤بها ؤو ببضاء مى ٠٢اإلاُل لهاّ .
ٞدتى الصخىت الىٟؿُت اإلاىاػٍت للمى ٠٢مً اإلاىاص ّ
ّ
بالخهىع اإلاى٣ىًٖ ٫
جخدضص صعظتها
ّ
ّ
الخسىض
ألا٢ل م٩اهت اظخماُٖا اإلاُل للمىاص الٟىُت هىٖا مً
اإلا٩اهت الاظخماُٖت لؤلؾغة ٖجهاٟٞ .ي خحن ٌٗخبر ؤبىاء الٗاثالث
اإلاسخيء للظ٧ىع ّ
ٞةن الظ٧ىع مً ؤبىاء الٗاثالث ألاٖلى م٩اهت ٌٗخبروجها ٖىىان ع٢حهم ًٖ ألاصوى اظخماُٖا وؤصاة مٓهغث
ّ
ّ
والخمحز الاظخماعي .ؤهىا ؤمام جىُْ ٠مجخمعي ًٟذح اإلاضعؾت ٖلى جإزحراث التراجب الاظخماعي وٍى٣ل الهغإ
الازخالٝ
ّ
الاظخماعي بلى صازلهاً،هبذ مٗه ؤي ٢غاءة لىا ٘٢اإلاضعؾت وللخدهُل الضعاسخي والخباًىاث اإلاسجلت ،بالىٓغ بلى مُُٗاث
ّ
ّ
مخٗل٣ت بُبُٗت اإلاىاص ؤو الىٓام التربىي في ّ
خض طاجه ؤو مؿاثل مشل ّ
اإلاضعؽ وٟ٦اءجه ؤو ٖال١ة الخلمُظ باإلاٗلم  ،هي
ق٩لُت
٢غاءة مى٣ىنت ٖلمُا وال ًم ً٨الىزى ١بيخاثجها الدصخُهُت لىا ٘٢اإلاضعؾت الُىم وإلاؿإلت الخباًىاث في الخدهُل الضعاسخي .
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-5الضعوؽ الخهىنُت والىخاثج الضعاؾُتٖ :امل ِّب
مدضص ؤم مؿإص :
ّ
ّ
٢ض ًبٗض جمشل الٗال٢ت الخدضًضًت بحن اٖخماص اإلاخٗلمحن ٖلى الضعوؽ الخهىنُت وجباًً هخاثجهم الضعاؾُت ،البدض ًٖ
ّ
بال ّ
ؤن اؾخضٖاثىا ّ
إلاخٛحراث الجيـ والىيُٗت الا٢خهاصًت  -الاظخماُٖت للجماٖت اإلاغظ٘ (الٗاثلت)
مىُل٣اجه الؿىؾُىلىظُت.
ّ
ّ
ٌُٗض مىيٗت البدض في مىُل٣اجه الىٓغٍت الؿىؾُىلىظُت  .طل ٪ؤن اإلابدض ألاوَ ٫ى ٢غاءة في الترابُاث ؤلاخهاثُت بحن
ؤن بصماط مُٗى الجيـ ّ
صعظاث الاٖخماص ٖلى الضعوؽ الخهىنُت ومسخل ٠مؿخىٍاث الخدهُل الض اسخيٚ ،حر ّ
لخٗ٣ل
ع
الخباًً بحن الجيؿحن في مؿخىٍاث الاٖخماص ٖلى َظا الٗامل وصعظاث الخدهُل الضعاسخي في نلت باإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت لؤلؾغة ،
ّ
ًًٗىا ؤمام بٖاصة ازخباع بخضي ٦برًاث ٞغيُاث البدض ّ
ّ
وجهىعاث ومىا ٠٢الجيؿحن
اإلاخهلت بمجخمُٗت جباًً جمشالث
الخٗلُمُت وللمضعؾت وإلاٟهىم الىجاح الضعاسخي .
وسجل َىاٖ ،ضم ّ
اإلاخدهلحن ٖلى ّ
ّ
ّ
مٗضّ ٫
ً٣ل ًٖ ،20/ 8صعوؾا زهىنُت .جخماهى َظٍ الٟئت م٘ الخانلحن
جل٣ي ٚالبُت
ٖلى ؤٖلى صعظاث ا٫جدهُل الض اسخي (بحن 14و ،)20/ 18م٘ ٞاعّ ١
ؤن ٢غابت زالزت ؤعبإ الٟئت ألاولى الٌٗخمضون ٖلى الضعوؽ
ع
ّ
ّ
الخهىنُت في خحن ال جبل ٜلضي الٟئت الشاهُت .%60وجلخ٣ي الٟئاث اإلادهلت إلاٗضالث (بحن 8و 10وبحن 10و 20/ 12وبحن 12و14
ٖبروا ًٖ ّ
جل٣حهم صعوؾا زهىنُت .وؿخُُ٘ ال٣ىَ ٫ىا اؾخيخاظا ّ
 )20/في ّ
ؤن الخانلحن ٖلى ّ
ؤن ٚالبُتهم ّ
مٗضال ّ
ؤ٢ل مً20/ 8
ج٣ضمه الضعوؽ الخهىنُت في خحن ّ
بهما ٌٗىص جدهُلهم الًُٗ ٠لٗضم الاؾخٗاهت بالضٖم الظي ّ
ّ
اإلاخٟى٢حن ال ٌٗخمضون
ؤن
ؤو ال ًغون صاُٖا الٖخماص الضعوؽ الخهىنُت بةٖخباع ّ
جٟى٢هم ،الظي ّ
ًبرع ٖضم الاٖخماص ٖلى َظا الٗامل الضاٖم في
حٗمضَم جبُان ّؤجهم ال ٌٗخمضون ٖلى الضعوؽ الخهىنُت َى هىٕ مً ع ٘ٞالكبهت ًٖ ّ
الخدهُل الضعاسخي .و٢ض ً٩ىن ّ
جٟى٢هم
ًىم ًٖ ّ
ومداولت ببغاػ ٧ىهه جدهُل اإلاجهىص الظاحي الظي ّ
جٟى ١شخصخي.
ّ
ّ
ّ
ّجخهل الىدُجت الشاهُت بةٖخماص الٟئاث صون
واإلاخٟى٢ت وؿبُا ،في ٚالبُتها ٖلى الضعوؽ الخهىنُت .ال
واإلاخىؾُت
اإلاخىؽَت
ّ
ّ
جىظض ،بطا نلت ٖالثُ٣ت بحن ّ
للمخدهلحن ٖلى ؤٖلى صعظاث الخدهُل في خحن جخإ٦ض بحن ؾلبُت الىخاثج وٖضم
الخٟى ١الضعاسخي
جخىؾِ ألايٗ ٠وألا٦ثر ّ
الاٖخماص ٖلى َظا الٗامل اإلاؿاٖضّ .ؤما في باقي الٟئاث التي ّ
جٟى٢ا ٞخهبذ الٗال٢ت بحن الضعوؽ
الخهىنُت والىخاثج الضعاؾُت مخالػمت وطاث مىخى ؾببي جدضًضي
الرسم البياني  :20الدروس الخصوصية والنتائج الدراسية للمتعلمين
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ّ
الٗامت ّ
جيسخب َظٍ الىدُجت ّ
اإلاخهلت ّ
بالُٗىت ال٩لُت ٖلى ٦لى الجيؿحن ،خُض جخماهى الىخاثج اإلاخٗل٣ت بالظ٧ىع م٘ ما ه٠٣
ٖلُه لضي ؤلاهار  ،م٘ ازخالّ ٝ
ؤن ٢غابت زالزت ؤعبإ الظ٧ىع الخانلحن ٖلى ّ
مٗض ٫بحن 12و. 20/ 14
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ّبهما ٌٗىص طل ٪بلى اٖخماصَم ٖلى الضعوؽ الخهىنُت ،في خحن ّ
ؤن هه ٠ؤلاهار مً هٟـ الٟئت حٗخمض ٖلى َظا الٗامل في
ّ
الخدهُل الض اسخي .مٗجى طلّ ٪
ان اإلاخٗلمحن ؤلاهار َم ؤ٢ضع مً الظ٧ىع ٖلى بلى ٙصعظاث ؤع ٘ٞفي الًظاح الضعاسخي صون
ع
ّ
ّ
ّ
الاؾخٗاهت بالضعوؽ الخهىنُت ،ؤو ًَ ّ
ؤ٢ل ّ
جًغعا مً ُٚاب َظا الٗامل اإلاازغ ،خُض ؤن زلض الظ٧ىع اؾخُاٖىا بلىٙ
ّ
ّ
ّ
ّ
للخًغع مً ُٚاب
الخٟى ١ؤو ٖضم ال٣ابلُت
وٍخ٨غع َظا
مٗض ٫بحن 12و 20/ 14في خحن جىجر هه ٠ؤلاهار في جدهُله.
اإلاخىؾُت ؤو ألاٖلى ّ
ّ
الضعوؽ الخهىنُت ،م٘ ّ
جٟى٢ا.
٧ل صعظاث الخدهُل الضعاسخي الًُٟٗت ؤو
ّ ّ
جخمٓهغ الضعوؽ الخهىنُت يمً الخدهُل الض اسخي للظ٧ىع ٗ٦امل مازغ ؤو ٖامل ٞاٖل ّ
مدضص ،بةٖخباع ؤهه ٧لما
ع
ّ
اٖخمض ٖلُه الظ٧ىع ؤ٦ثر ّ٧لما ّ
ّ
ج٣ضمذ هخاثجهم ،خُض ّؤهىا وسجل جهاٖض الاٖخماص ٖلى الضعوؽ الخ نىنُت م٘ ّ
٧ل ج٣ضم في
ّ
صعظاث الىجاح الضعاسخي .وٍمٓهغ َظا اإلاُٗى لضي ؤلاهار ٗ٦امل مؿاٖض ال مازغ ،ال جخدضص به جهاثُا وبن وؿبُا ،هخاثجهً
ّ
ّ
ّ
ؾلم ّ
الخٟى ١الضعاسخي لئلهار.
الضعاؾُت .وجخإ٦ض صعظت جإزحرًت َظٍ ٧لما نٗضها في
ّ
ّ
بن الؿاا ٫الظي ً٣خطخي ّ
الض٢ت َى :إلااطا ٌٗخمض الظ٧ىع ؤ٦ثر مً ؤلاهار ٖلى الضعوؽ الخهىنُت وبٗباعة ؤزغي
ج٣صخي
ًخًغع ؤ٦ثر الظ٧ىع مً ُٚاب َظا الٗامل في نلخه بالخدهُل الض اسخي .هُغح َىا ٞغيُتّ :
ؤن ّ
ّ
جىظه الظ٧ىع ٦ثر مً
إلااطا
ع
ّ
ّ
ّ
ؤلاهار للضعوؽ الخهىنُت بهما َى ازخُاع ٚحر ٞغصي ؤو طاحي ٌٗىص للمخٗلم ب٣ضع ما َى زُاع الجماٖت اإلاغظ٘ وؤن َظا
الخًُٟل الجيسخي للجماٖت اإلاغظ٘ ًّخهل ؾببُا بالىيُٗت الا٢خهاصًت -ؤلاظخماُٖت لها .
ّ
ً٨كّ ٠
مخٛحر الىيُٗت الا٢خهاصًت -ؤلاظخماُٖت للٗاثلت ًٖ مٟايلت ظيؿُت جُ٣مها َظٍ الجماٖت اإلاغظ٘ للمخٗلمحن
في ؤلاهٟا ١اإلاىاػي ٖلى ؤبىائهم  .وه٣هض باإلهٟا ١اإلاىاػي الخ٩الُ ٠وألاٖباء اإلااصًت التي ّ
جخدملها الٗاثالث زاعط اإلا٣خًُاث
اإلاضعؾُت الًغوعٍت .طلّ ٪
ؤن ّ
٧ل اإلا٩اهاث ؤلاظخماُٖت ّجخ ٤ٟفي جًُٟل ؤلاهٟا ١ؤ٦ثر ٖلى الظ٧ىع مىه ٖلى ؤلاهار مً ؤبىائهم.
ّ
ّ
ؤلاججاٍ جًُٟل الظ٧ىع ٖلى ؤلاهارّ .جخهّ ٠
الهلت الٗالثُ٣ت
ٞاإلهخ٣ا ٫الخهاٖضي في ؾلم اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت ًىاػًه في طاث
ّ
ّ
للمخٛحرًًّ .
٩ٞل
بحن اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت لؤلؾغة وبججاٍ ؤلاهار بلى الضعوؽ الخهىنُت بىٟـ الغؾم البُاوي الخهاٖضي
ّ
بال ّ
ؤن ما
اهخ٣ا ٫في اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت للٗاثلت ًهاخبه اعجٟإ في وؿبت اٖخماص ؤلاهار ٖلى ٚغاع الظ٧ىع الضعوؽ الخهىنُت،
ّ
ًجب الى٢ىٖ ٝلُه َى جغاظ٘ الخِ الخهاٖضي ٖىض مؿخىي اإلاىْٟحن الؿامحن ُٞما ًّخهل باإلهار ٞدؿب.
ّ
ما هي الخلُٟت الضاٗٞت إلاٟايلت ّ
٧ل الٗاثالث للظ٧ىع ،بةزخال ٝاإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت التي ًدخلىجها؟ َل ًجىػ ّعص طل ٪بلى
جماهي مىٟ٢ي ٌُٗض بهخاط ٖ٣لُت مجخمُٗت ج٣لُضًت ،عٚم جٟاوث الش٣اٞت الجماُٖت ّ
اإلاخهلت بالُب٣ت ؤلاظخماُٖت للٗاثلت .
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حؿىض َظٍ الٗ٣لُت ؤَمُت ؤ٦ثر للىجاح الضعاسخي للظ٧ىع ٖلى هجاح ؤلاهار مً ألابىاء .وجخمٓهغ َظٍ اإلاٟايلت في الاؾخٗضاص
ألا٦بر الظي جبضًه ألاؾغ لضٖم ؤبىائها ا٫ط٧ىع ٖبر الضعوؽ الخهىنُت.
الرسم البياني  :22الوضعية اإلقتصادية -اإلجتماعية للعائلة والتوجو للدروس
الخصوصية
األعلى دخال
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إناث

ّ
وجخإ٦ض َظٍ اإلاٟايلت للظ٧ىع لضي ألاؾغ ألاٖلى صزال مشلما لضي اإلاىْٟحن الؿامحن زم ؤصخاب اإلاهً ّ
الخغة ،خُض الٟئت
ألاولى ٌؿمدىن ؤو ّ
ٌصجٗىن ٢غابت %80مً ؤبىائهم الظ٧ىع ٖلى ؤلا٢باٖ ٫لى الضعوؽ الخهىنُت وجخجاوػ الشلشحن لضي
وسجل ّ
الخغة .لّ ً٨
اإلاىْٟحن الـامحن وبيؿبت %65لضي ؤصخاب اإلاهً ّ
ؤن اإلاىْٟحن َم ؤ٢ل الٗاثالث صٗٞا ألبىائهم الظ٧ىع
هدى الضعوؽ الخهىنُت ،خُض ّ
ؤن الٗملت والظًً َم ّ
ؤ٢ل صزال وم٩اهت اظخماُٖت مجهم ٌؿمدىن ؤو لهم اؾخٗضاص ألن
ًخٗاَى ؤبىائهم الظ٧ىع الضعوؽ الخهىنُتّ .ؤما لضي ؤلاهار ٞىجض ّ
ؤن الٗملت َم ّ
ؤ٢ل ؤنىا ٝالٗاثالث اججاَا ألن ًخٗاَى
٦ ،%40.62ما ًّخطر ّ
ظلُا في الغؾم البُاوي آلاه.٠
ؤبىائهم ؤلاهار الضعوؽ الخهىنُت٣ٌٗ ،بهم اإلاىْٟحن بيؿبت
قّ ٪
ال ّ
ؤن َظٍ الىخاثج جدخمل ٢غاءاث ٖضًضةّ ،
لٗل ؤبغػَا مؿإلت اإلاٟايلت الجيؿُت التي جُ٣مها الجماٖاث اإلاغظ٘
ّ
ّ
للمخٗلمحن والتي ّ
حٗبر ًٖ ز٣اٞت زهىنُت وًٖ ّ
جهىع وبالخالي مى ٠٢مً حٗلم البيذ بالخهىم .جماعؽ َظٍ اإلاىا٠٢
اإلاغظُٗت التي جى٣ل لؤلبىاء ٖبر الخيكئت الاظخماُٖت جإزحرا ٖلى الٟٗل الخٗلُمي لؤلبىاء ومىه ٖلى هخاثجهم الضعاؾُت .ومهما ًً٨
ّ
خانل الخإوٍل ّ
ّ
جهب في ٨ٞغة :يغوعة مغاظٗت ّ
اإلاضعؽ لغئٍخه للمخٗلم ٟ٦غص ًمل ٪ػمام ؤمىعٍ ؤو
ٞةن الؼاوٍت الىُٟٗت للبدض
ّؤهه ًماعؽ مىاٞ ٠٢غصًت وطاجُت ج٣غؤ ؤخُاها مً ٢بله ٦مى ٠٢مً اإلااصة في ّ
خض طاتها ؤو مً ّ
اإلاضعؽ طاجهً .هبذ لؼاما ٖلى
ّ
اإلاضعؽ ؤن ًخٗامل م٘ الخلمُظ ٦ىا٢ل لبٗضٍ الاظخماعي الظي ًخمٓهغ في ؾلى٦ه التربىي الظي ًدمل جىظحها مجخمُٗا ٖبر
ّ
ال٣ىالب ال٨ٟغٍت اإلاى٣ىلت الُه ٖبر الٗاثلتٞ .الٟهل َى مجخم٘ مهُى٘ بما ؤهه ًمٓهغ الخ٣ؿُم الاظخماعي وٍى٣ل جماًؼ
٩٦ل ولميامُىه ّ
ّ
والخهىعاث الاظخماُٖت للمضعؾت وللىجاح الضعاسخي ّ
اإلاخهلت بالتراجب
الىيُٗاث والخٓىّ والغئي
الخٟايلي للمىاص الخٗلُمُت.
ِّب
الؿً الٗمغٍت لآلباء والىخاثج الضعاؾُت لؤلبىاء :
-6
ِّب
ّ ِّب
هىُل ٤يمً اإلابدض مً ٞغيُت :ؤهه ٧لما اػصاصث الٟجىة الجُلُت بحن آلاباء وألابىاء ٧لما اوٗ٨ـ طل٨ؿلبُا ٖلى الىخاثج
ّ
ٌؿخضٖ ٫لُه ٖبر
الضعاؾُت لؤلبىاء زانت الظ٦ىع منهم .وه٤نض بالٟجىة الجُلُت ،الٟاع ١الٗمغي بحن آلاباء وألابىاء الظي
مخٛحر الجيـ وهي ّ
الؿً الٗمغٍت لآلباء٦ .ما هُغح ٞغيُت زاهُت ًٟغيها ّ
ّ
ؤن جإزحر الٟجىة الٗمغٍت بحن آلاباء وألابىاء جخمٓهغ
ّ
خضتها ؤ٦ثر ٖلى نُٗض الٗال٢ت بحن ألابىاء وألامهاث.
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ّ
الخِ الهاٖض للؿً الٗمغٍت ّ
لؤلم ًٖ ؾلبُت مُل٣ت للخدهُل الضعاسخي لؤلبىاء
ً٨ك ٠ا٫عؾم البُاوي للىخاثج في جىاػي م٘
مً الجيؿحن ،بطا ججاوػ ّ
ؾً ّ
ألام 53ؾىت .وٍخمغ٦ؼ الخإزحر الؿلبي للٟجىة الٗمغٍت بحن ألامهاث وألابىاء زانت لضي ؤلاهار مً
ؤبىائهًٞ .لم جىجر ؤي مً ؤلاهار في جدهُل ّ
ّ
مٗضً ٫خجاوػ٦.20/ 12ما ّ
حسجل اإلاالخٓت الغؾم الخىاػلي لىخاثج البىاث م٘ ّ
٧ل
ّ
ّ
ّ
٧ل ّبحؿإ للٟجىة الٗمغٍت بحن ّ
الؿً الٗمغٍت لؤلم  ،ؤي م٘ ّ
وبىاتهً  .وَى هٟـ الصخيء اإلاالخٔ يمً
ألامهاث
نٗىص في ؾلم
هخاثج الظ٧ىع ؤًًا .هجض ّ
ؤن زالزت ؤعبإ بىاث ّ
ألامهاث اللىاثي ججاوػن 53ؾىت لم ًخجاوػ جدهُلهم الضعاسخي الٗكغة مً
ٖكغًٍ وٍتراوح ّ
ّ
مٗض ٫الغب٘ آلازغ بحن 10و .20/ 12ما ًالخٔ ؤًًا َى ّؤهه ّ٧لما اعجٟٗذ الٟجىة الٗمغٍت بحن ّ
وبىاتهً
ألامهاث
ّ
هخاثجهً الضعاؾُت ؤو بٗباعة ؤزغي ّ٧لما بػصاصث الٟجىة الٗمغٍت ّ
ّ
ّ
بُجهً ّ
اإلاخدهالث مً
٧لما بػصاصث وؿبت
٧لما جغاظٗذ
بىاتهً ٖلى ّ
ّ
مٗضالث ّ
ا٢ل مً 20/ 10ؤي حٗايمذ وؿبت الٟكل الضعاسخي.
ال جىًبِ َظٍ ال٣اٖضة لىخاثج ألابىاء الظ٧ىع بهٟت ٧لُت ،خُض ّ
وسجل هجاح % 17مً ؤبىاء ّ
ألامهاث اللىاحي ججاوػن
الخٟى ١الضعاسخي ،مشلما ّ
ّ
وسجل ُٚاب الخىاػي بحن الهٗىص في الٟجىة
ٖخبت الخمؿحن مً الٗمغ في ؤلاعج٣اء بلى ؤٖلى صعط اث
الٗمغٍت والتراظ٘ في الىخاثج الضعاؾُت التي وٟ٢ىا ٖلحها لضي ألابىاء ؤلاهار ،خُض جتراوح هخاثج الظ٧ىع بحن الهٗىص والجزو. ٫
طلّ ٪
جدهلىا ٖلى ّ
ألامهاث بحن 32و 39ؾىت ّ
ؤن % 56مً ؤبىاء ّ
مٗضًٟ ٫ى ١اٖ٫كغة مً ٖكغًٍٚ ،حر بُٗض ّ
٧لُا ًٖ هخاثج ؤبىاء
ّ
اللىاحي ججاوػث ؤٖماعًَ 48ؾىتّ .
وًَ بظلّ ٪
ٖمغًَ بحن 40و 47ؾىت.
ًخٟىٖ ً٢لى ؤبىاء اللىاحي ًتراوح
ِّب
مً َىا ًهبذ لؼاما جإُ٦ض ِّب
صخت ٞغيُت الٗمل التي بهُل٣ىا منها يمً َظا اإلابدث وهي ؤن الٟجىة الٗمغٍت بحن آلاباء
ِّب
ِّب
وألابًاء جماعؽ جإزحرَا الؿلبي ؤ٦ثر ٖلى ؤبىاء ِّب
ألامهاث وجخإ٦ض ٢اٖضة الترابِ بحن بحؿإ الٟجىة الٗمغٍت وجؼاًض الٟكل
ِّب
ؤبىائهً.
الضعاس ي ؤ٦ثر لضي ؤلاهار مً
ّ
ّ
بن ما ًا٦ض ما طَبىا بلُه َى ألابىاء ؤلاهار لآلباء الظ٧ىع الظًً ججاوػوا ٖخبت 53ؾىت هجخً بيؿبت % 22في جذ نُل
ّ
ألامهاث مً هٟـ الٟئت الٗمغٍت٦ .ما ّ
٧لُا لضي ؤلاهار مً ؤبىاء ّ
مٗضالث جتراوح بحن 12و 20/ 18وَى ما ًىٗضم ّ
وسجل ٖضم
جُاب ٤عؾم هخاثج ؤلاهار م٘ ال٣اٖضة اإلاظ٧ىعة آهٟا ،خُض ال جغج ٟ٘وؿب الٟكل الض اسخي م٘ ّ
ج٣ضم ّ
ؾً آلاباء لضي الظ٧ىع.
ع
ًخىا ٤ٞالغؾم البُاوي لل٘ال٢ت بحن الٟكل ؤو الىجاح الضعاسخي لئلهار والؿً الٗمغٍت لؤلب م٘ هٟـ الغؾم البُاوي لىخاثج
ّ
ألابىاء الظ٧ىع بالىٓغ بلى ّ
ّ
ج٣ضم ّ
الؿً .وَى ما ًظ٦غها بالغؾم الخ٣اَعي إلججاٍ جإزحر مؿاٖضة آلاباء وألامهاث
ألامهاث في
ّ ِّب
ّ
ألبىائهم الظ٧ىع وؤلاهار في هخاثجهم الضعاؾُت .بال ؤ ّن ال٣غاءة الخُ٨ُ٨ٟت جًٗىا ؤمام ال٣اٖضة الاؾخيخاظُتالخالُت٧ :لما ٢لذ
ِّب
الٟجىة الٗمغٍت بحن ألاب وؤبىاثه ٧ان جإزحرٍ ؤلاًجابي ٖلى الخدهُل الضعاس ي لئلهار ؤًٞل مىه للظ٦ىع و٧لما احؿٗذ
٧ل ِّب
ِّب
ِّبًخجه الخإزحر الؿلبي ؤ٦ثر هدى الظ٦ىعِّ .بؤما لضي ِّب
ألامهاث ٞىجض ِّبؤهه م٘ ِّب
الؿً الٗمغٍت لؤلم جتزاًض وؿبت الٟكل
ج٣ضم في
ِّب
ِّب
ِّب
ِّب
إلحؿإ الٟجىة الٗمغٍت ِّب
الخٟى١
ًمـ ؤلاهار ؤ٦ثر مىه
لضيهً .م٘ ؤن الخإزحر الؿلبي
لضي ؤلاهار مً ؤبىائهم وجتراح٘ وؿب
ِّب
ِّب
ِّب
الظ٦ىع ،خُث ِّب
وسجل اعجٟإ وؿب ِّب
٧ل ج٣ضم في ؾً ِّب
جٟى ١الظ٦ىع م٘ ِّب
ألام صون 48ؾىتٞ .ةطا احخاػث َظٍ ا٫ؾً ًى٣لب
الخإزحر مً اإلاىحب بلى الؿالب ٖلى الخدهُل الضعاس ي لؤلبىاء الظ٦ىع مثلما ؤلاهار.
ّ
ّ
جضٖم َظٍ الىدُجت الٗلمُت الضٖىة الُىمُت الؿاثضة التي ًُل٣ها ّ
اإلاضعؾىن ألن ٌعي ؤولُاء اإلاخٗلمحن ؤَمُت وزُىعة
صوعَم وجإزحرَم الخانل ٖلى الىخاثج الضعاؾُت ألبىائهم .وهي بظل ٪جًٗىا ّ
مغة ؤزغي ؤمام الخُإ الغوجُجي اإلاخضاوٖ ٫ىض
ّ
ّ
ّ
مسخل ٠ؤَغا ٝلىيُٗت التربىٍت مشلما لضي ألاَغا ٝاإلاازغة في الخدهُل الجهاجي للمخٗلمحن صعاؾُا واإلاخمشل في الخٗامل م٘
ّ
ّ
اإلاخٗلم ٟ٦غص مجخض مً ؤنىله الجماُٖت وويُٗت الجماٖت اإلاغظ٘ الا٢خهاصًت  -ؤلاظخماعية .
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ّ
ّ
ل٣ض ّبُيىا في اإلاباخض الؿاب٣ت الخإزحراث الالقٗىعٍت للم٩اهت ؤلاظخماُٖت للٗاثلت في ّ
جهىعاث وجمشالث ومىا ٠٢اإلاخٗلمحن
زم ّ
مً اإلاضعؾت واإلاىاص الخٗلُمُت مشلما الىجاح والٟكل الضعاسخيّ .
جبِىذ لىا ٖاملُت َظٍ الخهىعاث واإلاىا ٠٢مً اإلاىاص
ّ
ّ
ّ
الخٟى ١ؤو صعظاث الٟكل الضعاسخي .ول٣ض ّبجطر ّ
ظلُا ٖبر ازخباع ٞغيُت جإزحر
الخٗلُمُت في جدضًض مى ٘٢اإلاخٗلم مً ؾلم
ؤن مؿخىٍاث جإزحر َظٍ الٗىامل الاظخماُٖت ًخٛاًغ بحن الجيؿحن  ،مشلما اهتهُىا في مبدشىا ألازحر بلى ّ
مخٛحرالجيـّ ،
ّ
ؤن
ّ
اإلاًمىن الؿلبي ؤو ؤلاًجابي لخإزحر ّ
مخٛحر الٟجىة الٗمغٍت بحن آلاباء وألابىاء ًسخل ٠بججاَه بحن الجيؿحن مشلما ًدباًً لضي
آلاباء ٖىه لضي ّ
ألامهاث.
ِّب
 - 7الخ ٪٨ٟألاؾغي والخدهُل الضعاس ي:
ِّب
ِّب
ِّب
ًُغح الخ ٪٨ٟألاؾغي وٖال٢خه بيخاثج ألابىاء الضعاؾُت ٦ماقغ ؤو ؤخض ؤنٗضة اإلاجخمعي  .وهىُل ٤مً ٞغيُت ؤن
ِّب
الُال ١الظي هذاحه الخ ٪٨ٟألاؾغي ًٟط ي ؾببُا بلى الٟكل اإلاضعس ي لؤلبىاء  ،ؤلاهار منهم ؤ٦ثر مً الظ٦ىع .
ّ
اإلاخٗلمحن الظًً ًٟخ٣ضون ؤخض ؤولُاء ؤمىعَم هدُجت ال اإلاىث بل ّ
 ٪ٞالغابُت الؼوظُت ،بلى
جًٗىا ٖملُت جهيُ ٠هخاثج
ّ
ّ
ّ
ؤعبٗت صعظاث مً الخدهُل الضعاسخي ،ؤمام هدُجت ّ
ٖامت ال جإزظ بٗحن الاٖخباع مخٛحر الجيـ وهي ؤن ٚالبُت ؤبىاء اإلاُل٣حن
الُٗىت ّ
اإلاٗض10( ٫مً ،)20م٘ مالخٓت ّ
اإلاخهلت بالٟكل ججزّ ٫
(ًٟ )%80كلىن في بلىّ ٙ
ؤن مٗٓم ٖىانغ َظٍ ّ
مٗضالتها صون
7مً 20والتي ج٣خطخي بلى ظاهب الغؾىب آلالي جىظُه جىبُش لهم خؿب الىٓام الخُُ٣مي الجؼاجي اإلاٗخمض في جىنُ ٠الىخاثج
ّ
الٗامت في مجالـ ألا٢ؿامَ .ل حك٩ل َظٍ الىدُجت ؤعيُت حكغًٖ جإُ٦ض الهلت الؿببُت للُال ١بالٟكل الضعاسخي .بط ؤزظها
ّ
ّ
بٗحن الاٖخباع وؿبت %80مً ّ
اإلاخدهلحن
بمخٛحر الخ ٪٨ٟألاؾغي في ٖال٢ت ب٩ىجها حؿخُ٣ب اليؿبت ألا٦بر مً
الُٗىت اإلاٗىُت
ّ
ؤ٢ل مً8مً ،20مً ظملت ّ
ٖلى م٘ ّصالث ّ
الُٗىت ال٩لُت للبدضً ،هبذ مً اإلاىُ٣ي ال اٞخٗا ٫بل ا٦دكا ٝالٗال٢ت الؿببُت
ّ
الخدضًضًت للُال ١بالىخاثج الضعاؾُت لؤلبىاء.
ال ٌٗجي َظا الترابِ الؿببي بحن الُال ١والٟكل الض اسخي،مُلُ٣ت الخإزحر الؿلبي .طلّ ٪
ؤن %20مً اإلاخٗلمحن الظًً ٖاهىا
ع
ّ
ّ
جإزحراث الخ ٪٨ٟألاؾغيً ،ىجخىن في الاعج٣اء بدانل ظهضَم الخٗلُمي بلى ؤٖلى صعظاث الخٟى ١الضعاسخي ،خُض ًىجر
مٗضالث بحن12و 14مًّ ،20ؤما الىه ٠آلازغ ٞختراوح ّ
ههٟهم في بلىّ ٙ
مٗضالجه بحن14و18مً.20
ّ
ّ
ّ
 ٪٨ٞألاؾغيّ ،
جخإ٦ض ٖلى نُٗض ّ
صخت ٞغيُت عبِ ؾلبُت هخاثج الجهض الخٗلُمي
بمخٛحر الذ
الُٗىت ال٩لُت التي ّجخهل
بالىيُٗت ألاؾغٍت .وال حؿخجُب هخاثج الظ٧ىع لىٟـ ال٣اٖضة اإلاؿخ٣غثت ٞدؿب بل ج٨ك ًٖ ٠نالبت ؤ٦بر للهلت الؿببُت
بحن الُال ١والٟكل الضعاسخي .جتراظ٘ ؤو ج٣ٟض َظٍ ال٣اٖضة ؤعيُتها الؿببُت بطا اهخ٣لىا بلى مٗالجت هذاثج ؤلاهار ،خُض
جى٣لب الٗال٢ت لُهبذ الخانل الٗام ؤو الٛالب لؤلبىاء ؤلاهار بًجابُاٞ .شلثي ؤلاهار ًىجخً في بلى ٙؤٖلى مؿخىٍاث ّ
الخٟى١
الضعاسخي.
ِّب
ِّب
ِّب
ِّب
ِّب
بطا ٧ان الخ ٪٨ٟألاؾغي ًٟط ي ِّب
للخٟى ١والىجاح الضعاس يً.مً٨
آلُا بلى ٞكل الظ٦ىع ٞةهه ٌك٩ل صاٗٞا ٢ىٍا لئلهار
ّ
الاؾخيخاط ،بطا ّ
ؤن ّ
مخٛحر الجيـ ًلٗب صوعا حٗضًلُا لدجم الاعجباٍ الؿببي بحن الخ ٪٨ٟألاؾغي والٟكل الضعاسخي ؤو َى ٌُٗض
ِّب
ّ
مغاظٗت بججاٍ الهلت بُجهماٞ.إن هيخ٣ل مً الخدهُل الضعاس ي للظ٦ىع بلى خانل ؤلاهار َى اهخ٣ا ٫مً اإلاخى ٘٢بلى
ّ
ّ
الاؾخثىاجي ؤو الالمىخٓغٖ ،لى اٖخباع ما ؤزبخه البدض مً ّ
ؤن الظ٧ىع َم ؤ٦ثر جإزغا ؾلبا بالخ ٪٨ٟألاؾغي مً ؤلاهار .وَى ما
ّ
ّ
الك ٤الشاوي للٟغيُت اإلاُغوخت في بضاًت َظا اإلابدض.
ًسُإ
زاجمت :
ّ
ّ
ّ
اإلاغظُٗاث ال٨ٟغٍت والخىاوالث ال
ل٣ض ق٩لذ ْاَغة الالمؿاواة في الخدهُل الضعاسخي للمخٗلمحن مجا ٫ج٣اَ٘ ٖضًض
الٗلمُت ٞدؿب بل ؤًًا الصخُٟت والضعاؾاث الاؾدكغاُٞت التي ج٣ىم بها الؿلُت التربىٍت .مً َىا جبضو خؿاؾُت الخىاو٫
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الؿىؾُىلىجي ٖ ،لى اٖخباع ّؤجها جمخل ٪الخهاهت الظاجُت اإلاخإجُت مً مىاهجها والتي جهى٘ اإلاؿاٞت الٟانلت بُجها وبحن الٗامي
واإلاخضاو . ٫لظل ٪خغنىا ٖلى نغامت ّ
الخُ٣ض باإلاىهج وبالخضوص الخٟؿحرًت التي ٌؿمذ بها للٓاَغة .مً َىا ًبضو مً الىاضر
ابخٗاص البدض ًٖ ج٣ضًم جٟؿحراث للىخاثج التي اهخهى بلحها ٖلى اٖخباع الخظع مً الضزى ٫في الخإوٍالث اإلاٟخ٣ضة للؿىض اإلاجهجي
الظي ّ
ًبرعَا.
ّ
بن ؤَم ما ًم ً٨ؤن هظ٦غ به ،صون ج٪اع الىخاثج اإلاؿخيخجتَ ،ى ّ
ؤن الىخاثج الضعاؾُت للمخٗلمحن لِؿذ هخاظا زالها
ع
للجهض الٟغصي للخلمُظ .جخضازل ٖىامل ٖضًضة جلٗب صوع ّ
اإلاىظه ؤخُاها وصوع ال٩ابذ في ؤخُان ؤزغيً .المـ جإزحر ألاعيُت
ّ
ّ
وجمشالجه للمضعؾت وللىجاح الضعاسخي مشلما ٖلى ّ
للمخٗلم ّ
جهىعاجه ومىاٟ٢ه
جهىعاجه
الؿىؾُى -ا٢خهاصًت للجماٖت اإلاغظ٘
مً اإلاىاص الخٗلُمُت وبالخالي وجباٖا ٖلى هخاثجه الضعاؾُت.
و٢ض اٖخبرها ّ
ؤن اإلا٩اهت الا٢خهاصًت -ؤلاظخماُٖت للٗاثلت ٖامال عثِؿُا في جدضًض حٛاًغ ال مؿخىٍاث الٟكل والىجاح
الضعاسخي بل ً٨ك ٠الخىػَ٘ الاظخماعي للٟكل اإلاضعسخي مشلما الىجاح ًٖ بيُت ٢ضعاث واؾخٗضاصاجمؿخ٣غثت جخُاب ٤م٘ البيُت
ّ
ّ
الُبُ٣ت للمجخم٘  .مٗجى طلّ ٪
ؤن اإلا٩اهت الا٢خهاصًت-ؤلاظخماُٖت للجماٖت اإلاغظ٘ للمخٗلم جخضزل في جدضًض وجىظُه
ّ
ّ
مؿخىٍاث الخدهُل الضعاسخي بك٩ل المباقغ بل ٖبر جىظُه ّ
جهىعاث وجمشالث ومىا ٠٢المحٗلمحن مً اإلاضعؾت واإلاىاص
ّ
ّ
مسُُا جىظحهُا لؿلى٦ه التربىي ّ
جخىؾِ ؤو هي ٢ىاة
وقغ٧ائهم في الىيُٗت التربىٍت  .جهى٘ اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت للمخٗلم
ّ
ّ
جىانل وبجها ٫اإلاخٗلم بظاجه وباآلزغًٍ يمً الٗال٢ت التربىٍت .وَى ما هلخ٣ي ُٞه م٘ اإلا٣اعبت البؿُ٩ىـ بظخماُٖت صون ألازظ
ّ
جخىؾِ ال٣ى ٫بٟغصًت الخإزحراث التي ّ
بم٣ىالتها التي ّ
جخهل باإلااضخي الُٟىلي وال٩ىامً الالقٗىعٍت اإلاخضزلت في حكُ٨ل همُُت
ّ
الخىانل م٘ ّ
مخٗضص ٖىانغ الىيُٗت التربىٍت ،وألازظ باألعيُت اإلاجخمُٗت لهظٍ اإلاازغاث.
ّ
ٞةطا ٧ان الخٟاٖل بحن قغ٧اء الىيُٗت التربىٍت ًماعؽ جإزحرا مباقغا ٖلى الخانل الضعاسخي للمخٗلمحن ٞلِـ مٗجى طل٪
اٖخباع الكغ٧اء وزانت ّ
اإلاضعؽ ٦ما في الخىاو ٫البؿُ٩ى -اظخماعي ؤو الخًمُىاث اإلااؾؿُت وخالت الال ججاوـ التي جٟغػَا
بحن قغ٧اء الٗال٢ت التربىٍت مشلما ج٣ى ٫بظل ٪اإلا٣اعبت اإلااؾؿُت .طلّ ٪
ؤن الخٟاٖل مهما ٥ان خانله ومضي جإزحرًخه ٖلى
ّ
الخالت التربىٍت والخدهُل الضعاسخي للمخٗلمحنٞ ،هى ال ًجٗل الٟهل ؤو اإلاضعؾت خ٣ل هٟسخي ب٣ضع ما ً٨ك ٠الاعجباٍ
ّ
ّ
اإلاخٗلم مً ٞاٖل ٞغصي ّ
ًخل٣ى
الًٗىي باألعيُت اإلاجخمُٗتًًٗ .ىا َظا الاعجباٍ الًٗىي ؤمام اه٣الب هىعي في عئٍت وجمشل
ّ
ّ
ممشل لٟاٖل ظماعي بةمخُاػ ّ .
مما ًًٗ ٠ؤي عئٍت للمخٗلم والخدهُل
جإزحراث مذ ًُه الاظخماعي ٖبر آلُاث هٟؿُت ،بلى
الضعاسخي ؤو الخالت التربىٍت ٖمىما ال جإزظ باإلاًمىن اإلاجخمعي إلاا ًبضو ّ
ٞغصًا ؤو زهىنُا .ل٣ض ويٗىا البدض ؤمام ؤَمُت
ّ
حٗ٣ل ْاَغة الالمؿاواة في الخدهُل الضعاسخي ٔ٦اَغة ٧لُت ال حٗ٨ـ ٧لُت اإلاجخم٘ ٞدؿب بل هي جمٓهغ مً جمٓهغاث
ؤن الخالت التربىٍت هي خالت مجخمُٗت ّ
ال٩لُت اإلاجخمُٗت .مما ٌٗجي ّ
وؤن اإلاكغوٕ التربىي َى مكغوٕ مجخمعي باألؾاؽ ،ال
ًجب ؤن ّ
ٌُٛب في الخلى ٫التي ًخًمجها للٓىاَغ التي جٟغػَا اإلاضعؾتَ ،ظٍ الخ٣ُ٣ت.
َىاٖ ٥ىامل زاهىٍت وٟ٢ىا في مجغٍاث البدض ًٖ مؿخىٍاث جإزحرَا وُُٟ٦اث جىظحهها للخالت التربىٍت وللخانل الضعاسخي
ّ
ّ
ّ
للمخٗلمحن ،مشل ؤنٗضة جخضزل اإلا٩اهت ؤلاظخماُٖت لؤلؾغة في حكُ٨ل مىا ٠٢اإلاخٗلمحن مً اإلاىاص الخٗلُمُت والٗال٢ت
ّ
الخدضًضًت ألهماٍ اإلاىا ٠٢مً اإلاىاص في ثخضًض مؿخىٍاث الٟكل والىجاح الضعاسخي للمخٗلمحن٦ .ما اهتهُىا بلى هخاثج ٞغُٖت
ّ
ّ
وجخضزل ّ
مخٛحر الجيـ في حٛاًغ مؿخىٍاث جإزحر ٖىامل
ٖلى ٚاًت مً ألاَمُت جخٗل ٤بالخ٣ؿُم الجيسخي للمىاص الخٗلُمُت
ّ
الخ ٪٨ٟألاؾغي مشال ؤو هخاط ٗٞل مؿاٖضة ألاولُاء ألبىائهم٦ ،ما وٟ٢ىا ٖلى خ٣ُ٣ت الاوٗ٩اؽ الخخمي للمؿخىي الخٗلُمي
ّ
اإلاخٗلمحن في الىخاثج الض اؾُت لؤلبىاء وجباًً ّ
خضة الخإزحر بحن الجيؿحن مً ألابىاء.
ألولُاء
ع
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الٗضالت الاهخ٣الُت٢ :غاءة في اإلاٟهىم
ص.ؾهام خغوعي/حامٗت بؿ٨غة  -ؤ.بلهام هاًذ ؾُٗضي/حامٗت بؿ٨غة

ملخو:
تهضَ ٝظٍ الضعاؾت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى ؤخض اإلاىايُ٘ الباعػة في الى٢ذ الغاًَ ٖلى اإلاؿخىٍحن الىَجي والضولي
ٖلى خض ؾىاء ؤال وَى الٗضالت الاهخ٣الُت ،بُٛت يبِ خضوصٍ وجإنُل مٟهىمه .والى٢ىٖ ٝلى الاؾتراجُجُاث والىؾاثل
اإلاخبٗت في جد ٤ُ٣الٗضالت الاهخ٣الُت مً ؤظل يمان الاؾخ٣غاع واإلاؿاَمت في بًجاص مجخم٘ ظضًض مخٟخذ ٌٗ٣ب اإلاغخلت
الاهخ٣الُتٌ ،ؿخُٟض مً ؤزُاء اإلااضخي وٍضٖم الاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي مً زال ٫الٗمل ٖلى بىاء هٓام صًم٣غاَي ٌؿىصٍ
الخىا ٤ٞوالخٟاوى وخ٨م ال٣اهىن.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :الٗضالت ،الٗضالت الاهخ٣الُت ،اهتها٧اث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،الاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي ،خ٨م ال٣اهىن.
م٣ضمت:
ٌٗخبر مٟهىم الٗضالت الاهخ٣الُت مً اإلاٟاَُم التي ٌكىبها ؤلابهام والٛمىى لخىىٕ مجاله وقمىلُخه لٗضة خ٣ى٫
مٗغُٞت مسخلٟت مجها ال٣اهىن ،الؿُاؾت الٗامت ،الُب الكغعيٖ ،لم الىٟـ ،الخاعٍش والا٢خهاص.
٦ما ؤهه ًخضازل م٘ الٗضًض مً اإلاٟاَُم ،وَكتر ٥م٘ الٗضالت الخ٣لُضًت في بخ٣ا ١مٟهىم الخ .٤وٖلُه ماطا وٗجي بالٗضالت
الاهخ٣الُت؟ َل هي ٖضالت زانت ؤم ٖضالت للمغخلت الاهخ٣الُت؟ ً ٠ُ٦م ً٨الخٗامل م٘ اإلااضخي؟ َل بالدكضص ؤم باإلاغوهت؟
وٖلُه ؾخداوَ ٫ظٍ الضعاؾت ؤلاظابت ًٖ بق٩ا ٫مدىعي مٟاصٍ :ما َبُٗت الٗضالت الاهخ٣الُت؟
ولئلظابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت جم بجبإ الٗىانغ الخالُت:
ؤوال :جدضًض مٟهىم الٗضالت الاهخ٣الُت.
زاهُا :الخمُحز بحن الٗضالت الاهخ٣الُت واإلاٟاَُم اإلاكابهت.
زالثا :الخُىع الخاعٍخي إلاٟهىم الٗضالت الاهخ٣الُت.
عابٗا :اؾتراجُجُاث ووؾاثل جُبُ ٤الٗضالت الاهخ٣الُت.
زامؿا :بق٩الُاث جُبُ ٤الٗضالت الاهخ٣الُت.
ؤوال :جدضًض مٟهىم اٖ٫ضالت الاهخ٣الُت:
بن الٗضالت الاهخ٣الُت ُ٢مت ؾامُت ومشل ؤٖلىٞ ،هي مٟهىم واؾ٘ ومغ٦ب ومخٗضص ألابٗاص هٓغا بلى اٖخباعاث ٦شحرة مجها حٗضص
اإلاىاب٘ والغواٞض التي حٛظي اإلاٟهىم؛ خُض ؤجها ٨ٞغة ٞلؿُٟت مشلما هي ٨ٞغة صًيُت وُ٢مت اظخماُٖت ومبضؤ ؤزالقي ،ومجها حٗضص
مجاالث جُبُ ٤الٗضالت الاظخماُٖت وقمىلها مجاالث ا٢خهاصًت واظخماُٖت وؾُاؾُت و٢اهىهُت وز٣اُٞت وبُئُت.
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وٍيب٘ اعجباٍ الٗضالت الاظخماُٖت باإلاؿاواة في اإلاجخم٘ ومً زمت ٞهي ؤؾاؽ جهبى البكغٍت بلى جد٣ُ٣ه .مجها حؿاوي ظمُ٘
مىاَجي اإلاجخم٘ ومً مٓاَغ الخمؿ ٪بهظٍ الُ٣مت ؤن مٗٓم الضو ٫جدغم ٖلحها في صؾاجحرَا.
ٞالٗضالت هي جل ٪الخالت التي ًيخهي ٞحها الٓلم والاؾخٛال ٫وال٣هغ والخغمان مً الشىعة والؿلُت ؤو ٧لحهما مٗاٞ ،خىٗضم
الٟىاع ١الاظخماُٖت؛ ٞاإلاجخم٘ الٗاصَ ٫ى اإلاجخم٘ الظي ال ًخٗغى للٓلم ؤو ال٣هغ مً صازله ؤو مً زاعظه ،وٍ٣ىم ٖلى
مباصت اإلاؿاواة التي هي في الىا ٘٢ظىَغ اإلاىاَىت واخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان.
بن الىُا ١الؼمجي للٗضالت الاظخماُٖت ال ًىدهغ في الؼمً الخايغ وخضٍ بل بهه هُاً ١غبِ الخايغ واإلاؿخ٣بل وما ًترجب
ٖلى طل ٪مً ٖال٢اث ٖبر ألاظُا.٫
وفي بَاع الخدىالث التي ٌٗغٞها الٗالم الُىمً ،دخل مىيىٕ الٗضالت الاهخ٣الُت مغ٦ؼ الهضاعة في اَخمام الغؤي الٗام
الىَجي والضولي .و٢ض بغػ زال ٫الٗ٣ضًً ألازحرًً مً ال٣غن اإلااضخي بٗض جغاظ٘ وؾ٣ىٍ ألاهٓمت الدؿلُُت ؤو الكمىلُت،
٩ٞل مجخم٘ زاعط مً خالت الهغإ ًدخاط بلى مغخلت اهخ٣الُت إلاٗالجت آزاع اإلااضخي وجصخُذ مؿاع المظخم٘ والضولت بة٢امت
اإلاداؾبت والٗض ٫الاهخ٣الي وجدضًض اإلاؿاع الجضًض.
مً الىاخُت الخاعٍسُت ٚحر مٗلىم بض٢ت الخاعٍش الٟٗلي ليكإة اإلاٟهىم٣ٞ ،ض جم جضاوله في خ٣ل الؿُاؾت الٟغوؿُت
لْ ً٨هىعٍ بضاللخه الخُبُُ٣ت الغاَىت ٌٗىص لؿىت 1992في ٦خاب مً زالزت ؤظؼاء خغعٍ "هُل ٦حرجغ" بٗىىان ( الٗضالت
الاهخ٣الُت).
بن الٗضالت الاهخ٣الُت لِؿذ اإلاُالبت بالٗضالت الجىاثُت التي جلخ٣ي مٗها زانت في مؿإلت حٗىٌٍ الطخاًا وبٞالث
اإلاغج٨بحن مً الجغاثم ،وبهما جخم مىاػهتها بالخالت بلى الؿلم والضًم٣غاَُت والخىمُت الٗاصلت وؾُاصة ال٣اهىن.
ٞالٗضالت الاهخ٣الُت هخاط للخُاب الضولي خى ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان ،لها ٖال٢ت باهدكاع الضًم٣غاَُت ،اهدكاع جىُٓماث
اإلاجخم٘ اإلاضوي زانت بٗض الخغب الباعصة ومىظت الخُٛحر التي مؿذ ؤوعبا الكغُ٢ت ما ٌٗغ ٝباإلاىظت الشالشت.
بن مٟهىم الٗضالت الاهخ٣الُت ٌٗجي الاٖخىاء بالٟتراث الاهخ٣الُت وهي:
 الاهخ٣ا ٫مً خالت الجزإ الضازلي اإلاؿلر بلى خالت الؿلم. الاهخ٣ا ٫مً هٓام خ٨م ؾُاسخي مؿدبض بلى هٓام صًم٣غاَي ٌكاعُٞ ٥ه الجمُ٘. في خالت الخدغع مً اخخال ٫ؤو ختى جإؾِـ خ٨م وَجي.ٞالٗضالت الاهخ٣الُت وؾُلت مً وؾاثل حؿىٍت الجزاٖاث الضازلُت ٞهى مٟهىم اؾخصىاجي ًغبِ بحن مٟهىمي الٗضالت
والاهخ٣اٞ ٫إي مجخم٘ زاعط مً خالت نغإ وزانت الٗىُ ٠مىه ًدخاط بلى مغخلت اهخ٣الُت إلاٗالجت آزاع اإلااضخي وجصخُذ
مؿاع ٧ل مً اإلاجخم٘ والضولت مٗا.
بن الٗضالت الاهخ٣الُت " حكمل ٧امل هُا ١الٗملُاث وآلالُاث اإلاغجبُت باإلاداوالث التي يبظلها اإلاجخم٘ لىٟهم وهخجاوػ جغ٦ت
اإلااضخي الىاؾٗت الىُا ١بُٛت ٟ٦الخه للمؿاءلت وبخ٣ا ١الٗض ٫وجد ٤ُ٣اإلاهالخت" ( ).
()1

عبد احلسٌن شعبان " ،العدالة االنتقالية  :مقاربات عربية للتجربة الدولية " يف " :الطائفية والتسامح والعدالة االنتقالية من الفتنة إلى دولة

القانون"،بًنوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،2013 ،ص .168
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بن ٞلؿٟت الٗضالت الاهخ٣الُت حؿدىض ٖلى جهىع ؾُاسخي إلاٟهىم الخ Droit ٤وٖلى جهىع ٢اهىوي إلاٟهىم الٗضالت
 Justiceوٖلى جهىع ٞلؿٟي وظضاوي ؤلاوؿان  .L'hommeوَظٍ الخهىعاث اإلاجخمٗت حك٩ل اؾتراجُجُاث ماؾؿاجُت ٢ىٍت
مً ؤظل مىاظهت ٧ل ؤهىإ اإلااضخي الؿُاسخي الٗىُ.) (٠
ٞالٗضالت الاهخ٣الُت ؤوؾ٘ مً الٗض ٫الظي ًىُ ٤ب٘ ال٣اضخي ألن الٗضالت الاهخ٣الُت جخُلب ٖمل ٧ل مً ال٣اضخي والؿُاسخي.
ؤما حٗغٍ ٠ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة ٫لٗضالت الاهخ٣الُت ؾىتَ 2010ى الىُا ١ال٩امل للٗملُاث وآلالُاث
اإلاغجبُت بمداولت الخىنل بلى جٟاَم بكإن ؤلاعر ال٨بحر مً اهتها٧اث اإلااضخي التي جمذ ٖلى هُا ١واؾ٘ مً ؤظل يمان
اإلاداؾبت وزضمت الٗضالت وجد ٤ُ٣اإلاهالختٞ .هي "حٗجي ج ٠ُُ٨للٗضالت ٖلى الىدى الظي ًالثم المظخمٗاث التي زايذ
مغخلت مً الخدىالث في ؤٖ٣اب خ٣بت مً جٟصخي اهتها٧اث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ؾىاء خضزذ َظٍ الخدىالث بهىعة ٞجاثُت ؤو ٖلى
مضي ٖ٣ىص َىٍلت"( ).
ٞالٗضالت الاهخ٣الُت هي ظملت آلالُاث الً٣اثُت وٚحر الً٣اثُت الؿُاؾُت التي ٌؿخسضمها مجخم٘ مٗحن لخد٤ُ٣
الٗضالت في ٞترة اهخ٣الُت بهض ٝالاهخ٣ا ٫مً مغخلت الهغإ بلى مغخلت الخىا.٤ٞ
تهض ٝالٗضالت الاهخ٣الُت بلى جد ٤ُ٣ظملت مً ألاَضا .ٝوهي:
-

وي٘ خض الهتها٧اث خ٣ى ١ؤلاوؿان.

-

جدضًض اإلاؿاولحن ًٖ اعج٩اب الجغاثم ومٗا٢بتهم.

-

مىذ حٗىٌٍ للطخاًا.

-

مى٘ اعج٩اب ظغاثم في اإلاؿخ٣بل.

-

جد ٤ُ٣الؿالم الضاثم.

-

بٖاصة بىاء الٗال٢ت بحن الضولت واإلاىاًَ وحٗؼٍؼ الؿالم والضًم٣غاَُت وحصجُ٘ اإلاهالخت.

-

عص الاٖخباع لضولت ال٣اهىن مً زال ٫آلُاث الخ٨م الغاقض ًٖ َغٍ ٤اإلاؿاءلت والكٟاُٞت ( ).

زاهُا :الخمُحز بحن الٗضالت الاهخ٣الُت واإلاٟاَُم اإلاكابهت:
بن اعجباٍ الٗضالت الاهخ٣الُت بمىٓىمت خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ًجٗله ًخضازل م٘ ٖضة مٟاَُم وهي:
بىاء الؿالم ،خ ٟٔالؿالمٞ ،غى الؿالم واإلاهالخت الىَىُت .وَى ما ًىضخه الجضو ٫الخالي:

()1
()2
()3

عبد الكرمي عبد الالوي" ،تجربة العدالة االنتقالية في المغرب" ،القاىرة :مركز القاىرة لدراسات حقوق اإلنسان ،2013 ،ص.17
عمر عبد احلفيظ شنان "،العدالة االنتقالية والمصالحة:المفاىيم والتطبيقات" ،اإلسكندرية :دار اجلامعة اجلديدة ،2015 ،ص.92
"مفهوم العدالة االنتقال

صربي زلمد خليل،
id43019htm
بتاريخ 2015-11-27 :على .21h17

ية " ادلتحصل عليو
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حضو ٫مً بٖضاص الباخثخحن
اإلاٟهىم
بىاء الؿالم

مًمىهه
 زل ٤الكغوٍ الًغوعٍتلخد ٤ُ٣الؿالم اإلاؿخضام في
مجخمٗاث الجزاٖاث.
 جدضًض وجضُٖم َُا٧ل ج٣ىٍتوجغؾُش الؿلم الاظخماعي بهضٝ
الاٖىصة بلى خالت الجزإ.

خٟٔ
الؿالم

 الخضزل لدؿىٍت الجزاٖاث. الاخخىاء والىؾاَت والٟهلبحن ؤَغا ٝالجزإ.

ٞغى الؿالم  -اؾخسضام ال٣ىة الٗؿ٨غٍت في
ٖملُاث الدؿىٍت
 ًلجإ بً٫ه في خالت حٗثر الؿالمزانت في خالت حٗغى ٢ىاث
خ ٟٔالؿالم للهجىم مً ؤخض
ؤو ؤَغا ٝالجزإ مشل خالت
الهىما ٫ؾىت 1993

اإلاهالخت
الىَىُت

 جدمل مؿاولُت مدى بعروظغاثم اإلااضخي
 بٖاصة الخىاػن الىَجي وبً٣اٝالخهُٟاث الضمىٍت
 بٖاصة جغجِب ٢ىي اإلاجخم٘بهض ٝانُٟاٞها بلى ظاهب

الخضازل م٘ الٗضالت الانج٣الُت
آلُاجه
حٗامل ٖملُاث بىاء الؿالم م٘
 بٖاصة جىَحن الالظئحنوكاَاث الٗضالت الاهخ٣الُت ؤَمها
واإلاكغصًً صازلُا.
 ؤلاصاعة الضولُت لبٌٗ ألا٢الُم الدؿغٍذ وبٖاصة بصماطفي ٧ىؾىٞى ،جُمىع الكغُ٢ت ؤًً
اإلاداعبحن الؿاب٣حن
 صٖم ٕملُت الخُىعجىلذ مؿاولُت الؿلُاث
الً٣اثُت وبصاعاث السجىن.
الضًم٣غاَي وحٗؼٍؼ الخىمُت
 جىلي بٖشاث ألامم اإلاخدضة فيالا٢خهاصًت والاظخماُٖت
 جإؾِـ خ٨م ال٣اهىنالؿلٟاصوعٚ ،ىاجُماال وَاًُتي صٖم
خ٨م ال٣اهىن وخ٣ى ١ؤلاوؿان
 ٢ىاث ٖؿ٨غٍت بهض ٝبٖاصة  -جىُٓم الٗىهغ اإلاضوي لالهخساباثالؿالم (ظاهب صٞاعي/و٢اجي) ومغا٢بتها لخ٣ىم بدل الهغاٖاث
 ال٣خا ٫في خا ٫الخهى٫بك٩ل صًم٣غاَي مشل:
ؾحرالُىن وصاعٞىع
ٖلى بطن مً اإلاىٓمت اإلاٗىُت
 الُاب٘ ؤلاوؿاوي لل٣ىاث فيمىاَ ٤الجزإ :عواهضا
والهىما ٫مشل :بػالت ألالٛام
ألاعيُت
الدؿىٍت الؿُاؾُت الكاملت
 اعجباٍ ٞغى الؿالمبالدؿىٍت الؿُاؾُت
والٗؿ٨غٍت وبىمِ بصاعة
الجزإ
 بىاء اإلااؾؿاث في الضولتمدل الجزإ بهض ٝبًجاص
الٓغو ٝاإلاىاؾبت لخد٤ُ٣
الؿالم وٖضم ٖىصة الجزإ
مشل :صاعٞىع 2013
 الٟٗى الٗام (هُلؿىن يمان الىخضة الىَىُت ؤخض ؤَضا ٝالٗضالتماهضيالٖ :ىصة مىٟحي اإلااجمغ
الاهخ٣الُت
الىَجي ؤلاٞغٍ٣ي)
 ق٩ل مً ؤق٩الها ٖملُاث بٖاصة بىاء ألامت ٖلىؤؾـ قغُٖت ٢اهىهُت،
حٗضصًت صًم٣غاَُت
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الىٓام الاظخماعي
.100
اإلاهضعٖ :مغ ٖبض الخ ُٟٔقىان ،مغح٘ ؾاب ٤م-96
زالثا :الخُىع الخاعٍخي لمٞهىم الٗضالت الاهخ٣الُت:
مً زال ٫اؾخ٣غاء الخجاعب الٗاإلاُت مً الىاخُت الخاعٍسُت جبحن بإن الخُىع الخاعٍخي للمٟهىم جمحز بشالزت مغاخل
هي:
اإلاغخلت ألاولى:
حٗىص ؤلاعَاناث ألاولى إلاٟهىم الٗضالت الاهخ٣الُت بلى جهاًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت في مدا٦ماث "هىعمبر "ٙومد٨مت
"َىُ٦ى" إلادا٦مت مجغمي الخغب.
زالَ ٫ظٍ اإلاغخلت جمدىعث ٨ٞغة الٗضالت الاهخ٣الُت ٖلى ٨ٞغة الخجغٍم واإلادا٦ماث الضولُت ،وجمشلذ ؤَم آلُاتها في اجٟاُ٢اث
ؤلاباصة الجماُٖت التي جم ب٢غاعَا وبعؾاء ما ٌٗض مً اإلام ً٨بٗضَا بخبرًغ اهتها ٥خ٣ى ١ؤلاوؿان باؾم الاؾخجابت لؤلوامغ.
و٢ض ق٩ل مغج٨بى اهتها٧اث خ٣ى ١ؤلاوؿان مغ٦ؼ اَخمام جد ٤ُ٣الٗضالت ؤزىاء َظٍ اإلاغخلت زم التر٦حز ٖلى جد ٤ُ٣الٗضالت
الاهخ٣الُت ،واؾخمغ طل ٪ختى اجهُاع الاجداص الؿىُٞتي ؾاب٣ا.
اإلاغخلت الثاهُت:
بضؤث َظٍ اإلاغخلت بٗض اجهُاع الاجداص الؿىُٞتي ،م٘ مسخل ٠الخدىالث والخٛحراث التي ٖغٞتها صو ٫ؤوعبا الكغُ٢ت
وؤإلااهُا وحكُ٩ىؾلىٞاُ٦ا؛ في َظٍ اإلاغخلت جم جُبُ ٤مٟهىم طو َاب٘ مدلي ووَجي مً الٗضالت الاهخ٣الُت.
وَىا ججاوػث ٨ٞغة اإلادا٦ماث وجًمىذ آلُاث ؤزغي ٦لجان الخ٣ُ٣ت ،وبظل ٪ناعث الٗضالت الاهخ٣الُت بمشابت خىاع وَجي
بحن الجًاة والطخاًا .وَىا ٧اهذ ججغبت لجان الخ٣ُ٣ت في ألاعظىخحن وٖضص مً صو ٫ؤمغٍ٩ا الالجُيُت وصو ٫قغ ١ووؾِ ؤوعبا،
وظىىب بٞغٍُ٣ا يض هٓام ألاباعجُض.
وَظا ما جؼامً م٘ ؤَضا ٝالضو ٫والهُئاث.وؤُٖذ اإلاىظت الشالشت للضًم٣غاَُت في ؤوازغ الشماهِىاث مً ال٣غن اإلااضخي ػزما
٨ٞغٍا لضعاؾت الٗضالت الاهخ٣الُت؛ خُض ؤنبذ اإلاٟهىم ًدىاو ٫جُُ٣م قامل للىنى ٫باإلاجخم٘ بلى مغخلت طاث ؤَضاٝ
صًم٣غاَُت.
اإلاغخلت الثالثت:
 ،1993ؤصي حٗضص الجزاٖاث وجًاٖٟها بلى
بٗض بوكاء اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت الخانت بُىٚؿالُٞا ؾاب٣ا ؾىت
الضٖىة بلى يغوعة الخض مً ألازظ بمبضؤ خهاهت الخ٩ام والصخهُاث الؿُاؾُت ،ولهظا جم بوكاء اإلاد٨مت الجىاثُت بغواهضا
 1998زم ب٢غاع الىٓام ؤلاوؿاوي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت.
 1994زم ؾىت
ؾىت
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و٢ض ؤزغث َظٍ الخُىعاث في ال٨شحر مً اجٟاُ٢اث الؿالم التي ٖ٣ضث ُٞما بٗض ،والتي ؤقاعث بلى ؤن اإلادا٦ماث الضولُت حٗخبر
ظؼء مً ٖملُت الدؿىٍت الؿلمُت ومجها "اجٟاُ٢ت ؤوعؾا" اإلاخٗل٣ت ببىعهضي" ،اجٟاُ٢ت ماع٦ىؾِـ" الخانت بؿاخل الٗاط.
وَظٍ اإلاغخلت مؿخمغة لخض آلان خُض جخم ؤلاخالت صاثما لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ( ).
عاب٘ :اؾتراجُجُاث ووؾاثل الٗضالت الاهخ٣الُت:
للٗضالت الاهخ٣الُت الٗضًض مً الاؾتراجُجُاث والىؾاثل لخُبُ٣ها ،ومً ؤَم الٗىانغ ألاؾاؾُت للٗضالت الاهخ٣الُت
اعج٩اػَا ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان اإلاجزوٖت والاٖخماص ٖلى ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي و٢اهىن خ٣ى ١ؤلاوؿان إلاى٘ ؤلاٞالث مً
الٗ٣اب وصٖم اإلاؿاء٫ة واإلاداؾبت ٖلى الجغاثم اإلاغج٨بت.
ٖلى الغٚم مً حٗضص ؤصواث جُبُ ٤الٗضالت الاهخ٣الُت بال ؤن َىا ٥اجٟاٖ ١لى ؤجها مجمىٖت مً ؤلاظغاءاث وهي:
لجان الخ٣ُ٣ت ،الؿغص الكٟهي ولجان ٢صخي الخ٣اث ، ٤ظبر الًغع ،ؤلانالح اإلااؾسخي ،اإلاكاوعاث الىَىُت اإلادا٦ماث
وبخُاء الظ٦غي.
 -1لجان الخ٣ُ٣ت :هي ٖباعة ًٖ َُئت ججغي جد٣ُ٣اث بكإن الاهتها٧اث التي وٗ٢ذ في اإلااضخي ،صوعَا مؿاٖضة الىعي
الجماعي للىنى ٫بلى خ٣ُ٣ت ما ظغي مً اهتها٧اث ومى٘ خضوثها في اإلاؿخ٣بلٞ .هي حٗمل ٖلى الخىزُ ،٤وهي مغخلت مهمت مً
جاعٍش اإلاجخم٘ ختى ًمى٘ جؼوٍغَا ،وَظا ما واظهخه ؤإلااهُا الكغُ٢ت مشال (ال٨ك ًٖ ٠ؤؾماء الكغَت الؿغٍت له ٞاثضة في
بهها ٝاإلآلىمحن ل ً٨طب ٪ؾُدؿبب في مكا٧ل اظخماُٖت ٞلجان الخ٣ُ٣ت حٗمل ٖلى الخٗامل ألامشل م٘ َظٍ اإلاٗلىماث).
جدؿم لجان الخ٣ُ٣ت بإجها:
 َُئاث ما٢خت ٚالبا ما حؿخٗمل إلاضة ٖام ؤو ٖامحن. َُئاث م٘جغ ٝبها عؾمُا مً ٢بل الضولت. َُئاث ٚحر ً٢اثُت جخمخ٘ ب٣ضع مً الاؾخ٣ال ٫ال٣اهىوي. جهب اَخمامها ٖلى اإلااضخي. الخىنُت بالخٗىٌٍ. حٗمل ٖلى حٗؼٍؼ خ٨م ال٣اهىن( ).و٢ض حك٩لذ مىظ ؾبُٗىاث ال٣غن اإلااضخي 30لجىت ٖلى الهُٗض الٗالمي .مجها:
 ،1972اليهئ ة الىَىُت للخدغٍاث خى ٫الازخٟاء الؿغي.
 بىلُُٟا ؾىت ،1973خى ٫ازخٟاء ألاشخام.
 -ألاعظىخحن ؾىت

()1

علي مهدي " ،العدالة االنتقالية الطريق األمثل للتحول الديمقراطي ف ي الحوار المتمدن " ،العدد  ،2014/11/28-4646ادلتحصل عليو :

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=443589بتاريخ 2015-11-28 :على .14h40
()2

عبد الكرمي عبد الالوي ،مرجع سابق ،ص.24.
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 ،1990الخ٣ُ٣ت واإلاهالخت.
 حكُلي ؾىت ،1994لجىت بكإن اهتها٧اث خ٣ى ١ؤلاوؿان.
 الؿلٟاصوع ؾىتَُ ،2001ئاث الخ٣ُ٣ت والٗضالت.
 البحرو ؾىت.2003
 ألاعٚىاي ؾىت اإلاٛغبَُ :ئت ؤلاننا ٝواإلاهالخت. -2الؿغص الكٟهي ولجان ٢ص ي الخ٣اث :٤مٗىاٍ اٖخباع ٢ى ٫الخ٣ُ٣ت ؤصاة إلاضاواة الجغاح واإلاهالخت ،ومٗىاٍ الؿغص الٗلجي
لظ٦غٍاث الٗى ،٠ومٗىاٍ الاهُال ١بالٟٗالُت الٗالظُت والخىُ٣ُٞت ل٣ى ٫الخ٣ُ٣ت .ومهضع الؿغص الكٟهي َى الضًاهت
اإلاؿُدُت ؤي ؤلاٖترا ٝؤمام ال٣ـ في ال٨ىِؿت والخىبت .زم جُىع الاؾلىب م٘ ٞغوٍض في البىاء الىٟسخي للمٟهىم ومٗىاٍ الٟٗى،
الهٟذ واليؿُان ؤي الٟٗى وَى ؤنل ٧لمت  Amnestyاإلاكخ٣ت مً ال٩لمت الُىهاهُت Amnistia
ٖ ( 2002ملُاث
٣ٞض حك٩لذ لجىت لخ٣صخي الخ٣اث ٤واإلاهالخت في ؾحرالُىن بٗض 11ؾىت مً الخغب ألاَلُت-1991
بتر ؤًٖاءٖ ،ىٖ ٠غقي وا٢لُمي وحٗغى اليؿاء لالٚخهاب والؼواط ال٣ؿغي وازخُا ٝألاَٟا ٫والكباب) و٢ض جم ٖ٣ض
.2003
ظلؿاث ٖلىُت في الٗانمت "ٞغٍىاون" مً ؤٞغٍل بلى ؤوث ؾىت
 -3حبر الًغع ( الخٗىًٍاث )ً :جب ألازظ في الخؿبان ؤن ال٨شحر مً الاهتها٧اث التي خهلذ في اإلااضخي ال ًم ً٨بالًغوعة
اؾترظاٖها ،وَى ٌٗجي ٖلى الجمُ٘ ببضاء اإلاىا٣ٞت ٖلى وؾاثل ؤزغي لخٗىٌٍ مٓالم اإلااضخي ،وَظا ٌؿخلؼم حٗىٌٍ بكُ٣ه
اإلااصي واإلاٗىىي ٗٞلى الؿلُاث جىٞحر الٟغم الالػمت لخٗىٌٍ الطخاًا وٖاثالتهم.
ٌكحر الخٗىٌٍ اإلااصي بلى بغامج بٖاصة الخإٍ ًل للظًً ً٢ىا ٞتراث َىٍلت في السجىن ،مىذ الغواجب الكهغٍت وجىٞحر الؿ.ً٨
ؤما الخٗىٌٍ اإلاٗىىي ٞهى ال ً٣ل ؤَمُت ًٖ الخٗىٌٍ اإلااصيٌ ،كمل الخإَُل الىٟسخي ،الاٖخظاع الكٟىي وال٨خابي.
و٧ل َظا ٌٗبر ًٖ مٗاهاة ضخاًا الىٓام ٦دؿمُت قىاعٕ ؤو مُاصًً ٖامت بإؾمائهم ،وب٢امت مجاخ ٠ججم٘ ُٞه الهىع،
وبٖاصة بىاء الش٣ت بحن اإلاىاَىحن وماؾؿاث الضولت وبعؾاء ُ٢م الخًامً الاظخماعي والدؿامذ.
َىاٖ ٥ىامل جازغ في الازخُاعاث اإلاخاخت للخٗىًٍاث وهي ؤلام٩اهُاث الا٢خهاصًت للضولت والالتزام الؿُاسخي والضولي بمىظب
ال٣اهىن الضولي.
بن جد ٤ُ٣بغامج الخ٘وًٍاث خؿب الخبحر الضولي  – Paplo de Oreiffمضًغ البدىر باإلاغ٦ؼ الضولي للٗضالت
الاهخ٣الُتً -خم باإل٢غاع وز٣ت اإلاىاَىحن
 ؤلا٢غاعٌٗ :جي بٖاصة نٟت اإلاىاَىت لؤلٞغاص ،ؤي ؤلا٢غاع اإلاخباص ٫بحن ألاٞغاص. ز٣ت اإلاىاَىحن :ؤي زل ٤الش٣ت بحن اإلاىاَىحن بُجهم وز٣تهم بالىٔام هٟؿه.بن الخٗىًٍاث هي وؾُلت جد ٤ُ٣ؤخض ؤَضا ٝالضولت الٗاصلت ،وَى يم الجمُ٘ ،ؤي مكاع٦ت ألاٞغاص ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة في
مكغوٕ ؾُاسخي مكتر.) (٥
( )1المرجع نفسو ،ص.23
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 -4ؤلانالح اإلااؾس يً :جب جدىٍل اإلااؾؿاث الٗامت التي ؾاٖضث ٖلى بصامت الجزاٖاث لضٖم الؿالم وخماًت خ٣ى١
ؤلاوؿان ،وهي ٖملية تهض ٝبلى ج ٪ُ٨ٟمىٓىمت الٟؿاص وال٣م٘ والاؾدبضاص ومٗالجتها بك٩ل ًًمً ٖضم ج٨غاع الاهتها٧اث
واخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان وبعؾاء صولت ال٣اهىن.
ً٣خطخي بنالح اإلااؾؿاث زانت مغاظٗت الدكغَٗاث مً ؤظل يمان جىُٓم اإلااؾؿاث الٗمىمُت بك٩ل ٌؿمذ
باخترام صولت ال٣اهىن وخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿانٗٞ ،لى ألا٢ل اإلاؿاولىن واإلاىْٟىن طوي اإلاؿاولُت الصخهُت في الاهتها٧اث
الجؿُمت لخ٣ى ١ؤلاوؿان زانت ؤًٖاء ال٣ىاث اإلاؿلخت ألامىُت والاؾخٗالماث واإلاسابغاث والً٣اء ال ٌؿخُُٗىن الب٣اء في
زضمت اإلااؾؿاث ؤي:
 مى٘ ألاشخام الظًً ؤٞؿضوا الخُاة الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت مً الاؾخمغاع في الىْاث ٠الُ٣اصًتووْاث ٠ال٣غاع.
 حٗؼٍؼ ز٣اٞت الاخترام والخىاع وؾُاصة ال٣اهىن. بىاء ماؾؿاث ٗٞالت وٖاصلت. ٖؼ ٫اإلاؿاولحن واإلاىْٟحن الظًً ٧اهىا مؿاولحن شخهُا ًٖ و٢ىٕ اهتها٧اث ظؿُمت لخ٣ى ١ؤلاوؿان الؾُما الٗاملحن فيألامً والً٣اء.
 الٗمل ٖلى بًجاص بغامج جضعٍبُت حؿتهض ٝاإلاؿاولحن واإلاىْٟحن الٗمىمُحن بكإن مٗاًحر خ٣ى ١ؤلاوؿان( الخضعٍب والغنض ). -5اإلاكاوعاث الىَىُت :بن اإلاكاوعاث الىَىُت ٖىهغا بال ٜألاَمُت في ههج الٗضالت الاهخ٣الُت ،والبض مً مكاع٦ت مجضًت
للجمهىع وبهظا ألاؾلىب جمىذ الٗملُت الدكاوعٍت للطخاًا وٚحرَم مً ؤًٖاء اإلاجخم٘ اإلاضوي.
 -6اإلادا٦ماث :ؤي اإلاالخ٣اث الً٣اثُت ،وهي آلُت زانت ،وحٗض مً ؤَم ٖىانغ الٗضالت الاهخ٣الُت .واؾدىاصا بلى ؤخ٩ام
ال٣اهىن الضولي ًلؼم ٧ل الضو ٫بالخد ٤ُ٣في ظغاثم خ٣ى ١ؤلاوؿان بٗض اعج٩ابها وٞغى ٖ٣ىباث ٖلى اإلاؿاولحن في ؾحرالُىن
 2003ؤًً ؤوكإث مد٨مت زانت ج٣اضخي ؤولئ ٪اإلاؿاولحن ًٖ ظغاثم الخغب والجغاثم يض ؤلاوؿاهُت .ول٣ض هخجذ مساوٝ
في
٦بحرة ٖىض البٌٗ ؤن ج٩ىن لجىت ج٣صخي الخ٣اث٢ ٤ىاة زُٟت للمد٨مت حؿاٖض اإلادا٦ماث في بٖاصة الكٗىع بالش٣ت خى٫
ؾُاصة ال٣اهىن.
جخُلب الٗضالت الاهخ٣الُت جإمحن اؾخ٣ال ٫الً٣اء وهؼاَخه ،وُٚاب مبضؤ اإلادا٦ماث مً اإلام ً٨ؤن ًاصي بلى ػٖؼٖت
 1994إلادا٦مت ال٣اثمحن ٖلى
الش٣ت في الضولت وال٣اهىن ،و٢ض ٖغٞذ الٗضًض مً اإلادا٦ماث مشل اإلادا٦مت الجىاثُت بغواهضا في
ظغاثم ؤلاباصة الجماُٖت ،ومدا٦مت الغجيؽ الٗغاقي الغاخل" نضام خؿحن".
-7بخُاء الظ٦غي :وهي حٗمل ٦أًت للخظ٦غً ،م ً٨ؤن ًخم بخُاء الظ٦غي بك٩ل عؾمي( ب٢امت ههب جظ٧اعي) ؤو ٚحر عؾمي
٦بىاء ظضاعٍت مً َغ ٝالضولت ؤو مً اإلاىاَىحن.
وَؿعى ألاٞغاص بلى بخُاء ط٦غي ؤخضار اإلااضخي ألؾباب ٖضًضة مجها الغٚبت في اؾخدًاع ط٦غي مشل نغح الغثِـ الجىىب
ؤلاٞغٍ٣ي "هُلؿىن ماهضًال" واإلاٗاعى البىلىضي "آصم مكل " ٪الظي ً٣ى :٫وٗم للهٟذ ال لليؿُان؛ ٞالخظ٦غ ًدُذ هىٕ مً
ج٨غٍم الظًً ماجىا وجمذ الخطخُت بم.
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زامؿا :بق٩الُاث جُبُ ٤الٗضالت الاهخ٣الُت:
في ْل ُٚاب آلازاع ؤلاًجابُت والخُٛحراث ا٫صؾخىعٍت ٞةن جد ٤ُ٣ؤو جُبُ ٤الٗضالت الاهخ٣الُت حٗتريه مجمىٖت مً
ؤلاق٩الُاث ؤَمها :التزامً بحن مًٗلخحن :بٖاصة بىاء الضولت الىَىُت وجد ٤ُ٣الخدى ٫الضًم٣غاَيُٚ ،اب لٛت الخٟاوى
و٣ٞض الش٣ت بحن اإلااؾؿاث والخُاعاث اإلاضهُت  ،جضَىع الىي٘ الا٢خهاصي لضو ٫الاهخ٣ا ٫الضًم٢غاَي .
 -1التزامً بحن مًٗلخحن :بٖاصة بىاء الضولت الىَىُت وجد ٤ُ٣الخدى ٫الضًم٣غاَيَ :ىا ٥مك٨الث جغجبِ بالخ٩ىًٍ
الاظخماعي للمجخمٗاث مشل اإلاجخمٗاث الٗغبُت ٞالشىعاث والاهخٟاياث في َظٍ الضو ٫جاصي بلى حٛظًت الىالءاث ألاولُت (
()
ال٣بلُت ،الضًيُت ،الجهىٍت ،الُاثُٟت ) وَى ؤمغ له جإزحراجه ٖلى مٟهىم وُ٦ان الضولت
ُٚ -2اب لٛت الخٟاوى و٣ٞض الث٣ت بحن اإلااؾؿاث والخُاعاث اإلاضهُت :وطل ٪بؿبب الخى ٝمً هخاثج الخُٛحر ،باإلياٞت بلى
الايُغاباث والخدضًاث ألامىُت والؿُاؾُت وَى ما ًاصي بلى تهمِل وببٗاص الخُاعاث اإلاضهُت ًٖ ؾلُت اجساط ال٣غاع والخ٨م
في ؤٚلب الضو.٫
 -3جضَىع الىي٘ الا٢خهاصي لضو ٫الاهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي :بن الا٢خهاص َى مىظه ومدضص الٗملُت الضًم٣غاَُت وَى وع٢ت
جُُ٣م ؤصاء الضولت؛ ألهه ؾبب وَض ٝفي آن واخض ،والٟكل في مىاظهت ألاػماث الا٢خهاصًت ؤو بصاعة اإلاىاعص الا٢خهاصًت في
()
جد ٤ُ٣الٗضالت الخىػَُٗت وػٍاصة الٓلم الاظخماعي الظي ًاصي بلى هٟىع الجماَحر مً الضًم٣غاَُت
بن الٗضالت الاهخ٣الُت هي ؤؾاؽ بىاء اإلاؿخ٣بل ويمان الؿحر الُبُعي للخدى ٫الضًم٣غاَي؛ ألجها جمشل مكتر٧ا
٢اهىهُا ٖاإلاُا ًدمي الضو ٫مً الؿلبُاث مشل الاهخ٣ام والشإعً ،غاعي زهىنُاث ٧ل صولت مً زال ٫جدضًض ألاولىٍاث
الا٢خهاصًت ؤم الؿُاؾُت .وجُبُ ٤آلالُاث ًغجبِ بُبُٗت الاهتها٧اث مً خُض قضتها ٟٞي خالت الٗغا ١ولُبُا هي ؤ٦ثر حكضصا
وحٗؿٟا.
وحٗظع الخىا ٤ٞالؿُاسخي ًاصي بلى اؾخدالت جُبُ٣ها .والاخخ٣ان الؿُاسخي الخاص والغصة الاهخ٣الُت ًاصًان بلى حٗضص ؤػمت
الٗضالت الاهخ٣الُت وحٗ٣ضَا بدؿب مىاػًٍ ال٣ىة ( الٗضالت الاهخ٣الُت اإلاى٣ىنت).
بن الاؾخٗهاء الؿُاسخي ًجٗل الٗضالت الاهخ٣الُت عَُىت الهغإ ٖل الؿلُت وبالخالي ؤصاة لخهُٟت الخؿاباث الؿُاؾُت بحن
الخُاعاث اإلاخىاخغة وَىا ه٩ىن ؤمام بق٩الُت اػصواظُت المٖاًحر التي جىاظهها الٗضالت الاهخ٣الُت بؿبب ؤلاق٩الُاث التي جىاظهها
وبالخالي الاؾخٗهاء الاهخ٣الي ومشا ٫طل ٪مهغ ( الاه٣الب الٗؿ٨غي ٖلى مغسخي٢ ،خل اإلاضهُحن وبٖالن خالت الُىاعت ) وجىوـ (
()
حٗلُ ٤اإلااؾؿاث والؿعي إلؾ٣اٍ الخ٩ىمت ).

(" )1آفاق التحول الديمقراطي في بلدان الربيع العربي في ظل الواقع العربي الراىن" ،ادلتحصل عليو:
 www.assecaa.org/arabic/human rights work paper.htmبتاريخ 2015-11-28 :على .14h46

( )2عمر أبو حسن بشًن " ،دراسة حول مستقبل مسار التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي وإشكالياتو في ظل المتغيرات الحالية" ،يف الحوار
المتمدن ،العدد ،2014-09-04 ،4564 :ادلتحصل عليوwww.ahewar.org.debat/show.art.asp?aid=431302 :

بتاريخ 2015-11-28 :على .15h04

()3عبد النور بن عنرت" ،مأزق العدالة االنتقالية في دول الربيع العربي" اجمللة اجلزائرية لألمن والتنمية ،اجلزائر :جامعة باتنة ،العدد السادس جانفي ،2014
ص.ص.47-45.
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زاجمت:
مما ؾب ٤جم الىنل ب٫ي ؤن الٗضالت الاهخ٣الُت هي ٖملُت الؾخٗاصة الش٣ت في مغخلت ما بٗض ؾ٣ىٍ ألاهٓمت الدؿلُُت
اإلاىته٨ت ألبؿِ الخ٣ى ١ؤلاوؿاهُت .وحٗخمض ٖلى الضوع اإلاكتر ٥لجمُ٘ ماؾؿاث الضولت ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي .وَٗخبر
الخىاع الىَجي ظؼء ؤؾاسخي لها مً الىاخُت ألازالُ٢ت.
والهض ٝمً اؾتراجُجُاث ووؾاثل الٗضالت الاهخ٣الُت َى الؿعي بلى ٖضم ج٨غاع الٟٓاج٘ والاهتها٧اث التي جم مً زاللها
مداؾبت ومؿاءلت اإلادؿببحن.
لخد ٤ُ٣الٗضالت الاهخ٣الُت ً٣خطخي جىاٞغ:
 مٗاًحر صؾخىعٍت ٢ىٍت جدُذ ج٩ىن ٢اٖضة ؤؾاؾُت لالهخ٣ا ٫الضًم٣غاَي ونىال للترؾُش الضًم٣غاَي. اخترام الخغٍاث وخ٣ى ١ؤلاوؿان. اخترام مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث. الخضاو ٫الؿلمي ٖلى الؿلُت جُبُ ٤مٗاًحر الخ٨م الغاقض ( خ٨م ال٣اهىن -الكٟاُٞت – اإلاؿاءلت – اإلاداؾبت واإلاكاع٦ت ). الُ٣ام بدمالث ٖبر الٗضًض مً الخىُٓماث ( مضاعؽ ،ظامٗاث ،ؤخؼاب ،مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ) مً ؤظل وكغ ز٣اٞتالى٣ض الظاحي للمجخم٘ ،والٗمل ٖلى حُٛحر مىٓىمت الُ٣م.
 يغوعة الٗمل الخ٣ىقي الجماعي بالخٗاون م٘ الٗضالت الاهخ٣الُت لالؾخٟاصة مً بٌٗ الجىاهب الٗملُت مً مسخل٠الخجاعب الؿاب٣ت م٘ مغاٖاة زهىنُاث ٧ل صولت مً خُض َبُٗت هٓامها ،صعظت الخُىع ال٣اهىوي والخ٣ىقي بها ،ومؿخىي
الخىمُت الا٢خهاصًت ٞحها.
 البض مً جىاٞغ ؤلاعاصة الؿُاؾُت للمطخي في ٖملُت الٗضالت الاهخ٣الُت ٦ةوكاء وػاعة للٗضالت الاهخ٣الُت وجدضًض نالخُاتها.وفي ألازحر بن الخُبُ ٤ؤلاًجابي للٗضالت الاهخ٣الُت مغَىن ب ٪ٟظضلُت ألامً والخىمُت ،وَظا ما ؤ٦ضث ٖلُه وزُ٣ت
مٟىيُت ألامم اإلاخدضة لخ٣ى ١ؤلاوؿان "ال ؾبُل لىا للخمخ٘ بالخىمُت صون ؤمً وال باألمً بضون جىمُت ،ولً هخمخ٘ بإي
منهما صون اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان"( ).
٢اثمت اإلاغاح٘ :
ي الُاثُٟت والدؿامذ والٗضالت
ٖ .بض الخؿحن قٗبان "،الٗضالت الاهخ٣الُت :م٣اعباث ٖغبُت للخجغبت الضولُت" :ٝ
.2013
الاهخ٣الُت مً الٟخىت بلى صولت ال٣اهىن،بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت،
.2013
ٖ .بض ال٨غٍم ٖبض الالوي" ،ججغبت الٗضالت الاهخ٣الُت في اإلاٛغب" ،ال٣اَغة :مغ٦ؼ ال٣اَغة لضعاؾاث خ٣ى ١ؤلاوؿان،

()1عبد احلسٌن شعبان ،مرجع سابق ،ص .170
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ٖ .مغ ٖبض الخ ُٟٔقىان" ،الٗضالت الاهذ٢الُت واإلاهالخت:اإلاٟاَُم والخُبُ٣اث" ،ؤلاؾ٨ىضعٍت :صاع الجامٗت الجضًضة،
.2015
 .نبري مدمض زلُل" ،مٟهىم الٗضالت الاهخ٣الُت" اإلاخدهل ٖلُهwww.alrakoba.net/articles.actions-shour-:
ٖ 2015لى .21h17
id43019htmبخاعٍش-11-27:
،2014
/11/28-4646
ٖ .لي مهضي"،الٗضالت الاهخ٣الُت الُغٍ ٤ألامثل للخدى ٫الضًم٣غاَي" في الخىاع اإلاخمضن ،الٗضص
ٖ 2015لى .14h40
اإلاخدهل ٖلُهwww.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=443589 :بخاعٍش-11-28:
" .6آٞا ١الخدى ٫الضًم٣غاَي في بلضان الغبُ٘ الٗغبي في ْل الىا ٘٢الٗغبي الغاًَ" ،اإلاخدهل ٖلُه:
ٖ 2015لى .14h46
 www.assecaa.org/arabic/human rights work paper.htmبخاعٍش-11-28:
ٖ .7مغ ؤبى خؿً بكحر" ،صعاؾت خى ٫مؿخ٣بل مؿاع الخدى ٫الضًم٣غاَي في صو ٫الغبُ٘ الٗغبي وبق٩الُاجه في ْل
 ،2014اإلاخدهل ٖلُه:
اإلاخٛحراث الخاً٫ت " ،في الخىاع اإلاخمضن ،الٗضص-09-04 ،4564 :
ٖ 2015لى .15h04
 www.ahewar.org.debat/show.art.asp?aid=431302بخاعٍش-11-28:
ٖ .8بض الىىع بً ٖىتر" ،مإػ ١الٗضالت الاهخ٣الُت في صو ٫الغبُ٘ الٗغبي" في اإلاجلت الجؼاثغٍت لؤلمً والخىمُت ،الجؼاثغ:
.2014
ظامٗت باجىت ،الٗضص الؿاصؽ ظاهٟي
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Condition humaine et engagement intellectuel Le théâtre d’Emmanuel Robles
Djamila HAIDRA/Maitre assistante en Sociologie/Centre Universitaire de Relizane.
Résumé :
Cet article aborde le sujet de l’art engagé chez Emmanuel Robles à partir de 1948. L’étude
englobe deux approches : historique, et Sociologique. Le but de notre recherche est l’étude de ce
théâtre qui touche la condition humaine et historique des peuples par ses sujets contemporains
sur l’époque. L’article fait référence à la période des années 1920-1930 dans la ville d’Oran et
aux conditions de vie sociales et économiques caractérisées par l’instauration d’un système
colonial et par les quartiers ouvriers. Ce monde inspira l’écriture littéraire chez l’écrivain
espagnol, Robles qui renie le colonialisme et conscient d’appartenir avec le reste de la population
en Algérie au carrefour méditerranéen qui rassemble les civilisations méditerranéennes dans un
grand brassage de langues et de races. Ce qu’on peut retenir de cette recherche sur l’œuvre
dramatique de Robles, sa concrétisation sur scène d’un nouveau théâtre qui témoigne de la
volonté de se tourner vers un théâtre libre et moderne plus proche de la vérité, celle de l’homme
et du monde et de la sensibilité des spectateurs.
Mots clés : Emmanuel Robles, Oran, théâtre, Montserrat, colonialisme.
Introduction :
Le sujet de cet exposé aborde la question de la littérature engagée chez des écrivains européens
résidents en Algérie à l’époque coloniale. Notre étude s’est intéressée comme un model type à
l’écriture dramatique de l’écrivain d’origine espagnol Emmanuel Robles. Cette nouvelle
expérience parait comme un nouveau aspect de l’écriture littéraire chez l’écrivain, à partir des
années quarante et qui ne peut être éloigné de tout ce que Robles a vue en Algérie,…une
population autochtone démunie dans sa terre natale de ses droits dans une vie libre et digne, tout
simplement le droit d’un peuple à sa liberté.
En adoptant un acheminement méthodique et théorique, la problématique du travail parait claire
dans sa discussion. Tout d’abord, nous exposons le monde social vécu dans la ville, d’où la
communauté espagnole était connue par sa population massive dans la ville par rapport aux
autres communautés européennes présentes. Mais, l’exposé évoque aussi la vie de Robles dans
une partie de cette appartenance communautaire (Biographie) et bibliographique, qui montre le
manifeste de cet engagement proprement exprimé à partir des années 1940, dont Robles
commencera une nouvelle expérience dans l’écriture littéraire avec sa première pièce de théâtre
Montserrat en 1948.
Un troisième élément dans le travail, qui touche directement le fond de ce sujet, cette pièce citée
Montserrat, que nous proposons ici comme un model type à étudier chez l’écrivain.
Montserrat est une pièce de théâtre d’Emmanuel Robles, qui parle de la guerre civile au
Venezuela. La pièce est jouée pour la première fois à Alger le 23 Avril 1948 au théâtre du
Colisée.
Après la présentation de Montserrat, La période 1948 - 1954, est une période féconde pour le
dramaturge Robles, qu’on va l’exposer dans un élément suivant sur le théâtre de Robles entre
1948 et 1954, par l’animation du Théâtre de la Rue, et ses farces qu’il écrit pour cette campagne,
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mais, l’engagement de Roblès est toujours en premier, car il garde le souci de connaître et faire
connaître, de rapprocher, d’ouvrir ces deux mondes l’un à l’autre.
Les pièces qui présentent le sujet des éléments suivants, sont un dénombrement de tout un travail
dramatique, dont chaque élément qui suit présente une pièce et la décrire, avec Porfirio. La
pièce qui écrira Robles pour la troupe Théâtre de la Rue. La vérité est morte, deuxième
émancipation après Montserrat en 1952, qui réclament une fraternité et une solidarité avec ceux
qui souffrent, avec ceux qui sont opprimés et luttent pour la justice, la liberté et la dignité.
Plaidoyer pour un rebelle, écrit en 1959, ou l’auteur situe l’action en Indonésie à l'époque où une
même insurrection combattait une autre tutelle coloniale.
Oran durant les années 1920-1930 :
Malgré qu’Oran représentait un carrefour culturel et méditerranéen à l’époque, nous trouverons
des écrivains dotés d’un fort sens moral, n’ont pas cessé d’appeler à dépasser ce qui déchire les
êtres et les sociétés, dans une période d’un XX siècle abondant en absurdités de tous ordres.
L’antisémitisme était parmi les aspects du racisme que subi les juifs par les européens. Dans un
livre (Saisons violentes) Emmanuel Robles est revenu sur sa perception de la ville d’Oran
pendant son adolescence. Il a brossé un portrait de l’attitude de la municipalité d’Oran envers les
juifs.
Robles est témoin dans Saisons violentes de cette discrimination des années 20 et 30. Oran est
une ville ou chaque communauté vit séparée : les quartiers espagnols, le quartier juif, le quartier
arabe (c’est le quartier des algériens).
Les algériens eux aussi avaient une part de ce racisme, Robles évoque le caractère de cette ville
divisée géographiquement et ethniquement qui entrainait des dysfonctions raciales et qui ont
persisté jusqu’à l’indépendance de l’Algérie (en 1962). Dans les années 1925-1930, la
municipalité était aux mains d’une élite politique antisémite dont le parti s’intitulait l’Union
latine, ce phénomène sert des visées électoralistes : la propagande antisémite vise les français
d’origine espagnole, espérant qu’elle fera un contre poids aux votes des juifs influencés par leurs
consistoires1. Les autochtones étaient sujets français et non citoyens, n’avaient pas le droit au
vote. Politiquement ils n’existaient pas.
En revanche, les juifs d’Oran avaient accédé à la citoyenneté française par le décret Crémieux.
L’Union Latine faisait réélire à chaque occasion sur un programme raciste qui excluait en
particulier les juifs de tous les emplois municipaux.
Les espagnols et le monde social Oranais
Divers aspects qui ont marqué la présence espagnole dans la région d’Oran pendant presque trois
siècles (de sa prise en 1509 par le cardinal Jimenez Cisneros et le comte Pedro Navarro, jusqu’à
sa libération par le bey Mohammed Elkébir Othman en 1792). Un héritage multidimensionnel
laissé par cette période sur le plan architectural (forts de Santa Cruz, San Gregorio …), sur le
plan culturel et linguistique (hispanisme vivant jusqu’à nos jours).
La vie et l’œuvre de Miguel de Cervantes, auteur de Don Quichotte (captif à Alger durant cinq
ans, au XVI siècle), est un témoignage historique sur les relations Oran-Espagne. Ces écrivains
qui ne cessent d’être présents dans la littérature qui se tisse en Algérie et voilà un nouveau
écrivain d’origine espagnole Emmanuel Robles, né à Oran au début du XXe siècle.
1

Robles Macek J, Itinéraire d’un engagement [en ligne] URL : http://www.max-marchandmouloud-feraoun.fr, consulté le 22/01/2014.
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Les Espagnols s’établissent à Oran lors de la colonisation française, en une première vague à la
fin du XIX siècle, puis comme exilés républicains à la fin de la guerre civile espagnole en 1939
pour se fondre dans la population Européenne de la ville.
L’esprit de leurs élite nourri la presse et le théâtre qui existaient à Oran durant la période de
colonisation française.
Le monde social d’Oran était caractérisé sur son aspect politique par l’instauration d’un système
colonial tandis que sur le plan urbain, la ville était connue par les quartiers ouvriers, d’où se
mêlent des ouvriers algériens, espagnols, maltais et italiens. Mais l’Espagne était toujours
présente dans les sentiments de la communauté, exprimée dans les œuvres de ses romanciers et
ses poètes, tel les poèmes de Sénac et le théâtre de Robles, la revue Simoun de Jean Michel
Guirao,…etc.
Ce monde inspira l’écriture littéraire chez les écrivains espagnols, Roblès et les grèves de ces
ouvriers, en particulier celle de 1936, d’une compagnie oranaise de transport routier, à écrire son
premier roman, l’Action, situé à Alger en 1936 et paru en 1938. Ce roman illustre la prise de
conscience par le jeune Emmanuel, représenté par le héros de son roman le mécanicien Hadj, de
l’oppression subie par la classe ouvrière -dont les espagnols représentaient une souche assez
large- et de la domination économique. Hadj est un personnage dont la conscience politique de
classe s’éveille.
Le sort de l’Espagne chez les intellectuels espagnols est toujours au sort de l’Algérie, tandis
qu’ils renient la France coloniale, et non plus la France intellectuelle. Les jeunes écrivains
espagnols formèrent un groupe engagé et conscient d’appartenir avec le reste de la population en
Algérie au carrefour méditerranéen qui rassemble les civilisations méditerranéennes dans un
grand brassage de langues et de races, cette remarque est évidente avec l’expérience littéraire des
espagnols, qu’on trouve l’homme algérien présent dans leurs œuvres.
Nous citons l’exemple de Robles, qui écrit Les hauteurs de la ville en 1948, Mouloud Feraoun
son ami, nous garda une image de lui à l’Ecole Normale de La Bouzaréah, lorsqu’il se mit à
parler ce jour là pour sauver un copain menacé de renvoi parce qu’il était un communiste, qui fut
tué plus tard dans un accident d’auto, Roblès lui a dédié ce roman, ce copain s’agit d’Ahmed
Smaili, condamné à mort par le régime de Vichy, nous trouvons l’Algérie et les algériens
présents dans son œuvre : le mécanicien Hadj dans l’Action en 1938, Smaili dans les hauteurs
de la ville en 1948, déjà évoquée.
La société idéale lui apparaissait, à travers l’imagerie de la révolution d’octobre de 1917, avec
les exploités qui se soulèvent et conquièrent leur dignité. Dans un entretien il dit : « Je ne renie
rien de cette jeunesse, de sa générosité, de ses élans. Le rêve d’une révolution qui supprimerait
l’humiliation et la misère s’est-il éteint en moi ? …j’imaginais que l’homme pouvait réellement
agir sur sa destinée et transforme sa nuit en matin d’espoir ».
Jean Sénac, un autre espagnol oranais, il était poète, qui conforte dans Ebauche du père son
enracinement personnel dans la terre algérienne, et qui détermine son identité pour un poète,
lorsqu’il fait son choix conscient et définitif d’une patrie. Ainsi son poème « Alger, ville
ouverte » fournit l’illustration saisissante, sur les valeurs d’ouverture, de reconnaissance de
l’autre, ces valeurs sont mises en avant dans l’écriture poétique « Ce soir, nous déclarons
l’Algérie terre ouverte ». Il concrétise sa volonté de faire corps avec son peuple algérien par
l’adoption d’un pseudonyme arabe Yahia Alwahrani.
Les espagnols n’ont pas cessés de revendiquer une Algérie plurielle, tout en gardant une certaine
lucidité sur la réalité linguistique. Il reconnaît sans complexe (la vraie littérature populaire
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d’Afrique du Nord est celle qui s’exprime en arabe et en amazigh et seulement celle là…nos
œuvres ne sont que des transactions,…des traductions de la réalité, c’est admettre aussi que nous
sommes des écrivains de transition1.
Biographie et Bibliographie2:
Emmanuel Robles est né à Oran en Algérie le 4 mai 1914 au sein d’une famille modeste.
L’origine du patronyme est castillane. Grâce à une bourse, il peut continuer ses études. En 1928,
Robles entre au Collège Ardaillon à Oran, en suite, il intègre l’Ecole Normale de la Bouzaréah
d’Alger en 1931.
A Oran, aux années 1930, Robles collabore à Oran Républicain, ou il tenait une rubrique Nous
les jeunes dans la page qu’il a fondé La page des jeunes par jeudi et le dimanche Les idées et les
hommes3. Entre 1934 et 1935, c’était la politique antisémite, Robles collabore au journal du parti
socialiste Le Semeur4et les antisémites au journal Le Petit Oranais. Il collabore au journal
oranais Oran Républicain à partir de 1934 et devient instituteur. Plus tard, Alger Républicain en
1937, et suit les luttes ouvrières de l’époque. C’est en 1937 qu’il rencontre Edmond Charlot qui
publiera ses premiers œuvres. Il publie l’Action en 1938, Les hauteurs de la ville en 1947.
Les années 40 de la vie intellectuelle de Robles sont caractérisées par l’ambition portée par cet
homme de lettre, c’est le rapprochement des cultures contre les drames moraux. En 1946, il avait
participé à la fondation de la revue Forges5, qui se proposait de rassembler des écrivains
d’expression française et de jeter ainsi de nouvelles passerelles entre les deux rives de la culture.
Très tôt, le théâtre fut présent dans la vie d’Emmanuel Roblès et –il le dit lui-même dans Camus,
frère de soleil (Le Seuil, 1995) avec une première pièce Montserrat en 1948, La mort en face
en 1951, Cela s’appelle l’aurore en 1952, La vérité est morte en 1953, Le grains de sable en
1955, Les couteaux en 1956, Du soleil sur les mains en 1957, L’horloge suivi de Porfirio en
1958, L’homme d’avril en 1959, Jeunes saisons et Le Vésuve en 1961.
Le mépris en face
Robles appartient à une famille ouvrière d’origine espagnole. Son père étant mort quelques mois
avant sa naissance, il grandit donc entouré de sa mère et ses sœurs dans un milieu ouvrier, en
majorité espagnole6, dans une ville ou l’élément espagnol représentait une majorité dans la
population européenne oranaise. Or, les français de France appelaient les français d’origine
espagnol les néo-français, des 50 pour cent, c'est-à-dire 50 pour cent de français, malgré que
Robles et ses camarades fréquentaient l’école de la République, (…Un jour d’ailleurs, dans un
mouvement de révolte, il réplique qu’il est 0 pour cent Français, C’est ainsi que naissent ce
sentiment d’exclusion et du racisme)7.
Les jeunes espagnols naturalisés français , pauvres et méprisés, ont obscurément conscience
d’une solidarité des groupes dominés, et dans Saisons violentes, c’est tout un climat de
1

Pour une terre possible, p 294 in Hervé SANSAN (2006), p. 137.
Cette biographie et bibliographie est extraite en résumé du Fonds mis en ligne d’Emmanuel
Robles aux archives Limoges, URL : http://robles.bm-limoges.fr/bio-bibliographie-demmanuelrobls, consulté le 12 mai 2014.
Guy DUGAS (2012), p 198.
4
Idem, p 199.
5
LEBRUN J C, Un humaniste ardent et courtois, L’Humanité, 24 Février 1995.
6
Idem.
7
Robles Macek op cit.
2
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manifestations et de contre manifestations, de lutte politique de la gauche contre le racisme de
l’Union latine que Robles décrit.
Dans Saisons violentes, il y’a une étape avec l’apparition de Véronique, cette étape s’oppose
ainsi aux humiliations subies chez Mme Quinson, quand le jeune adolescent est surpris à rentrer
de nuit après avoir fait une fugue pour assister à une réunion électorale tenue par le communiste
Arcillas. « Je ne garde pas chez moi un voyou » dit Mme Quinson qui le renvoie dès le
lendemain matin. C’est le début d’une crise « je commençais à concevoir que le vrai malheur
était de ne pas s’accepter soi-même », dont l’amour de Véronique va l’aider à sortir « à chaque
rencontre avec Véronique, j’émergeais un peu plus de mes brumes » 1. Contre Mme Quinson,
image du racisme colonial, Véronique fille d’un haut fonctionnaire à la Préfecture, représente la
francité. Le dominé aimé par une personne du groupe dominant est enfin reconnu.
Entre 1938 et 1962, ses romans sont la traduction de ce monde social connu et vécu en Algérie et
le monde à travers ses voyages, avec un premier roman l’Action (1938), La vallée du paradis
(1941), Travail d’homme (1942), Les hauteurs de la ville (1948), Cela s’appelle l’aurore
(1952), Federica (1954), Les couteaux (1956), Le vésuve (1961), La remontée du fleuve
(1961).
Plus tard, à Paris, Robles est parmi les membres du Comité d’honneur du Mouvement contre le
Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples, entre autres (Henri Alleg, Jacques Berque, Albert
Memmi, Jules Roy,…)2.
Montserrat en 1948 :
Romancier et poète, Robles se lance dans le théâtre avec Montserrat en 1948, une pièce de
théâtre qui parle de la guerre civile au Venezuela. La pièce est jouée pour la première fois à
Alger le 23 Avril 1948 au théâtre du Colisée.
De cette pièce, Albert Camus disait : « Forte pièce qui vient de loin, de cette Afrique ou les
hommes parlent et sentent sans embarras. Elle ne doit rien à aucune école ou à aucune mode et
pourtant elle s’accorde à la cruauté du temps sans cesser de se référer à une pitié vieille comme
le cœur humain.»3.
La pièce Montserrat se situe au Venezuela. Le contexte historique est l’indépendance du
Venezuela proclamé en 1812 par Miranda. Montserrat, officier espagnol, prend le parti des
révolutionnaires vénézuéliens, horrifié par les traitements que font subir ses compatriotes aux
indigènes4. Alors que les Espagnols comptent aller arrêter Bolivar, le chef des révolutionnaires
vénézuéliens, Montserrat le prévient et Bolivar parvient ainsi à s'échapper. Les Espagnols, sous
le commandement du premier lieutenant Izquierdo, conscients du fait que c'est Montserrat qui a
prévenu Bolivar de leur arrivée, le font emprisonner. Avant de l'exécuter ils tentent de lui faire
dire ou se cache Bolivar en capturant six otages innocents, pris au hasard dans la rue. Enfermé
avec les six innocents, chacun va tenter de le convaincre d'avouer, soit en le culpabilisant
(enfants à nourrir, nourrissons abandonnés à leur sort,...), soit en lui expliquant que Bolívar peut

1

Saisons violentes, p 130.
[en ligne] URL : www.archives.mrap.fr consulté le 12/02/2015
3
Montserrat, Dossier pédagogique, Saison 2013, p1.
4
Voir, ROBLES, E. (1948), " Montserrat", Fonds Emmanuel Robles, Bibliothèque Médiathèque,
Limoges, France, [en ligne], URL : http://robles.bm-limoges.fr/bio-bibliographie-demmanuelrobls
2
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mourir, même sans être attrapé, puisque celui-ci est malade, et qu'alors leurs morts ne serviraient
à rien.
La pièce montre la vision de Robles sur le racisme à travers son théâtre, qui réclame ainsi une
égalité de droit entre tous les peuples. De ce fait, il refuse le racisme sur lequel repose le
comportement des Espagnls, et lui ressort des propos d’Izquierdo : « Et crois-tu vraiment que se
soit si important, la liberté, pour quelques millions d’Indiens à demi-abrutis et de nègres
pouilleux ? pour ce qu’ils en feraient de leur liberté ? »1.
Nous reconnaissons là l’argument qui a toujours soutenu toutes les politiques coloniales, et que
réfute précisément Montserrat, tout comme il réfute la justification religieuse qu’invoque le Père
Coronil : « Pourquoi t’apitoyer sur ces misérables, puisque, à travers eux, c’est le Mal qu’on
atteint et qu’on tue. L’odeur horrible de leurs cadavres n’est que la puanteur du Maudit. »2. Nous
retrouvons ici l’ancien débat sur l’âme que posséderaient les autochtones…et, pour le héros, un
tel débat n’a pas lieu d’être. Car tout être humain st une « créature » de Dieu, qui ne peut donc
qu’accorder une égale valeur à tous les hommes.
Montserrat est alors confronté à un dilemme tragique : choisir entre se taire (et ainsi condamner
six otages innocents) ou bien parler (et ainsi compromettre la révolution vénézuélienne).
Pour finir, Montserrat parviendra à se taire et avant d'être exécuté, il apprendra encore que la
révolution est assurée.
L‘analyse du tableau fait ressortir de nombreux points…
Le héros : Montserrat, qui trahit avec honneur, pour une cause noble, la force de ses convictions
qui le poussent à l’engagement, sa croyance à la liberté des peuples. Ce qui parait une trahison
par un « officier » dans l’armée espagnole, en soutenant la révolution vénézuélienne dirigée par
Bolivar. En effet, sa personne est importante, par ce qu’il symbolise : Montserrat trahit sa patrie
au nom des valeurs en lesquelles il croit, mais c’est un héros car il accepte de mourir pour ces
valeurs par le sacrifice de sa propre vie pour une cause noble qui, à la fois, le dépasse et le
grandit. Un traitre par force, ces valeurs en tant qu’un homme lui engage, pour réclamer ainsi
une égalité de droit entre tous les peuples.
Le racisme que Montserrat refuse, et sur lequel repose le comportement des Espagnols, et qui
ressort des propos d’Izquierdo, qui ne croit pas vraiment que ce soit si important, la liberté, pour
quelques millions d’Indiens à demi-abrutis et de Nègres pouilleux, un argument qui a toujours
soutenu toutes les politiques coloniales, et que réfute précisément Montserrat. Tout comme la
justification que donne le père Coronil: « Pourquoi t’apitoyer sur ces misérables, puisque, à
travers eux, c’est le Mal qu’on atteint et qu’on tue. L’odeur horrible de leurs cadavres n’est que
la puanteur du Maudit ». Mais pour Montserrat n’a aucun sens, car l’âme que posséderaient les
peuples indigènes est la même chez toutes les créatures humaines de Dieu. Le sentiment de
Montserrat nous rappelle celles de Robles montré, qu’il existe encore en Algérie, des hommes
pour refuser d’obéir à des ordres d’inégalités. La conscience de Montserrat devant la vie
humaine de celle des milliers de Vénézuéliens promis aux massacres et aux violences. Ils nous
rappellent aussi la douleur subi par les algériens en portant un sentiment d’espoir, dans un pays
enfoncé dans l’horreur en particulier celle de 1945.
Robles évoqua la guerre, avec ses malheurs subis, l’otage. Montserrat, se trouve confronté au
plus cruel des dilemmes, la vie des otages contre celle de Bolivar : « Coupable d’avoir aidé la
1
2

Idem.
Idem.
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fuite d’un chef rebelle. Tu tiens le marché : donnant, donnant ; la vie de six innocents contre la
vie d’un traître et d’un bandit » (acte 1, sc. 7)1. L’action s’accélère ensuite, et l’acte se termine
sur l’exécution du premier otage, le potier. Le marchand. - Pourquoi à moi ? Morales. - Je te dis
d'avancer ! Un des soldats donne une bourrade au marchand, qui gémit. Le marchand, atterré.)…
(« Des otages gémissent » (l. 8)2, (« otages se serrent les uns contre les autres » (l. 9)3.
De même, l’exposition informe le lecteur des faits passés, à la fois faits d’armes et
combats sur le sol vénézuélien. De plus, Cette œuvre qui parle de l’action de Montserrat, écrite
en 1948, se situe en juillet 1812 au Venezuela, lors d'une sanglante répression espagnole contre
ceux qui, aux côtés de Simon Bolivar. Mais, l’écriture de la pièce en 1948, est marquée par les
souvenirs de mai 1945 récents et douloureux du colonialisme en Algérie lors d’une répression
aussi contre les Algériens. Robles reflètent une lutte pour la liberté d’un pays, et qui soutiennent
l’aide de ceux qui y croient.
On peut supposer que la naissance de Robles en Algérie, terre alors colonisée en 1948, explique
en partie ce choix, d’autant plus que la Seconde Guerre Mondiale révèle son engagement
politique. Il travaille pour Oran Républicain et Alger Républicain à partir de 1937, alors, la
tendance de ces deux journaux exprime son choix politique vers la gauche.
Ainsi la pièce est connu par un jugement formulé par Camus, contemporain de Robles, lui aussi
né en Algérie, qui reconnaisse le théâtre engagé de son ami. Ce jugement souligne le lien entre la
pièce et son époque : « elle s’accorde à la terrible cruauté du temps sans cesser de se référer à
une pitié vieille comme le cœur humain. ».
Tragique et condition humaine… Robles voulant montrer les peuples malheureux qui luttent,
pour défendre leur existence, et leur bonheur.
Le contexte historique de Montserrat… L’Année 1948 est celle où l’ONU proclame la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, alors, même que l’Algérie, encore terre
coloniale, voit naître les luttes pour son indépendance. Ces mêmes Français, qui ont voulu libérer
leur patrie de l’occupant nazi, ne redonneront-ils pas au peuple algérien la liberté que celui-ci
demande ? On retrouve, dans cette problématique, l’argument de Montserrat face au Père
Coronil. À nouveau comme son compatriote, Camus, né comme lui en Algérie, Robles plaide
pour la liberté accordée à tous, pour que l’État, à peine sorti de ce terrible conflit mondial, ne
s’engage pas dans les horreurs d’une nouvelle guerre… Son message ne sera pas entendu, et la
guerre d’Algérie, comme celle d’Indochine, verra à nouveau les hommes capables des pires.
Montserrat la pièce est bien une pièce anticolonialiste, qui transpose la situation coloniale de
l’Algérie dans un pays sous domination espagnole. Elle illustre la volonté de justice et de dignité
d’un peuple, quel qu’il soit, mais dans lequel chacun a bien vu qu’il s’agissait des populations
assujetties à la France.
En 1950, Montserrat est créée par la troupe arabe de l’Opéra d’Alger, dans une adaptation de
Mohammed Farrah, parmi ses acteurs Taha Alamiri. Le spectacle sera interdit lors de sa reprise
en 1952. C’est avec Montserrat que l’écrivain Robles se révèle auteur dramatique.
Le théâtre de Robles entre 1948 et 1954 :

14

Montserrat, op cit.
Idem.
3
Idem.
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En Algérie où la situation n’a pas changé : l’ordre colonial règne toujours et pour se maintenir
n’a pas hésité à réprimer violemment la révolte de mai 1945.
La période 1948 - 1954, est une période féconde pour le dramaturge Robles, Il anime le théâtre
de la Rue, une jeune campagne pour laquelle il écrit une farce : Porfirio. Cette troupe est l’une
des activités qui ont pour trait commun le souci de connaître et faire connaître, de rapprocher,
d’ouvrir ces deux mondes l’un à l’autre.
En 1949, Robles décide avec le réalisateur Jean Korchebron, futur réalisateur à la télévision
française, et Paul Grandjean, professeur et comédien amateur, de créer une troupe théâtrale, le
Théâtre de la Rue1. Leur but : pratiquer un théâtre vivant en le mettant à la portée de tous et en
allant jouer partout en Algérie, avec des acteurs de toutes origines. Avec leur troupe, jusqu’en
1958, ils monteront Molière, Tchékhov, Marivaux, André Roussin, Anouilh, Claudel, John
Synge2. Lui-même écrira deux pièces pour cette troupe, dont l’une, Porfirio, sous forme de farce.
La troupe, qui remportera plusieurs prix de théâtre amateur en Algérie et à Paris, effectuera des
tournées en Algérie jusqu’à Oran, et en Kabylie. C’est là, en 1949, qu’il retrouvera Mouloud
Feraoun, venu à sa rencontre à Taguemount Azzouz où la troupe était venue jouer en plein air
une comédie de Lorca.
Les années 1950 sont une période féconde pour le dramaturge qui voit La vérité est morte créée
à la comédie française en 1953. Le Théâtre de la Rue créé deux comédies en trois actes écrites
par Robles : L’Etrange immeuble de la rue Marconi (publication dans le revue Simoun, n° 56, 1953 et réédition en 1958 aux éd. du Seuil sous le titre L’Horloge) et Porfirio (éd. en 1958
dans le même ouvrage), créée en arabe par Mahi Eddine Bach Tarzi.
Robles écrira pour la troupe Théâtre de la Rue, Porfirio, sous forme de farce, il admirait le
théâtre populaire algérien fondé par Rachid Ksentini, qu’il n’a pas connu, et par Mahi èddine
Bach Tarzi et Djelloul Bach djarah, tous deux amis très chers, et dont les trouvailles comiques
l’émerveillaient (Mahi èddine Bach tarzi créa la pièce en arabe à Alger)3; d’autre part parce que
l’équipe comprenait des Algériens, des Espagnols, des Français qui, pour la plupart, possédaient
les dons requis pour la Commedia dell Arte.
La vérité est morte, deuxième émancipation après Montserrat en 1952 :
Dans les années 1950, Emmanuel Robles fait jouer une autre pièce, La vérité est morte, à la
Comédie française. La révolution algérienne et la guerre d’indépendance occupent une place
dans sa vie et son œuvre. Fraternité et solidarité avec ceux qui souffrent, avec ceux qui sont
opprimés et luttent pour la justice, la liberté et la dignité. D’une façon plus universelle, l’élan
d’émancipation des peuples colonisés est le même sujet de Montserrat et de La Vérité est morte.
Une autre pièce, parue en 1952 chez l’éditeur Seuil.
Entre La vérité est morte et plus tard Plaidoyer pour un rebelle, la guerre de la libération est
déclenchée en 1954, Emmanuel Robles s’implique aux côtés des libéraux en faveur de
l’abolition du statut colonial. Il participe, en 1956, au comité de la « Trêve civile » animé par
Albert Camus4.

Robles Macek J., op cit.
Idem.
14
Robles Macek J., op cit.
4
Et c’est la même année, que fut constitué le mouvement fraternité algérienne en 1956.
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Le théâtre et la guerre…‘Plaidoyer pour un rebelle’
Ainsi la guerre d'Algérie dans Plaidoyer pour un rebelle, écrit en 1959 même si l'auteur a situé
l'action en Indonésie à l'époque où une même insurrection combattait une autre tutelle coloniale.
Il a envoyé le manuscrit à Camus, qui lui écrit le 29 décembre 1959, en lui faisant ses critiques),
est publiée en 1964. Elle est inspirée d’un fait réel qui s’est déroulé à Alger en 1957)1.
Un ouvrier européen, Fernand Yveton, solidaire de la révolte algérienne, avait accepté de poser
une bombe dans l’usine à gaz où il travaillait. Il s’agissait d’un acte de sabotage, pas d’un
attentat contre des personnes, puisque l’explosion devait avoir lieu une fois les ouvriers sortis.
Or, deux manœuvres algériens étant revenus dans la salle où se trouvait la bombe, Yveton avait
désamorcé l’engin. Découvert, arrêté, condamné à mort, il fut guillotiné.
La pièce se situe en Indonésie, où la guerre de libération a revêtu des aspects semblables : à la
violence de l’oppresseur néerlandais répondait la violence des opprimés. L’appel pour la trêve
civile de 1956 était bien une tentative de mettre fin à cet engrenage. Albert Camus, le "frère de
soleil" de Robles, avait retenu la pièce pour son projet de théâtre. Elle sera jouée pour la
première fois en avril 1966 à Bruxelles.
Suivra dans la même dénonciation de l’oppression coloniale La vérité est morte, située dans
l’Espagne occupée par les troupes de Napoléon est représentée à la Comédie Française en 1952.
Nous le répétons : revue, théâtre, éducation populaire, collection Méditerranée témoignent d’une
même curiosité pour les autres, d’un même souci de connaître et faire connaître, de rapprocher et
de faire partager cette aspiration commune à tous les êtres humains, quelles que soient leurs
origines, vers la culture et l’éducation. Robles poursuit avec Plaidoyer pour un rebelle dont
l’action se déroule en Indonésie2, un pays ou la guerre est contre la tutelle hollandaise et qui
ressemble aux aspects de la guerre de libération en Algérie.
Ce drame prend prétexte d’un événement réel survenu dans l’Algérie de 1957: la condamnation
d’un ouvrier français solidaire de la révolution algérienne. Surpris le 14 novembre 1956 dans le
vestiaire de l’usine à gaz où il travaillait, alors qu’il réglait la minuterie d’une charge explosive
pour éviter des pertes humaines, Fernand Yveton sera guillotiné3.
‘Résultats de recherche’ :
Ce qu’on peut retenir de cette recherche sur l’œuvre dramatique de l’écrivain espagnol
Emmanuel Robles, qu’il concrétisa sur scène un nouveau théâtre qui témoigne de la volonté de
se tourner vers un théâtre libre et moderne plus proche de la vérité, celle de l’homme et du
monde et de la sensibilité des spectateurs.
*Les écrits de Robles pour le théâtre représentent des références d’un homme de lettre qui a vécu
et vu un contexte historique qui se passe universellement, qui le ramène à le dénoncer
profondément.
*Toute humanité exploitée est concernée par la question de la nature et de la vie sur la condition
humaine, quand on voit Robles donne un caractère universel aux scènes qui dépassent l’Algérie.

1

Robles Macek op cit.

2 Plaidoyer pour un rebelle, Fonds Emmanuel Robles, Bibliothèque Médiathèque, Limoges, France, [en ligne], URL : http://robles.bmlimoges.fr/bio-bibliographie-demmanuel-robls
3

Idem.
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*À travers une situation historique théâtralisée, l'auteur propose une réflexion philosophique et
morale dans l'esprit de la tragédie classique avec l’exemple de sa pièce Montserrat. La révolte
algérienne et la guerre d’indépendance occupent une place dans sa vie et son œuvre.
Nous le voyons alors qu’il dépasse dans l’écriture de ces œuvres le cadre de l’Algérie pour avoir
une portée universelle. L’œuvre de Robles reste profondément actuel, parce que, du point de vue
de l’impact philosophique, elle demeure liée à la libération de l’homme, avant toute autre
considération1.
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