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هُئت الخدغٍغ :

الخٗغٍ ٠باإلاجلت:
ً
صوعٍا
مجلت ٖلمُت صولُت مد٨مت جهضع
ًٖ مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي حٗجى
بالضعاؾاث ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت ،بةقغاٝ
هُئت جدغٍغ مك٩لت مً ؤؾاجظة وباخثحن
وهُئت ٖلمُت جخإل ٠مً هسبت مً الباخثحن
وهُئت جدُ٨م جدك٩ل صوعٍا في ٧ل ٖضص.

عثِـ اللجىت الٗلمُت :ؤ.صٖ.لي نبا( ٙحامٗت ٢ؿىُُىت ،2الجؼاثغ).

اهخماماث اإلاجلت و ؤبٗاصها:
مجلت ظُل

الٗلىم

اللجىت الٗلمُت:

ؤلاوؿاهُت

والاظخماُٖت ٖباعة ًٖ مجلت مخٗضصة
الخسههاث ،حؿتهض ٝوكغ اإلا٣االث طاث
الُ٣مت 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 ٝاإلاؿاهمت في بزغاء مىيىٖاث البدث
الٗلمي.

ص.وٗمىوي مغاص (حامٗت لىهِسخي ٖلي،البلُضة ،2الجؼاثغ).
ص.بغا ٥زًغاء (حامٗت جبؿت،الجؼاثغ).
ؤ.م.ص صاوص ٖبض ال٣اصع بًلُٛا(حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحزًا).
ص.بىػٍض مىمجي (حامٗت مدمض الهضً ٤بً ًخي حُجل،الجؼاثغ).
ص .بكغي ؾُٗضي (حامٗت مىالي اؾماُٖل،اإلاٛغب).
ص.مغاص ٖلت(حامٗت ػٍان ٖاقىع،الجلٟت،الجؼاثغ).
صًٍ.ب الُٗاصي (حامٗت مدمض الخامـ الغباٍ،اإلاٛغب).
ص.ؾاسخي ؾُٟان (حامٗت الُاع،ٝالجؼاثغ).
ص.جاج الضًً اإلاىاوي(حامٗت ٦حرالا،الهىض).

ؤًٖاء لجىت الخدُ٨م الاؾدكاعٍت لهظا الٗضص :

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

ؤ.ص ٖانم شخاصة ٖلي(الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت،مالحزًا).
ص.صبِل ٞاجذ (حامٗت  8ماي ٢،1945اإلات،الجؼاثغ).
ؤ.م.ص ٞلُذ مًخي ؤخمض الؿامغاجي (حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحزًا).
ص.ؾامُت ابغَٗم(حامٗت الٗغبي بً مهُضي،ؤم البىاقي،الجؼاثغ).
ؤ.م.ص الؿُض مدمض ؾالم ؾالم الٗىضخي (حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحزًا).
ص.عيىان قاٞى(حامٗت الكهُض ّ
خمه لخًغ،الىاصي،الجؼاثغ).

الخاعٍشٖ ،لم

اإلا٨خباث والخىزُٖ ،٤لىم ؤلاٖالم والاجها،٫
ٖلم آلازاع.
جيكغ مجلت حُل الٗلىم ؤلاوؿاهُت
والاحخماُٖت البدىر الٗلمُت ألانُلت
للباخثحن في هظه الخسههاث ٧اٞت مً
صازل الجامٗاث الجؼاثغٍت ومً زاعج

ص .هامل قُش (اإلاغ٦ؼ الجامعي ٖحن جمىقيذ ،الجؼاثغ).
ص .ؤقغ ٝنالر مدمض ؾُض(حامٗت ابً عقض ،هىلىضا).
ؤ.م.ص .نالح ٧اْم هاصي الٗبُضي (حامٗت بٛضاص ،الٗغا.)١
ص .لُلى مدمض الٗاع(ٝحامٗت اإلاغ٢ب ،لُبُا).
صٞ .اجً مباع (٥حامٗت ٢غَاج ،جىوـ).
ص .مؿلم ٞاًؼ ؤبى خلى( حامٗت ال٣ضؽٞ ،لؿُحن).
ص .ؾلُان بلُٛث (حامٗت جبؿت ،الجؼاثغ).
ص.م .بؾغاء ٧اْم الخؿُجي (حامٗت واؾِ ،الٗغا.)١
ص .هىعي مدمض ؤخمض ق٣البى(حامٗت الؼاوٍت ،لُبُا).
ص .خؿان سخؿىر (حامٗت ؾُُ ،2٠الجؼاثغ).

الخض ٤ُ٢اللٛىي :

الجؼاثغ م٨خىبت باللٛت الٗغبُت ؤو الٟغوؿُت
ؤو ؤلاهجلحزًت.

ص .ؤخالم وٗمه لٟخه (الجامٗت اإلاؿدىهغٍت ،بٛضاص ،الٗغا.)١
مدمض ُّ
ص .خمض مدمىص َّ
الضودي (حامٗت ج٨غٍذ ،الٗغا.)١
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ج٣بل اإلاجلت 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 بيكغها.
ؤال ً٨ىن البدث ٢ض وكغ ؤو ٢ضم لليكغ ألي مجلت  ،ؤو ماجمغ في الى٢ذ هٟؿه  ،وٍخدمل الباخث ٧امل
اإلاؿاولُت في خا ٫ا٦دكا ٝبإن مؿاهمخه ميكىعة ؤو مٗغويت لليكغ.
ؤن جدخىي الهٟدت ألاولى مً البدث ٖلى:
 ٖىىان البدث.َّ
الٗلمُت ،والجامٗت التي ًيخمي بلحها.
 اؾم الباخث وصعحخه 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
ؤن ً٨ى َدن البدث ً
َّ
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 الغثِسخي ل ً٨م٘ جطخُمالخِ.
ؤن ج٨خب الخىاشخي 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 والخدُ٨م مً ٢بل لجىت مسخهت وٍل٣ى البدث ال٣بى ٫الجهاجي
بٗض ؤن ًجغي الباخث الخٗضًالث التي ًُلبها اإلاد٨مىن.
ال جلتزم اإلاجلت بيكغ ٧ل ما ًغؾل بلحها .

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

9

 ؤلاًمان والٗ٣ل في ٨ٞغ بُاع باًل ص.الخبِب ٖؼالضًً/حامٗت جىوـ ألاولى

11

 اليكاٍ ال٨كٟي وحٗؼٍؼ ؾماث اإلاىاًَ الٟاٖل في اإلاجخم٘ الجؼاثغي ص.بالٚماؽ بغ٦ت/حامٗت

19

البلُضة ،02الجؼاثغ
 وا ٘٢ؤلاهخاج ال٨ٟغي في الٗالم الٗغبي زال ٫الٟترة اإلاٗانغة ص.عيىان قاٞى/حامٗت الكهُض خمه

31

لخًغ الىاصي،الجؼاثغ
 جمثالث اإلاغاه ٤الجاهذ ًٖ نىعجه لضي آلازغ صٖ.بض اللُُ٦ ٠ضاي و ؤ.مدمض الخىف٧/لُت ٖلىم

41

التربُت،الغباٍ (اإلاٛغب)
 الٗى ٠اإلاضعسخي بحن بطهاب الخلمُظ و جطخُخه (الضوا ٘ٞو ألاؾباب) لؼع ١سجُضةَ،البت

51

ص٦خىعاه،حامٗت الؿاهُت ،وهغان ،الجؼاثغ
 مٗى٢اث جىُْ ٠البدث الٗلمي في الخىمُت بالجؼاثغ ؤ.نالر خؿحن/حامٗت البكحر البكحر ؤلابغاهُمي

61

بغج بىٖغٍغٍج
 حٗلُمُت الىهىم ألاصبُت في مغخلت الخٗلُم الثاهىي :ؤ.حما ٫بلب٩اي/اإلاضعؾت الٗلُا ألؾاجظة الخٗلُم

75

الخ٨ىىلىجي ،ؾ٨ُ٨ضة ،الجؼاثغ ؤ.م.صٞ.لُذ مًخي ؤخمض الؿامغاجي،حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحزًا
 ؾاا ٫اللٛت الُبُُٗت ٖىض ٚىجٟغٍض ٞلهلم لُبيُتز ؤٞ.ال ١قبرة مىلىص/حامٗت ٖبض الخمُض ابً

91

باصٌـ،مؿخٛاهم،الجؼاثغ
 صوع ألاؾاجظة الجامُٗحن في جُٟٗل ؤق٩ا ٫ال٩لُت الخُٟت:صعاؾت مُضاهُت بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت-

103

الجؼاثغ -ص.بى٦غػاػة ٦ما ٫وؤٖ.اقىعي خبِبت/حامٗت ٢ؿىُُىت02
ً
 صوع الاٖالم في زضمت البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت:الجؼاثغ همىطحا ؤ.هىعالضًً صخماع/حامٗت الجُاللي

127

الُابـ،ؾُضي بلٗباؽ ؤ.ؾىؾً ؾ٩ي/حامٗت مدمض إلاحن صباٚحن،ؾُُ2٠
 إلادت جاعٍسُت خى٢ ٫هت الٟحزًاء و الخخمُت مدمض زُضون،حامٗت مىالي اؾماُٖل٧،لُت آلاصاب

143

والٗلىم ؤلاوؿاهُت،م٨ىاؽ،اإلاٛغب
 صوع ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت في ٚغؽ ُ٢م اإلاىاَىت  -صعاؾت مُضاهُت  -ؤ٦.ىزغ ػٍاصة/حامٗت ٖبض
6
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الخمُض مهغي "٢ؿىُُىت"02
 اإلاسضعاث الغ٢مُتْ:هىع بصمان حضًض ٖبر قب٨ت ألاهترهذ مِؿىم لُلىَ،البت ص٦خىعاه/حامٗت

163

جلمؿان،الجؼاثغ
ٖ غ ٝالُغٍ ٤في البالص اإلاٛاعبُت في ال٣غن 19ص .بل٣اؾم بىٗبض الىبي/حامٗت نٟا٢ـ ،جىوـ

175

ً
همىطحا
 نٗىباث ال٣غاءة وٖال٢تها بالٟهم ال٣غاجي لضي ؤ٢ؿام الُىع الثاوي  -مضعؾت بً ٢ضًذ ٢ىٍضع

185

ص.حىٍضة بغخُل بً ٖهمان/حامٗت جلمؿان،الجؼاثغ
 ؾىؾُىلىحُت ال٣ٟغ ص.مدمض.صعوَل/اإلاغ٦ؼ الجامعي ؤخمض ػباهتٚ،لحزان،الجؼاثغ

195

 الخىمُت الترابُت باإلاجا ٫ال٣غوي اإلاٛغبي:الىا ٘٢وآلاٞا - ١خالت حماٖتي اإلاغابُذ وجىُٚلذ بة٢لُم
ً
همىطحا -ص.ؤخمض الٛؼوي،حامٗت ابً َُٟل ال٣ىُُغة،اإلاٛغب
ؾُضي ٢اؾم

211

 آلازاع الىٟؿُت للُال ١مً وحهت هٓغ اإلاغؤة اإلاُل٣ت في اإلاجخم٘ الجؼاثغي:صعاؾت مُضاهُت اؾخ٨كاُٞت

225

م٣اعهت بىالًتي باجىت واإلاؿُلت ؤ.خمؼة بغ٧اث/حامٗت مدمض بىيُا،ٝاإلاؿُلت،الجؼاثغ  -ؤٞ.ىِل
خىان/حامٗت باجىت،1الجؼاثغ
 صوع بطاٖت الكل ٠في جىمُت الث٣اٞت اإلادلُت -صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً مىاَجي والًت الكل-٠

239

ؤ.خىاصع ٖبض هللا/حامٗت الجؼاثغ03
 الخ٣ىُاث الؼزغُٞت وصالالتها الغمؼٍت ٖلى الخلي الًُٟت في مىُ٣ت ال٣باثل (آًث ًجي) ؤٖ.غٍ٠

257

٦غٍم/حامٗت باجي مسخاعٖ،ىابت

م٣االث باللٛاث ألاحىبُت
 La rupture entre sciences et valeurs :La technique comme idéologie. Amrane Djoudi/université
Badji Mokhtar,Annaba
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ؤلاٞخخاخُت
الخمض هلل عب الٗاإلاحن،والهالة والؿالم ٖلى ؤقغ ٝاإلاغؾلحن،ؾُضها مدمض وٖلى آله
وصخبه والخابٗحن:
بٗىن هللا حٗالى وؾعي صئوب مً ؤؾغة الخدغٍغ ؤنضعث مجلت "حُل الٗلىم
ّ
ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت" الٗضص الخاصي و الٗكغًٍ ،وهى ٦ؿابُ٣ه خاٞل بكتى اإلاىايُ٘
ّ
بال ؤن وك٨غ اإلاؿاهمحن ّ
والؿاهغًٍ ٖلى ما
واإلا٣االث والضعاؾاث الُ٣مت،وال ٌؿٗىا
بظلىه مً حهىص في بٖضاص هظا الٗضص.
هدحي ال٣غاء ّ
٦ما ّ
ألاٖؼاء ٖلى ٖىاًتهم باإلاجلت وما ٖبروا ٖىه مً بعجاب وحصجُ٘ مً
ً
ً
قإهه ؤن ً٨ىن
خاٞؼا لىا ٖلى مؼٍض الٗمل والخغم للغ ٘ٞمً مؿخىاها ق٨ال ومًمىها.
ً
مًاً٣ت بل ّ
ٞىدً ال هغي في مالخٓاتهم بخغ ً
هغخب ّ
ب٩ل ما ًهضع ٖى٨م مً ه٣ض ؤو
احا ؤو
جُُ٣م إلاؼٍض ؤلاٞاصة وجضاع ٥الى٣اثو والٗمل ٖلى جالٞحها.
ّ
لظا ٞىدً هضٖى ؤصخاب ال٨ٟغ وال٣لم ؤن ًضٖمىا اإلاجلت بةهخاحهم في قتى اإلاجاالث
ً
وجىؾُٗا آلٞا ١مٗاعٞها.
الٗلمُت "ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت" بزغ ًاء إلاًامُجها

وهللا ولي الخى ٤ُٞوالىجاح

عثِـ الخدغٍغ  /ؤ .حما ٫بلب٩اي
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جسلي ؤؾغة جدغٍغ اإلاجلت مؿاولُتها ًٖ ؤي اهتها ٥لخ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت
ال حٗبر آلاعاء الىاعصة في هظا الٗضص بالًغوعة ًٖ عؤي بصاعة اإلاغ٦ؼ
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ؤلاًمان و الٗ٣ل في ٨ٞغ بُاع باًل
ص .الخبِب ٖؼ الضًً/حامٗت جىوـ ألاولى

ّ
ملخو:
ّ
الٗ٣الهُت ّ
ّ
ّ
الباًلُت واخضة مً بحن اللخٓاث ألا٦ثر ّ
ّ
الضًيُت ؤو
يض ال٨ٟغة
ؤَمُت وبقٗاٖا في نغإ
ل٣ض ق٩لذ الٟلؿٟت
نغإ الٟلؿٟت ّ
ّ
ّ
ّ
الُبُُٗت ٖلى وظىص ؤلاله ،وٍؼٍذ ُوٍبٗض في
الالَىجُت والبراَحن
الٗ٣الهُت
يض ال٨ىِؿتٞ.ال ًؼا ٫باًل ًغٌٞ
اإلا٣ضؽّ .
اإلااؾؿت ٖلى ؾلُت الىو ّ
الخ٣غًٍُت للخاعٍش ّ
ّ
بن ؤلاًمان باليؿبت له لِـ ؾىي "طوUn ١
هٟـ الى٢ذ الجزٖت
ّ
ّ
الٗ٣لُت
"goutمؿخلهم مً التربُت والٗاصة ،وَى طوٚ ١حر مٗ٣لً وال ٖ٣الوي (وَى ال ٖ٣الوي بمٗجى ؤهه ٚحر ٢ابل للبرَىت
ّ
ّ
ّ
ّ
ًخىلض ًٖ الهضٞت التي ًُىظض ٞحها الٟغص ٖىض الىالصة٦ .ما ّ
ًخلخو في وظىص ؤؾغاع ّ
زُٟت
ؤن ؤلاًمان
للخد ٤٣مً وظىصٍ) ألهه
والُبُُٗت للٗ٣ل ،وبما ّ
ّ
ّ
ّ
الٗ٣لُت ٞلِـ َىال ٪مً ؾبب
ؤن ؤلاًمان ًُٟلذ مً ٧ل اإلاٗاًحر
ألاؾاؾُت
وزىاع ١مىاً٢ت للمباصت
ًجٗلىا ّ
همحزٍ ًٖ الخغاٞت وألاباَُل .La superstition
ّ
اإلاٟخاخُت:الٗ٣ل ،ؤلاًمان،ألاؾغاع الٛامًت،الخغاٞت،التربُت،ألاخ٩ام اإلاؿب٣ت،ؤلالخاص،الدؿامذ.
ا٧٫لماث
ّ
م٣ضمت:
ُ
ّ
ّ
اإلاؿُدُت مىظ وكإتها ٖلى مىاظهت مساَغ الٟ٨غ وؤلالخاص ومكاخىاث الؿٟؿُاثُحن،ولم جيخٓغ جضزل
ل٣ض ؤظبرث
الٟالؾٟت وهضاءاتهم،ل٣ض طَبذ ؤبٗض مً طلٞ،٪ىا٣ٞذ ٖلى ؤلاعجباٍ بالٗ٣ل ٖلى قغٍ ؤن ً٩ىن جدذ ؾلُت ؤلاًمان،
ّ
ّ
واإلاخدضزحن ّ
ّ
للغص ٧ل اإلاسالٟحن الظًً ًُىاصون بةؾخٗما ٫الٗ٣ل ًٖ
وؤؾؿذ ٖلم الالَىث وحؿلخذ بجِل مً ال٨المُحن
ؾِخمؿ ٪الٗ٣ل ّ
ّ
بد٣ه في ّ
الخإمل
َغٍ ٤بياٞت ٖىهغ البرَىت وٖضم ؤلا٦خٟاء ببضاَت الى٢اج٘.وؾِخىانل َظا الهغإ َاإلاا
ّ ّ
بال صلُل ٖلى ّ
خضة الهغإ الظي وكإ بحن الٗ٣ل وؤلاًمان ّ
ّ
زانت م٘ بضاًت ال٣غن الؿاب٘
والخإمل والى٣ض .وما الٟلؿٟت الباًلُت
ّ
ّ
الضًيُت ّ
ٖكغ،واإلاؿاعي التي بظلها باًل لخدغٍغ الٗ٣ل مً ؾُُغة ٖلماء الالَىث ل٩ي ّ
و٧ل مٓاَغ
الضٚماثُت
ًخٟغ ٙإلاداعبت
ّ
الخغاٞت والال حؿامذ.
ّ
وفي ٦خابه "زىاَغ ّ
ّ
والخإمل
مخىىٖت خى ٫اإلاظهب"٢،ام بُاع باًل مىظ ألاؾُغ ألاولى ببُان وَغح ؤ٩ٞاعٍ التي حؿخضعي الىٓغ
ٞحها والتي ؤؾاؾها » الغحىٕ بلى مدغاب الٗ٣ل«ّ ،1
ولغبما ٧ان ؾبب طل( ٪يغوعة الغظىٕ للٗ٣ل) َى جل ٪الضَكت التي
ّ
بمجغص ؤن وٗخ٣ض ّ
ّ
ّ
الضًيُت" في طًَ ؤلاوؿان وجضٗٞه بلى ؤلا٢خىإ بىظىص ّ
بإن َىا ٥ما ٌُكبه
ؾغ زٟي .خُض
جسلٟها "آلاعاء
ختى هجض ؤهٟؿىا هىض ٘ٞبؿهىلت لىامً بها صون ج٨ٟحرّ ،
الخُٟت" صازل َظٍ آلا اء ّ
ّ
وؤن َظا ؤلا٢خىإ هاجج في الخ٣ُ٣ت
"ألاؾغاع
ع
خؿب باًل ًٖ "ُ٢اؽ ؾلُت زاَئ ٌ "Un sophisme d’autoritéعجؼ ؤلاوؿان مً الىَلت ألاولى ًٖ ؤلاٖتراى ٖلُه.
1

-Bayle, Pierre, OD, Tome III, Pensées diverses sur la Comète, Tome I, chap. VIII, p. 40.
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اإلاغاث ّ
ّ
٦غع في الٗضًض مً ّ
وٍىصخي بُاع باًل في َظٍ اإلاىاؾبت بٗضم ؤلاٖخضاء ٖلى "خ٣ى ١الٗ٣ل" ،خُض ّ
الخهغٞاث
بإن
ّ
ُ
الىابٗت ًٖ الصخو الظي ٌُٗلً ًٖ بًماهه صون ّ
بال بـ" ُث
السخ٠
جٟدو وبٖما ٫الٗ٣ل ،ال ًُم ً٨ؤن جىن٠
ّ
والؿظاحت".1وخُىما ال ً٣ىم اإلاغء ّ
ّ
ؾِخهغ » ٝمشل ؤ٦ثر الىاؽ ظهال وَؿِ٣
بخٟدو الخُىلىظُا وال ٌُٗمل ٖ٣له ٞحهاٞ ،ةهه
ٖبر باًل ًٖ سخُه وٖضم عياٍ ٖىضما وظض ّ
في الالمٗ٣ىُ ٫وٍشحر ؤلاهدباٍ « .2و٢ض ّ
ّ
ًخهغٞىن
ؤن ؤلاٚغٍ٢ ٤ض وظضوا ؤهٟؿهم
ّ
ّ
ؤلالهُت ،و٢ض بخخًىىا بك٩ل ؤٖمى وؤخمّ ٤
٧ل ألاؾاَحر
جسو الُ٣ىؽ والكٗاثغ
٦ما ألاَٟاُ 3٫وٍماعؾىن ؤقُاء
اٞاث،و٧ل طل ٪ؤلاٞغاٍ في الخُإ وفي الٟ٨غ الظي ّ
ٖبروا ٖىه بسهىم آلالهتّ .بجهم لم ً٣ىمىا ّ
بخٟدو ّ
ّ
ؤي شخيء،ولم
والخغ
ّ
والخإمل «ٞ .4هل ُ
ّ
ؾِىٓغ بجضًت الخ٣ا لهظا الخدغٌٍ الظي ً٣ىم به
ٌٗغيىا قِئا ٖلى ٞالؾٟتهم ٧ي ًُسًٗىٍ للمغاظٗت
"ؤلاًمان ألاٖمى" ٖىضما ٌعجؼ ًٖ ّ
ّ
اإلاؿُدُت ؟
الغص ًٖ ؤلاٖتراياث التي حؿتهض ٝاإلاظاَب
وإلاؼٍض الخإُ٦ضًٞ ،ال ٖلى طلٖ ،٪لى ّ
ُ
وخضٍ ال ًُم ً٨ؤن ّ
ًخإؾـ ٖلى ٢اٖضة ُم٣ىٗتٌ ،ؿدىجض بُاع
ؤن ؤلاعج٩اػ ٖلى ؤلاًمان
باًل بظل ٪اإلاٗخ٣ض الظي و ٘٢خظٞه مً َغ ٝالبروحؿخاهذ ٢اثال »:ؤلم ً٣خى٘ ُمجمل الٗالم اإلاؿُخي بالخًىع الخ٣ُ٣ي لهظٍ
ال٨ٟغة بالغٚم مً ؤلاٖتراياث التي ال ًم ً٨جٟؿحرَا والتي جتهاَل ٖلى َظٍ ال٣اٖضة ؟ؤلم ً ً٨مً الىاظب،لهالر َظا
اإلاظَب،بصاهت جل ٪ألازُاء اإلاىظىصة في ال٣ىاٖض ألا٦ثر بضاَت للٟحزًاء ؟ « .5وٍبضو ؤلاخخما ٫بُٗضا ًٖ ؤن ً٩ىن باًل ٢ض ؤقاع
ّ
بلى طل٦ ٪خٟهُل ٌؿخد ٤ؤلاٖخباع وٍدض ٖلى ؤلالخجاء بلى » َظا الضعٕ الىداسخي ال٣ىي الظي ال ًم ً٨بزترا٢ه « ،6الظي
ؤن الٟلؿٟت ال ًم ً٨لها ؤن جُاله بما ّ
ؿمى ؤلاًمان .ومً ألاُ٦ض ّ
ؤن ؤلاًمان َى الىٟي الخام للٗ٣ل ّ
ٌُ ّ
بغمخه .7وبالغٚم مً َظٍ
ّ
بال ّ
ؤن ألاؾاؽ الخ٣ُ٣ي الظي بعج٨ؼث ٖلُه لم ً ً٨ؾىي
الخهغٍداث ؤو جل ٪التي هجضَا في ٦خاباث باًل لهالر ؤلاًمان،
ّ
الٗ٣ل .8وَىا جظوب اإلاٟاع٢ت .خُض ّ
ُ
ؤن بُاع باًل لم ًٌٗ ً٨غى حججه للخسلي ًٖ الٗ٣ل وبٖخىا ١ؤلاًمان ،ولم ًشبذ
ّ
ّ ّ
بُغٍ٣ت ّ
البخت بإهه مً الخ٨مت لؼوم الخسلي ًٖ الٗ٣ل.
ٖ٣لُت

1

-Bayle, Pierre, Réponses aux questions d’un provincial, OD, Tome III, chap. XCVIII, p. 697.

كقد سبق أف أعلن بيار بايل يف كتابو "خواطر مختلفة حول المذنّب " بقولو  » :حنن ال نرل أ ّف األشخاص الذين يتواصل معهم اإللػو ،كالذين يُعتربكف
األكثر غىن كإكتنازا لرمحتو كعونو ،كادلمتلئٌن بأقول قدر من اإلشناف ،كبدرجة عالية من الرأفة كاإلحسافّ ،أّنم سيُصبحوف أكلئك العباقرة األكثر ح ّد ة كذكاء،
كسيُعملوف عقوذلم كيصلوف إىل أعلى درجات التفكًن (. « )...

«On ne voit pas que les personnes à qui Dieu communique les plus riches trésors de sa grâce, qu’il remplit de la plus
» ferme foi, et de la plus ardente charité, soient les génies les plus pénétrants, raisonnent avec le plus de force (…).
(Bayle, Pierre, OD, Tome III, Pensées diverses sur la Comète, chap. LXXXIV, p. 220).
2-Bayle, Pierre, Réponses aux questions d’un provincial, OD, Tome III, chap. XCVIII, p. 698.

3
يكن إحرتاما
ىو يف احلقيقة ـ ا أكصى كنصح بو "الق ّديس بوؿ  "Saint Paul؟ كيبدك مع ذلك أ ّف ىنالك ّ
شك قوم يف أ ّف بيار بايل ّ
 أليس ىذا ّيتصرؼ بطريقة سلالفة للعقل كمثًنة لإلنتباه .كلكنّو لرّدبا مل رند مناسبة مالئمة لعرض ىذه الفكرة.
كبًنا ذلذا الشكل الذم رنعل اإلنساف ّ

4-Ibid., chap. XCVIII, p. 697.
5-Ibid., chap. CXXVIII, p. 762.
6-Ibid., p. 761.

 -كيقوؿ بيار بايل يف ىذا السياؽ » :ال مكاف للعقل ،إنّو ىنا الدين احلقيقي الذم ال مكانة فيو للعقل « .

«Point de raison, c’est la vraie religion cela, point de raison. » (Bayle, Pierre, DHC, Tome VI, Eclaircissement sur
les Pyrrhoniens, p. 635).

 -8كيُؤّكد بيار بايل يف ىذا السياؽ بأنّو  » :سيكوف من قبيل ادلخالفة للعقل كادلنطق ،كما يُشبو ضعف األطفاؿ ،عندما جند أنفسنا خاضعٌن حلقيقة ال
نعرفها أبدا « .
«Ce seroit une absurdité& une faiblesse d’enfant, d’obéir à une vérité que l’on ne connoitrait pas. » (Bayle, Pierre,
OD, Tome II, Nouvelles Lettres sur l’histoire du Calvinisme, p. 221).
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ّ
ّ
بن الىىع الُبُعي َى اإلاُ٣اؽ الظي ًجب ؤن حٗخمضٍ ّ
٧ل اإلاظاَب ،وَى الظي ٌُٗلمىا ما بطا ٧اهذ جل ٪ال٣ىاٖض ؤو الىىامِـ
ّ ّ
ّ
ّ
بال خُىما ً٩ىن ُمخىا٣ٞا م٘ الىىع الُبُعي ّ
قغُٖت ؤم زاَئت .1وال ًُمّ ً٨
و٧ل ال٣ىاهحن
ألي شخيء ؤن ٌُٗخبر خُ٣ُ٣ا
ألازالُ٢ت
الُبُُٗت لئلهها ."L’idée naturelle d’équité 2ٝوَ٨ظا ًُ ّ
ّ
ّ
اؾـ
ألازالُ٢ت التي ًجب ؤن ج٩ىن زايٗت صون بؾخصىاء لـ"ال٨ٟغة
ّ
ما٦ضا ٖلى ّ
لٗ ّ
بُاع باًل ُ
ؤن » ّ
٧ل ٢اٖضة لم ًُ ً٨مهاصٖ ١لحها ،ولم ّ
جخٗغى بك٩ل ما بلى اإلاغاظٗت
لىٍت الٗ٣ل ٖلى ؤلاًمان
ن ّ
ّ
بال ّ
مترصصة وٚحر زابخت وَكت
والخضوًٍ مً َغ ٝالبرإلاان الٗلي للٗ٣ل ومً َغ ٝالىىع الُبُعي ،ال ًم ً٨ؤن ج٩ى
ّ
٧الؼظاط « .3وَ٨ظاٞ ،ةهه ال ًجب ٖلُىا ؤبضا  ُ٘٢ؤلاجها ٫بـ"الىىع الُبُعي" وجىاؾُه "مهما ٧ان" ،ؾىاء ًإحي لُ٣ترح ٖلُىا ؤن
ًسو ألازالّ .١
ّ
وبن ما ًضٖى بلى اإلالل والًَُ ٤ى باليؿبت لباًل خُىما ال ٌؿخسضم اإلاغء ٖ٣له بك٩ل
هٟٗل َظا ؤو طاُٞ ٥ما
قّ ٪
٧ا » ٝوال ّ
ّ
ّ
ألاًٞلُت ،بطا ما ؤزظهاٍ ٣٦اٖضة صاثمت
ٞةن الٗ٣ل ،بياٞت لظلً ،٪جٗلىا همحز بحن اإلاسلى٢اث خؿب
ّ
ّ
ّ
لؿلى٦ىا ،ولَ ً٨ظا ما لم ه٣م بٟٗله .وبالغٚم مً ّؤهىا ٢ض ّ
هخهغ ٝفي
ٖغٞىا ؤهٟؿىا بإهىا "خُىاهاث ٖا٢لت"ٞ ،ةهه ال ًم ً٨ؤن
ّ
ّ
٧ل ألاقُاء صون ٖ٣ل « .4وٍبضو بُاع باًل َىا بُٗضا ًٖ الٟهم الظي ً٣ى ٫بإهه ًُىصخي بدظ ٝالٗ٣ل ٖىضما ً٩ىن م٣ابال
ّ
ول٨ىه ٖلى الٗ٨ـ مً طل٣ٞ ٪ض بقخ٩ى مً ٖضم الغظىٕ بلى الٗ٣ل وبؾدكاعجه بك٩ل ٧ا ٝلخٗضًل
لئلًمان،
ؾلى٦ىا.والؿاا ٫الظي ًُُغح َىًُ ٠ُ٦ :م ً٨ؤن ً٩ىن ؾلى٦ىا بطن ،و ٤ٞبُاع باًل ،بطا ما لم هغظ٘ بلى الٗ٣ل ولم ه٣م
بةؾدكاعجه ؟
ّ
ّ
هخهغ ٝبال بضا ٘ٞألاخ٩ام اإلاؿب٣ت ،وبضا ٘ٞالٛغٍؼة ،وٖبر ؤلاخؿاؽ
ًُجُب بُاع باًل ٖلى َظا الؿاا٢ ٫اثال » :هدً ال
ىظه ٨ٞغها هدى الؿلى ٥الظي ًُغيحها وٍبضو لها ألاخؿً «ّ .5
بال٨غامت ّ
وٖؼة الىٟـ ،وبىاؾُت ألاَىاء والٗىاَ ٠التي ُج ّ
بن
اإلابضؤ الظي ًد٨مىا بطن َى لِـ ؾىي ٦خلت مً ألاخ٩ام اإلاؿب٣ت ومً ألاَىاء .والؿاا ٫الظي ًُُغح بطن َى :بلى ماطا ًُغظ٘
ّ
بُاع باًل ؤلاًمان،بطا لم ً ً٨بالخدضًض بلى"٦خلت مً ألاخ٩ام اإلاؿب٣ت"؟ألهه في الجهاًت٢ » ،بل ؤن ٌٗغ ٝهٟؿهًُ ،ىظض ؤلاوؿان
مخىاٍ مً الٗاصاث التي ّ
جًُٖ ٤لى ٨ٞغٍ « .6وألاشخام الظًً ٌُكغٞىن ٖلى جغبُدىا وتهظًبىا َم
جدذ هحر ٖضص ال
ٍه
ُ ّ
ُ
ُ
ّ
ال٣اصعون» ٖلى ظٗلىا ه ّ
ىمي ّ
٧ل السخاٞاث التي جغيحهم « .7بن ؤلاًمان َى "زاصم للتربُت" ،وَى مخٗل ٤بيكإة ؤؾباب ؤزغي
ُ
ّ
ٖغيُت خُض ّ
ؤن جدضًضٍ وحٗغٍٟه ٌُكبه بلى ّ
ّ
خض ٦بحر "لٗبت الىظه والٟ٣ا" 8التي ال جسً٘ بال إلاىُ ٤الهضٞت.
ّ
الكغاح ّؤهه بالغٚم مً ّ
وم٘ طل٣ٞ ،٪ض ّؤ٦ض بٌٗ ّ
٧ل ما ًٓهغ مً زال ٫ؾلى ٥باًل ومً زال٦ ٫خاباجهٞ ،ةهه في خ٣ُ٣ت ألامغ
٢ض بخخ ٟٔوؤب٣ى ٖلى بًماهه ٧امال وؾلُماّ .
وؤن الدجج التي ّ
٢ضمها مؿب٣اُ ،مؿخسضما ّبًاَا لهظا الخإُ٦ض ؤو طا ،٥هي بُٗضة
ّ
للمؿُدُت » لم
ًٖ ؤن ج٩ىن ُم٣ىٗت .و٢ض اؾخسلهذ "بلحزابِث البغوؽ" ٖلى ؾبُل اإلاشا ،٫ؤن نض ١وبزالم بُاع باًل
ؤي ٧ان « ،9وبٖخبرث ّ
ًًُ ً٨ازظ بك٩ل ّ
سخيء ّ
ظضي مً َغّ ٝ
ؤن مؿإلت بلخاصٍ وٟ٦غٍ ٢ض َُغخذ بك٩ل ّ
ألجها ٧اهذ هخاظا لٗضم
ّ
ػمىُت بهُال٢ا مً خ٣بت ّ
ًخلخو في » الؿ٣ىٍ في جإوٍل خ٣بت ّ
ػمىُت ؤزغي ""Anachronisme
"الخىاؾب الخاعٍذي" الظي
1

-Bayle, Pierre, OD, Tome II, Commentaire philosophique, chap. I, p. 368-369.
-Ibid., p. 368.
3
-Ibid., p. 369.
4
-«Assurément la Raison nous distingueroit du reste des créatures avec avantage, si nous la prenions pour la règle
perpétuelle de notre conduite. Mais c’est ce que nous ne faisons pas. On a beau nous définir un animal raisonnable,
nous ne laissons pas d’agir en toutes choses sans raison. » (Bayle, Pierre, OD, Tome II, Nouvelles lettres sur
l’histoire du Calvinisme, Lettre XXII, p. 328).
5
-Ibid., p. 328.
6
-Bayle, Pierre, OD, Tome II, Supplément du commentaire philosophique, chap. IX, p. 514.
7
-Ibid., p. 514.
8
-« à croix et à pile. » (Ibid., chap. XII, p. 543).
9
-Labrousse, Elisabeth, Bayle et l’instrument critique, éditions Seghers, 1965, p. 57.
2
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ً٨مً َظا "الالجىاؾب الخاعٍذي  "L’impropriété historique؟ خُض ّ
«ّ .1
ول٨ىىا لم هغ َىا ؤًً ُ
ؤن "حىعٍى" ّ
و٧ل ُمٗانغي بُاع
ُ
ًترصصوا لخٓت ًٖ بصاهخه ّ
وؾيكحر بلى طل ٪الخ٣ا،لم ّ
وبتهامه باإللخاص وبٖترايه ٖلى ألاصًان بك٩ل ٖام.
باًل٦ ،ما ؤقغها
ّ
ٞةهىا ال هغي لهظا اإلاٟهىم ( )Anachronismeم٩اها في ٖال٢خه بمؿإلت بًمان بُاع باًل ؤو بلخاصٍ .وبياٞت بلى طلٞ ٪ةنّ
وبالخالي
ؾىء ّ
الىُت التي ًدملها "بُاع حىعٍى" عاظٗت بلى طل ٪الخ٣ض الصخصخي ججاٍ نضً٣ه ُومىاٞؿه ال٣ضًم ،ولَ ً٨ظا ألامغ ال
ًُم ً٨ؤن ًُيؿب بلى "حا٧لى "Jaquelot 2الظي ٢ام م٘ طل ٪بخإوٍل ؤ٢ىا ٫ومىا ٠٢باًل وبٖخباع بًماهه مً ٢بُل اإلاسخغة.3
ّ
٧ل ال٣ؿاوؾت اإلاٗانغًٍ لباًل وألولئ ٪الظًً ّ
ٞةهه ًُم ً٨ؤن هيؿب بلى ّ
جدضزىا ٖىه
وخؿب جإوٍل "بلحزابِث البغوؽ"،
ّ
الضًيُت البؿُُت والباجؿت « .
٦ظل ٪لٗ٣ىص بٗض مىجه ،هىٖا مً » البؿُ٨ىلىحُا
ومً ظهت ؤزغيً ،بضو ّ
ّ
ّ
بم٩اهُت ظٗل "ؤلالخاص ؤو الٟ٨غ" بضًال ًٖ ؤلاًمان في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ لم
الخهىع الظي ًغي في
ؤن
ً٩ىن في الخ٣ُ٣ت ناثبا ،خُض ؤقاع "ؤهُىان ؤصام  "Antoine Adamبلى ّؤهىا ّ
زانت في الٗ٣ضًً ّ
ّ
ألاولحن مً ال٣غن
وك- » ٪
بم٩اهُت وظىص ؤشخام ( )...ال ًىا٣ٞىن ّ
ختى ٖلى ٨ٞغة بلـه زالّ ٤
ّ
ومضبغ للٗالم « ، 5و»ٖىضما ونل ال٣غن
الؿاب٘ ٖكغ  -في
ًء
بؾخصىاء ّ
باإلاغة «.6
الؿاب٘ ٖكغ بلى جهاًخه ( )...لم ٌٗض ؤلالخاص خُىظا٥

جضًً واضخت (وَظا ألامغ ال زال ٝبكإهه) في ٦خاباث بُاع باًلّ ،
ّ
وهٓغا لٗضم وظىص ٖالماث ّ
الى٣ضًت ٢ض
ٞةن بٌٗ الضعاؾاث
جدضزذ ًٖ ّ
ّ
ّ
ؤن بًماهه ُ
ً٨مً في ؤٖما٢ ١لبه صون ؤن جٓهغ ٖلُه ّ
زاعظُت .7والخ٣ا ؾى ٝهجض "ؤعؾان صي قىن
ؤي ٖالمت
ّ
هغح ّ
ّ
ّ
 "Arsène Deschampsالظي ُ
ؾُ ّ
الضًيُت ٢ض جغ٦ذ بٌٗ ظظوعَا في ٨ٞغ بُاع باًل ول ً٨لِـ في ٢لبه » ،ألهه
الغٍبُت
بإن
في جهاًت ألامغ ًب٣ى ال٣لب باليؿبت له طا ٥الخامل للبٗض الضًجي .وصخُذ ّ
ؤن الضًً الظي ًُامً به باًل َى طا ٥الخالي مً ّ
٧ل
و٧ل بهضٞإّ ،8
ول٨ىه ًب٣ى م٘ طل ٪مً الهض ١والهالبت بم٩ان «ُ .9وٍ ّ
خماؾت ّ
ٟؿغ "ؤعؾان صي قىن" َظا ؤلاًمان الخٟي
ّ
ّ
باأللىَُت اللظان ًُ ّ
البكغٍت بالغٚم مً الخغاب
هغان ٖلى الب٣اء في الُبُٗت
بـ» ٚغٍؼة الجزوٕ هدى الخ )...( ٤وؤلاخؿاؽ
الغٍبُت «ّ .10
وبن ؤ٢ىي ّ
ّ
ّ
ٌؿخض ٫بها "صي قىن" َى بٖالن بُاع باًل في ٦خابه "ؤ٦ظوبت ماامغة
حجت
والًغع الظي ؤخضزخه
1

- Ibid., p. 57.

 جاكلو ) :Jaquelot, Isaac (1647-1708بركتستانيت ملحد ) ،(Huguenotكىو أحد ادلتكلّمٌن كادلناقضٌن كأحد معاصرم بايل الذماعرتضوا عليو يف مسائل سلتلفة  .كتوجد بينهما مناظرة شهًنة دارت حوؿ ادلطابقة كالتماثل بٌن اإلشناف كالعقل (يُرجى الرجوع إىل عنصر الريبيّة الالىوتيّة يف
الباب الثاين من ىذا البحث).

 -3كُشنكن الرجوع ىنا إىل التوضيح الذم ق ّدمو بيار بايل يف كتابو "اإلجابة على أسئلة قروي".

(Bayle, Pierre, Réponse aux questions d’un provincial, chap. CXXIX, p. 763).
4
-Labrousse, Elisabeth, Bayle et l’instrument critique, éditions Seghers, 1965, p. 57.

5-«On ne saurait douter qu’il y ait eu dans les vingt premières années du XVIIème Siècle, des hommes (…) qui n’acceptaient même plus l’idée d’un Dieu créateur et ordonnateur
du monde. » (Adam, Antoine, Les Libertins au XVIIème Siècle, textes choisis et présentés, Paris, 1964, p. 33).
6-Ibid., p. 29.
7-Feuerbach, Ludwig, Pierre Bayle, ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Menscheit, Leipzig 1848, p. 159.

رلرد ُمزحة بسيطة كبريئة ( ’’‘’unschuidige witze
كقد كصل األمر بػ"فويرباخ" إىل إعتبار أ ّف ادلالحظات ادلوجودة يف مقاؿ "دافيد  "Davidليست إالّ ّ

بادلرة رأم اجمللس الكنسي لكنائس "كالّوف  "Walloneالذين أخضعوا بيار بايل للمسائلة كطلبوا منو حذؼ ىذا
 .)p. 158كيبدك أ ّف ىذا مل يكن ّ
ادلقاؿ من القاموس التارسني كالنقدم يف الطبعة الثانية.
متحمس كلكنّو صادؽ « .
 كنفس الشيء ،جند أف "كورنيليا ّسيروريي  "Cornelia Serrurierيرل يف بيار بايل ذلك » :الكالفيين الغًن ّ

«Un Calviniste froid, mais sincère. » (Serrurier, Cornelia, Pierre Bayle en Hollande, étude historique et critique, Lausanne, 1912, p. 207).

9-«Car au fond, le cœur chez lui reste religieux, d’une religion sans élan et sans ardeur, il est vrai, mais sincère et solide. » (Deschamps, Arsène, La genèse du scepticisme érudit
chez Bayle, Liège, 1878, pp. 126-127).
10-«Cet instinct du vrai (…) ce sens du divin, qui persiste dans la nature humaine malgré les ravages du scepticisme. » (Ibid., p. 127-128).
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عوجغصام َ ،"La chimère de la cabale de Rotterdamظا ؤلاٖالن الظي » ّ
ًخٗهض ُٞه بخىٞحر شخهحن في ال٣غٍب الٗاظل ال
ّ
الٟغوؿُت بغوجغصام ،لِكهضا ّ
ّ
بإجهما ً٣ىمان مٗه في
ًم ً٨الًُٗ ٞحهما ،وٍخ٣لضان في طل ٪الى٢ذ مىهب عاَبحن في ال٨ىِؿت
٧ل ًىم َح
الٛالب باإلاىاؾ ٪اإلاٗهىصة وب٩ل زكىٕ ّ
ؤخ ٍهض بٗض جىاو ٫الٗكاء « .1وباليؿبت إلاً ٌٗغُ ٝوٍضع ٥مٗجى و٢ؿاوة
ّ
ؤلايُهاص الضًجي والؿُاسخي ،ومً بَل٘ ٖلى َٟىلت باًل وَغٍ٣ت جغبِخه وٖال٢خه بىالضٍ وبٗاثلخه ،وٖلى الهغإ وَغٍ٣ت
الخٗهب الضًجيّ ،
ؤي ّ
ّ
ّ
ّ
ٞةن ّ
حجت ٧اهذ ؾى ٝج٩ىن
والبرحؿخاهدُت واإلاىظت الٗالُت مً
ال٩ازىلُُ٨ت
الخٗامل ما بحن الضًاهخحن
بُٗضة ًٖ مؿخىي ب٢ىاٖه ،خُض ال ًجىػ ّبتهام بُاع باًل مجاها بـ"الىٟا ١اإلاُ٣ذ"٢ 2بل ؤن وؿخسلو جل ٪ؤلاخخُاَاث
ّ
اإلاكغوٖت التي جىزاَا.
ّ
بغوحؿخاهدُت بُاع باًل" طل ٪الخمُحز بحن "ال٣لب" و"الٗ٣ل" ،خُض ّ
ؤؾـ بهظا
وَؿخُٗض "قىٍل  "Th. Schoellفي ٦خابه "
قّ ٪
بغوحؿخاهدُا ،وال ّ
ّ
ؤن َظٍ
ألاؾلىب ج٣لُضا ظضًضا للخإوٍل البروحؿخاهتي الخضًض إلًمان باًل ٢اثال » :ل٣ض ب٣ي بُاع باًل
ّ
والٛغٍؼٍت ّ
ّ
ّ
ّ
وختى الالواُٖت بن قئىا « .3وَظا
الُىمُت
البروحؿخاهدُت لِؿذ هابٗت مً ال٨ٟغ وبهما مً ال٣لب ،ؤي في خُاجه
ًخإؾـ ٖلى بًمان "ٚحر ّ
الخإوٍل ًخىا ٤ٞم٘ ما ب٢ترخخه "بلحزابِث البغوؽ" ،4خُض ّ
مٗبر ٖىه بال٩لماث" ،وم٨بىث "في ؤٖما١
تصور الطبيعة البشريّة ،حيث ينفي بيار بايل ادلعىن الغريزم للربوبيّة ،كيُؤّكد على كجود
كيبدك أ ّف اإلختالؼ بٌن بيار بايل ك "دم شوف " كاضحا فيما ّ
سنص ّ
الشك يف عقوذلم كيف قلوهبم يف الوقت نفسو (يُرجى الرجوع ىنا إىل كتاب "مواصلة خلواطر سلتلفة حوؿ ادلذنّب Continuation des
ملحدين يسكن ّ

 .)pensées diverses sur la Comète, chap. XXXVII, p. 240بينما يعترب "دم شوف" أ ّف الريبيّة تعترب نوعا من ادلرض (نفس ادلرجع،
ادرة الدغمائيّة .
التبحر يف العلم ألنّو قد جعل من الفكر عاجزا عن ادلب
ص ّ )15
كعرب عن أسفو خبصوص ّ
1-Bayle, Pierre, OD, Tome II, La chimère de la cabale, p. 744.

2-Deschamps, Arsène, La genèse du scepticisme érudit chez Bayle, Liège, 1878, note 1, p. 126.
3-«Bayle est resté protestant, non d’esprit sans doute, mais de cœur, dans sa vie traditionnelle et instinctive,
subconsciente si l’on veut. » (Schoell T., ‘’Le protestantisme de Pierre Bayle : à propos de deux livres récents’’, in
Bulletin de la société de l’histoire du protestantisme français, chap. LVII, 1908, p. 359-375).
وال ب ّد من اإلتفاق هنا على أنّ عمليّة معرفة وتقدير األحاسيس العميقة لبيار بايل تختلف وفق إنشغاالته ،بما أنّ "بيار جوريو " في ح ّد ذاته قد أ ّكد لنا
أ ّنه بمجرّد ظهور كتاب "خواطر مُتنوّ عة حول المذ ّنب " » :يتأ ّكد لنا بأنّ اإللحاد نابع من قلبه « .
«On voit bien qu’il avait l’Athéisme dans le cœur. » (Jurieu, Pierre, Le philosophe de Rotterdam, 1714, p. 20).

كيبدك من احلكمة اإلعتماد على ىذه الكتابات كاإلنطالؽ يف تأكيلها على ضوء ما ذكره بيار بايل يف ىذا الصدد.

4
تصور أف تبقى يف أعماقو  -كمن ناحية صدمة اإلفكار ادلتناقضة اليت عاشها -تلك الثقة
 -كقد قالت "البروس" يف ىذا السياؽ  » :ىل بإمكاننا أف ف ّ

كحح كلو تعطّلت يف مستول
الضمنيّة اليت ال شنكن إقتالعها من ااذكر ،يف طيبة إلػو ُمطلق اإلععاز ،كأ ّف تلك احلاالت الوجوديّة لتقواه ككرعو يف الطفولةّ ،
عرب
الوعيّ ،
لعل تلك الريبيّة الظاىرة غالبا ما ترتكز على شكل من أشكاؿ الضمانات احليويّة الغًن ُم ّ
فإّنا قد بقيت سليم ة يف مستول قاعدهتا العميقة ؟ ك ّ
كىم مكبوت يف حقل الوعي  .كمع ذلك ،كحنن دنيل إىل اإلعتقاد يف أ ّف ىذه ىي
عنها بالكلمات مثلما تكشف الدغمائيّة العدائيّة يف الغالب على قلق ّ
النقطة القطعيّة ،ال ب ّد من النظر جيّدا إىل أنّو بالنسبة لبيار بايل فإ ّف البديل ادلطركح بٌن اإللػو األبوم  Le Dieu paternelللمسيحيّة كبٌن اإللػو الصانع
تأملي خالص (.« )...
تصور ّ
الالأخالقي يف مذىب التأليو الطبيعي  ،Déismeيبقى رلرد ّ
«Peut-on penser qu’au tréfonds de lui-même subsistait, en deçà du choc contradictoire des idées, une indéracinable
confiance tacite en la bonté d’un Dieu absolument mystérieux et que les attitudes existentielles de sa piété
d’enfance, bien que démantelées au niveau conscient, restaient intactes dans leurs assises profondes ? Il se pourrait
que le scepticisme explicite s’appuie souvent sur une telle sécurité vitale informulée de même que, symétriquement,
le dogmatisme agressif trahit si souvent une anxiété refoulée du champ de conscience. Toutefois, et nous penchons à
croire que c’est là le point décisif, il faut bien voir que pour Bayle l’alternative posée entre le Dieu paternel du
christianisme et le démiurge amoral du déisme reste entièrement spéculative (…) » (Labrousse Elisabeth, Pierre
Bayle et l’instrument critique, édition Seghers, 1965, p. 71).

احلل الثالث الذم رنعل من بيار بايل ض ّد األحكاـ ادلسبقة اليت كجدىا عند التيولوجيٌن الربكتستانت،
كقد رفضت "البروس" أف تأخذ بعٌن اإلعتبار ذلك ّ
دبا يعين نفي احللٌّن األخًنين كإعتبار بيار بايل ُملحدا.
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ُ
ّ
ّ
الضًيُت "ٖلى مؿخىي
ال٣لب" .وٖىضما وكحر بلى ؤؾـ ٨ٞغة الدؿامذ ٖىض بُاع باًلٞ ،ةهىا وكحر صاثما وه ّيبه بلى المباالجه
مهمت " ّ
ّ
الىعي" ،جاع٦حن ّ
واإلاسخهحن في َظا اإلاجا.٫
جٟدو ٢لبه والبدض في يمحرٍ" لٗلماء الىٟـ
وبسهىم "وٍلُام باعبحر ٞ ،"William Barberةهه ٌٗخبر ّ
ؤن بًمان بُاع باًل ّ
ًخإؾـ ٖلى "وٗمت بل ّ
ـهُت" ،1والتي بضوجها ؾىٝ
ّ ّ
َى زابذ ال ّ
٧ل صًاهت ،وَظا اإلاُل ؤو الاهجظاب ّ
ًّدب٘ َغٍ" ٤ؤ٦ىؾخا  "Acostaفي ّبججاٍ هٟي ّ
ًخٛحر باليؿبت له .2بال ؤهه في
ُ ّ
ّ
الخ٣ُ٣ت ،ال ًم ً٨لىا ؤن ه٣ى ٫ؤهه بمٟٗى ٫طل ٪ؤلاٖخ٣اص في ًٞل ؤلالـه ووٗمخه التي مىدها لبُاع باًلً ،م ً٨لىا ؤن وؿلم
ّ
ّ
مما ًٓهغ مً زال ٫ؾلى٦ه و٦خاباجه .ػٍاصة ٖلى ّ
ّ
بإن َظا ألازحر ٧ان صاثما ُمامىا بالغٚم ّ
ؤن باًل ٢ض ؤ٦ض بإهه لِـ َىاّ ٥ؤًت
ٖالمت ًُم ً٨ؤن ُحٗغ ٝبها ؤو ّ
ـهُت .وبالخالي ّ
هخدَ ًٖ ٤٣غٍ٣ها مً الىٗمت ؤلال ّ
ٞةن َظا الخإوٍل ألازحر ال ًُم ً٨ؤن ًُازظ بٗحن
ؤلاٖخباع.
ّ ّ
ّ
ٞةهه » ًجب ؤلاهدباٍ بلى ما ّ
الُبُُٗت La
ٌؿمُه بُاع باًل ؤخُاها بـ"الضًاهت
و٦ما ؤقاعث بلى طل" ٪بلحزابِث البغوؽ" بض٢ت
ّ
ّ "religion naturelle
،بجها صًاهت صون
بله،بجها ؤزال ١زالهت جىظض في يغوعة الخباص ٫والخٟاٖل التي ًُىصخي بها الٗ٣ل « .3وبطا
ّ
ّ
الُبُُٗت ،صًاهت صون بلـه ،بمٗجى ّ
مجغص ؤزالُ ١ثملخضةٞ ،ةهه
ما ٢مىا بةعحإ الكٗىع الضًجي لبُاع باًل بلى هظه الضًاهت
ّ
بةم٩اهىا بطن ؤن ّ
ؤن باًل ٢ض ّ
هخدضر ًٖ "صًاهت ّ
ؤؾـ مظهب الدؿامذ ٖلى هظه الضًاهت جدضًضا .و٢ض
باًلُت" وػٍاصة ٖلى
ّ
ّ
اإلاجلض ّ
اإلاغ٦ؼة ّ
والُ٣مت لبُاع باًل بالؿاا ٫الخاليَ » :ل ًم ً٨لجؿض بُاع باًل ؤن
ألاو ٫مً صعاؾتها
ؤجهذ "بلحزابِض البغوؽ"
ّ
ّ
قغُٖت في ٦ىِؿت ؟ ل٣ض جدضر اإلاؿُذ ًٖ الٗضًض مً ألاما ً٦التي ٌؿ٨جها "ألاب" ،وفي جهاًت ألامغ ،ما هي
ًُض ًٞبُغٍ٣ت
ّ
ّ
للمؿُدُت ؟ «ّ 4
و٧ل طل ٪ماهي بال بغاَحن لهالر الدؿامذ ؤلا٧لحروسخي
الهغَ٣ت ،بطا لم ج ً٨واخضة مً ألاق٩ا ٫اإلام٨ىت

 -1كيقوؿ "ويليام باربار" يف ىذا السياؽ » :كىذا الشكل ( الشكل الذم إفرتض فيو "أكوستا" كقد عاش ستّة أك سبعة سنوات أخرل ) ،كلكن دبساعدة
الرمحة كالعوف اإللػهيُ ،شنكن لبيار بايل أف يصل إىل اإلشناف  .كإنّو من الواضح ج ّدا ،يف احلقيقة ،أ ّف ىذا النزكع حنو نفي الدين ىو بالنسبة لو من النوازع
كملحة « .
كادليوالت اليت كجب أف تكوف حقيقيّة ّ

«That way (the way Bayle supposes Acosta would have gone had he lived another six or seven years), but for the
grace of God, Bayle might himself have gone. It is very clear, indeed, that otherwise the temptation must have been
a real and persistent one for him. » (Barber, william, ‘’Pierre Bayle : Faith and Reason’’, in the French Mind, studies
in honour of gustave Rudler, edited by W. Moore, R. Sutherland and E. Starkie. Oxford, 1952, p. 122).

جادة
بكل أشكاذلا ميوالت ّ
 -2كقد أشارت "إليزابيث البروس " كذلك إ ّف » بعض تلك احللوؿ ادلخالفة للد ين كاليت أشار إليها بيار بايل ،تبدك ّ
كحقيقيّة « .

«Certaines des solutions hétérodoxes qu’il mentionne paraissent bien avoir été, à tout le moins, de sérieuses
tentations. » (Labrousse Elisabeth, Pierre Bayle et l’instrument critique, édition Seghers, 1965, p. 60).

اذلوة
أسسنا إستقراءاتنا على ىذا الشكل من السلوؾ دكف أف نستنعد ّ
كإذا ّ
بتدخل إلػهي خارؽ للعادة ،فإنّو يبدك أ ّف بيار بايل سوؼ يسقط حتما يف ىذه ّ
كاليت تتمثّل يف نفي كل األدياف.

3-«Ce que Bayle définit parfois comme ‘’la religion naturelle’’, prenons-y garde, c’est une religion sans Dieu, une
pure morale inscrite dans l’exigence de réciprocité que commande la raison. » (Ibid., p. 71).
4-«Le corps de Bayle ne pouvait-il pas légitimement être enseveli dans une Eglise ? Le Christ a parlé des
nombreuses demeures de la Maison du Père et, après tout, qu’est-ce que l’hérésie sinon une des formes possibles du
Christianisme ? » (Labrousse, Elisabeth, Pierre Bayle, Tome I, ‘’Du pays de Foix à la cité d’Erasme’’, La Haye,
1963, p. 271).
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ّ ،الضًجي
ّ امىؽ بـ"الدؿامذ اإلاضوي" ٖبر٣ض َالب ناخب ال٣ل.ىه لِـ الدؿامذ الظي ًُغٍضٍ باًل٨ول
ل البراَحن ألازغي بما في٧
ّ " ٪طل
ّ حجت
ّ
."La paternité divine 1ؤلالهُت
ألابىة
:زاجمت
ّ
ّ ٌُ هىٞ ، ًٖ الالَىث٫جىزاٍ باًل بمٗؼ
ّ
ّ ًٖ ٗبر
ضًت٣الى
جهىعٍ الخام وعئٍخه
هم اإلاىهج الغٍبي الظيًُٟ ً ؤن٨ال ًُم
ّ
ّ
ّ
ّ
اًتٛل، وؤلاظتهاص٪والك
ض٣لي والى٣ٗابلت للىٓغ ال٢ اإلاؿُدُت
الضًيُت
 بلى ؤن ًجٗل الخٗالُمٝان باًل حهض٧ ض٣ل،للمؿُدُت
ّ
ّ
ّ
ام٩ الىاجج ًٖ ألاخ١الٛوالخٗهب وؤلاو
ماثُت في خضوص الدؿلُمٚالض
ى َظٍ الخٗالُم٣ختى ال جب،الدؿامذ
 ؤمام٫خذ اإلاجاٞ
ّ
ّ
ّ
. مٓاَغ الال حؿامذ٠صخي مسخلٟ والظي ؤصي بلى ج،ت والتربُت واإلاهلخت٣اإلاؿب
:٘اثمت اإلاهاصع واإلاغاح٢
1.Œuvres diverses de Mr. Pierre Bayle. Professeur en philosophie, & en histoire, à Rotterdam : contenant tous ce que cet
Auteur a publié sue des matières de Théologie, de philosophie, de critique, d’histoire et de littérature ; excepté son
Dictionnaire historique et critique, 4 vols. La Haye, 1727-1731.
2.Œuvres diverses… Nouvelle édition considérablement augmentée. Où l’on trouvera plusieurs ouvrages du même Auteur,
qui n’ont point encore été imprimés, 4 vols. La Haye, 1737.
3.Barber, William, « Pierre Bayle : Faith and Reason », in The French Mind, studies in honour of gustave Rudler, edited by
W. Moore, R. Sutherland and E. Starkie. Oxford, 1952.
4.Bayle, Pierre, La France toute catholique sous le règne de Louis-Le-Grand (1685). PDF.
5.Bayle, Pierre. Ce que c’est la France toute catholique, sous le règne de Louis-Le-Grand. Texte établi, présenté et annoté par
Élisabeth Labrousse, avec la collaboration d’Hélène Himelfrab et Roger Zuber. Paris, Vrin, 1973.
6.Bayle, Pierre. Choix de textes. Introd. par Marcel Raymond, Paris, Egloff, 1948.
7.Bayle, Pierre. Commentaire philosophique sur les paroles de Jésus-Christ : "Contrains-les d’entrer" (1688). PDF.
8.Bayle, Pierre. Correspondance de Pierre Bayle. publi. et annoté par Élisabeth Labrousse, Edward James, Antony Mckenna..,
Oxford, Voltaire foundation, 1999.
9.Bayle, Pierre. Critique de l’histoire du calvinisme du Père Maimbourg (1683). PDF.
10. Bayle, Pierre. De la tolérance : commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ: "Contrains-les d’entrer".
préf. et commentaires de Jean-Michel Gros, Paris, Presse pocket, 1992.
11. Bayle, Pierre. Dictionnaire historique et critique. (1re édition en 1697, 2 volumes in-folio, édition de 1702, 3 volumes infolio, édition de Adrien-Jean-Quentin Beuchot, 16 volumes in-8, 1820-1824). PDF.
12. Bayle, Pierre. Dictionnaire historique et critique. [Reprod. En fac-sim]. Genève; [Paris], Slatkine, 1995.
 » أعتقد أ ّف ىذه الفكرة اليت ترّكز على نسبيّة ادلعارؼ اإلنسانيّة شنكن أف تكوف أفضل أساس:" يقوؿ "ألفريد ستيرن" يف كتابو " منتدى فلسفة السلم-

. « فإّنا ال تعين شيئا بالنسبة ألكلئك الذين ال يعتقدكف فيها
ّ ، زيادة على ذلك،أبوة اإللػو اليت
ّ للتسامح من فكرة

«I think that this insight in to the relativity of all human knowledge is a far better foundation of tolerance than the
idea of god’s fatherhood which, furthermore, is meaningless to those who do not believe in it. » (Stern, Alfred,
‘’Tolerance, An Historical introduction" in Pacific philosophy Forum, volume 2, Special Edition, september 1963,
p. 172).

.كلعل ىذه النقطة ىي كاحدة من النقاط اليت إنطلق منها بيار بايل يف بنائو ألسس نظريّتو يف التسامح
ّ
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13. Bayle, Pierre. Dictionnaire historique et critique. 5ième édition, Amsterdam, 1734.
14. Bayle, Pierre. Ecrits sur Spinoza. Paris, Berg international, 1983.
15. Bayle, Pierre. œuvres diverses : contenant tout ce que cet auteur à publié sur des matières de théologie, de philosophie.
La Haye, 1737.
16. Bayle, Pierre. Œuvres diverses. La Haye, 4 volumes in-folio. 1727. PDF.
17. Bayle, Pierre. Pensées diverses sur la comète. édition critique avec une introduction et des notes par A. Prat, Paris,
cornély et Cie, 1911-1912.
18. Bayle, Pierre. Pensées diverses sur la comète. Paris, Société des textes français modernes, 1994.
19. Bayle, Pierre. Pensées sur l'athéisme. éd. présentée, établie et annotée par Julie Boch. Paris, Desjonquères, 2004.
(Collection XVIIe siècle).
20. Bayle, Pierre. Pierre Bayle, témoin et conscience de son temps un choix d'articles du "Dictionnaire historique et
critique" .présentés et éd. par Antony McKenna. Paris, H; Champion, 2001.
21. Bayle, Pierre. Réponses aux questions d’un provincial. 6 volumes, in-8, Rotterdam, 1704-1706. PDF.
22. Deschamps, Arsène, La genèse du scepticisme érudit chez Bayle, Liège, 1878.
23. -Dictionnaire historique et critique : par Monsieur Bayle, à Rotterdam chez Reinier Leers, 1697 (Première édition).
24. -Dictionnaire historique et critique, par Monsieur Pierre Bayle, sixième édition, revue, corrigée et augmentée, avec la
vie de l’auteur par Mr. Des Maizeaux, 1741.
25. Jurieu, Pierre, Le philosophe de Rotterdam accusé, atteint, convaincu, in Lettres choisies de M. Bayle, avec des
remarques, Tome III, Rotterdam 1714.
26. Labrousse, Élisabeth. Conscience et conviction : Études sur le XVIIe siècle. Paris et Oxford, Universitas et Voltaire
Foundation, 1996.
27. Labrousse, Élisabeth. Hétérodoxie et rigorisme. 2 ième éd. Paris, A. Michel, 1996.
28. Labrousse, Élisabeth. Inventaire critique de la correspondance de Pierre Bayle. Paris, Vrin, 1961.
29. Labrousse, Élisabeth. Notes sur Bayle. Paris, Librairie Vrin, 1987.
30. Labrousse, Elisabeth. Pierre Bayle et l’instrument critique. Paris, Seghers, 1965.
31. -Pensées diverses sur la Comète. Edition critique avec une introduction et des notes, publiée par A. Prat, Paris, 2 vols.
1911-1912.
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اليكاٍ ال٨كٟي وحٗؼٍؼ ؾماث اإلاىاًَ الٟاٖل في اإلاجخم٘ الجؼاثغي
ص .بالٚماؽ بغ٦ت  /حامٗت البلُضة ،02الجؼاثغ

ملخو:
التربُت الغوخُت والخيكئت الاظخماُٖت في ْل الُ٣م الاظخماُٖت الاًجابُت،واإلاباصت الضًيُت لِؿذ خ٨غا ٖلى اإلااؾؿاث
اإلاجخمُٗت الغؾمُت ٞدؿب ،وبهما هي مؿاولُت ظمُ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ،زانت ؤولئ ٪الظًً ؤزظوا ٖلى ٖاج٣هم مهمت حٗؼٍؼ
الُ٣م الضًيُت وعوح اإلاىاَىت  -في ْل الخٗالُم ؤلاؾالمُت  -في هٟىؽ اليلء ،لُجٗلىا مجهم باعًٍ ،نالخحن وٞاٖلحن في
اإلاجخم٘ٞ ،إزظوا ًيخٓمىن في ق٩ل ظمُٗاث ومىٓماث مؿدىضًً ألؾـ ومباصت طاث مغظُٗت صًيُت ،ووٞاء للٗهىص التي
ُٗ٢ىَا،واختراما لل٣ىاهحن التي ؾىىَا ً٣ىمىن بإٗٞا ٫جغمي في مجملها بلى ٚغؽ اإلاىاَىت ،وحٗؼٍؼ ؾماث اإلاىاًَ الٟاٖل في
اإلاجخم٘ .مً َاالء هجض ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت َظٍ اإلاىٓمت التي جيكِ في ٧ل ػمان وم٩ان وحؿعى لئلنالح والبىاء وال جيخٓغ في
طل ٪ظؼاء وال ق٩ىعا .
مً َظا اإلاىُل ٤ظاءث َظٍ الىع٢ت لخىاو ٫مىيىٕ اليكاٍ ال٨كٟي وحٗؼٍؼ ؾماث اإلاىاًَ الٟاٖل في اإلاجخم٘
الجؼاثغي ،وهي مداولت للى٢ىٖ ٝلى صوع ال٨كاٞت الاؾالمُت الجؼاثغٍت بىنٟها خغ٦ت جغبىٍت قبابُت جُىُٖت في ا٦ؿاب
اليلء عوح اإلاىاَىت ختى ًخم ً٨مً الاؾهام في زضمت مجخمٗه وبُغح الدؿائالث:
 - 0ما َى مٟهىم اإلاىاَىت في الضًً الاؾالمي؟
 - 0ما هي ؾماث اإلاىاًَ الٟاٖل مً اإلاىٓىع الاؾالمي؟
ْ ٠ُ٦ - 03هغث الخغ٦ت ال٨كُٟت في الجؼاثغ؟
 - 04ماهي اإلاباصت ألاؾاؾُت التي ج٣ىم ٖلحها ،وألاَضا ٝالتي حؿعى لخد٣ُ٣ها؟
 - 05وُٞما جخمشل ألاؾالُب التي حٗخمضَا َظٍ اإلاىٓمت لخٗؼٍؼ ؾماث اإلاىاَىت الٟاٖلت في هٟىؽ اليلء وما الىؾاثل
اإلاؿخسضمت في طل٪؟
ولخىاو ٫ؤلاق٩ا ٫ومداولت ؤلاظابت ًٖ بٌٗ حؿائالجه ؾِخم الخُغ ١بلى:
اإلاىاَىت في الضًً الاؾالمي.ؾماث اإلاىاًَ الٟاٖل مً اإلاىٓىع الاؾالمي.إلادت جاعٍسُت ًٖ ْهىع الخغ٦ت ال٨كُٟت في الجؼاثغ.اإلاباصت التي ج٣ىم ٖلحها وألاَضا ٝالتي حؿعى مً ؤظل جد٣ُ٣ها.ألاؾالُب اإلاٗخمضة والىؾاثل اإلاؿخسضمت لخجؿُض ألاَضا ٝاإلاؿُغة.-ؤَم البرامج وألاوكُت اإلاىجؼة في بَاع حٗؼٍؼ عوح اإلاىاَىت وؾب ٜؾماث اإلاىاًَ الٟاٖل في اليلء الجؼاثغي.
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ال٩لماث اإلاٟخاخُت :ال٨كاٞت الاؾالمُت الجؼاثغٍت – اإلاىاَىت الٟاٖلت – اليلء – اإلاجخم٘ – الُ٣م الاؾالمُت – اإلاىاًَ
اإلاؿلم -التربُت.

م٣ضمت:
بطا ٧ان اليلء عظاء ألامم ٞظل ٪ل٩ىهه مدؿلر بالُ٣م الاظخماُٖت الاًجابُت ومدكب٘ بالتربُت الغوخُت اإلاؿدىضة للمغظُٗت
الضًيُت،والتي ٦غؾذ مً ؤظلها اإلااؾؿاث اإلاجخمُٗت ٧ل الجهىص،وؾٗذ ب٩ل ألاؾالُب لبىاء ؤظُا ٫واُٖت ومضع٦ت ل٩ل ما
ًدُِ بها مً مخٛحراث ،وَظا بتزوٍضَا بالخبراث وجمُ٨جها باإلا٣ىماث التي بها حؿخُُ٘ مجابهت ٧ل الخدضًاث .وألن ٖملُت
التربُت ٖملُت ظماُٖت ج٩املُتٞ ،هي حؿخىظب اإلاكاع٦ت،الخيؿُ ٤والخٗاون بحن ٧ل اإلااؾؿاث للىنى ٫بإبىاء اإلاجخم٘ الى ّبغ
ألامان.وَظا ال ًخد ٤٣بال بطا ٖغ ٝالىٓام الاظخماعي ً ٠ُ٦غبِ ماؾؿاجه اإلاجخمُٗت التربىٍت والخيكإوٍت عؾمُت ٧اهذ ؤو
ٚحر عؾمُت بالخٛحراث التي جُغؤ ٖلى اإلاجخم٘.وألن مجخمٗىا وٖلى ٚغاع اإلاجخمٗاث الٗغبُت قهض حٛحرا ملخىْا في ظمُ٘
اإلاُاصًً مما ؤزغ ٖلى ؾلىُ٦اث ألاٞغاص الؾُما ٞئت الكباب.
َظٍ التي باجذ جىظع بسُغ جبض ٫الُ٣م واإلاباصت زانت جل ٪اإلاخٗل٣ت بالشىابذ .و٧ل َظا جدذ مؿمى الٗىإلات الخاملت في
َُاتها الهُمىت وهي وبما جمل٨ه مً جإزحر ٖلى الؿلى ٥حٗض ٚؼو وازترا ١للهىٍت الش٣اُٞت،بل واؾخالب ل٩ل زهىنُت ٖغبُت،1
و٢ض ٖبر ٖجها (نمىٍل هُىجخىن) بإجها ٖملُت َُمىت واؾخالب ز٣افي وخًاعي ل٩ل الكٗىب .مما اؾخلؼم بٖاصة نُاٚت
جهىع ظضًض لىْاثَ ٠ظٍ اإلااؾؿاث والتي مجها ماؾؿت ال٨كاٞت الاؾالمُتٞ ،هي بن ٧اهذ ٢ض لٗبذ ؤصواعا مهمت في ؾاب٤
الٗهض وٖملذ ٖلى جغؾُش الشىابذ وخماًت الخهىنُت الش٣اُٞت الجؼاثغٍت ببان الاخخال ٫الٟغوسخي الى ظاهب اإلااؾؿاث
الخٗلُمُت والتربىٍت الازغي(الاؾغة ،اإلاسجض ،الؼاوٍتٞ )...الكاب الجؼاثغي الُىم ؤخىط ما ً٩ىن،وؤ٦ثر مما مطخى بلى مؿاعي
َظٍ اإلاىٓمت وبما جًُل٘ الُه مً مهام وؤصواع،لخدهحن الظاث الش٣اُٞت والهىٍت الىَىُت،وخماًتها مً الاهدكاع الىاؾ٘
لُ٣م الخضازت بٟٗل الخض ٤ٞالالمخىاهي للمٗلىماث وألا٩ٞاع الٗابغة لل٣اعاث ،2وٖملها ٖلى جىمُت اصعا ٥الظاث والاهخماء الى
الىًَ وجغؾُش الؿلى ٥الظي ج٣خًُه اإلاضهُت،وَظا ال ٌٗجي ؤبضا الاوٛال ١والخ٣ىٖ ٘٢لى الظاث،وبهما باالهٟخاح ٖلى ٨ٞغ
آلازغ وُ٢مه ومداولت الاؾخٟاصة مً ؤلاًجابُاث وجُُٟ٨ها خؿبما ًىا ٤ٞالخهىنُت الش٣اُٞت.ومىه ٞةن اليكاٍ ال٨كٟي
ًجٗل مً التربُت ًٞاء لٛغؽ ُ٢م اإلاىاَىت والاٖتزاػ باالهخماء للىًَ والؿعي لخضمخه.
مٟهىم اإلاىاَىت في الضًً ؤلاؾالمي:
اإلاىاَىت مٟهىم جاعٍذي قامل ومٗ٣ض وله ؤبٗاص ٖضًضة ومخىىٖت ًخإزغ بالخُىع الؿُاسخي والاظخماعي وبٗ٣اثض اإلاجخمٗاث
وُ٢م الخًاعاث،3وبن ٧ان مٟهىم اإلاىاَىت و ٤ٞاإلاىُ ٤الضًمى٢غاَي اإلاٗانغ ًداو ٫بخالَ ٫ىٍت ظضًضة وخُضة مدل
الهىٍاث اإلاسخلٟت اإلادكاب٨ت والتي جيكإ ٖلى ؤؾاؽ الضًاهت،الجيـ،الٗغ،١الُب٣ت الاظخماُٖت والىىٕ وجا٦ض ؤن الهىٍت اإلاضهُت

1صالح الدين عبد القادر زلمد" ،قراءة نفسية في ملف العولمة" ،منشور يف ندكة العودلة كأكلويات الرتبية ،جسنت (اامعية السعودية للعلوـ الرتبوية
كالنفسية)2004/04/22 -21 ،ـ ،ص.09

2خالد فارس" ،الكشفية والمواطنة الفاعلة"،مداخلة ضمن فعاليات ادلؤسبر الكشفي العريب السابع كالعشركف ،اازائر 30 – 27،مام 2013ـ ،ص.02
3عيل خليفة الكوارم" ،مفهوم المواطنة في الدولة الديموقراطية" ،الدكحة  ،2000/08/17ص.09
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هي الهىٍت الىخُضة التي جمخل ٪اإلاؿاواة ل٩ل اإلاىاَىحن في الضولت ب ٌٛالىٓغ ًٖ الازخالٞاث الؿاب٣ت .1واإلاىاَىت مٟهىم
مغجبِ ؤؾاؾا باإلاؿاواة والخغٍت،وٍ٣هض بها جمخ٘ الصخو بالخ٣ى ١والىاظباث ومماعؾتها في بٗ٣ت ظٛغاُٞت لها خضوص
مُٗىت،حٗغ ٝبالضولت ال٣ىمُت الخضًشت التي حؿدىض بلى خ٨م ال٣اهىن 2ؤما مٟهىم اإلاىاَىت في الضًً الاؾالمي ٞهى ًخجاوػ
ٖال٢ت اإلاىاًَ بىَىه مؿ ِ٣عؤؾه بلى اإلاجخم٘ الاوؿاوي ٩٦لٞ،اإلاىاَىت ٖباعة ًٖ مؿخىٍاث وصواثغ مخٗضصة مً الٗال٢اث
جبضؤ مً ٖال٢ت اإلاىاًَ اإلاؿلم بمجخمٗه اإلادلي مغوعا باإلاجخم٘ الٗغبي والاؾالمي ،واهتهاء باإلاجخم٘ الاوؿاوي الٗالمي،وَظٍ
الٗال٢اث خُض امخضث اهبدذ خ٣ى٢ا وواظباث وجٟاٖالث مد٩ىمت بًىابِ قغُٖت.3وَظا ما قهضٍ الخاعٍش ًٖ الامت
الاؾالمُت٣ٞ،ض َب ٤الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم اإلاىاَىت في اإلاضًىت اإلاىىعة خُض وظض ٞحها وزىحن ومكغ٦حن وحهىص،ولم ًجض
ٞحها ههاعي.ومً َىا ؤنضع وزُ٣ت اإلاضًىت التي حٗض صؾخىعا ًخٗامل بها م٘ الجمُ٘ ،وٍبحن َظا الضؾخىع ُُٟ٦ت الخٗامل م٘ ٚحر
اإلاؿلم وما له مً خ٣ى ١وما ٖلُه مً واظباث4وٖلى زُى الغؾى ٫وههجه ؾاع الخلٟاء الغاقضون ٩ٞاهذ ٞترة الخالٞت
الغاقضة خاٞلت بالىماطط اإلاًِئت ًٖ اإلاىاَىت الخُ٣ُ٣ت واإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ الٗضالت والخٗامل والخٗاٌل الؿلمي بحن
مسخل ٠الٟئاث التي ٧اهذ حِٗل جدذ لىاء ؤلاؾالم ختى وبن ٧اهىا ٚحر مؿلمحن،وما وزُ٣ت الخٗاٌل الؿلمي التي زلٟها
الصخابي الجلُل ٖمغ بً الخُاب في بِذ اإلا٣ضؽ بال صلُل ٢اَ٘ ٖلى اٖتراٞه بد٣ى ١اإلاىاَىت ل٩ل مً الحهىص والىهاعي
ويغوعة الخٗاٌل الؿلمي بُجهم وبحن اإلاؿلمحن في الاعاضخي اإلا٣ضؾت.
ؾماث اإلاىاًَ الٟاٖل مً اإلاىٓىع الاؾالمي:
اإلاىاَىت جىظب الٗضالت واإلاؿاواة بحن اإلاىاَىحن.وقٗىع ٧ل اإلاىاَىحن بالخغٍت وألامً ٖلى ؤعواخهم وممخل٩اتهم ،والخمخ٘
ب٩ل خ٣ى ١اإلاىاَىت مً حٗلُم ،وخماًت صخُت ،وٖمل،وخغٍت الخٗبحر...واطا ٧ان الضًً الاؾالمي ّ
ً٣غ ٖلى لؿان هبُه ال٨غٍم-
نلى هللا ٖلُه مؿلم -بإن الىاؽ ؾىاؾُت ٦إؾىان اإلاكِ،ال ًٞل لٗغبي ٖلى عجمي بال بالخ٣ىيٞ ،ةن اإلاىاًَ اإلاؿلم الظي
ًخمخ٘ ب٩ل َظٍ الخ٣ى ١والتي جدُذ له الكٗىع ب٣ىة الاهخماء الى الىًَ واإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه،وبإهه مسلى ١م٨غم،ججٗله
ؤًًا ملؼم بىاظباث ٦ما ؤهه البض ؤن ًخدلى بالؿماث التي ججٗله مىخجاٞ،اٖال،نالخا لخضمت وَىه وألن الاؾالم ٌٗخبر
الاوؿان زلُٟت هللا في ألاعى،و الؿبب في بٖماعَا،وؤن ألانل في ؤلاوؿان َى ؾالمت الُٟغة و اؾخ٣امتها و٢بىلها للخىظُه
هدى ُ٢م الخ ٤والخحر والًُٟلت وما ًإحي مسالٟا لظلَ ٪ى زلل في ٖملُت البىاء والخ٩ىًٍ،وؤلاوؿان مٗ٣ض ومغ٦ب الُبُٗت
جخٟاٖل ُٞه صوا ٘ٞالخحر وٖىامل الكغ ،مهاصع ال٣ىة م٘ ؤؾباب الًٗ،٠مما ًدضر في صازله نغإ ً٩ىن هدُجت مىا٠٢
الازخُاع بحن البضاثل٣ٞ،ض ظاء ؤلاؾالم بإخ٩ام ٖ٣اثضًت جىٓم ٖال٢ت ؤلاوؿان بسال٣ه وؤخ٩ام زلُ٣ت جىٓم ٖال٢ت ؤلاوؿان
م٘ هٟؿه وجضٖى بلى تهظًب الىٟىؽ مً الهٟاث الغطًلت والخدلي بالهٟاث الخمُضة،واإلاىاًَ في ؤلاؾالم َى ٖامل مً
ٖىامل الخُٛحر والخغ٦ت في الخُاة إلاا ًخمحز به مً ٢ضعة ٖ٣لُت وظؿضًت و ٢ابلُت مؿخمغة للخ ٠ُ٨لظل ٪ظٗله م٩لٟا
ومؿاوالٞ.اإلاىاًَ مً مىٓىع ؤلاؾالم البض ؤن ًخه ٠بؿماث بًماهُت خُض ؤن ؤلاًمان ؤؾاؽ الاؾخ٣امت،ومىب٘ الٟٗالُت
باليؿبت للمىاًَ اإلاؿلمً،ىظه ؾلى٦ه وٍدغّ ٥
َمخه وٍ٣ىي ٖؼٍمخه ٖلى خمل ألاماهت والُ٣ام بالىاظباث ججاٍ آلازغًٍ وَى
قغٍ الٟالح في الضهُا وآلازغة ،ونىع ؤلاًمان جخجلى في الًٛب الهتها ٥خغماث هللا و٦ظا جٟىٌٍ اإلاامً ؤمغٍ هلل والخى٧ل
1عثماف بن صاحل العامر" ،المواطنة في الفكر الغربي المعاصر دراسة نقدية من منظور اسالمي
،2003ص.229

" ،رللة جامعة دمشق ،رللد  ،19العدد ،01

2سامح فوزم ،المواطنة ،سلسلة تعليم حقوؽ االنساف( ،)10مركز القاىرة لدراسات حقوؽ االنساف ،القاىرة ،ط ،2007 ،01ص.07
3زلمود خليل

أبو دؼ" ،تربية المواطنة من منظور إسالمي"www.pdffactory.com ،

4عصاـ تليمة" ،مفهوم المواطنة في الفقو اإلسالمي" ،مركز التنوع للدراسات ،ص.02
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ٖلُه٦.ما ؤن الاؾخ٣امت وججىب الٟؿاص ،والُهاعة والٟٗت،ال٣ىاٖت والهبر،ال٨غم وؤلاًشاع،الخلم والصجاٖت في ٢ى ٫الخ٤
والىهي ًٖ اإلاى٨غ وألامغ باإلاٗغو ٝهي مً الؿماث ألازالُ٢ت التي ٖلى اإلاىاًَ اإلاؿلم الخدلي بهاًٞ .ال ًٖ الؿماث
الىظضاهُت الاهٟٗالُت التي ًجب ؤن جمحزٍ ًٖ ٚحرٍ مً اإلاىاَىحن ٚحر اإلاؿلمحن والتي مجها خب الخحر وؤلاقٟا ١والغؤٞت بالٛحر
والغخمت ،واإلاباصعة بلى ه٣ض الظاث وج٣ىٍمها،الىٞاء بالٗهىص واإلاىازُ،٤ؤلازالم في الٗمل،والالتزام بالىاظباث
واإلاؿاولُاث٦،ما ؤن الؿماث الاظخماُٖت التي حٗبر ًٖ الغوح الٗالُت والاؾخٗضاص لالهضماط والخٟاٖل م٘ آلازغًٍ،ؤبغػَا
مسالُت الىاؽ وجدمل ؤطاَم،عوح الخٗاون ومكاع٦ت الغؤي،1الخغم ٖلى اإلاهلخت الٗامت وج٣ضًمها ٖلى الخانت،خب
الٗمل ويغوعة بج٣اهه مً الؿماث التي ًا٦ض ٖلحها ؤلاؾالم طل ٪ألن الضًً مٗاملت  -ؤو ٦ما ٢ا ٫الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم
 ؤما ما ًسو الؿماث الٗ٣لُت ٞلها مً ألاَمُت بم٩ان في الضًً ؤلاؾالمي زانت وؤن الٗ٣ل محزة ؤلاوؿان وبه جصر ُٖ٣ضجهوٍهلر ٖمله خُض ؤن خؿً اإلاىُ ٤وخًىع الدجت،والاهٟخاح الظَجي واإلاغوهت الٗ٣لُت هي التي ج٨ؿب اإلاؿلم اإلاىاَىت
الٟاٖلت ،والهالح ،ومىه الٟالح والؿٗاصة في الضهُا وآلازغة.2
إلادت جاعٍسُت ًٖ ْهىع الخغ٦ت ال٨كُٟت في الجؼاثغ:
اعجبِ اليكاٍ ال٨كٟي بإشخام ًمخاػون بض٢ت الخىاؽ واإلاهاعة في ٦ك ٠ألازغ وجدبٗه ،و٢غاءة الخغاثِ والُغ١
ومغا٢بت الكمـ وال٣مغ والىجىم٣ٞ.ض ٧ان ٖىض الٗغب ٦كاٞت ٌؿب٣ىن الجُىف وال٣باثل في جغخالهم لخ٣صخي ألاماً٦
واؾخ٨كا ٝاإلاىا ٘٢لخٟاصي اإلاساَغ التي ٢ض حٗتريهم .ؤما الخغ٦ت ال٨كُٟت بك٩لها اإلاٗانغ ٣ٞض بضؤث في ألاو ٫مً
ٖ 1907لى ًض اللىعص الاهجلحزي (باصن باو )٫بٗض ؤن ؤظغي ؤو ٫ججغبت ٦كُٟت ٖلى ظؼٍغة (بغوا وسخي) بٗكغًٍ
ؤٚؿُـ ٖام
 1908نضعث له الُبٗت ألاولى مً ٦خاب " ال٨ك ٠للٟخُان "الظي جم ُٞه الخٗغٍ ًٖ ٠الخغ٦ت
مً الٟخُت ،وفي ؾىت
ال٨كُٟت وًٖ ُ٢م الخغ٦ت وُُٟ٦ت ج٩ىًٍ الُالج٘ والٟغ ،١وازخُاع ال٣اصة وبٌٗ ألاوكُت الهامت ،وبٗضَا اهدكغث
 1912م ،وٍض ٫اهدكاعَا الؿغَ٘
واػصَغث الخغ٦ت في بغٍُاهُا وفي الٗالم ٩٦ل بلى ؤن ونلذ بلى الٗالم الٗغبي ابخضؤ مً ؾىت
ٖلى خاظت الكباب بلى ظماٖاث ًيخمي بلحها مهما ٧اهذ الضًاهاث والٗ٣اثض ،وفي َظا الهضص ً٣ى ٫ماؾـ الخغ٦ت " ٖ:لُىا ؤن
وٗخمض ٖلى التربُت ،وبسانت جغبُت الخل ٤والصخهُت وؤن وٗلم ؤلاًشاع ويبِ الىٟـ،وج٣ىٍت عوح الهضا٢ت والكٗىع
بالكغ ،ٝوظمُ٘ الهٟاث التي ججٗل الاوؿان ًضعُ٢ ٥مت ٖمله في اإلاجخم٘ وؤن ًدؿب خؿابا إلاؿاٖضة الٛحر في خُاجه
الُىمُت.3
ٖ 1914لى ؤًضي الٟغوؿُحن،الظًً عؤوا ٞحها
ؤما في الجؼاثغ ٣ٞض ْهغث الخغ٦ت ال٨كُٟت بٗض الخغب الٗاإلاُت ألاولى ٖام
ؤصاة نالخت لتربُت ؤبىائهم،و٧اهذ نىعة َب ٤ألانل للخغ٦ت ال٨كُٟت في ٞغوؿا ،خُض ٧اهذ لها ظامٗاث و اجداصاث جمشلها
مجالـ ٖلُا في الجؼاثغ ٦ما في ٞغوؿا ،وٖلى خض حٗبحر ألاؾخاط مدمض الهالر عمًان ٧اهذ ال٨كاٞت في الجؼاثغ ٢بل
الشالزِىاث ٞغوؿُت ٢لبا و ٢البا...وٖاقذ ٢بل طل ٪هدىا مً ٖكغًٍ ؾىت ٞغوؿُت اإلآهغ و اإلاسبر و الدؿُحر و الُ٣اصة...بال
ؤن الاؾخٗغاى الاؾخٟؼاػي الظي ٢امذ به ال٨كاٞت الٟغوؿُت في الاخخٟاالث بالظ٦غي اإلائىٍت الخخال ٫الجؼاثغ،واؾتهؼائها
بالكٗب الجؼاثغي ؤزاع وٗغة الٛحرة لضي الكباب الجؼاثغي اإلاىًىي جدذ لىاء ال٨كاٞت الٟغوؿُت ٞإٖلىىا اوسخابهم
1زلمد حسٌن الذىيب ،بحوث في علوم التفسير و الفقو و الدعوة ،دار احلديث،القاىرة ،2005 ،ص.429
2أنظر أيضا زلمود خليل أبو دؼ ،مرجع سابق،ص ص .27-17

3بادف باكؿ ،دليل القائد ،ترمجة رشيد شقًن ،مكتبة ادلعارؼ ،بًنكت،1992 ،ص.121
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1930جاعٍسا خاؾما في جاعٍش ال٨كاٞت الجؼاثغٍت،وَظا بكهاصة (ال٣اثض الهاص ١الٟى )٫ؤخض اإلااؾؿحن
الجماعي و٧اهذ ؾىت
ألاواثل لل٨كاٞت الاؾالمُت الجؼاثغٍت والغ ٤ُٞاإلا٣غب (إلادمض بىعاؽ) ومٗا عٗٞا الخدضي وؤؾؿا ألوٞ ٫ىط ٦كٟي بالجؼاثغ
بمضًىت ملُاهت ًدمل اؾم (ابً زلضون) وآزغ بالجؼاثغ الٗانمت باؾم (الٟالح) وبٗض بٖضاص ال٣اهىن ألاؾاسخي وج٣ضًمه
 2458اإلامىىح لها مً َغٝ
1936و٣ٞا لالٖخماص ع٢م
٧ 1936ان ْهىعَا في الجؼاثغ عؾمُا بخاعٍش/06/05
لىالًت الجؼاثغ في/04/16
ؤلاصاعة الاؾخٗماعٍت .لخىدكغ بٗض طل ٪ألاٞىاط وحٗم باقي الُ٣غ الجؼاثغي،وو ٤ٞالبرهامج اإلاؿخمض مً الضًً الاؾالمي ومً
،1954ومً ال٣اهىن ال٨كٟي،ومً البرامج ال٨كُٟت الٗاإلاُت ٢امذ ال٨كاٞت الجؼاثغٍت ؤلاؾالمُت
مباصت بُان ؤو ٫هىٞمبر
بإصواعَا التربىٍت والخيكإوٍت ببان الاخخال ٫وبٗض الاؾخ٣ال ٫بهض ٝبىاء ؤظُا ٫نالخت مدبت لٟٗل الخحر،ومخٟاهُت في زضمت
الىًَ،طل ٪ألن التربُت باليؿبت لها حٗلُما مؿخمغا..حٗلُما لل٨باع والهٛاع ..حٗلُما ًدؿ٘ باحؿإ الخُاة وٍمخض بامخضاصَا ..
حٗلُما ال ً٣خهغ ٖلى اإلاٗاع ٝالٗلمُت والخ٨ىىلىظُت،بل ٖلى اإلاٗاع ٝالاوؿاهُت ؤًًا..حٗلُما مضعؾُا وٚحر مضعؾُا ٖ..لُما
حهض ٝبلى بىاء ؤلاوؿان الجضًض ..1وَ٨ظا ؤنبدذ ال٨كاٞت الجؼاثغٍت ًٖىا باإلاىٓمت ال٨كُٟت الٗاإلاُت والٗغبُت والاجداص
ال٨كٟي للمٛغب الٗغبي وًٖىا مالخٓا باإلاجلـ الا٢خهاصي الاظخماعي لضي ألامم اإلاخدضة ،2وبهظا ً٩ىن اليكاٍ ال٨كٟي في
الجؼاثغ امخضاصا لليكاٍ ال٨كٟي الٗالمي،والظي َى ٖباعة ًٖ وكاٍ جغبىي جُىعي،مىظه للٟخُت والكباب و ٤ٞؤَضاٝ
ومباصت جخسظ مً مُل الٟتى مىظ نٛغٍ وؾُلت لخيكئخه وكإة نالختٞ ،مىاهجها مخىىٖت ووؾاثلها مخٗضصة ،جد ٤٣الغٚباث
وحكب٘ اإلاُى ٫للمىخمحن بلحها ،وحٗخمض في بغامجها ٖلى اإلاماعؾت،وا٦دؿاب اإلاٗلىماث والخبراث واإلاهاعاث وهي حؿاَم م٘
ألاوكُت الكبابُت ألازغي في اؾدشماع و٢ذ ٞغا ٙالكباب وو٢اًتهم ،وٚغؽ اإلاىاَىت الهالخت في هٟىؾهم ٞدؿاَم في جغبُت
ٖ٣ىلهم وتهظًب هٟىؾهم وج٣ىي ؤظؿامهم لدؿاٖض في همىَم البضوي  -والظَجي  -والاظخماعي  -والضًجي وفي َظا الهضص ً٣ى٫
(باصن باو" :)٫بن مٗجى الىَىُت َى الىالء الكضًض للمجخمٟ٘ٞ ،ي اإلاجخمٗاث الخغة الىَىُت جخمشل في التزام ألاٞغاص بال٣ىاهحن
وُ٢امهم بإٖمالهم وحٗبحرَم ًٖ آعائهم في ألامىع الؿُاؾُت والغٍايُت وألاوكُت،وجغ ٥عٞاَُت وعزاء اإلاجخم٘ ألهاؽ آزغًٍ،
وَظا ًُلٖ ٤لُه الىَىُت الؿلبُت،التي ال حٗض ٧اُٞت إلبغاػ الًٟاثل مشل:الخغٍت والٗض ٫والكغ ٝفي الٗالم ،والىَىُت
ؤلاًجابُت  ِ٣ٞهي التي حٗؼػ جل ٪الًٟاثل" وٍ٣ىً ٫ء
ؤًًاَ":ىا ٥خل٣ت م٣ٟىصة ومهملت في الخٗلُم ،وهي بْهاع ؤن الٟتى ًجب
ؤن ًخٗلم ؤن خ٣ى٢ه ٦مىاًَ ًم ً٨الخهىٖ ٫لحها مً زال ٫ؤصاثه الجاص إلاهامه الاظخماُٖت ومؿئىلُاجه اإلاى٧لت بلُه ،وَظا
البىض ال ًجب ؤن ً٩ىن م٨خىبا ل٨ىه ًيب٘ مً الخـ الىَجي الظي ًدغ٦ه ٦ةوؿان ٌؿعى للىنى ٫بلى خ٣ى٢ه ،مً زال٫
الٗمل الجاص ولِـ مً زال ٫ببغاػ الٗضاء لآلزغًٍ ،وبازخهاع ًجب ٖلى اإلاغء ؤن ًلٗب صوعٍ الاظخماعي بٟ٨اءة وٍهبذ
ًٖىا هاٗٞا في اإلاجخم٘"3ومً ؤ٢ىاله " :بهىا ال وؿعى لخد ٤ُ٣ؤي ٖاثض ،ؤو ؤي م٣ابل إلاؿاٖضة اإلادخاظحن ،وزضمتهم ،ول٨ىىا
وكٗغ بؿٗاصة ٖىض الُ٣ام بظل .٪بهىا وٗمل مً ؤظل هللا ،ولِـ مً ؤظل البكغ ؤو ناخب الٗمل ،بل بىاػٕ مً
الًمحر.وخاو ٫اللىعص (عوبغث باصن باو )٫بُٖاء حٗغٍ ٠مٛاًغ للخغ٦ت ال٨كُٟت مً زال ٫هٟي بٌٗ الهٟاث ٖجها وطل٪
ٝي٦خابه صلُل ال٣اثض" :ال٨كُٟت لِؿذ ٖمال زحرًا ج٣ىم به ظماٖت مً الىاؽ إلاؿاٖضة ألاَٟا ٫ال٣ٟغاء.ولِؿذ مضعؾت لها
هٓام صعاسخي زام ومىاهج حٗلُمُت مىيىٖت.ولِؿذ ٞهُلت مً الًباٍ والجىىص اإلا٩لٟحن بخمغًٍ الٟخُان ٖلى مخُلباث
1عبد العزيز زلمد احلر ،التربية والتنمية والنهضة ،شركة ادلطبوعات للتوزيع كالنشر ،بًنكت ،لبناف ، 2003 ،ص.33
2الكشافة اإلسالمية اازائرية ،القانوف األساسي ،اازائر.2005،

3ىشاـ عبد السالـ موسى" ،الكشفية والمواطنة الفاعلة " كرقة من أكراؽ ادلؤسبر الكشفي السابع كالعشركف،اازائر،2013 ،ص ،43نقال عن ادلصدر:

رللة القيادة إصدار يوليو عاـ  1914ـ.
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الغظىلت.لِؿذ و٧الت للؿٗاة الهٛاع الظًً ًامىىن عاخت الجمهىع لِؿذ مٗغيا إلاا ًدىػٍ الٟخُان مً ؤوؾمت الاؾخد٣ا١
واإلاُضالُاث ٧ل َظا َالء زاعجي ؤما التربُت ال٨كُٟت ٞةجها جإحي مً الضازل...هي لٗبت ٌؿخُُ٘ بىاؾُتها ال٨باع مً الٟخُان
والٟخُاث ؤن حهُئىا إلزىاجهم وؤزىاتهم الهٛاع وؾُا صخُا ممخاػا ًضعبىجهم ُٞه ٖلى مماعؾت ألالٗاب اإلاُٟضة التي جبلىع
واٗ٢هم اإلاضوي .وَظٍ ألالٗاب مؿخمضة ٧لها مً الُبُٗت ومً الخُاة في الهىاء الُل ،٤وال٨كُٟت حٗجى بالٟغص ،ولِـ
باإلاجمىٕ ،وج٨ؿبه اإلاؼاًا ال٨ٟغٍت والبضهُت وألازالُ٢ت.مً زال ٫اؾخ٣غاء ؤ٢ىا ٫اإلااؾـ ألاو ٫للخغ٦ت ال٨كُٟت الٗاإلاُت
وؿخيخج هبل وؾمى ؤَضا ٝومباصت ووؾاثل وؤؾالُب َظٍ اإلاىٓمت ،و ٠ُ٦بطا ٧اهذ مؿدبٛت باإلاباصت والُ٣م الاؾالمُت خا٫
ال٨كاٞت الجؼاثغٍت التي جهب ظهىصَا في جُبُ ٤حٗالُم الضًً ؤلاؾالمي الخىُ،٠وٖمال بؿىت هبُه ال٨غٍم ،ومغياة لغب
الٗاإلاحن.
اإلاباصت التي ج٣ىم ٖلحها وألاهضا ٝالتي حؿعى مً ؤحل جد٣ُ٣ها:
مما ؾب ٤وؿخُُ٘ ال٣ى ٫ؤن مباصت ال٨كاٞت الاؾالمُت الجؼاثغٍت مؿخ٣اة مً مباصت الضًً ؤلاؾالمي وهي:
الىاحب هدى هللا :وتهض ٝمً وعاء طل ٪بلى الالتزام بكغٕ هللا والُ٣ام بٟغاثًه وؤصاء ما ؤمغ واظخىاب ما ههى.الىاحب هدى الىًَ :الىالء للىًَ والظوص ٖىه والخطخُت فى ؾبُله ب٩ل ٖؼٍؼ وٚا ٫والٗمل مً ؤظل الجهىى به.الىاحب هدى ألازغًٍ :وآلازغون َم) ألاَل -الجحران  -ؤَل الخى– الؼمالء في الٗمل -ألانض٢اء  (...والىاظب َىا ً٨مً فيحٗؼٍؼ الهضا٢ت والؿالم م٘ آلازغًٍ وباإلاكاع٦ت فى جىمُت اإلاجخم٘ م٘ الخ٣ضًغ والاخترام ل٨غامت ؤلاوؿان ولخ٩امل ٖالم
الُبُٗت.
الىاحب هدى الظاث:بمٗجى مؿاولُت ٧ل شخو ًٖ جىمُت طاجه و٢ضعاجه لُ٩ىن مشاال و٢ضوة لٛحرٍ وؤال ً٩ىن ٖالت ٖلىمجخمٗه.وٌٗغَ ٝظا الىاظب بإهه مؿئىلُت جىمُت الظاث،والظاث ؤلاوؿاهُت ،والخغ٦ت ال٨كُٟت ال جتر٦ؼ ٖلى مبضؤ الىاظب
هدى هللا وآلازغًٍ ، ِ٣ٞبل جا٦ض ٖلى ؤن ًخدمل الٟغص مؿئىلُت طاجه وا٦دؿاب اإلاٗاع ٝوالخ٣اث ٤وجىمُت ال٣ضعاث واإلاهاعاث
وطل٧ ٪له مً ؤظل الىنى ٫بلى طاث واُٖت بظاتها وواٗ٢ها مخُٟ٨ت في ظمُ٘ ٖال٢اتها وَظٍ هي التربُت الظاجُت التي حٗخمض ٖلحها
مىاهج وبغامج وؤوكُت الخغ٦ت ال٨كُٟت مً ؤظل بٖضاص اليلء والكباب.
وٍخم جىُٟظ َظٍ اإلاباصت مً زال ٫الىٖض ،والظي ًخم ُٞه ال٣ؿم ،والظي ًإزظٍ الٟغص ٖلى هٟؿه خُىما ًضزل بلى َظٍ
الخغ٦تَ،ظا الخٗا٢ض الغوحي وألازالقي الظي ًلتزم به ال٨كا ٝؤمام هللا ؤوال ،زم ٢اثضٍ واإلاجمىٖت زاهُاٖ ،لى ؤن ً٩ىن وُٞا
ناص٢ا لهظٍ ألاَضا ٝالؿامُت التي ٌِٗل بها ولها ،خُض ً٣ضم ال٨كاٖ ٝلى ج٣ضًم ال٣ؿم الظي ههه ":ؤٖض بكغفي ؤن ؤبظ٫
ظهضي ُٞما ًجب ٖلى:هدى هللا زم آلازغًٍ وؤن ؤٖمل ب٣اهىن ال٨كاٞت"َ1ظا ألن الُٗ٣ضة الضًيُت ال٣اثمت ٖلى ألاًمان باهلل
ؾبداهه وحٗالى والىٞاء بالٗهىص واإلاىازُ ٤مً ألاؾـ الجىَغٍت ال٣اصعة ٖلى َضاًت ؤلاوؿان وٖلى مىده َا٢اث ال خضوص لها
ًء
مً ؤظل الخحر والخ ٤واإلادبت .والخغ٦ت ال٨كُٟت حٗخبر الُ٣م الخلُ٣ت والغوخُت التي ؤجذ مً اإلاهاصع الؿماوٍت ظؼءا مً
ًء
خُاة الٟغص٦،ما هي ظؼءا ؤؾاؾُا في ز٣اٞخه وبالخإُ٦ض ؤن الخغ٦ت ال٨كُٟت جا٦ض ٖلى الاَخمام والتر٦حز ٖلى التربُت الضًيُت
٦إؾاؽ ظىَغي.
ؤما ما ًسو الاَضا ٝالتي جهبى الى جد٣ُ٣ها ال٨كاٞت الاؾالمُت الجؼاثغٍت ٞهي ٦شحرة ومخٗضصة بخٗضص مجاالث الخُاة
الضهُىٍت التي اَخم بها الاؾالم ،وهي تهض ٝفي مجملها الى جغبُت اليلء لُ٩ىهىا مىاَىحن ٞاٖلحن )نالخحن هاٗٞحن ( ؤ٢ىٍاء
1كناف إبراىيم ،مهرات الكشاف المتقدم ،دار النشر للعامعات ،القاىرة،2012،ص . 14 -13
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ًء
ًء
الجؿض َاَغي ألا٩ٞاع مؿدىحري الٗ٣ى ،٫وتهُئتهم إلاىاظهت مىا ٠٢الخُاة وحٗىٍضَم مغخلُا وجضعٍجُا للمؿخ٣بل ًٖ َغٍ٤
مجهاط جغبىي ًدىاؾب م٘ ٧ل مغخلت ٖمغٍت بمٗجى جىمُت ُ٢م اإلاىاَىت لضي اإلاغاخل ال٨كُٟت ) البراٖم
،ألاقبا،٫الٟخُان،ال٨كا ٝاإلاخ٣ضم،الجىالت)،وٍم ً٨جلخُو وجهيُ ٠ؤَم َظٍ ألاهضا ٝبلى ؤَضاٖ ٝامت وؤَضا ٝزانت
خُض جخمشل ألاولى في:
.1جغبُت اإلاىاًَ لُ٩ىن لبىت نالخت في بىاء ؤمخه  ،وَكٗغ بمؿاولُاجه لخضمت بالصٍ والضٞإ ٖجها.
.2جؼوٍض اإلاىاًَ بالُ٣م والخٗالُم ؤلاؾالمُت  ،وباإلاشل الٗلُا  ،وب٦ؿابه اإلاٗاع ٝواإلاهاعاث اإلاسخلٟت  ،وجىمُت الاججاَاث
ًء
ًء
ًء
ًء
ًء
الؿلىُ٦ت البىاءة  ،وجُىٍغ اإلاجخم٘ ا٢خهاصًا واظخماُٖا وز٣اُٞا ،وتهُئت اإلاىاًَ لُ٩ىن ًٖىا هاٗٞا في بىاء مجخمٗه.
.3جبهحر اإلاىاًَ بما لىَجهم مً ؤمجاص بؾالمُت جلُضة،وخًاعة ٖاإلاُت بوؿاهُت ٖغٍ٣ت  ،ومؼاًا ظٛغاُٞت وَبُُٗت
وا٢خهاصًت  ،وبما إلا٩اهخه مً ؤَمُت بحن ألامم.
.4جىمُت وعي اإلاىاًَ لُضع ٥ما ٖلُه مً واظباث وماله مً خ٣ى.١
ٚ.5غؽ خب الىًَ ُٞه  ،وؤلازالم لىالة ؤمغٍ.
.6الىصر اإلاخباص ٫بحن الغاعي والغُٖت  ،بما ًٟ٨ل الخ٣ى ١والىاظباث  ،وٍىمي الىالء وؤلازالم.
ًء
.7اخترام الخ٣ى ١الٗامت التي ٟ٦لها ؤلاؾالم وقغٕ خماًتها خٟاْا ٖلى ألامً ،وجد٣ُ٣ا الؾخ٣غاع اإلاجخم٘ في الضًً والىٟـ
واليؿل والٗغى والٗ٣ل واإلاا...٫
.8الخ٩اٞل الاظخماعي بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ وبًشاعا للمهلخت الٗامت ٖلى اإلاهلخت الخانت.1
ؤما الخانت ُٞم ً٨خهغَا في:
 .بٖضاص ال٨كاٞحن بٖضاصا ؾلُما ٧امال مً الىاخُت التربىٍت ،والاظخماُٖت والش٣اُٞت والبضهُت ،والٗمل ٖلى جىمُت التربُت
ًء
الجمالُت ٖىضَم َب٣ا لخٗالُم صًيىا الخىُ.٠
ًء
ًء
 .حٗىٍض ال٨كاٖ ٝلى مىاظهت الخُاة بش٣ت وبًمان ،ختى ًىمى هاٗٞا ألمخه ٖامال ٖلى ههغة صًىه.
 .3اعجباٍ ال٨كا ٝم٘ بزىاهه ال٨كاٞحن بغوابِ اإلادبت ،وألازىة ٖلى ؤؾاؽ الُٗ٣ضة ؤلاؾالمُت.
 .4حٗىٍض ال٨كاٞحن ٖلى البظ ٫والخطخُت وؤلاًشاع والٟضاء وجلبُت هضاء الجهاص.
 .5ا٦دؿاب ال٨كا ٝالخبراث والاؾخٟاصة مجها في خُاجه الٗلمُت ومٗغٞخه ُُٟ٦ت الاؾخٟاصة مً الى٢ذ ومً البِئت وُُٟ٦ت
الاؾخٟاصة مً الٗال٢اث الاظخماُٖت الخؿىت والتي جخم في يىء الُٗ٣ضة ؤلاؾالمُت.
 .6حٗىٍض ال٨كاٞحن ٖلى زضمت ؤهٟؿهم وألاؾغة واإلاجخم٘ والىًَ ول٩ي ًخم الىنى ٫بلى جل ٪ألاَضا ٝجدب٘ الخغ٦ت
ال٨كُٟت ٖضة ؤؾالُب ومجمىٖت مً الىؾاثل والتي مجها:

1علي بن سعيد علي القحطاين ،كعبد اهلل بن صاحل
كالعشركف ،مرجع سابق ،ص .03

القحطاين"،برامج لتنمية قيم المواطنة الفاعلة "،مداخلة ضمن فعاليات ادلؤسبر االكشفي السابع
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ألاؾالُب اإلاٗخمضة والىؾاثل اإلاؿخسضمت لخجؿُض ألاهضا ٝاإلاؿُغة:
و٧ل َظٍ ألاَضا ٝوٚحرَا جترظم اإلاباصت الجىَغٍت التي ج٣ىم ٖلحها الخغ٦ت ال٨كُٟت في الجؼاثغ٦،ما حٗ٨ـ ؾماث
اإلاىاًَ الٟاٖل مً اإلاىٓىع ؤلاؾالمي.وهي جداو ٫ب٩ل ألاؾالُب والىؾاثل اإلاخاخت لها ؤن ججؿض َظٍ ألاَضا ٝزانت ما حٗل٤
مجها بٛغؽ ُ٢م اإلاىاَىت الٟاٖلت ،وحٗؼٍؼ اليلء بؿماث اإلاىاًَ اإلاؿلم والٟاٖل في مجخمٗه ،وإلجاخت الٟغنت للٟخُت
والكباب للتزوص بسبرة اإلاجخم٘ الهٛحر وطل ٪في بَاع خُاة صًم٣غاَُت ؾلُمت،والٗمل ٖلى ج٣ىٍت الكٗىع باالهخماء لضي
الكباب ججاٍ وخضتهم ال٨كُٟت ومً زم مجخمٗهم اإلادلي وال٣ىمي والٗالمي،و٫لخإُ٦ض ٖلى جىمُت الٗال٢اث البىاءة م٘
آلازغًٍ -الكباب والغاقضًً ٖ -لى ؤؾاؽ مً الاخترام اإلاخباصٞ( ٫الهٛحر ًدترم ال٨بحر وٍُُٗه وال٨بحر ٌُٖٗ ٠لى الهٛحر
وَٗاوهه) ،و٦ظا لخىٞحر الٟغم اإلاسخلٟت للكباب للخٟاٖل واإلاؿاَمت البىاءة م٘ اإلاجخم٘ اإلادُِ مً زال ٫اإلاكاع٦ت في
مىا٢كت ً٢اًاٍ ومك٨الجه واإلاكاع٦ت في ج٣ضًم الخلى ٫لها ،وللمكاع٦ت في مكغوٖاث زضمت وجىمُت اإلاجخم٘ التي جىٓمها
الُلُٗت ؤو الٟغ٢ت ؤو جل ٪التي ًخم جىُٓمها ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي والىَجي وفي قتى اإلاجاالث التي ًم٨جهم اإلاؿاَمت ٞحها1.حٗخمض
الخغ٦ت ال٨كُٟت في الجؼاثغ ٖلى ألاؾالُب آلاجُت:
 التربُت ٚحر الغؾمُت :وجخمشل في الخٗلم باإلاماعؾت والاهُال ١في ٖالم الخالء.
 البرامج اإلاؿُغة :لخىمُت ظىاهب شخهُت الٟغص اإلاسخلٟت(الٗ٣ل ،الغوح ،الجؿض ،اإلاكاٖغ ،الُبُٗت الاظخماُٖت) وهي
الجىاهب التي ٌٗحرَا الضًً الاؾالمي ٧ل الاَخمام زانت وؤن الاوؿان باليؿبت بلُه ُ٦ان مٗ٣ض ومغ٦ب وَى ؤًًا ٧ل
مخ٩امل ،خُض ال ًم ً٨بَما ٫ؤي ظاهب مً َظٍ الجىاهب ٖلى ٖ٨ـ الضًاهاث ألازغي والتي ًىٓغ بلُه بًٗها ٖلى ؤهه عوح
وبًٗها آلازغ حهخم ب٩ل ما َى ماصي .ِ٣ٞ
 الخهاثو الٟغصًت :حٗخبر مغاٖاة الخهاثو الٟغصًت بحن الٟخُت والكباب في جىُٟظ اإلاىهج ال٨كٟي مً ؤَم اإلاباصت
الجضًضة التي جغ٦ؼ ٖلى َغ ١الاؾدُٗاب والخدهُل لضي الٟخُت والكباب،ألجها لِؿذ واخضة وٍم ً٨بعظإ الخباًً اإلاىظىص
بحن ألاٞغاص في ٢ضعاتهم الٗ٣لُت وزهاثههم الىٟؿُت والاظخماُٖت بلى الازخال ٝفي ْغوٞهم البُئُت والاظخماُٖت ،وجخإزغ َظٍ
الخهاثو ؤًًا ببٌٗ الٟغو ١مشل :الىعازت -البِئت الٗاثلُت  -الٗمغ  -الجيـ  -مؿخىي الٗملُاث الٗ٣لُت...
 ؤؾالُب الخُُ٣م واإلاخابٗت:حٗخبر مً ؤَم الخُىاث في البرهامج ال٨كٟي إلاا لها مً ؤَمُت في ٖملُت جد ٤ُ٣ألاَضاٝ
اإلاؿُغة ،وبالخالي ُ٢اؽ مضي هجاح ؤو بزٟا ١اإلاهمت اإلاى٧لت بلى ال٣اصة اإلاُضاهُحن .وَظٍ ألاؾالُب مخٗضصة وجسخل ٠بدؿب
الخاالث الخُ٣مُت لضي الٟخُت والكباب.2
ؤما ما حٗل ٤بالىؾاثل اإلاؿخسضمت مً ٢بل ال٨كاٞت الاؾالمُت الجؼاثغٍت والتي حؿاٖض ٖلى جد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلاؿُغة هجض:
ؤ .الىٓام ال٨كٟي )ؾضاؾُاث َ -الج٘ ٖ -كاثغ)ٌ :ؿهم الىٓام ال٨كٟي ال٣اثم ٖلى حكُ٨ل الجماٖاث الهٛحرة بضعظت
٦بحرة في جد ٤ُ٣اإلاىاَىت الٟاٖلت ،واإلاخمشل في هٓام الؿضاؾُاث ) لؤلقبا ( ٫والُالج٘ ) لل٨كاٞت ( والٗكحرة ( للجىالت) ،وظض
لخإُ٦ض جىػَ٘ وجباص ٫ألاصواع والُ٣اصة والخبُٗت ،وجدمل اإلاؿاولُت وا٦دؿاب اإلاهاعاث وببغاػ اإلاىاَب والخضعٍب ٖلى الخىُٓم،

1ميلود طواىرم ،كأمحد مسعودم" ،التربية الكشفية في مواجهة األزمات االجتماعية المعاصرة قراءة في مضمون برنامج الحركة الكشفية في

الجزائر"،مداخلة ضمن فعاليات ادللتقى الدكيل األكؿ "اجملتمع كاألزمات االجتماعية ادلعاصرة " كلية العلوـ االنسانية كاالجتماعية،جامعة الشلف،اازائر،
،2013/11/27 -26ص.07
2نفس ادلرجع ،ص.08
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والخٗاون واإلاكاع٦ت في الٗمل وؤلاهخاط وما ًخًمىه الىٓام ال٨كٟي مً مجالـ للكغ ٝومجالـ الُلُٗت واظخماٖاث
الٟغ.١
ب .هٓام الكاعاث :وهي ٖلى هىٖحن :الٟ٨اءاث وجغجبِ بالخ٣ضم ال٨كٟي ،والهىاًاث وجغجبِ باإلاُى ٫والغٚباث والاؾخٗضاص
ًء
ًء
ًء
الصخصخي واإلاهاعاث ،خُض حٗخبر جدٟحزا للٟتى وحصجُٗا للخىاٞـ ؤلاًجابي اإلادمىص الظي ًد ٤٣مؼٍضا مً الخىمُت الظاجُت
للًٗى في الؿضاؾُاث ؤو الُلُٗت ؤو في الٗكحرة وجخىػٕ الكاعاث و ٤ٞاإلاجاالث ال٨كُٟت الٟىُت ٧الخسُُم والُبار اإلااَغ
واإلاؿٗ ٠واإلاى٣ظ واإلاؿامغ وٚحرَا مً الٟىىن ال٨كُٟت...بلخ والكاعاث الخانت بالهىاًاث ٧الؿباخت والٛىم والهُض...بلخ.
٦ما حؿهم في جد ٤ُ٣اإلاؼٍض مً الخضماث التي ج٣ضم في بِئت ال٨كا ٝوبالخالي زضمت اإلاجخم٘.
ج .خُاة الخالء :حؿهم الخُاة في الخالء في ب٦ؿاب الٟخُت اإلاؼٍض مً الاٖخماص ٖلى الظاث ،وبىاء الصخهُت إلاا ًخًمىه
الخسُُم مً حٗلُم وجضعٍب والخإمل في الُبُٗت ،وخالت الُ٣ـ بحن اللُل والجهاع والؿماء والىجىم بما ًم ً٨ال٨كا ٝمً
الخ٨ٟغ والخضبغ في زل ٤هللا ،وٍخدمل ال٨كا ٝاإلاؿئىلُت ٖىض بؾىاص مهام ههب الخُام والخغاؾت والاٖخماص ٖلى الىٟـ ٖىض
الُهي،ومىاظهت اإلاساَغ ومؿاٖضة آلازغًٍ ٖىض الٓغو ٝاإلاٟاظئت والهٛحرة وا٢خٟاء ألازغ وا٦دؿاب ال٣ىة البضهُت مً
زال ٫ألاوكُت الغٍايُت واإلاىاٞؿاث ألازغي والاؾخمخإ باإلاغح في الؿمغ وؤلاوكاص والهُداث واؾخسضام البىنلت والٗها
وٖمل مكاعَ٘ الغٍاصة.
وحٗض الىؾاثل في الخغ٦ت ال٨كُٟت الىؾُِ ونلت الاجها ٫بحن اإلاىاهج ) ما ًجب ؤن ً٩ىن ( والىا )٘٢ما َى ٧اثً(ٞ ،ىٓام
الُالج٘ ٌؿهم في جدمل اإلاؿئىلُت وهٓام الكاعاث الخام باإلاجاالث والهىاًاث ٌؿهم في الخٟخذ للخُاة وخُاة الخالء حؿهم في
ًء
بٖضاص اليلء للمؿخ٣بل وحٗىصَم الاٖخماص ٖلى الىٟـ وجباص ٫ؤصواع الُ٣اصة والخبُٗت لُهبدىا عظاال ٞاٖلحن في اإلاجخم٘.1
ولهم في ٧ل َظا قٗاعا مىخضا وزانا ب٩ل مغخلت وهٓام ٦كٟي ّ
ًغصص لخ٣ىٍت الٗؼاثم وشخظ الهممٞ،كٗاع ألاقباَ ٫ى ؤبظ٫
ظهضي ،وقٗاع ال٨كاٞت  ً٦مؿخٗضا ،ؤما الجىالت قٗاعَم الخضمت الٗامت ،لُ٩ىن قٗاع ال٣اصة ال٣ضوة .وجدُتهم ال٨كُٟت
مىخضة وجغمؼ للٗضًض مً اإلاٗاوي خُض ألاناب٘ الشالر جظ٦غ الٟتى بشالزُت الىٖض )ال٣ؿم ( باهلل وبالىًَ ومؿاٖضة آلازغًٍ،
وألانب٘ )الخىهغ( َاٖت الهٛحر لل٨بحر و ) ؤلابهام ( ُٖ ٠ال٨بحر ٖلى الهٛحر والخل٣ت بُجهما بلى الخٗاون،و٧لها صالالث
حؿهم في جيكئت هاٗٞت .ومً الىؾاثل ؤًًا هجض الىٖض الظي ٌٗبر ًٖ الهض ١في ال٣ى ٫وؤلازالم في الٗمل٦،ما ؤهه جإُ٦ض
ٖلى الُ٣ام بالىاظب هدى هللا زم الىًَ وهدى آلازغًٍ.وٍظ٦غ اإلاىضًل الظي َى عبُت الٗى ٤ال٨كا ٝبالخؿىت والٗمل
الخحري الُىمي مما ًد ٤٣لضًه اإلاىاَىت الٟاٖلت زانت وؤهه ًدمل ألالىان الىَىُت وَى ًمشل ؤًًا قغ ٝال٨كا ٝؤما
ال٣اهىن ال٨كٟي ٞمهضعٍ الُٗاء ٢ىال وٖمال،وَى ٌؿدىض لغ٧اثؼ مخإنلت ُٞه وحٗبر ًٖ ُ٢م مىظىصة ُٞه خُض ؤن ؤلاًمان
والُٗ٣ضة حٗبر ًٖ ُٖ٣ضة عاسخت،ال٣لىب اإلاؿدىحرة،الٗىاَ ٠الجُاقت،يماثغ خُت...وألازال ١والؿلى ٥حٗبر ًٖ الهٟاث
الخمُضة ...وع٦حزة اإلاٗاقغة ال٨كُٟت حٗبر ًٖ آلاعاء الجماُٖت والاٖما ٫الهالخت ،وألالٟت اإلاخٗاوهت...ؤما اإلاٗامالث في
2
اإلاجخم٘ ٟٞحها مً الُ٣م ألا٢ىا ٫الهاص٢ت٣ٖ ،ى ٫مخٟخدت ،ؾٗاصة ُٞايت ،شجاٖت هاصعة...

1يوسف زلمد شراب"،الكشفية والمواطنة الفاعلة" مداخلة ضمن فعاليات ادلؤسبر الكشفي ،ـرجع سابق ،ص ص .17 -16
2نفس ادلرجع،ص ص .15 -13
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ؤهم البرامج وألاوكُت اإلاىجؼة في بَاع حٗؼٍؼ عوح اإلاىاَىت وؾب ٜؾماث اإلاىاًَ الٟاٖل في اليلء الجؼاثغي:
بن الخغ٦ت ال٨كُٟت خغ٦ت مٟخىخت للجمُ٘ٞ،هي بخضي ماؾؿاث الخٗلُم التربىٍت الٛحر عؾمُت وطاث الهبٛت الخُىُٖت
والتي جمخل ٪مً اإلاىاهج والُغ ١وألاؾالُب اإلاخُىعة،ما ًجٗلها ألا٦ثر ظىصة وألا٢ل ظهضا ؤزىاء الخٗلم ،خُض ًبرػ صوع
ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت وبؾهامها في جغؾُش اإلاىاَىت الهالخت وبض عوح الىالء للىًَ وٚغؽ ُ٢م
ألازىة،الخٗاون،الخطخُت،ؤلاًشاع،الاؾخ٣امت،خب الٗمل واج٣اهه وٚحرَا مً الؿماث والهٟاث الخمُضة مً زال ٫ما ج٣ىم
به مً بغامج ووكاَاث مخ٩املت ؤَمها:
 .الخمالث الخُىُٖتٚ:غؽ ألاشجاع،جىُٓ ٠ألاخُاء،جدًحر وجىػَ٘ وظباث ؤلاُٞاع لٗابغ الؿبُل في قهغ عمًان.
 .الؼٍاعاث اإلاُضاهُت:ػٍاعة اإلاغضخى في اإلاؿدكُٟاث،ػٍاعة مغا٦ؼ العجؼة واإلاؿىحن ،ػٍاعة مغا٦ؼ الُٟىلت اإلاؿٟٗت.
 .3حم٘ الخبرٖاث:اإلاالُت وج٣ضًمها للمدخاظحن مً ال٣ٟغاء وألاعامل والُخامى و٦ظا جيكُِ خمالث الخبرٕ بالضم.
 .4الخمالث الخىٖىٍت:جيكُِ الخمالث الخىٖىٍت الصخُت واإلاخٗل٣ت بالى٢اًت مً خىاصر اإلاغوع،آزغَا ٧اهذ الخمالث
الخىٖىٍت والتي ٧اهذ جدذ قٗاع"ؤِٖ الُغٍ ٤خ٣ه"والتي ٢امذ بها ٢ىاة ال٣غآن ال٨غٍم الجؼاثغٍت وبخيكُِ ال٨كاٞت
ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت لىالًت ألاٚىاٍ.
 .5بخُاء ألاُٖاص وألاًام الىَىُت.
 .6جيكُِ الىضواث واإلاؿاب٣اث الٗلمُت.
 .الُ٣ام بالغخالث صازل التراب الىَجي ب٣هض الخٗغٍ ٠به.
٢ .ىاٞل الخىُٖت والخدؿِـ.
 .9الغخالث الٗلمُت٦:ؼٍاعة مغ٦ؼ جغبُت ألاؾما ،٥ػٍاعة ال٣ىاث البدغٍت ،ػٍاعة البرإلاان الىَجي...
ب٢امت اإلالخُ٣اث الٗلمُت واإلااجمغاث ال٨كُٟت وآزغَا ٧ان اإلااجمغ ال٨كٟي الٗغبي الؿاب٘ والٗكغون بالجؼاثغ واإلاىؾىم
بـ"ال٨كُٟت واإلاىاَىت الٟاٖلت"وَى ماجمغ مً جىُٓم ألاماهت الٗلمُت لل٨كاٞت الٗغبُت وحهض ٝالى وي٘ زاعَت َغٍ٤
وبغهامج ٖمل إلاىدؿبى الخغ٦ت ال٨كُٟت لخٗؼٍؼ ُ٢م اإلاىاَىت الٟاٖلت في اليلء،وختى ٌصخظوا الهمم وَكمغوا الؿىاٖض
وٍ٣ضخىا ألالباب وٍمخظط ٦غٍم الخها ٫التى ًخدلىن بها بُٗٓم ألاٗٞا ٫اإلاىاَت بهم واإلاخىٗ٢ت مجهم.
زاجمت:
ها٦ض ٖلى صوع اليكاٍ ال٨كٟي اإلاهم والٟٗا ٫في مجا ٫جغؾُش ُ٢م اإلاىاَىت وحٗؼٍؼ ؾماث اإلاىاًَ الٟاٖل في هٟىؽ ؤبىاء
الجؼاثغ٦،ما ها٦ض ٖلى يغوعة ّ
صٖم َظٍ اإلااؾؿت ماصًا ومٗىىٍا ألجها حٗض م٨ؿبا للجؼاثغ وهي مدل ٞسغ واٖتزاػ إلاا ج٣ضمه
مً زضماثًٞ،ال ًٖ ٧ىجها ؤؾلىب خُاة إلاىاَىت ٞاٖلت.
٢اثمت اإلاغاح٘:
.1992
 باصن باو ،٫صلُل ال٣اثض ،جغظمت عقُض ق٣حر ،م٨خبت اإلاٗاع ،ٝبحروث، زالض ٞاعؽ" ،ال٨كُٟت واإلاىاَىت الٟاٖلت" ،مضازلت يمً ٗٞالُاث اإلااجمغ ال٨كٟي الٗغبي الؿاب٘ والٗكغون،2013م.
الجؼاثغ 30– 27،ماي
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 - 3ؾامذ ٞىػي ،اإلاىاَىت،ؾلؿلت حٗلُم خ٣ى ١الاوؿان( ،)10مغ٦ؼ ال٣اَغة لضعاؾاث خ٣ى ١الاوؿان ،ال٣اَغة،
.2007
ٍ،01
 - 4نالح الضًً ٖبض ال٣اصع مدمض٢" ،غاءة هٟؿُت في مل ٠الٗىإلات"،ميكىع في هضوة الٗىإلات وؤولىٍاث التربُت ،ظؿتن
2004م.
(الجمُٗت الؿٗىصًت للٗلىم التربىٍت والىٟؿُت)/04/22-21،
.2003
ٖ - 5بض الٗؼٍؼ مدمض الخغ،التربُت والخىمُت والجهًت ،قغ٦ت اإلاُبىٖاث للخىػَ٘ واليكغ ،بحروث ،لبىان،
ٖ - 6شمان بً نالر الٗامغ"،اإلاىاَىت في ال٨ٟغ الٛغبي اإلاٗانغ صعاؾت ه٣ضًت مً مىٓىع اؾالمي" ،مجلت ظامٗت صمك،٤
.2003
مجلض ،19الٗضص،01
 ٖهام جلُمت"،مٟهىم اإلاىاَىت في ال٣ٟه الاؾالمي" ،مغ٦ؼ الخىىٕ للضعاؾاث. ٖلي بً ؾُٗض ٖلي ال٣دُاوي ،وٖبض هللا بً نالر ال٣دُاوي" ،بغامج لخىمُت ُ٢م اإلاىاَىت الٟاٖلت" ،مضازلت يمً2013م.
ٗٞالُاث اإلااجمغ اال٨كٟي الؿاب٘ والٗكغون ،الجؼاثغ 30–27،ماي
.2000
ٖ - 9لي زلُٟت ال٩ىاعي"،مٟهىم اإلاىاَىت في الضولت الضًمى٢غاَُت"،الضوخت/08/17
.2005
 - 0ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت،ال٣اهىن ألاؾاسخي،الجؼاثغ،
.2012
 ٦ىان ببغاَُم ،مهغاث ال٨كا ٝاإلاخ٣ضم ،صاع اليكغ للجامٗاث ،ال٣اَغة،.2005
 مدمض خؿحن الظَبي ،بدىر في ٖلىم الخٟؿحر و ال٣ٟه و الضٖىة ،صاع الخضًض ،ال٣اَغة، - 3مدمىص زلُل ابى ص" ،ٝجغبُت اإلاىاَىت مً مىٓىع اؾالمي"www.pdffactory.com ،
َ - 4ىاَغي مُلىص  ،و مؿٗىصي ؤخمض" ،التربُت ال٨كُٟت في مىاحهت ألاػماث الاحخماُٖت اإلاٗانغة ٢غاءة في مًمىن
بغهامج الخغ٦ت ال٨كُٟت في الجؼاثغ" ،مضازلت يمً ٗٞالُاث اإلالخ٣ى الضولي ألاو " ٫اإلاجخم٘ وألاػماث الاظخماُٖت اإلاٗانغة"
.2013
٧لُت الٗلىم الاوؿاهُت والاظخماُٖت ،ظامٗت الكل ،٠الجؼاثغ/11/27-26،
َ - 5كام ٖبض الؿالم مىسخى" ،ال٨كُٟت واإلاىاَىت الٟاٖلت"وع٢ت مً ؤوعا ١اإلااجمغ ال٨كٟي الؿاب٘ والٗكغون،
 ،2013ه٣ال ًٖ اإلاهضع :مجلت الُ٣اصة بنضاع ًىلُى ٖام  1914م.
الجؼاثغ،
ً- 6ىؾ ٠مدمض قغاب"،ال٨كُٟت واإلاىاَىت الٟاٖلت"مضازلت يمً ٗٞالُاث اإلااجمغ ال٨كٟي ،الؿاب٘ والٗكغون،
2013م.
الجؼاثغ 30– 27،ماي
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وا ٘٢ؤلاهخاج ال٨ٟغي في الٗالم الٗغبي زال ٫الٟترة اإلاٗانغة
ص.عيىان قاٞى /حامٗت الكهُض خمه لخًغ الىاصي،الجؼاثغ

ملخو:
ًدىاوَ ٫ظا اإلا٣ا ٫صعاؾت جدلُلُت لىا ٘٢ؤلاهخاط ال٨ٟغي في الٗالم الٗغبي في الٟترة الخالُت ،مؿخٗغيحن في طل ٪ؤَم
ألاؾباب التي ؤصث بلى جغاظ٘ مؿخىي البدض الٗلمي وؤلاهخاط ال٨ٟغي في الٗالم الٗغبي م٣اعهت م٘ الضو ٫اإلاخ٣ضمت  ،وحهضٝ
َظا اإلا٣ا ٫بلى مٗالجت الٓاَغة وبًجاص خلىٖ ٫اظلت لخُىٍغ البدض الٗلمي وؤلاهخاط ال٨ٟغي الٗغبي
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :ؤلاهخاط ال٨ٟغي،البدض الٗلمي ،الٗالم الٗغبي ،ؤلابضإ،ال٨خب.
م٣ضمت:
الخضًض ًٖ البدض الٗلمي في الىًَ الٗغبي في الٟترة الغاَىت ًضٗٞىا بلى الى٢ىٖ ٝلى واٗ٢ه ومضي مؿاًغجه لغ٦ب
الخًاعة الٛغبُت في مجا ٫البدىر الٗلمُت الؿاثغة صاثما هدى الخ٣ضم والخُىعٚ ،حر ؤن الضعاؾاث الخدلُلُت اإلا٣اعهت بحن
البدض الٗلمي في الٗالم الٗغبي،والبدض الٗلمي في الضو ٫اإلاخ٣ضمت ،جىنلذ بلى ٖضة هخاثج ؤَمها ؤن البدض الٗلمي في الٗالم
الٗغبي الػا ٫لم ًغ ١بلى اإلاؿخىي الٗلمي الظي ونلذ بلُه الضو ٫الٛغبُتٖ ،لى الغٚم مً جىٞغ الُا٢ت البكغٍت الٗلمُت ،وَظا
ما ؤ٦ضٍ الباخشان ٖماص اخمض البرٚىسي ومدمىص اخمض ؤبى ؾمغة في ٢ىلهما «:لحزا ٫البدض الٗلمي في الٗالم الٗغبي صون
اإلاؿخىي الظي جخمىاٍ الكٗىب الٗغبُتٞ ،لم جخمَ ً٨ظٍ الكٗىب،ال بمجمىٖها وال بإي ظؼء مً ؤظؼائها مً الاهخ٣ا ٫مً
خا ٫الٗالم الشالض بلى وا ٘٢الٗالم الهىاعي بالغٚم مً ؤلام٩اهُاث الهاثلت التي خباَا هللا بها »،1وَظا َبٗا ٌٗىص في هٓغها بلى
٢لت ؤلاهٟا ١الٗغبي ٖلى البدض الٗلمي،وُٚاب بؾتراجُجُت مدضصة لخُىٍغ وجغُ٢ت البدض الٗلمي في الٗالم الٗغبي ،ولٗل
الؿبا ١الٗلمي اإلادمىم بحن مسخل ٠صو ٫الٗالم لضلُل ٢اَ٘ ٖلى مضي ؤَمُت البدض الٗلمي الظي ؤنبذ ع٦ىا ؤؾاؾُا في
خُاة ألامم والكٗىب،وخاظت ؤلاوؿان بلى ا٦بر ٢ضع مم ً٨مً اإلاٗغٞت الض٣ُ٢ت اإلاشمغة التي جٟ٨ل الغاخت والغٞاَُت لئلوؿان
وجًمً له الخٟىٖ ١لى ٚحرٍ.
ؤهمُت ومبرعاث الضعاؾت:
بن الىٓغة الدكائمُت التي ظٗلخجي اهٓغ بلى مؿخىي البدض الٗلمي في الٗالم الٗغبي بهظٍ الؿلبُتَ ،ى جضَىع ؤلاهخاط ال٨ٟغي
الٗغبي م٣اعهت باإلاٗض ٫الٗالمي لئلهخاط ال٨ٟغي في الضو ٫اإلاخ٣ضمت ؾىاء مً هاخُت الىىٕ ؤو اإلاًمىن ،وَظا بٗض مُالٗتي
للٗضًض مً ال٨خب في مجا ٫الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ،وخًىعي ومكاع٦تي في الٗضًض مً اإلاىا٢كاث الٗلمُت جسو
بٌٗ عؾاثل اإلااظؿخحر والض٦خىعاٍ بالجامٗت الجؼاثغٍت ،خُض خًغث ٞحها الؿغ٢اث الٗلمُت،وٚابذ ٞحها ألاماهت الٗلمُت،
1عماد أمحد الربغوثي،زلمود أمحد أبو مسرة"،مشكالت البحث العلمي في العالم العربي" ،رللة ااامعة اإلسالمية ،ع  ،1133اجمللد  ،15جواف ،2007
ص.1

31

الٗضص ً : 21ىهُى – 2016

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

وعوح ؤلابضإ والابخ٩اع الصخصخي،بن جٟصخي مشل َظٍ الٓىاَغ ؤنبذ ٌك٩ل زُغ وتهضًضا ٦بحرًً ٖلى ؾالمت ؤلاهخاط ال٨ٟغي
والبدض الٗلمي،والظي هخج ٖىه ما ٌؿمى الُىم"الاهخاظاث الٗلمُت الخجاعٍت" ؤو،Fast Bookبهض ٝالخجاعة والغبذ الؿغَ٘ مً
ظهت،و٦ؿب الكهغة ؤلاٖالمُت مً ظهت ؤزغي،ولٗلي ألبالَ ٜظٍ اإلاغة بن ٢لذ بن جغاظ٘ مؿخىي البدض الٗلمي في الٗالم
الٗغبي م٣اعهت بالضو ٫ألاظىبُت اإلاخ٣ضمت ؾببه ُٚاب ؤلابضإ الصخصخي لضي الباخض الٗغبي،هاَُ ًٖ ٪ظىص ٖىاث ٤ؤزغي
ماصًت ؤو مٗىىٍت.
بق٩الُت الضعاؾت:
اهُال٢ا مما ؾب ٤ط٦غٍ ٞةن بق٩الُت َظا اإلا٣ا ٫ؾدخمدىع خى ٫ؤلاظابت ٖلى الؿاا ٫الخالي :ما هي ؤهم ؤؾباب ومٓاهغ
جغاح٘ مؿخىي ؤلاهخاج ال٨ٟغي؟ وبلى ؤي مضي ؾاهم هظا الخضهىع في ٖغ٢لت ؤلابضإ في ٖملُت البدث الٗلمي؟ولئلظابت
ٖلى َظٍ ؤلاق٩الُت ًبػي ٖلُىا ؤن هجُب ٖلى الدؿائالث الٟغُٖت آلاجُت:
ما اإلا٣هىص بالبدض الٗلمي وؤلاهخاط ال٨ٟغي وؤلابضإ ؟
ما هي ؤؾباب جضَىع ؤلاهخاط ال٨ٟغي في الٗالم الٗغبي؟
ما هي الخلى ٫اإلا٣ترخت إلاٗالجت َظٍ الٓاَغة الٗلمُت ؟
ولئلظابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩الُت والدؿائالث ويٗىا ٖضة ٞغيُاث إلزباث صختها ؤو هٟحها ،وهي ٧الخالي:
الٟغيُت ألاولى :الؿغ٢اث الٗلمُت وعاء جضوي مؿخىي ؤلاهخاط ال٨ٟغي.
الٟغيُت الثاهُت ٢ :لت ؤلاهٟا ١الٗغبي ٖلى البدض الٗلمي وعاء جغاظ٘ مؿخىي ؤلاهخاط ال٨ٟغي.
الٟغيُت الثالثت ٖ :ضم جىٞغ اإلاىار الٗلمي ؤصي بلى اهسٟاى ٢ضعاث ؤلابضإ والابخ٩اع.
الٟغيُت الغابٗت :جغاظ٘ مؿخىي اإلا٣غوثُت الٗغبُت ؤصي بلى يٗ ٠ؤلاهخاط اإلاٗغفي.
مىاهج الضعاؾت:اٖخمذ الضعاؾت ٖلى مىهجحن:
مىهج جدلُل اإلاًمىن :الظي ٌٗخمض ٖلى ٖغى الٓىاَغ مً خُض ؤَمُتها وجإزحرَا،وجدلُلها م٘ جٟؿحر الخُىعاث
واؾخسالم الىخاثج اإلاترجبت ٖجها٢،هض الىنى ٫بلى مٗغٞت ألاؾباب الخُ٣ُ٣ت لخضَىع ؤلاهخاط ال٨ٟغي في الٗالم الٗغبي.
اإلاىهج الىنٟي:الظي ؾاٖضها ٖلى الخٟؿحر اإلاىيىعي الض ٤ُ٢للمًمىن.
ؤهضا ٝالضعاؾت:
 الى٢ىٖ ٝلى وا ٘٢البدض الٗلمي وؤلاهخاط ال٨ٟغي في الٗالم الٗغبي
 مداولت مٗالجت بٌٗ الٓىاَغ الؿلبُت في ؤلاهخاط ال٨ٟغي الٗغبي مً زال ٫ا٢تراح مجمىٖت مً الخلى ٫آلاهُت.
 الضٖىة بلى جإؾِـ مجلـ ٖلمي ٖغبي مىخض إلاغا٢بت ؾحر وجُىع وٗٞالُت ؤلاهخاط ال٨ٟغي الٗغبي.
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ؤوال  :جدضًض اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت:
 -1البدث الٗلمي:ل٣ض حٗضصث الخٗغٍٟاث خى ٫جدضًض مٟهىم مىخض للبدض الٗلمي٣ٞ ،ض ٖغٞه هانغ حىضلي بإههٖ«:باعة
ًٖ جل ٪الىؾُلت الاؾخٗالمُت والاؾخ٣هاثُت اإلاىٓمت والض٣ُ٢ت التي ً٣ىم بها الباخض ؾىاء في مُضان الٗلىم ؤلاوؿاهُت ؤو في
مُضان الٗلىم الُبُُٗت والخ٣ىُت بةجبإ ؤصواث بدض مُٗىت جغج٨ؼ ٖلى اإلاسابغ واإلاغاظ٘ واإلاهاصع والاؾخبُاهاث واإلا٣ابالث
وؾبر آلاعاء،و ٤ٞزُىاث بدض مُٗىت لل٨ك ًٖ ٠الخ٣ُ٣ت قان اإلاك٩لت مدل الضعاؾت والخدلُل»،1وهي طاث ؤلاقاعة ٖىض
الض٦خىع ٖماع ٖىاصي في ٢ىله« :البدض الٗلمي وؾُلت لالؾخٗالم والاؾخ٣هاء اإلاىٓم والض ٤ُ٢الظي ً٣ىم به الباخض بٛغى
2
ا٦دكا ٝمٗلىماث ؤو ٖال٢اث ظضًضة ».
ُٞما طَب الض٦خىع ٖبض الٟخاح زًغ بلى ال٣ى ٫ؤن « :البدض الٗلمي ٖملُت ٨ٞغٍت مىٓمت ً٣ىم بها شخو ٌؿمى
(الباخض) مً اظل ج٣صخي الخ٣اث ٤في قان مؿالت ؤو مك٩لت مُٗىت حؿمى ( مىيىٕ البدض)بةجبإ َغٍ٣ت ٖلمُت ممىهجت
حؿمى (مىهج البدض) بُٛت الىنى ٫الى خلى ٫مالثمت للٗالط ؤو بلى هخاثج نالخت للخٗمُم ٖلى اإلاؿاثل ؤو اإلاك٨الث اإلامازلت
حؿمى (هخاثج البدض) »ٖ ،3لى زال ٝما ط٦غٍ ٖبض ال٣اصع الكُسلي مً وظهت هٓغ الُىهِؿ٩ى ؤهه ٖ «:باعة ًٖ ٖملُاث
4
الضعاؾت والخجغبت ونُاٚت اإلاٟاَُم وازخُاع الىٓغٍاث التي جضزل في جىلُض اإلاٗغٞت الٗلمُت».
وجظَب ألاؾخاطة هسلت وهبت في خضًثها ًٖ البدض الٗلمي بىىٕ مً الٟلؿُٟت ال٨ٟغٍت ٢اثلت «:بن البدض الٗلمي الخ٣ُ٣ي
َى َغح ظضًض إلاك٩لت ٢ضًمت ؤو وعي خضًض إلاك٩لت ظضًضة ،وَى مً خُض َبُٗخه ابخ٩اع َغٍ٣ت ؤو َغاث ٤ظضًضة وؤصاة
وؤصواث ظضًضة ...واؾخٗمالها يمً بَاع م٣اعبت مٗغُٞت مغظُٗت حؿمذ بالخ٣اٍ ألاٖغاى والبِىاث والضالثل ال٩اُٞت
وال٣ابلت للخٟؿحر والخإوٍل خى ٫الىُ٣ت اإلاُلىب بياءتها٦ ،ما حؿمذ بغؾم قب٨ت ٖال٢اث الٟٗل والاهٟٗا ٫الؿاثض بحن
الٗىانغ ألاؾاؾُت...وطل ٪بهض ٝالىنى ٫بلى بىاء حصخُو وُْٟي ٌؿمذ بالخضزل الٟٗا ٫في الؼمً اإلاىاؾب،واإلا٩ان
5
اإلاىاؾب،وباالججاٍ اإلاىاؾب،وبالكضة اإلاىاؾبت التي جٟغيها ؤَضا ٝاإلاخضزل».
وٖلى الغٚم مً حٗضص َظٍ اإلاٟاَُم بال ؤن ظلها ًا٦ض ٖلى ؤن الىنى ٫بلى اإلاٗغٞت الُُ٣يُت لً ًخم بال بسُىاث ٖلمُت،
ومً صوجها ًهٗب الىنى ٫بلى الخ٣ُ٣ت ،ولٗله في هٓغي مً زال ٫اؾخٗغاى الخٗغٍٟاث الؿالٟت الظ٦غ ،ؤعي حٗغٍ٠
الض٦خىع ٖبض الٟخاح زًغ َى ألاعجر ٖلى ؤؾاؽ اهه ا٢غب بلى الكمىلُت والض٢ت.
 -2ؤلاهخاج ال٨ٟغيَ:ى ٧ل بهخاط طَجي ؤصبي ؤو ٖلمي ؤو ٞجي ًىُىي ٖلى شخيء مً الابخ٩اع ؤو ؤلابضإ ؤلاوؿاوي ؤًا ٧اهذ َغٍ٣ت
الخٗبحر ٖىه ،ولظا ال ٌٗض بهخاظا ٨ٞغٍا ظم٘ ٖضص مً ؤلاهخاط الظي ًيؿب ٧ل ٖمل مىه ٖلى خضة بلى مال ٠مٗحن ،خُض ال
ٌٗض ظهض ناخب َظا الٗمل ٖىضثظ ؤن ً٩ىن ظمٗا وجغجِبا٦ ،ما ال ٌٗض بهخاظا ٨ٞغٍا اإلاٗلىماث ؤلازباعٍت الٗاصًت والىزاث٤
6
الغؾمُت وال٣ىاهحن واللىاثذ.
 1ناصر جنديل  ،تقنيات ومناىج البحث العلمي في العلوم السياسية واالجتماعية  ،اازائر ،ديواف ادلطبوعات ااامعية ،2005 ،ص ص .29-28
 2عمار عوادم ،مناىج البحث العلمي وتطبيقاتها في مجال العلوم القانونية واإلدارية ،اازائر ،ديواف ادلطبوعات اازائرية ،1987 ،ص.18
 3عبد الفتاح خضر ،أزمة البحث في العالم العربي،الرياض ،مكتب صالح احليعالف،ط ،1992 ،3ص.17
4

عبد القادر الشيخلي،البحث العلمي بين الحرية والمؤسسية ،عماف ،دار رلدالكم للنشر كالتوزيع،ط ،2001 ،1ص.17

 5خنلة كىبة  ،رعب السؤال وأزمة الفكر التربوي ،بًنكت ،مركز ادلطبوعات للتوزيع كالنشر ،2001 ،ص ص .93-92
 6عبد الفتاح خضر ،ادلرجع السابق،ص.15
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وجبؿُُا لهظا الخٗغًٍ ٠م ً٨ال٣ى ٫بن ؤلاهخاط ال٨ٟغي َى ٧ل ما ونل بلُه ؤي ٧اجب بٗض ظهض ٖ٣لي اؾخٛغ ١ػ٢خا َىٍال
ًمخض مً قهغ بلى ؾىىاث ختى ًىصٕ زمغة ظهضٍ في ٦خاب جدذ ٖىىان مٗحن ميؿىبا لىٟؿه ،وٖاصة ما ج٩ىن ؤؾباب
الاهخاظاث ال٨ٟغٍت جد ٤ُ٣اإلاىٟٗت الٗامت للمجخم٘ في ظاهب مً ظىاهب الخُاة ال٨ٟغٍت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت.
 -3ؤلابضإ :في اللٛت :ؤبضٖذ الصخيء:ازترٖخه ٖلى ٚحر مشا ٫ؾب، ٤واإلابضٕ َى :اإلايصخئ ؤو اإلادضر الظي لم ٌؿب٣ه ؤخض.ؤما
انُالخا ٣ٞض ازخل ٠الباخشىن خى ٫بُٖاء مٟهىم مىخض لهظا اإلاهُلر ،و٧ل باخض ًىٓغ بلُه مً ػاوٍت جسههه ،وٍمً٨
بٌٗاػ َظا الازخال ٝبلى ٦ثرة اإلاجاالث اإلاٗغُٞت التي حؿخسضم َظا اإلاٟهىم و٦ظا جباًً الخلُٟاث الش٣اُٞت والٗلمُت
للباخشحن،بياٞت بلى ؤلاًداءاث الُ٣مُت للمٟهىم طاجهٞ،دؿب ٢ىٖ ٫بض الٟخاح زًغ ًغي ؤن  « :ؤلابضإ ً٣هض به جل٪
ال٣ضعاث الظَىُت الٗالُت التي ًخم ً٨الصخو بىاؾُتها مً مض اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه بإ٩ٞاع ؤنُلت مخمحزة،وَى بهظا
اإلاٗجى مغاص ٝل٩لمت الابخ٩اع ،وجىن ٠ال٨ٟغة بإجها ببضاُٖت ظضًضة ولى ٧اهذ ٖىانغَا مىظىصة مً ٢بل،بط ال ًخهىع زل٤
ؤ٩ٞاع مً ٖضم ،و٢ض ًدمل ؤلابضإ في َُاجه هىٖا مً الهجىم ٖلى بٌٗ ألا٩ٞاع ال٣ضًمت...ولظا ٞاهه ًخُلب ُٞمً جهضع ٖىه
ألا٩ٞاع ؤلابضاُٖت الصجاٖت والش٣ت ل٩ي ًخدمل ٖبئ ما ٢ض جشحرٍ ؤ٩ٞاعٍ ؤلابضاُٖت مً مخاٖب ونٗىباث مً ظاهب ؤصخاب
1
الٗ٣ى ٫اإلاصخىهت بإ٩ٞاع ؾاب٣ت لها َاب٘ الاؾخ٣غاع»
وٍغي ألاؾخاط ؾلُان بلُٛث ؤن«:ؤلابضإ ؾمت بوؿاهُت وزهُهت بكغٍت،حٗ٨ـ خالت مً الاعج٣اء الظَجي والدؿامي
الٗ٣لي ججٗل الخ٨ٟحر البكغي ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى جدضي اإلاإلى،ٝوؤٖٓم خٟؼ إلاجاوػجه بلى الؿُاخت في ٖىالم مٛغٍت وٚغٍبت مً
2
ال ٌُٟؤلابضاعي اإلاصخىن بالكى ١بلى ال٨ما ٫والخى ١بلى اإلاشا.»٫
وٖلُه مهما حٗضصث اإلاٟاَُم ٞةن ؤلابضإ في هٓغها َى ونى ٫ؤلاوؿان بلى صعظت مً الىعي ال٨ٟغي ٧لما جىٞغث الكغوٍ
الٗلمُت مشلما ؤقاع بلحها الخٗغٍ ٠ألاو،٫واإلاخمشلت في الصجاٖت والش٣ت،وجدمل اإلاؿاولُت .وبهىعة ؤصَ ١ى هىٕ مً الخٟى١
ًء
الٗ٣لي بط َى الٗملُت التي جاصي بلى ابخ٩اع ؤ٩ٞاع ظضًضة ،مُٟضة وم٣بىلت اظخماُٖا ٖىض الخىُٟظ و ٖلُه ًم ً٨الخإُ٦ض ٖلى
ؤن ؤلابضإ ٖملُت ؤلاجُان بالجضًض  ،وعئٍت ما ال ًغاٍ آلازغون و ال٣ضعة ٖلى خل اإلاك٨الث بُغ ١ظضًضة.
زاهُا  :ؤؾباب جضهىع ؤلاهخاج ال٨ٟغي في الٗالم الٗغبي:
بٗض ٢غاءة مخإهُت في وا ٘٢البدض الٗلمي في الٗالم الٗغبي،والى٢ىٖ ٝلى ٖىاث ٤جسلٟه م٣اعهت بالضو ٫اإلاخ٣ضمت ًم٨ىىا ؤن
هدهغ ؤؾباب جغاظ٘ مؿخىي ؤلاهخاط ال٨ٟغي الٗغبي في الى٣اٍ آلاجُت:
 -1اعجباٍ ؤلاهخاج ال٨ٟغي بخىحهاث وؤًضلىحُاث ؾُاؾُت:اإلا٣هىص مً َظا الُغح َى ٣ٞضان الخغٍت ألا٧اصًمُت لضي
الباخض واعجباَه بإي جىظه ؾُاسخي ٢ض ً٩ىن وؾُلت ي ِٛالؾخهضاع ٦خاب مٗحن ًسضم جىظض مٗحن صون ٢ىاٖت مالٟه ،وفي
َظٍ الخالت٣ًٟ ،ض ال٩اجب و٦خابه مهضاُ٢خه الٗلمُت.وٖلى ؾبُل اإلاشا ٫بهخاط ٦خاب ًمضح هٓام ؾُاسخي مٗحن ،ؤو عثِـ ؤو
ؤمحر ؤو مل ٪صولت ما بهض٦ ٝؿب الُاٖت والىالء صون مغاٖاة للمىيىُٖت.
ول٣ض هبه ال٩اجب ٖبض ال٣اصع الكُسلى بلى َظٍ الىُ٣ت في ٢ىله ":ؤن خغٍت البدض الٗلمي مغجبُت بالىٓام الؿُاسخي
الؿاثض ،وؤن الؿلُت جً٘ الُ٣ىص ٖلى خغٍاث الباخض الٗلمي في اإلاجاالث الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت ،وان َظٍ اإلاجاالث ج٨ك٠
بؿهىلت ؤهماٍ الؿلُت وَغ ١الؿُُغة ٖلحهاٞ،ال٣ابًىن ٖلى الؿلُت ال ًخىظؿىن زُٟت مً هًغٍت ٞحزًاثُت ول٨جهم
 1عبد الفتاح خضر ،ادلرجع السابق ،ص ص .20-19

 2سلطاف بلغيث  ،واقع ثقافة البحث العلمي اإلبداعي في جامعات العالم العربي ،زلاضرة لطلبة قسم علم االجتماع جبامعة تبسة ،ص .2
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ٌكٗغون باوٗضام الاعجُاح مً ؤًت هٓغٍت ظضًضة في مجا ٫الاظخمإ ؤو ال٨ٟغ ؤو الش٣اٞت بطا ٧اهذ مخٗل٣ت ٖلى هدى مباقغ
بمىٓىمت ؤو بمخسظ ال٣غاع الؿُاسخي ،وبطا اؾخمغث الخ٩ىماث الٗغبُت في هٓغتها اإلاغٍبت للبدض الٗلمي والخُىع ٦ما َى
خانل في الى٢ذ الخايغ ٞان صوعٍ ؾُٓل ٖلى ما َى ٖلُه مغاوخا في م٩اهه"،1وهي طاث ؤلاقاعة ٖىض ٖبض الٟخاح زًغ
خُض ًغي ؤن َىاٖ ٥ىامل ؾُاؾُت طاث جإزحر واضر في جىظُه البدض الٗلمي،وبسانت بطا ٖمضث الضولت بلى التربُت
الؿُاؾُت ،وبض مباصت واججاَاث مُٗىت في ؤٖما ١الباخشحن،بُض ؤن ؾُُغة َظٍ اإلاباصت والاججاَاث ٖلى ؤطَان الباخشحن
2
ج٣ٟضَم ٢ضعا مً اإلاىيىُٖت الالػمت لؿالمت البدض الٗلمي.
وزالنت َظا الُغح ؤهه لً ً٩ىن َىا ٥بهخاط مٗغفي بطا ٣ٞضث خغٍت الخٗبحر،وبُ٣ذ خبِؿت صَالحز الؿُاؾت
ومكخ٣اتها،ألن الخغٍت الٗلمُت ألا٧اصًمُت في ؤلاهخاط ال٨ٟغي هي اإلاُٗاع ألاؾاسخي الظي ًمحز ؤلاهخاط الٗلمي ألا٧اصًمي ًٖ
الاهخاظاث ال٨ٟغٍت ألازغي.
 -2جغاح٘ وؿبت اإلا٣غوثُت:خؿب بٌٗ ؤلاخهاثُاث ألازحرة خى ٫وؿبت اإلا٣غوثُت في الٗالم الٗغبي ؤقاعث ؤن الٟغص الٗغبي
ً٣غا عب٘ نٟدت ٦خاب في الؿىت م٣اعهت بالٟغص الٛغبي الظي ً٣غؤ ما بحن 4بلى٦ 8خب في الؿىت ،وَظا ؤًًا مبرع لل٣ى ٫بإن
َىا ٥ؤػمت م٣غوثُت في الٗالم الٗغبي ،وؤٖخ٣ض ؤن مك٩لت اإلا٣غوثُت في صولىا الٗغبُت مغجبُت اعجباَا وزُ٣ا باإلاكا٧ل
الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت التي ًخسبِ ٞحها الٟغص الٗغبي مشل ال٣ٟغ والجىٕ والبُالت ،واؾدبضاص بٌٗ ؤهٓمت
الخ٨م الٗغبُت،وػٍاصة ٖلى َظٍ اإلاكا٧ل هجض ؾٗغ ال٨خاب ال ًدىاؾب م٘ مخىؾِ صزل الٟغص الٗغبي خُض ٌك٩ىا مً
اعجٟإ زمً ال٨خاب لظلَ ٪ى بغؤًه ال ًدخل م٩اهت ؤولُت في ؾلم اَخماماجه.
ًء
واهُال٢ا مً َظا الُغح هالخٔ ؤن ؤلاهخاط ال٨ٟغي الٗغبي ؤنبذ ً٣خهغ ٖلى انضع ٦خب مسخهغة ٖلى ق٩ل ٣ٞغاث ؤو
٦ما ؾمُتها (ٞاؾذ بى ،)fast book ٥و٢لت بهخاط ال٨خب اإلاٗم٣ت في خل اإلاكا٧ل اإلاخٗل٣ت بالٗالم الٗغبي مشال (مسخهغ جاعٍش
الجؼاثغ ،مدُاث في ً٢اًا مٗانغة ،ومًاث في جاعٍش ٦ظا ،وٚحرَا مً اإلاسخهغاث) ،وَظا في هٓغَم حؿهال لٗملُت ا٢خىاء
ٌ
ال٨خاب ٖىض الٟغص الٗغبي.ومً ظهت ؤزغي ؤنبذ الّ ٨خاب ًدؿىن بىىٕ مً ؤلاخباٍ والٟكل بطا ما خاولىا وكغ اهخاظاتهم
ال٨ٟغٍت ،ل٩ىن ؤنبدذ لضحهم ٢ىاٖت عاسخت ؤن ألامت التي ال ج٣غؤ ال حؿخد ٤وكغ ٦خاب.
 -3بهخاج ٨ٞغي لخد ٤ُ٣مهالر شخهُت:ل٣ض ٢غؤث الٗضًض مً ال٨خب ووظضث في م٣ضمتها ؤهه مً صوا ٘ٞوكغ َظٍ
اإلاالٟاث َى بزغاء اإلا٨خبت الٗغبُت واإلاؿاَمت في وكغ الش٣اٞتٚ،حر ؤهه في هٓغي ؤن َظٍ ال٨خب ال جغقى بلى اإلاؿخىي الٗلمي
الهاص ٝبل وظضث ؤن َظٍ ال٨خب ٧اهذ مىاؾباجُت ؤي ؤجها نضعث في بَاع خضر عٍاضخي ؤو ؾُاسخي ؤو ز٣افي،جٟخ٣غ بلى ؤصوى
قغوٍ البدض الٗلمي باؾخصىاء الباخشحن ألا٧اصًمُحن اإلاكهىص لهم بالٟ٨اءة في مجا ٫ؤلاهخاط الٗلمي،وبالخالي ٣ٞض جبحن لىا ؤهه
وعاء نضوع مشل َظٍ اإلاالٟاث اإلاىاؾباجُت الغبذ اإلاالي والكهغة ؤلاٖالمُت ،و٦ما ؤقاع اخض الؼمالء ألاؾاجظة ؤن ال٩اجب
الهاص ١الخ٣ُ٣ي ال ًماو٘ بطا بُ٘ ٦خابه بؿٗغ عمؼي ل٩ي حؿخُٟض مىه الٗ٣ى ٫اإلادبت لل٣غاءة ،ب٣ي ٖلى الىاقغًٍ ؤن ًخىٟ٢ىا
ّ
ّ
والظ ٫والخغمان مً ّ
الخٗلم
ًٖ مماعؾت لٗبت الخجاعة بال٨خاب ألهه لِـ عمؼا للثروة ب٣ضع ما َى عمؼ للشىعة ٖلى ال٣ٟغ
والاهٟخاح ٖلى الٗالم بٗ٣ل ؾلُم.

 1الشيخلي،ادلرجع السابق،ص.32
 2عبد الفتاح خضر ،ادلرجع السابق،ص.44
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 -4يٗ ٠الخ٨ىًٍ الٗلمي:ما ًلٟذ الىٓغ الُىم في وا ٘٢الىسبت الجامُٗت الٗغبُت ؤجها ؤنبدذ جٟخ٣غ بلى اإلاهضاُ٢ت الٗلمُت
في الخ٩ىًٍَ،ظا ال٣ى ٫هاب٘ مً ٢ىاٖتي ؤن زغٍجي الجامٗاث ؤنبدىا خبِسخي الخسهو،وال ًمل٩ىن ز٣اٞت الخسههاث
ألازغي،صخُذ ؤن الخسهو َى ؾمت الٗهغ الُىم ،لَ ً٨ظا الٗاث ٤ؤنبذ ًاع ١ال٨شحر مً زغٍجي الجامٗاث زانت في
مجاالث الخىُْ،٠وبطا ج٩لمىا ًٖ مضي ٢ضعة َظٍ الىسب في ٖملُت ؤلاهخاط ال٨ٟغيٞ ،ان بهخاظها ؾُ٩ىن خخما مدهىعا في
جسهههًٟ،خ٣غ بلى ز٣اٞت الخسههاث ألازغي،وَظا ما قاع بلُه ال٩اجب ٖبض الٟخذ زًغ في ٢ىله« :بإن زغٍجي الجامٗاث
في الٗالم الٗغبي الُىم ج٣خهغ ز٣اٞخه ٖلى بٌٗ اإلاٗغٞت الىٓغٍت ؤو الٗلمُت في مجا ٫الخسهو ،ِ٣ٞو٢ض ً٨خٟي باألنى٫
الٗامت للخسهو صون الخٗم ٤في ظؼثُاجه» ،1م٘ الٗلم ؤن ظل الُلبت الجامٗحن ؤنبدىا ًضعؾىن مً اظل الخهىٖ ٫لى
الىُ٣ت،ولِـ مً ؤظل جُىٍغ ٢ضعاتهم ؤلابضاُٖت ،وَىا هدؿاء ٫ما َى مٗض ٫الاهخاظاث ال٨ٟغٍت في الٗالم الٗغبي ٖىض َلبت
الجامٗت زال ٫مؼاولت صعاؾتهم؟ بالُب٘ ؤلاظابت ؾخ٩ىن  ، %1وَظٍ اليؿبت ؾاَمذ ٦شحرا في جغاظ٘ وؿبت ؤلاهخاط ال٨ٟغي
الٗغبي.
َظا باإلياٞت بلى ؤن الجامٗاث الٗغبُت التي لها الضوع الٟٗا ٫في بهخاط الىسب ال٨ٟغٍت الػلذ حُٛب ًٖ اإلاغاجب ألاولى في
ٞ،2015ال ظامٗت ٖغبُت واخضة مً يمً
جغجِب الجامٗاث الٗاإلاُت خؿب الترجِب الضولي"لجامٗاث وٍبىمترً٨ـ لؿىت
ؤًٞل 100ظامٗت في الٗالم ،باؾخصىاء صولتي ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت التي صاثما ً٩ىهان لهما
م٩ان في اإلاغاجب ما بٗض اإلائت،ولٗل مً ؤؾباب ب٣اء الجامٗاث الٗغبُت في طًل الترجِب َى يٗ ٠اإلاؿاَمت ؤلاهخاظُت ال٨ٟغٍت
لهُئت الخضعَـ في ؤلاهخاط اإلاٗغفي الٗالمي،ألهه ٌٗخبر اخض اإلاٗاًحر ألاؾاؾُت لخهيُ ٠الجامٗاث،ولٗل مىًَ الخلل ً٨مً في
اإلاىٓىمت الخٗلُمُت للجامٗاث الٗغبُت ،والتي البض مً مغاظٗتها ووي٘ بؾتراجُجُت مؿخ٣بلُت آهُت للجهىى بمؿخىاَا
الخ٩ىٍجي والخٗلُمي.
 -5اهخمام ماؾؿاث اليكغ الٗغبُت بالغبذ الخجاعي بضال مً جُىٍغ ؤلاهخاج ال٨ٟغي:اإلاٗغوٖ ٝىضها الُىم ؤن ٖال٢ت
الىاقغ بال٨خاب ٚالبا ما ج٩ىن ٖال٢ت ججاعٍت بِىما ًٟترى ؤجها ٖال٢ت ز٣اُٞتٞ،ال٨خاب ًىٓغ له ٦مجغص ؾلٗت جبإ وحكتري
ولِـ ٧ىؾُلت حٗلُمت وجغبىٍت،وَظٍ الىيُٗت ٢ض ال ً٩ىن الىاقغ صاثما َى اإلادؿبب ٞحها بهما هي هخاط للىيُٗت الٗامت
لل٨خاب في الٗالم الٗغبي٦،مشا ًٖ ٫صوع اليكغ في الجؼاثغ٣ً،ى ٫مدمض الُاهغ ٢غفي عثِـ ه٣ابت الىاقغًٍ الجؼاثغٍحن((بن
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 َظا 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.
وٖلُه هًم نىجىا بلى الباخشحن والى٣اص والٗلماء ،الظي ؤ٦ضوا في قهاصتهم ؤن بٌٗ الىاقغًٍ ال َض ٝلهم بال ظم٘ اإلاا٫
مهما ٧اهذ الىؾُلت٣ُٞ،بلىن لظل ٪ؤًت ٦خاباث ليكغَا مهما ٧اهذ ُ٢متها الٗلمُت واإلاهم ٖىضَم الٗىىان اإلاشحر،بل ؤن بٌٗ
َاالء ًغًٞىن ؤٖماٖ ٫لمُت الن ٖىاوٍجها ٚحر ظظابت ؤو ٚحر ججاعٍت،وًٞال ًٖ طلٞ ٪ان بٌٗ الىاقغًٍ ٌُٗضون َباٖت
2
بٌٗ اإلاالٟاث صون بطن ناخبها،وفي طل ٪اٖخضاء ناعر ٖلى خ٣ى ١ؤلاهخاط ال٨ٟغي.
 1عبد الفتاح خضر ،ادلرجع السابق ،ص.46
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٢ -6لت ؤلاهٟا ١الٗغبي ٖلى البدث الٗلمي:خؿب آزغ ج٣غٍغ ل٣ىاة الجؼاثغ الًٟاثُت خى ٫ؤؾباب جغاظ٘ ؤلاهخاط ال٨ٟغي في
الٗالم الٗغبيً ،ظ٦غ بإن «:الضو ٫الٗغبُت مجخمٗت جيخج ؾىىٍا ٦خابا واخضا ل٩ل 13ؤل ٠مىاًَ ٖغبي ،ما ً٨ك٣ٞ ًٖ ٠غ
مض ٘٢باإلهخاط اإلاٗغفي الٗغبي ،وطل ٪بطا ما ٢ىعن مشال بإإلااهُا التي جيخج ؾىىٍا ٦خابا ل٩ل ؾخماثت مىاًَ،ؤو بؾغاثُل التي
حؿاَم بـ %1في ؤلاهخاط الٗالمي مً اإلاٗاع ٝؤلاوؿاهُت»،1وفي صعاؾت إلادمض مؿٗض ًا٢ىث وعصث ؤلاخهاثُاث الخالُت:2
 جى ٤ٟالبلضان الٗغبُت ٖلى البدض الٗلمي ؤ٢ل مً %1مً مىاػهاتها الٗامت وبالخدضًض% 0,3مً صزلها ال٣ىمي
55000
ً يكغ ؾىىٍا مً البدىر في الٗالم الٗغبي ما ً٣اعب 15ؤل ٠بدض ،ؤي مٗض ٫ؤلاهخاظُت للباخض الىاخض مً ؤنل
باخض َى % 0,3وَظا ٌٗاص %10٫مً مٗضالث ؤلاهخاظُت في الضو ٫اإلاخ٣ضمت.
ً بل ٜؤلاهخاط الٗلمي للٗالم الٗغبي آلان % 72مً بهخاط بؾغاثُل وخضَا.
 ال جى ٤ٟؤي صولت ٖغبُت ٖلى البدض الٗلمي ؤ٦ثر مً% 0,2مً صزلها ال٣ىمي ٖلى البدض الٗلمي.
بطن في ْل َظٍ ؤلاخهاثُاث اإلا٣ضمت،هدؿاءَ :٫ل ًم ً٨ؤن جاصي َظٍ ؤلاخهاثُاث بلى بهخاط ٨ٞغي ٖغبي ٌؿاًغ بهخاط
الضو ٫الٛغبُت؟ بالُب٘ ال ًم ً٨جدٟ٢ ٤ُ٣ؼة ٖلمُت ما لم جخضاع ٥ألاهٓمت الٗغبُت الىي٘ بجضًت ،وحؿعى بلى ػٍاصة ؤلاهٟا١
ٖلى البدض الٗلمي،الن ٖضم ؤلاهٟاٌٗ ١جي يٗ ٠مؿخىي البدض الٗلمي ،واهدكاع ْاَغة هجغة ألاصمٛت مً الٗالم الٗغبي بلى
الضو ٫اإلاخ٣ضمت ،وَظٍ ٧اعزت ؤَلٖ ٤لحها الٗلماء" هؼٍ ٠اإلاش البكغي".
ُٚ -7اب اإلاىار الٗلمي في الجامٗاث الٗغبُت:ؤن اإلاىار الٗلمي في الجامٗاث الٗغبُت لِـ باإلاؿخىي اإلاىاؾب لدصجُ٘ ؤلاهخاط
وؤلابضإ الٗلميٞ ،الل٣اءاث ال٨ٟغٍت والٗلمُت بحن ؤًٖاء َُئت الخضعَـ طوي الازخهام الىاخض ج٩ىن هاصعة وهي ؤ٢ل مً
طلٖ ٪لى مؿخىي الجامٗاث الٗغبُت،خُض ًمُل ألاٚلبُت بلى الجهىص والبدىر الٟغصًت،3وٖلُه ٞان ٖضم جىٞغ اإلاىار الٗلمي
جض ٘ٞبالجامٗاث الٗغبُت بلى بهخاط بدىر َؼٍلت ال جسضم اإلاجخم٘ ،ؤبدار ٞؿُٟؿاثُت جغُُٗ٢ت ال جد ٤٣ؤَضاٞه ،ػٍاصة ٖلى
طل٣ٞ ٪ض ٚضث الازخالٞاث ال٨ٟغٍت بحن الباخشحن الهغاٖاث والخىا٢اث،وجدىلذ بٌٗ الجامٗاث الٗغبُت بلى جغاق ٤بٖالمي
ولٟٓي وظؿضي بحن مسخل ٠ؤًٖاء َُئت الخضعَـ ،بل حٗضي ألامغ بلى الُلبت وؤنبدىا ًىانغون ؤؾخاطتهم باؾم الجهىٍت
والُاثُٟت،وجدى ٫الخغم الجامعي،بلى خلبت للهغإ الؿُاسخي والُاثٟي،وبالخالي ؤُٖذ َظٍ الهغاٖاث ال٨ٟغٍت نىعة
٢اجمت وؾىصاوٍت ًٖ الىا ٘٢ألالُم واإلاغٍغ للجامٗاث الٗغبُت.
 -8ؤلاهخاج اإلاٗغفي الٗغبي مغهىن بالجىاثؼ الٗاإلاُت:في ْل اإلاٗى٢اث الؿالٟت الظ٦غ،ؤنبذ بٌٗ اإلا٨ٟغًٍ والباخشحن الٗغب
ًغَىىن بهخاظهم ال٨ٟغي ببٌٗ الجىاثؼ الؿىىٍت الٗاإلاُت التي حكغٖ ٝلحها الضو ٫الٛغبُت٦،جاثؼة هىبل لآلصاب،ؤو الخاعٍش،ؤو
الخ٣ى ١ؤو الؿالم..،وٚحرَا،و٢ض ص ٘ٞبال٨شحر مً اإلا٨ٟغًٍ بلى الخ٣غب بلى صواثغ َظٍ اإلااؾؿاث ل٨ؿب الىالء والُاٖت لها
زضمت أل٩ٞاعَا الخُٟت ،وبالخالي مً وظهت هٓغي وفي ٧ىالِـ الخهىٖ ٫لى مشل َظٌ الجىاثؼ ٢ض ًخجغص الباخض ؤو اإلا٨ٟغ
الٗغبي مً َىٍخه اإلاٗغُٞت الٗغبُت مً اظل الخهىٖ ٫لى ظاثؼة ٖاإلاُت.
1

تقرير قناة الجزيرة حول أسباب تراجع مستوى اإلنتاج الفكري في العالم العربي ،برنامج الواقع العريب، 2015/01/14،ينظر ادلوقع االلكرتكين األيت

: http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation
2

ىذه اإلحصائيات مت إرساذلا يل عن طريق موقع التواصل االجتماعي ( )facbookمن قبل الدكتور زلمد أبو طو رئيس قسم البحث العلمي جبامعة

القدس ادلفتوحة،بعنواف " إحصائيات مختصرة حول واقع البحث العلمي في العالم العربي" ،بتاريخ 13مارس .2011
 3الشيخلي ،ادلرجع السابق ،ص.23
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زالثا  :بٌٗ مٓاهغ جضهىع ؤلاهخاج ال٨ٟغي:
 -1الؿغ٢اث الٗلمُت (اللهىنُت الٗلمُت):الؿغ٢ت مً الهٟاث وألاٗٞا ٫التي خغمها هللا ؾبداهه وحٗالى ٖلى ؤلاوؿانٚ،حر
ؤن الؿغ٢ت اإلا٣هىصة في الهضص هي الؿغ٢ت التي اعجبُذ بمجا ٫الخإلُ ٠والابخ٩اع ،وٍم ً٨حٗغٞها ٖلى ؤجها الى٣ل والا٢خباؽ
مً مالٟاث صون ؤلاقاعة بلحها،ؤو الى٣ل بضون ؤلاقاعة بلى ال٣اثل،و٢ض اجسظث الؿغ٢ت الٗلمُت ٖضة نىع ٧لها جهب في زاهت
اللهىنُت وهي:
 الؿغ٢ت ال٩املت  :حٗخبر ؤزُغ الؿغ٢اث ال٨ٟغٍت،خُض ٌؿُى الؿاعٖ ١لى ؤ٩ٞاع الٛحر في اإلاٗجى واإلابجى صون ؤلاخالت بلى
 2012خى ٫ؾغ٢ت ٖلمُت لغؾالت
ناخبها ومً ألامشلت ٖلى طل ٪ما وكغجه ظغٍضة الكغو ١الجؼاثغٍت بخاعٍش 14ؤ٦خىبغ
ماظؿخحر بجامٗت باجىت بٗىىان" اإلاىهج الضٖىي في ٨ٞغ بضٌ٘ الؼمان ؾُٗض الىىعسخي مً زال ٫عؾاثله"٧،ان ٢ض ٦كٟها
الض٦خىع ؤخمض ِٖؿاوي الظي ٧ان مىا٢كا لهظٍ الغؾالت،خُض ؤو ٠٢مىا٢كتها ومى٘ الُالب مً ب٦ما ٫اإلاىا٢كت،و٢ا ٫بإهه
ال ًم ً٨الؿ٩ىث ٖما ونٟه باإلاهؼلت الٗلمُت،وػٍاصة ٖلى طل ٪ع ٘ٞق٩ىي بلى وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي بالجؼاثغ
1
الجساط ؤلاظغاءاث الٗ٣ابُت في خ٧ ٤ل مً ًشبذ جىعَه في ؾغ٢اث ٖلمُت.
 الؿغ٢ت الجؼثُت:ؾغ٢ت بٌٗ الٗباعاث ؤو مداولت صمجها بٛحرَا ختى ال ج٨ك ٠ؾغ٢تها.
 الؿغ٢ت ًٖ َغٍ ٤الترحمت  :وهي ؤن الباخض ٌٗمل ٖلى جغظمت بٌٗ ال٨خب ألاظىبُت الهامت التي ٌٗثر ٖلُه في الخاعط
2
وًٍ٘ اؾمه ٖلحها وٍدظ ٝجماما ؤؾماء ؤصخابها.
ول٣ض ؤعظ٘ ال٨شحر مً الباخشحن ؤؾباب َظٍ الٓاَغة بلى ُٚاب الىاػٕ الضًجي ،والعجؼ والخ٩اؾل الٗلمي،وخب الخىاٞـ في
٦ثرة اإلاالٟاث،و٦ظا بخؿاؽ الؿاع ١بإهه لً ً٨كٟه ؤخض بد٨م مىٗ٢ه وهٟىطٍ،و٢ض حؿاء ٫ألاؾخاط ٖاص ٫اإلااحض في هضوة
2008م ٢اثال:إلااطا الضو ٫الٗغبُت ؤ٦ثر
٨ٞغٍت خى" ٫الؿغ٢اث ال٨ٟغٍت" ٖلى َامل مٗغى الغٍاى الضولي لل٨خاب ؾىت
ًء
مىاَ ٤الٗالم ؾغ٢ت وازخالؾا؟وإلااطا هي بِئت زهبت للؿغ٢اث ألاصبُت؟ وَٗضص ؤؾباب طل ٪ب٣ىله":ؤوَ ٫ظٍ ألاؾباب
ًء
ًء
مؿحرجىا الخٗلُمُت مىظ اإلاغاخل ألاولى ٞاإلاٗلم ًُلب ٖمال ببضاُٖا مً الُالب ُٞى٧لىن به مً ًجُضٍ ؤما مً ًجتهض في ٦خابخه
ً٣ابل بالى٣ض والاػصعاء ،وفي اإلاغخلت الشاهىٍت والضعاؾاث الجامُٗت ًدتر ٝالُالب ؾغ٢ت البدىر والىاظباث اإلا٩ل ٠بها
لُٓهغ بمٓهغ ؤًٞل وؤعقى في هٓغ ألاؾاجظة ،وًٍُ ٠بإن الضاعؾحن زال ٫جل ٪اإلاغاخل حٗلمىا في بِئت تهمل ٦برًاث ألامىع
وجسلِ في جغجِب ألاولىٍاث ٞتر٦ؼ ٖلى ً٢اًا نٛحرة ٖلى خؿاب ً٢اًا ؤَم وؤ٦بر ب٨شحر ٧األماهت والهض ١والٗض ،٫باإلياٞت
بلى ؤن لٛت اإلاا ٫واإلاىهب هي اإلاؿُُغ ٖلى ؤمخىا الٗغبُت ٞال ًىظض جضا ٘ٞبحن ال٣ىي لخد ٤٣اإلاىاػهت الٗاصلت .و٦ظل ٪اإلاجخم٘
ًىٓغ للمضا ًٖ ٘ٞخ٣ه اإلاٗىىي بىٓغة صوهُت ٞاإلاجخم٘  -والخضًض لؤلؾخاط ٖاص - ٫عؤؽ مالي في اإلااصًاث واقترا٧ي في
ًء
اإلاٗىىٍاث .ومً ألاؾباب ؤًًا ؤن ال٨شحر ممً ُ٢ل ؤجهم ؾغ٢ىا وزبذ طلٖ ٪لحهم ال ًؼالىن في ظامٗاتهم وصخٟهم ً٣خاجىن مً
اإلاىاعص التي ؾغ٢ىَا .وٍتهم ألاؾخاط ٖاص ٫الىسب الكغُٖت وال٨ٟغٍت وؤلاٖالمُت بإن بُجها ٦شحرا مً اإلاؼوعًٍ مما ؾهل ل٩ل

1

فضيلة سلتارم " ،السطو على رسالة ماجستير بتواطؤ عميد كلية وأساتذة "،جريدة الشركؽ اليومي 14 ،أكتوبر  ،2014ينظر ادلوقع اإللكرتكين اآليت:

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/144549.html
2
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ؾاع ١ؤن ًضزل بُجهم صون ؤن ً٨ك.٠مً ؤؾباب ٦ثرة الؿغ٢اث ال٨ٟغٍت لضي الٗغب ٦ما ط٦غ ألاؾخاط ٖاص ٫بإن الٗغب
1
مهىوؾىن بالخبجُل وألاع٢ام لظا ٌؿٗىن بلحها بإي وؾُلت ٧اهذ".
ٖ -2ضم الخُ٣ض باإلاىيىُٖت ومىاهج البدث الٗلمي:اإلا٣هىص َىا َى ؤن ال٨شحر مً اإلاالٟاث لم جلتزم بالخُىاث الٗلمُت
التي ًدبٗها ؤي باخض في صعاؾت ؤًت ْاَغة مهما ٧ان هىٖها للىنى ٫بلى اإلاٗغٞت الُُ٣يُت،وصون ازخُاع اإلاىهج اإلاالثم
للضعاؾت،مما ًيخج ًٖ َظا ؤلازال ٫الٗلمي ُٚاب اإلاىيىُٖت وخًىع الظاجُت،وُٚاب الخىاشخي والهىامل لئلقاعة بلى اإلاغاظ٘
واإلاهاصع اإلاٗخمضة ،ختى ًخسُل لل٣اعت ؤن ألا٩ٞاع اإلاىظىصة في َظا ؤلاهخاط وحي هؼ ٫مً الؿماء ،و٧ل َظا ًدىافى م٘ مىهجُت
البدض الٗلمي.
عابٗا:خلى ٫م٣ترخت إلاٗالجت الٓاهغة :
ًم ً٨ا٢تراح خلىٖ ٫اظلت للخهضي إلاشل َظٍ الٓىاَغ ومداولت جُىٍغ ؤلاهخاط ال٨ٟغي الٗغبي في الى٣اٍ آلاجُت:
 جىٞحر الاؾخ٣غاع للباخض الٗغبي وحٗؼٍؼ الخغٍاث ألا٧اصًمُت وطل ٪بتر ٥ؤي باخض ٌٗبر ًٖ آعاثه ختى جهبذ آعاء
الباخشحن نغخا جيكض ُٞه الخ٣ُ٣ت.
 ب٢امت بظغاءاث عصُٖت يض الؿغ٢اث الٗلمُت.
 حٗؼٍؼ ؤظهؼة ع٢ابُت ٖلى مؿخىي صوع اليكغ للخض مً ْاَغة الغبذ الخجاعي ٖلى خؿاب وكغ الش٣اٞت.
 بوكاء ظهاػ ع٢ابي لخماًت اإلالُ٨ت الٟغصًت (ؤلاهخاط ال٨ٟغي)،وخماًت للبدض الٗلمي.
 الؼٍاصة في وؿبت ؤلاهٟا ١الٗغبي ٖلى البدض الٗلمي ا٢خىاٖا بإَمُت صوع الٗلم في خُاة اإلاجخمٗاث.
٣ً ى ٫ابً زلضون":بن الؿُاؾت بطا صزلذ ٖلى شخيء ؤٞؿضجه"،وٖلُه هإمل مً ٧ل الباخشحن جغ ٥جىظهاتهم الؿُاؾُت
وؤلاًضًىلىظُت والضًيُت ظاهبا،وحٛلُب البدض الٗلمي ٖلى اإلاىهب الؿُاسخي وٚحرٍ مً ؤلاٚغاءاث الؿُاؾُت.
زالنت وجىنُاث :
بٗض ٖغى وا ٘٢ؤلاهخاط ال٨ٟغي الٗغبي،واؾخٗغاى ؤَم ؤؾباب جضَىعٍ،م٘ الٟجىة ال٨بحرة بُيىا وبحن الضو ٫اإلاخ٣ضمت،جإ٦ض
لىا ؤن ْاَغة الؿغ٢اث الٗلمُت ،و٢لت ؤلاهٟا ١الٗغبي،وٖضم جىٞغ البِئت اإلاىاؾبت للباخض الٗغبي ٧اهذ وعاء جضوي مؿخىي
ؤلاهخاط الٗغبي،و٢خل عوح ؤلابضإ والابخ٩اع ؤمام اإلابضٖحن،وٖلُه ًم ً٨ال٣ىٖ ٫لى البلضان الٗغبُت الاَخمام بالبدض الٗلمي
ؤ٦ثر مً و٢ذ مطخى،وؤن ٌٗملىا ٖلى جد ٤ُ٣الخىنُاث آلاجُت :
 وي٘ بؾتراجُجُت للبدض الٗلمي جخالءم م٘ بؾتراجُجُت الخىمُت الش٣اُٞت اإلاخبٗت في الضو ٫الٗغبُت.
 زل ٤نىضو ١ه٣ضي للخٟ٨ل باالهخاظاث ال٨ٟغٍت للباخشحن بمسخل ٠جسههاتهم.
 الاَخمام بالباخض الٗغبي بخدؿحن ويٗه اإلااصي والاظخماعي ختى ًخٟغ ٙبك٩ل ٧امل لئلهخاط ال٨ٟغي.
 1عادؿ ادلاجد  ،بيئتنا التربوية تركز على صغائر األمور وتهمل القضايا الكبيرة ومن بينها السرقة الفكرية  ،ندكة فكرية حوؿ السرقات الفكرية،
الرياض.2008،
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٢اثمت اإلاغاح٘:
.2015
) ج٣غٍغ ٢ىاة الجؼٍغة خى ٫ؤؾباب جغاظ٘ مؿخىي ؤلاهخاط ال٨ٟغي في الٗالم الٗغبي،بغهامج الىا ٘٢الٗغبي/01/14،
) هانغ ظىضلي،ج٣ىُاث ومىاهج البدث الٗلمي في الٗلىم الؿُاؾُت والاحخماُٖت  ،الجؼاثغ ،صًىان اإلاُبىٖاث
.2005
الجامُٗت،
2001
 )3هسلت وَبت،عٖب الؿاا ٫وؤػمت ال٨ٟغ التربىي ،بحروث ،مغ٦ؼ اإلاُبىٖاث للخىػَ٘ واليكغ.،
.2014
ًُٞ )4لت مسخاعي"،الؿُى ٖلى عؾالت ماحؿخحر بخىاَا ٖمُض ٧لُت وؤؾاجظة "،ظغٍضة الكغو ١الُىمي 14،ؤ٦خىبغ
 )5ؾلُان بلُٛض ،وا ٘٢ز٣اٞت البدث الٗلمي ؤلابضاعي في حامٗاث الٗالم الٗغبي ،مدايغة لُلبت ٢ؿم ٖلم الاظخمإ
بجامٗت جبؿت.
ٖ )6اص ٫اإلااظض،بُئخىا التربىٍت جغ٦ؼ ٖلى نٛاثغ ألامىع وتهمل الً٣اًا ال٨بحرة ومً بُجها الؿغ٢ت ال٨ٟغٍت ،هضوة ٨ٞغٍت
.2008
خى ٫الؿغ٢اث ال٨ٟغٍت،الغٍاى،
.1992
) ٖبض الٟخاح زًغ،ؤػمت البدث في الٗالم الٗغبي،الغٍاى ،م٨خب نالح الخُجالن،3ٍ،
.2001
) ٖبض ال٣اصع الكُسلي،البدث الٗلمي بحن الخغٍت واإلااؾؿُتٖ ،مان ،صاع مجضالوي لليكغ والخىػَ٘،1ٍ،
ٖ )9ماص ؤخمض البرٚىسي،مدمىص ؤخمض ؤبى ؾمغة"،مك٨الث البدث الٗلمي في الٗالم الٗغبي"،مجلت الجامٗت ؤلاؾالمُتٕ،
.2007
 ،1133اإلاجلض،15ظىان
ٖ ) 0ماع ٖىاصي،مىاهج البدث الٗلمي وجُبُ٣اتها في مجا ٫الٗلىم ال٣اهىهُت وؤلاصاعٍت ،الجؼاثغ ،صًىان اإلاُبىٖاث
.1987
الجؼاثغٍت،
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جمثالث اإلاغاه ٤الجاهذ ًٖ نىعجه لضي آلازغ
صٖ.بض اللُُ٦ ٠ضاي٧/لُت ٖلىم التربُت الغباٍ (اإلاٛغب) ؤ.مدمض الخىف٧/لُت ٖلىم التربُت،الغباٍ (اإلاٛغب)

ملخو:
بن ٚاًت َظٍ الضعاؾت هي ال٨كَ ًٖ ٠بُٗت جمثالث اإلاغاه ٤الجاهذ ًٖ نىعجه لضي آلازغ ،والظي ًخمشل في مسخل٠
الٟاٖلحن الظًً ًضزل مٗهم اإلاغاَ ٤الجاهذ في بَاع ٖال٢اث مباقغة ومازغة في شخهِخه ،وفي مؿاع خُاجه ٩٦ل .وه٣هض
باآلزغ مً الىاخُت ؤلاظغاثُت ألاؾغة ،وظماٖت ألانض٢اء زم اإلاغبىن صازل مغا٦ؼ خماًت الُٟىلت باإلاٛغب.
و ٢ض ٦كٟذ الضعاؾت ٖلى ؤن جمشالث اإلاغاَ ٤الجاهذ ًٖ نىعجه لضي آلازغ جخإزغ بىىُٖت الخهاثو الىٟؿُت والاظخماُٖت
والٗالثُ٣ت التي جُب٘ ٖال٢ت الجاهذ بهاالء ،زهىنا بدؿب َبُٗت الخأػع والضٖم الظي مً اإلام ً٨ؤن ً٣ضمه ٧ل واخض مً
َاالء ؤزىاء ججغبت اإلاغاَ ٤الجاهذ صازل مغ٦ؼ خماًت الُٟىلت.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت:الخمشالث ،اإلاغاَ ٤الجاهذ ،الهىعة ،آلازغ (ألاؾغة ،ظماٖت ألانض٢اء ،اإلاغبي صازل مغ٦ؼ خماًت
الُٟىلت).
جمهُض :
بن ال٨ك ًٖ ٠آلُاث حك٩ل ؾلى ٥اإلاغاَ ٤في بَاع ٖال٢خه باآلزغ ل٣ي اَخماما مً َغ ٝالباخشحن ،ل ً٨مً مىٓىع ٌٗخبر
ؤن ٢غاثدىا لخهغٞاث آلازغ هي ٢غاءة مداًضة ،في خحن ان اإلاالخٓت الىاُٗ٢ت جا٦ض ؤن جىا٣ٞىا ؤو "نغاٖىا" م٘ آلازغًٍ ًدك٩ل
َب٣ا لُغ ١جإولُىا لخهغٞاتهم.
ٖلى َظا ألاؾاؽ ؾىٗمل ٖلى م٣اعبت َظٍ الىيُٗت مً زال ٫مضزل مٟاَُمي ًغج٨ؼ ٖلى مٟهىم الخمشالث باٖخباعَا وؿ٣ا
مً الُ٣م واإلاٟاَُم والؿلى٧اث اإلاغجبُت بؿماث ًدضص مٗاإلاها الىؾِ الاظخماعي(٦ )...ما ؤجها وؾاثِ بحن الصخو
والىيُٗت التي ًخىاظض صازلها خؿب  .1Moscoviciبن ما ًم ً٨اؾخيخاظه مً َظا الخدضًض َى ؤن ؾلى ٥ألاٞغاص بما ٞحهم
اإلاغاَ٣حن الجاهدحن ال ًيخج مباقغة اهُال٢ا مً الخٗامل م٘ الىيُٗاث الىاُٗ٢ت وقغوَها ،ول ً٨اهُال٢ا مً جإوٍلها ،ؤي
اهُال٢ا مً جمشلها جماقُا م٘ خاظاث وعٚباث مُٗىتً ٠ُ٨ٞ .خمشل بطن ،اإلاغاَ ٤الجاهذ نىعجه لضي آلازغ؟ وما َبُٗت جل٪
الخمشالث؟ وجخٟغٕ ًٖ َظٍ الدؿائالث ألاؾئلت الٟغُٖت الخالُت:
 ما َبُٗت جمشالث اإلاغاَ ٤الجاهذ ًٖ نىعجه لضي ألاؾغة؟ ما َبُٗت جمشالث اإلاغاَ ٤الجاهذ ًٖ نىعجه لضي ألانض٢اء؟ ما َبُٗت جمشالث اإلاغاَ ٤الجاهذ ًٖ نىعجه لضي اإلاغبي؟ .1جدضًضاث مٟاهُمُت :
Moscovici.S(1961). La psychanalyse son image et son public, Paris ,PUF ,Paris.
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 .1.2مٟهىم الخمثالث:
بن الخإَحر اإلاجهجي إلاٟهىم الخمشالث ًم٨ىىا مً جدضًض زانِخحن مغ٦ؼٍخحن .ألاولى حٗخبر الخمشالث ٖباعة ًٖ مًامحن
ومدخىٍاث مٗغُٞت ،بما طاث مغظُٗت ؾىؾُىلىظُت ٞدكتر ٥بظل ٪م٘ الخمشالث الجمُٗت 1في زهاثهها .وبما ج٩ىن َظٍ
اإلادخىٍاث طاث َبُٗت مٗغُٞت ؤو هٟؿُت ،وبظلًُ ٪ػى ٖلحها َاب٘ البىاء الخام بالٟغص .ؤما الخانُت الشاهُت للخمشالث
ٞخخجلى في ٧ىجها ٖملُت بٖاصة بهخاط للمٗاع ٝواإلاُُٗاث ،وَى هٟـ الُغح الظي جا٦ضٍ اإلا٣اعبت الؿُ٩ىمٗغُٞت،بدُض جهبذ
الخمشالث ٦باقي الٗملُاث الٗ٣لُت ألازغي ٧االهدباٍ وؤلاصعا...2٥
مً َظا اإلاىُل ٤ها٦ض ٖلى ؤن الخمشالث ٖباعة ًٖ مًامحن ومدخىٍاث مٗغُٞتٞ،الخمشالث َىا بطن.هي مسخل ٠ألا٩ٞاع
والاهُباٖاث والخهىعاث الٗامت ؤو الخانت خى ٫الخهاثو الىٟؿُت والجؿمُت والخٟاٖلُت واإلاٗغُٞت التي ًخبىاَا اإلاغاَ٤
الجاهذ خى ٫نىعجه ٦ما ًغاَا آلازغَ،ظا آلازغ اإلاخمشل في ألاؾغة وألانض٢اء واإلاغبي صازل مغ٦ؼ خماًت الُٟىلت ٦ما ؾيبحن
الخ٣ا.
 .2.2اإلاغاه ٤الجاهذ:
بن اإلا٣اعهت بحن اإلا٣اعباث الىٓغٍت التي جىاولذ مٟهىمي اإلاغاَ ٤والجىىح حٗ٨ـ مضي الازخال ٝوالخباًً الىاضر ُٞما
بُجها،هٓغا الزخال ٝاإلاىُل٣اث الىٓغٍت واإلاىهجُت التي جبىتها ٧ل م٣اعبت في مٗالجتها لهظٍ اإلاٟاَُم ،وٍم ً٨ببغاػ زالر
مىُل٣اث عثِؿُت في َظا الهضص ،ألاو ٫اعجبِ بالخهىع الؿُ٩ىلىجي للمغاَ ٤الجاهذ ،والشاوي اعجبِ بالخهىع
الؿىؾُىلىجي ،في خحن ؤن اإلاىُل ٤الشالض ًغج٨ؼ ٖلى مؿإلت الؿً ٞحربُها بمضي بغوػ الخهاثو الىٟؿُت والاظخماُٖت
اإلامحزة للمغاَ ٤الجاهذ.
بن َظٍ الٗىامل اإلاسخلٟت وما جٟغيه يغوعاث البدض اإلاىهجُت ًجٗلىا هدضص مٟهىم اإلاغاَ ٤الجاهذ مً زال ٫زهاثو
الؿً ؤوال ،خُض ًخدضص مخىؾِ الؿً في 12ؾىت بلى ٚاًت 18ؾىت ،وهي هٟـ الؿً التي ًىصٕ ٞحها الخضر الجاهذ مغ٦ؼ
خماًت الُٟىلت مً الىاخُت ال٣اهىهُت.3بط ًىصٕ ألاخضار اإلاغج٨بىن لجغاثم في مغا٦ؼ خماًت الُٟىلت بلى خضوص 18ؾىت وهي
ؾً اإلاؿاولُت الجىاثُت ال٩املت.
وبظلٞ ٪اإلاغاَ ٤الجاهذ َى٧ :ل ٞغص ًتراوح ؾىه ما بحن 12و 18ؾىت،وجم بًضاٖه بةخضي مغا٦ؼ خماًت الُٟىلت بؿبب اعج٩ابه
لجغٍمت مُٗىت.
 .2.3الهىعة:
ه٣هض بالهىعة مسخل ٠الاهُباٖاث والخهاثو التي ٌٗخ٣ض اإلاغاَ ٤الجاهذ ؤن آلازغ ًًٟحها ٖلى شخهِخه وٍجٗله ممحزة
له ،ؤما آلازغ ٞىدضصٍ بظغاثُا في ألاؾغة وألانض٢اء (ظماٖت الغٞا )١واإلاغبي صازل مغ٦ؼ خماًت الُٟىلت.

Émile Durkheim(1898), Représentations individuelles et représentations collectives.

 2أحرشاك ،كآخرين ( ،)2008سيكولوجية الطفل ،مقاربات معرفية ،ص. 13
 3ادلادة  :209سن الرشد القانوني  18سنة شمسية كاملة" مدكنة األسرة ،الباب الرابع  ،ص. 54-51
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 .2اإلا٣اعبت اإلاىهجُت اإلاٗخمضة:
هٓغا إلاا ًىٞغٍ اإلاىهج الىنٟي ؤلاخهاجي للباخض مً نىعة ص٣ُ٢ت ًٖ الٓاَغة اإلاضعوؾت باإلاؿاَمت في بًجاص ٖال٢اث
الترابِ والخإزحر ال٣اثمت بحن ٖىانغَا آزغها الاٖخماص ٖلُه في َظا البدض وطل ٪للمُُٗحن الخالُحن:
ألاوً ٫غجبِ ب٩ىن "الؿمت ألاؾاؾُت التي جمحز اإلا٣اعبت الىنُٟت هي ٢ضعتها ٖلى ؤن جمضها بهىعة ص٣ُ٢ت ًٖ ْاَغة ؤو مى٠٢
مٗحنٞ ،ىدً بطن ال هبدض بىاؾُخه ٖلى ال٨ك ًٖ ٠الٗال٢اث الؿببُت التي هي مً ازخهام اإلاىهج الخجغٍبي ،ول٨ىىا
هداو ٫الخٗغٖ ٝلى م٩ىهاث اإلاى،1"٠٢بياٞت ل٩ىن َظا اإلاىهج ًىٞغ بم٩اهُت ظم٘ ؤ٦بر وؤص٢ ١ضع مم ً٨مً البُاهاث
واإلاٗلىماث خى ٫الٓاَغة،وبالخالي الخم ً٨مً ؤلاخاَت بمسخل ٠ظىاهبها ٖ٨ـ اإلاىاهج الخجغٍبُت التي حؿعى للبدض ًٖ
ألاؾباب اإلاباقغة اإلاك٩لت للٓاَغة .وإلاا ه٩ىن ؤمام ْاَغة هٟؿُت اظخماُٖت ًهٗب مٗها بعظإ الٓىاَغ ألؾباب مباقغة
وزابخت ٖبر الؼمً واإلا٩ان ٞةن بم٩اهُت اؾخسضام اإلاىهج الخجغٍبي جب٣ى يئُلت.
واإلاُٗى الشاوي ًغجبِ بما ًىٞغٍ اإلاىهج الىنٟي مً ج٣ىُاث وؤؾالُب بخهاثُت جسو الٓاَغة التي ٌٗالجها الباخض بط ً٩ىن
بةم٩اهه اؾخٗما ٫ؤصواث مسخلٟت بدؿب َبُٗت بدشه ،وؤًًا بدؿب َبُٗت اإلاخٛحراث التي ٌكخٛل ٖلحها.
 .1.3ؤصاة الضعاؾت :
بٗض جدضًض مٟهىم آلازغ مً الىاخُت الاظغاثُت في ألاؾغة وألانض٢اء واإلاغبي صازل مغا٦ؼ خماًت الُٟىلت ٖملىا ٖلى خهغ
ؤعبٗت ؤبٗاص مدضصة لهىعة اإلاغاَ ٤الجاهذ .وهي البٗض اإلاٗغفي والبٗض الؿلى٧ي والبٗض الاهٟٗالي زم البٗض اإلاخٗل ٤باإلآهغ.
و٢ض جم جدضًضٖ 80باعة صالت ٖلى جمشالث اإلاغاَ ٤الجاهذ ًٖ نىعجه لضي آلازغ في اإلاغخلت ألاولى مً نُاٚت الاؾخبُان ،لُخم
ٖغيها بٗض طلٖ ٪لى زالزت مً اإلاد٨محن ،لِؿخ٣غ ازخُاع الباخض ٖلىٖ 60باعة وهي مىػٖت ٖلى الك٩ل الخالي:
ٖ 20باعة جسو بخمشالث اإلاغاَ ٤الجاهذ ًٖ نىعجه لضي ؤؾغجه.ٖ 20باعة جسو بخمشالث اإلاغاَ ٤الجاهذ ًٖ نىعجه لضي ظماٖت ؤ٢غاهه (ألانض٢اء).ٖ 20باعة جسو بخمشالث اإلاغاَ ٤الجاهذ ًٖ نىعجه لضي اإلاغبي صازل اإلاغ٦ؼ.وٍم ً٨جهيُٖ ٠باعاث الاؾخبُان بك٩ل ؤ٦ثر ويىخا ٧اآلحي:

Michele ROBERT(1982), Fondement et étapes de la recherche scientifique, p.42 .
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تمثالت المراىق الجانح عن
صورتو لدى اآلخر

تمثالتو عن صورتو لدى جماعة األقران

تمثالتو عن صورتو لدى األسرة

( 20عبارة)

( 20عبارة)

 5عبارات حوؿ ادلظهر

 5عبارات حوؿ ادلظهر

 5عبارات حوؿ السلوؾ

 5عبارات حوؿ السلوؾ

5عبارات حوؿ ااانب االنفعايل

5عبارات حوؿ ااانب االنفعايل

 5عبارات حوؿ ااانب ادلعريف

 5عبارات حوؿ ااانب ادلعريف

تمثالتو عن صورتو لدى
المربون داخل المركز
( 20عبارة)
 5عبارات حوؿ ادلظهر
 5عبارات حوؿ السلوؾ
5عبارات حوؿ ااانب االنفعايل

 5عبارات حوؿ ااانب ادلعريف

ل٣ض جم وي٘ زالر ازخُاعاث لئلظابت ٖلى ٣ٞغاث الاؾخبُان هي (صاثما ،ؤخُاها ،ؤبضا) .وٖىض جصخُذ اإلاُ٣اؽ ؤُُٖذ الضعظاث
( )1،2،3لل٣ٟغاث الاًجابُت وٖ٨ـ جغجُبها لل٣ٟغاث الؿلبُت (.)3،2،1
ؤما ًٖ ُُٟ٦ت خؿاب صعظت جمشالث اإلاغاَ ٤الجاهذ ًٖ نىعجه لضي آلازغ ٩ُٞىن مً زال ٫ظم٘ صعظاث ٣ٞغاث الاؾخبُان
بإ٦ملها لخمشل الضعظت ال٩لُت ،و٧لما ٧اهذ الضعظت ال٩لُت مغجٟٗت ٧ان طل ٪ماقغا ٖلى ؤن للمبدىر جمشالث اًجابُت ًٖ
نىعجه لضي آلازغ ،ؤما بطا ٧اهذ الضعظت ال٩لُت مىسًٟت ٞةن طلً ٪ضٖ ٫لى ؤن للمبدىر جمشالث ؾلبُت ًٖ نىعجه لضي
آلازغ.
 )120صعظت،
٦ )180إٖلى صعظت ،و(٦ )60إصوى صعظت ،وبمخىؾِ م٣ضاعٍ (
وج٣ضع صعظاث الاؾخبُان في نىعجه الجهاثُت بحن (
والظي ًمشل اإلاخىؾِ الاٞتراضخي لضعظاث الاؾخبُانٞ ،ةطا خهل اإلابدىر ٖلى صعظت ؤٖلى مً اإلاخىؾِ ٞةن لضًه جمشالث
اًجابُت ًٖ نىعجه لضي آلازغ ،وبطا ما خهل اإلابدىر ٖلى صعظت ؤ٢ل مً اإلاخىؾِ ٞةن لضًه جمشالث ؾلبُت ًٖ نىعجه
لضي آلازغ.
وباليؿبت لخدضًض جمشالث اإلابدىزحن (الجؼثُت) خى ٫نىعتهم لضي آلازغ (ألانض٢اء ،اإلاغبي ،ألاؾغة) ٞةن الضعظت الٗلُا ل٩ل
ظؼء هي 60=3×20والتي جضٖ ٫لى جمشالث اإلابدىر ؤلاًجابُت ًٖ نىعجه لضي آلازغ (اإلاغبي ،ألاؾغة ،ألانض٢اء) في خحن ؤن
الضعظت الضهُا ل٩ل ظؼء هي 20=1×20واإلاخىؾِ الاٞتراضخي ل٩ل ظؼء مً الاؾخبُان َى. 40=2×20
ُٖ .2.3ىت الضعاؾت:
جخ٩ىن ُٖىت الضعاؾت مً 50خضر ظاهذ مً الظ٧ىع وؤلاهار ًتراوح ؾجهم ما بحن 12و 18ؾىت ،والظًً جم بًضاٖهم في ؤخض
 16.14في خحن ؤن
مغا٦ؼ خماًت الُٟىلت العج٩ابهم ؤٖما ٫مسالٟت لل٣اهىن .وٍخدضص مخىؾِ الؿً لضي ؤٞغاص الُٗىت في
ؤٖماعَم جتراوح بحن 15و 17ؾىت ،ما ًجٗل ؤٞغاصٍ ٌِٗكىن ؤوط الخٛحراث والخدىالث اإلاغجبُت بمغخلت اإلاغاَ٣ت.
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وهضعط في الجضاو ٫الخالُت زهاثو الُٗىت:
الؿً

اليؿبت

الٗضص

15

13

26%

16

17

34%

17

20

40%
100%

اإلاجمىٕ 50
حضوً :1٫ىضر زهاثو الُٗىت خؿب ؾً ؤٞغاصها

الٗضص اليؿبت

الجيـ
ط٦غ

26

52%

ؤهثى

24

48%

اإلاجمىٕ

50

100%

حضوً :2٫ىضر زهاثو ُٖىت البدث خؿب حيـ ؤٞغاصها
اإلاؿخىي
الضعاسخي

الٗضص

اليؿبت

ابخضاجي

13

34%

اٖضاصي

28

56%

زاهىي

05

10%

اإلاجمىٕ

50

100%

حضوً :3٫ىضر اإلاؿخىي الضعاسخي ألٞغاص الُٗىت
اإلاسالٟت

الٗضص

اليؿبت

ويُٗت نٗبت

13

26%
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الخٗاَي للمسضعاث 19

38%

الًغب والجغح

18

36%

اإلاجمىٕ

50

100%

حضوً :4٫ىضر زهاثو الُٗىت خؿب اإلاسالٟت اإلاغج٨بت
هالخٔ مً زال ٫اإلاُُاث اإلابِىت في الجضاو ٫ؤٖالٍ ؤن مُُٗاث الُٗىت جخمحز بدىىٕ وازخال ٝزهاثهها ؾىاء جل ٪اإلاغجبُت
بظاث الجاهذ (الؿً ،الجيـ ،اإلاؿخىي الضعاسخي )...ؤو اإلاغجبُت بالٗىامل ألاؾغٍت والاظخماُٖت اإلادُُت به (الخالت الٗاثلُت).
 .3جمثالث اإلاغاه ٤الجاهذ ًٖ نىعجه لضي آلازغ:
حؿاَم الخمشالث ٦مًامحن ومدخىٍاث مٗغُٞت في جىظُه ؾلى ٥الٟغص هدى طاجه وهدى آلازغ ،ولٗل َظٍ الىيُٗت جبرػ ؤ٦ثر
لضي اإلاغاَ٣حن الجاهدحن هٓغا لُبُٗت اإلاغخلت التي ٌِٗكىجها بما جخمحز به مً ْغو ٝجىاظضَم صازل مغا٦ؼ خماًت الُٟىلت،
وابخٗاصَم ًٖ الٗال٢اث الُبُُٗت التي ًلؼم جىاظضَم ٞحها صازل الًٟاء ألاؾغي والاظخماعي الظي ًيخمىن بلُه ،هٓغا ل٩ىن
"ألاؾغة حك٩ل الىُ٦ل الؿُ٩ىلىجي للمجخم٘" 1بن َظٍ الىيُٗت جٟغى ٖلحهم همُا ظضًضا مً الِٗل والخٟاٖل في بَاع
ٖال٢اث ظضًضة ومسخلٟت جغجبِ بٓهىع صوع ٞاٖلحن ظضص ٧اإلاغبي الظي ًلٗب صوع عمؼٍت الؿلُت ألابىٍت بمسخل ٠ججلُاتها،
ألهه ًد ٤٣اخخُاظاث اإلاغاَ ،٤وَؿهغ ٖلى عٖاًخه مً زال ٫الخضماث اإلا٣ضمت له ،وخماًخه مً ٧ل اٖخضاء مدخمل مً َغٝ
(ألا٢ىٍاء) صازل الجماٖت .وَظا ما ًجٗله ً٣ىم بىٟـ وُْٟت ألاؾغة ،ألن "٧ل ؤؾغة ج٣ىم في خ٣ُ٣ت ألامغ ٖلى بقبإ مجمىٕ
خاظاث الٟغص الٛظاثُت والٗاَُٟت والظَىُت والاظخماُٖت في آن واخض بهُٛت حؿمذ لها ؤن حؿخُٗض ٢ىتها وم٩اهتها وؾلُتها
ٖلُه" 2بياٞت بلى ٧ىن َظا الًٟاء ًٟغى ٖلى َاالء اإلاغاَ٣حن الجاهدحن ٖال٢اث نضا٢ت ظضًضة مبيُت ٖلى ؤؾـ مسخلٟت
ًٖ جل ٪التي ٧اهذ ؾاثضة ؾاب٣ا في ْل ظى الخغٍت صازل الًٟاء الاظخماعي الظي ٧اهىا ًيخمىن بلُه ،زهىنا وؤن "ٖال٢اث
اإلاغاَ٣حن جيكإ بؿهىلت وٍلٗب الخجاوع اإلا٩اوي والدكابه الضوع ألاؾاسخي ٞحها٦ ،ما جيخهي الٗال٢اث بالؿهىلت هٟؿها" 3وبظل٪
ٞخىاظض اإلاغاَ٣حن الجاهدحن صازل مغ٦ؼ خماًت الُٟىلت وحكابههم في مجمىٖت مً الخهاثو واإلامحزاث ججٗلهم ًيكئىن
ٖال٢اث نضا٢ت ؤو ٖلى ألا٢ل ب٢امت جدالٟاث إلاىاظهت ما ٢ض ٌٗتريهم مً مك٨الث م٘ ػمالئهم صازل اإلاغ٦ؼ ،ألن "َىا٥
زهاثو ٖامت للكباب هابٗت مً الٟئت الٗمغٍت واَخماماتها ( )...الخدىالث الجؿمُت والىٟؿُت والٗ٣لُت والٗاَُٟت
والٗالثُ٣ت .والُمىخاث وألاخالم ،وخب اإلاٛامغة والبدض ًٖ ؤلازاعة والخٟخذ ٖلى صخب الخُاة وخُىٍتها واهُال٢ها". 4
٦ما ؤن ويُٗت اإلاغاَ٣حن صازل مغ٦ؼ خماًت الُٟىلت بمسخل ٠زهاثهه وممحزاجه الاصاعٍت ًجٗلهم ؤمام ٖال٢ت مباقغة م٘
اإلامشل اإلاباقغ لخل ٪الؿلُت وَى اإلاغبي ،مما ًٟغى ٖلحهم الضزى ٫في بَاع ٖال٢ت جىًبِ للىيُٗت التي ًخىاظض صازلها ٧ل
ٖىهغ ٞاٖل (اإلاغبي ،اإلاغاَ ٤الجاهذ).
 1اريك فركـ ،الخوف من الحرية ،ترمجة رلاىد عبد ادلنعم رلاىد ،لبناف ،1972 ،ص.228
 2زىًن حطب ،السلطة األبوية والشباب ،االدناء العريب ،لبناف.1978 ،
 3أسامة سعد أبو سريع ( ،)1993الصداقة من منظور علم النفس،ص.29
 4مصطفى حعازم ،اإلنسان المهدور ،ادلركز الثقايف العريب ،لبناف،2006 ،ص.204
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و٢ض ؤبغػث الىخاثج اإلادهل ٖلحها بٗض ججمُ٘ اإلاُُٗاث ٖلى مؿخىي َبُٗت جمشالث اإلاغاَ٣حن الجاهدحن ًٖ نىعتهم لضي
آلازغ ؤن َظٍ الخمشالث جىخى في مجملها ألن ج٩ىن بًجابُت ،خُض ٖبر  74%مً ؤٞغاص الُٗىت ًٖ جمشالث بًجابُت ًٖ نىعتهم
لضي ألاؾغة و  92%مً ؤٞغاص الُٗىت ٖبروا ًٖ جمشالث بًجابُت ًٖ نىعتهم لضي ألانض٢اء٦ ،ما ٖبر ؤًًا  90%مً ؤٞغاص
الُٗىت ًٖ جمشالث بًجابُت ًٖ نىعتهم لضي اإلاغبي ،وَى ما ٌٗبر ًٖ اججاٍ اإلاغبي بلى جبجي مجمىٖت مً الخهىعاث الاًجابُت
خى ٫ما ٌك٩ل مٟهىم آلازغ لضًىا في َظا البدض.
ًغجبِ َظا الىىٕ مً الخمشالث باخخٟاّ اإلاغاَ٣حن الجاهدحن بمجمىٖت مً الخبراث التي لها ٖال٢ت بمايحهم م٘ ألاؾغة،
وبالخالي ٞةن الخمشل الظي ج٣ضمه َظٍ الٟئت مً الُٗىت ًغجبِ بسبراث الُٟىلت "اإلاخٗل٣ت بمماعؾاث الىالضًً الُىمُت
ومىاٟ٢هما الؿلىُ٦ت ججاٍ الُٟل ٢هض جإَحرٍ وجىظحهه ،وبمضاصٍ بمسخل ٠اإلاٗاع ٝوالخبراث والىماطط والخهغٞاث والُ٣م
والاججاَاث الالػمت إلاىاظهت مكا٧ل الخُاة في قتى مٓاَغَا ومسخل ٠مجاالتها"َ 1ظٍ الخبراث التي ج٩ىن في ٚالبها طاث َاب٘
بًجابي مً هاخُت،ومً هاخُت ؤزغي ٞةن ٞئت اإلاغاَ٣حن الجاهدحن الظًً حِٗل ؤؾغَم في خالت َبُُٗت (خالت ػواط)
ؾدؿاَم ويُٗتها جل ٪في اهخٓام ػٍاعتهم للمغاَ ٤الجاهذ صازل مغ٦ؼ خماًت الُٟىلت ،وبظلٞ ٪ةن جل ٪الٗال٢ت التي جيخٓم
ما بحن اإلاغاَ ٤واؾغجه زالٞ ٫ترة جىاظضٍ صازل مغ٦ؼ خماًت الُٟىلت ً٩ىن لها صوع ؤؾاسخي ٖلى مؿخىي نُاٚخه لخمشالث
بًجابُت ًٖ نىعجه لضي ألاؾغة ب٩ىجها مؿخمغة في ج٣ضًم الضٖم الىٟسخي والاظخماعي له زهىنا وؤن "٧ل ٞغص ٌِٗل ٞترة
لِؿذ ٌؿحرة مً خاجه صازل الؿغة .ومً زم ٞةجها مهضع ٧ل الخبراث والخجاعب التي جخ٩ىن لضي َظا ألازحر والتي حٗمل صوما
ٖلى الخإزحر ٖلُه وجىمُِ ؾلى٦ه وصٗٞه باججاٍ ما ،بياٞت ٚلى ؤن زبراث ؤلاوؿان اإلاب٨غة صازل ألاؾغة جازغ ٖلى بصعا٦ه
لؤلمىع ،وجدضص مً زم ؤؾلىب حٗامله م٘ ألاخضار وجُُ٣مها" 2و جخٗؼػ َظٍ الىيُٗت مً زال٧ ٫ىن الظًً لضحهم مؿخىي
زاهىي ًيخمىن ألؾغ في خالت َبُُٗت (خالت ػواط) ،بمٗجى ؤن َظٍ الٟئت جخمحز باعجٟإ مؿخىاَا الضعاسخي وَى ما ًم٨جها مً
ال٣ضعة ؤ٦ثر ٖلى اإلاؿاَمت في جظلُل نٗىباث الخُاة امامها .طل ٪ؤن امخال ٥مؿخىي صعاسخي مغجً ٟ٘م ً٨ألاٞغاص مً ال٣غاءة
ومً "اؾخٗاصة ز٣تهم بإهٟؿهم وج٩ىًٍ نىعة بًجابُت ًٖ طاتهم وؤن ًدترمىا آلازغًٍ" 3وَى هٟـ ما ؤبغػجه مِكُل بىحي 4مً
زال ٫جإُ٦ضَا ٖلى ؤن حٗىط الجاهدحن ٖلى ال٣غاءة واإلاُالٗت ؾاٖضَم ٖلى ا٦دكا ٝطاتهم٦ ،ما ٞخذ ؤمامهم الُغٍ ٤للخٗغٝ
ٖلى مجخمٗاث ظضًضة لها ٖاصاث وؤ٩ٞاع وج٣الُض مسخلٟت .وبالخالي ؾاٖضَم ٖلى ج٣بل آلازغًٍ واخترامهم عٚم ازخالٞهم
ٖجهم ،ومغص طل ٪بلى ؤن ٗٞل ال٣غاءة ٌؿاَم في اهٟخاح الٟغص وحٗغٞه ٖلى ٖىالم ؤزغي مسخلٟت وظضًضة.
جغجبِ بطن الخمشالث الاًجابُت لضي اإلاغاَ ٤الجاهذ ًٖ نىعجه لضي ألاؾغة بمجمىٖت مً الٗىامل جخجلى في صوع الخبراث
اإلاايُت م٘ ألاؾغة وفي اعجٟإ مؿخىاَم الضعاسخي ،ومؿاَمخه في جمُ٨جهم مً ال٣ضعة ٖلى بصعا ٥ألاصواع التي ج٣ىم بها ألاؾغة
مً ؤظلهم ،ل ً٨باإلا٣ابل ٞةن خًىع وؿبت مهمت مً اإلاغاَ٣حن الجاهدحن الظًً لضحهم جمشالث ؾلبُت ًٖ نىعتهم لضي
ؤؾغَم ًضٗٞىا بلى يغوعة الخإ٦ض مً ؤن ُٚاب الخبراث الاًجابُت ؤو يٟٗها في بَاع الٗال٢ت م٘ ألاؾغة ًض ٘ٞبلى جبجي جل٪
الخمشالث الؿلبُت زهىنا وان وؿبت ألاؾغ اإلا٨٨ٟت (خالت َال ١ؤو اهٟها )٫التي ًيخمي بلحها ؤٞغاص الُٗىت جبل ٜوؿبت مهمت.

 1أحرشاك الغايل ،الطفل بين األسرة والمدرسة ،مطبعة النعاح ااديدة ،الدارالبيضاء ،ص. 14

J-P. Hogue, L’homme et l’organisation, Monterial, 1980, P.65 .

 3زلمد عباس نورالدين ،انحراف األطفال والشباب ،شركة النشر كالتوزيع ادلدارس ،الدارالبيضاء ،ص. 158
 4ادلرجع نفسو ،ص.158.
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٦ما ًبرػ لضًىا مً زال ٫هخاثج البدض خًىع جمشالث بًجابُت لضي اإلاغاَ٣حن الجاهدحن ًٖ نىعتهم لضي ألانض٢اء خُض
بلٛذ وؿبت الظًً ٖبروا ًٖ َظا الىىٕ مً الخمشالث  ،92%وجضَ ٫ظٍ الىيُٗت في بخضي ظىاهبها ٖلى ؤن َبُٗت الٗال٢ت
ال٣اثمت ما بحن اإلاغاَ٣حن الجاهدحن م٘ ؤنض٢ائهم ؾىاء الظًً ًخىاظضون مٗهم صازل مغ٦ؼ خماًت الُٟىلت ؤو زاعظه،هي
ٖال٢ت جيبجي ٖلى الخأػع واإلاؿاهضة (ٖلى ألا٢ل مً الىاخُت اإلاٗغُٞت والؿُ٩ىلىظُت) ،ألهه ٚالبا ما ً٩ىن "الجىىح باليؿبت لهم
ْاَغة ما٢خت ومغجبُت بٗملُت الخيكئت الاظخماُٖت وبالخٗلم الاظخماعي،ولخىيُذ طل ٪ؤ٦ثر وكحر بلى ؤن اإلاغاَ٣ت هي ؤؾاؾا
مغخلت ًخٗلم ٞحها الٟغص ً ٠ُ٦ا٦ض َىٍخه.وَظٍ الهىٍت لِؿذ  ِ٣ٞشخهُت ،بل جغجبِ ؤًًا باألصواع اإلاخٗل٣ت بالظ٧ىعة
وألاهىزت" 1وجيكإ َظٍ الٗال٢ت -بما ٞحها جمشالتهم ًٖ نىعتهم لضي بًٗهم البٌٗ -بالىٓغ ل٩ىجهم ٌِٗكىن هٟـ زهاثو
مغخلت اإلاغاَ٣ت ب٩ل ما جدؿم به مً خاظاث وعٚباث زانت ًضع٧ىجها ُٞما بُجهم بك٩ل واضر ،في خحن ٢ض جىاظه هٟـ
خاظاتهم وعٚباتهم جل ٪بىىٕ مً الاػصعاء مً َغ ٝآلازغًٍ ،وَى ما ًضٗٞهم "لخغ ١ال٣اهىن بٛاًت مؿاءلت الغاقضًً الظًً
ًًٗىن ٢ىاٖض لؿلى٦ه ًٖ مضي مهضاُ٢ت جل ٪ال٣ىاٖض في ؤؾؿها ومبرعاتها وَغٍ٣ت جُبُ٣ها" 2وَظٍ الىيُٗت بضوعَا
جضٗٞهم بلى جبجي هىٕ مً الؿلى ٥الىا٢عي ؤو الؿُ٩ىلىجي ؤو اإلاٗغفي ال٣اثم ٖلى الخأػع اإلاخباص ٫بالىٓغ لُبُٗت الىيُٗت
ال٣اهىهُت التي ٌِٗكىجها ،زهىنا باليؿبت لٟئت اإلاغاَ٣حن الجاهدحن الظًً ًلؼمهم ج٣ضًم الضٖم اإلاخباص ٫لبًٗهم البٌٗ
إلاىاظهت يىابِ الؿلُت التي ًسًٗىن لها صازل مغ٦ؼ خماًت الُٟىلت ،وؤًًا للخس ٠ُٟمً خاظاتهم الىٟؿُت
والاظخماُٖت بؿبب ٢لت ؤو ُٚاب الضٖم اإلا٣ضم مً َغ ٝألاؾغة .وَؿاَم في جىمُت َظا الىىٕ مً الخ٩امل والخأػع ؤ٦ثر بحن
اإلاغاَ٣حن الجاهدحن زهاثو الؿً والجيـ التي ًخمحزون بهاٞ .خ٣اعبهم في الؿً وجىاظضَم م٘ ظماٖت مً هٟـ الجيـ
ًىٞغ بم٩اهُت البىح ؤ٦ثر ُٞما بُجهم خى ٫ما ًسالجهم مً ؤ٩ٞاع وجهىعاث ومكاٖغ بُٗضا ًٖ اًت ؾلُىٍت ،وَظا ًدُذ لهم
ٞغنت الخىاع وجإُ٦ض الظاث والش٣ت بالىٟـٖ 3لى الٗ٨ـ مما بطا ٧ان ظيـ ؤٞغاص الُٗىت مسخلٟا صازل مغ٦ؼ خماًت الُٟىلت
الظي ًخىاظضون ُٞه ،بدُض ؤهه ؾُدض مً بم٩اهُت وٗٞالُت الخىانل الخغ واإلاىٟخذ ؤ٦ثر بحن اإلاغاَ٣حن الجاهدحن.
٦ما جخإزغ جمشالث اإلاغاَ٣حن الجاهدحن ًٖ نىعتهم لضي آلازغ بُبُٗت جمشالتهم الاًجابُت ًٖ نىعتهم لضي اإلاغبي خُض
ٖبرث وؿبت  90%مً ؤٞغاص الُٗىت ًٖ جمشالث بًجابُت ًٖ نىعتهم لضي اإلاغبي صازل مغ٦ؼ خماًت الُٟىلت ،ب٩ىهه ًلٗب
مجمىٖت مً ألاصواع في بَاع ٖال٢خه باإلاغاَ٣حن الجاهدحن ،ولٗل َظٍ ألاصواع ج٣ىم في مجملها ٖلى ٞهم مسخل ٠خاظاث
وزهاثو اإلاغاَ ٤الجاهذ هٓغا للخ٩ىًٍ الظي جل٣اٍ اإلاغبي في َظا اإلاجا ٫وهٓغا للخبرة التي ًخىٞغ ٖلحها ٖلى مؿخىي ُُٟ٦ت
الخٗامل وجضبحر اإلاىا ٠٢صازل مغ٦ؼ خماًت الُٟىلت.
بن َظٍ الىيُٗت اإلاٗغُٞت والؿلىُ٦ت والؿلُت التي ًخىٞغ ٖلحها اإلاغبي ،جم٨ىه مً الخد٨م في آلُاث الخٗامل وجدضًض نُٜ
الؿلى ٥اإلام ً٨م٘ اإلاغاَ٣حن الجاهدحن ،خؿب زهاثو ٧ل واخض مجهم ،وؤًًا خؿب الؿلى ٥آلاوي الظي ً٣ىمىن به
صازل اإلاغ٦ؼ .ولٗل الخٗامل الاوؿاوي وٖضم الخىُ٣و مً شخهُاث اإلاغاَ٣حن الجاهدحن مً بحن ألاَضا ٝالتي ٌٗمل اإلاغبىن
ٖلى جد٣ُ٣ها صازل اإلاغ٦ؼ وَى ما ٢ض ًازغ في َبُٗت جمشالث اإلاغاَ٣حن الجاهدحن للمغبي بإن ج٩ىن في ؤٚلبها بًجابُت.
بطا ما اؾخدًغها ويُٗت اإلاغاَ٣حن الجاهدحن الظًً ًخىاظضون بُٗضا ًٖ اؾغَم ؾىاء باليؿبت للظًً جىظض ؤؾغَم في خالت
ج ٪٨ٟبؿبب الُال ١ؤو الاهٟها،٫ؤو باليؿبت للظًً جىظض ؤؾغَم في خالت ػواط بالىٓغ لخىاظض ؤبىائهم صازل مغا٦ؼ خماًت
 1زلمد كداح كآخركف ،الشباب المغربي في أفق القرن  ،20منشورات كلية اآلداب الرباط ،ص. 82
 2زلمد كداح كآخركف ،ادلرجع السابق ،ص.83
 3احنراؼ األطفاؿ كالشباب ،مرجع سابق ،ص.89
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الُٟىلتٞ ،ةن ما ًم ً٨اؾخدًاعٍ في َظٍ الخالت َى ُٚاب صوع ألاب وألام ،وبظلٞ ٪اإلاغبي ؤو اإلاغبُت صازل اإلاغ٦ؼ ً٣ىمان
بجاهب مً َظا الضوع في ٖال٢تهما باإلاغاَ٣حن الجاهدحن ،وَى ما ًجٗلهما مىيىٖا إلؾ٣اَاث هٟؿُت القٗىعٍت ،وبطا ما
ٖلمىا ؤن وؿبت ٦بحرة مجهم ٖبروا ًٖ جمشالث بًجابُت ًٖ نىعتهم لضي ألاؾغة ٞةن بؾ٣اٍ جمشالتهم جلٖ ٪لى اإلاغبي ؾخ٩ىن
بًجابُت ،الصخيء الظي ٌؿاَم في بىاء جمشالث طاث َبُٗت بًجابُت ًٖ نىعتهم لضي اإلاغبي صازل اإلاغ٦ؼ.
زاجمت:
جخإزغ جمشالث اإلاغاَ٣حن الجاهدحن ًٖ نىعتهم لضي ٧ل مً ألاؾغة وألانض٢اء واإلاغبي صازل اإلاغ٦ؼ بالخهاثو الىٟؿُت
والاظخماُٖت والٗالثُ٣ت التي جمحز ٖال٢اث اإلاغاَ ٤الجاهذ بهاالء ،مً خُض مضي مؿاَمت ويُٗت ألاؾغة في الضٖم الٗاَٟي
والاظخماعي الظي مً اإلام ً٨ؤن ج٣ضمه للمغاَ ٤الجاهذ في ٞترة جىاظضٍ صازل مغ٦ؼ خماًت الُٟىلت ،بياٞت بلى بعَاناث
الٗال٢ت التي ؤ٢امها م٘ ؤؾغجه َُلت ٞترة جىاظضٍ مٗها.ومً خُض صعظت الاوسجام والخأػع التي ٌِٗكها م٘ ؤنض٢اثه الظًً
ًىظضون في هٟـ ويُٗخه صازل مغ٦ؼ خماًت الُٟىلت ،ؤو الظًً ًىظضون زاعط اإلاغ٦ؼ وَؿخمغون في صٖمه هٟؿُا مً زال٫
ػٍاعجه ؤو مً زال ٫ج٣ضًم ؤق٩ا ٫الضٖم التي ًُلبها٦ ،ما ؤن جل ٪الٗال٢ت جخإزغ ؤًًا بك٩ل جهغ ٝاإلاغبي صازل اإلاغ٦ؼ م٘
اإلاغاَ ٤الجاهذ مً خُض لٗبه لضوع بوؿاوي في بَاع ٖال٢خه مٗه ؤو لٗبه لضوع ًيبجي ٖلى ال٣م٘ والدؿلِ.
٢اثمت اإلاغاح٘ :
.
.
.3
.4

 ،)2009الُٟل بحن ألاؾغة واإلاضعؾت ،مُبٗت الىجاح الجضًضة الضاعالبًُاء ،الُبٗت ألاولى.
ؤخغقاو الٛالي(
 ،)1986ؾُ٨ىلىحُت اإلاغاه ،٤ميكىعاث مجلت الضعاؾاث الىٟؿُت والتربىٍت ،الغباٍ.
ؤخمض ؤوػي(
 ،)1993اإلاغاه ٤والٗال٢اث اإلاضعؾُت ،ميكىعاث ٧لُت ٖلىم التربُت ،الغباٍ.
ؤخمض ؤوػي(
 ،)1972الخى ٝمً الخغٍت ،جغظمت مجاَض ٖبضاإلاىٗم مجاَض ،لبىان.
اعٍٞ ٪غوم (

 ،)1993الهضا٢ت مً مىٓىع ٖلم الىٟـ ،مجلت ٖالم اإلاٗغٞتٖ ،ضص.179
 .5ؤؾامت ؾٗض ؤبى ؾغَ٘ (
.6
.
.
.9

 ،)2008مىهجُت البدث وجدلُل اإلاًمىن ،الُبٗت الشاهُت ،مُبٗت الىجاح الجضًضة ،الضاعالبًُاء.
ؤوػي ؤخمض(
 ،)1993مُبٗت الىجاح الجضًضة الضاعالبًُاء.
ظىن بُاظه ،التربُت والىمى الظهجي ،جغظمت مدمض الخبِب بل٩ىف (
 ،)1978الؿلُت ألابىٍت والكباب ،الاهماء الٗغبي ،لبىان.
ػَحر خُب(
 ،)1986شخهُت الجاهذ :صعاؾت مُضاهُت لصخهُت الخضر اإلاىدغ ٝباإلاٛغب ،صاع ألامان الغباٍ .
مجاَضة الكهابي(

 ،)2004اهدغا ٝألاَٟا ٫والكباب ،قغ٦ت اليكغ والخىػَ٘ اإلاضاعؽ ،الُبٗت ألاولى،
 . 0مدمض ٖباؽ هىعالضًً (
الضاعالبًُاء.
 ،)1987مالخٓاث خى ٫اإلاىاهج اإلاؿخسضمت في صعاؾت الجاهدحن ،يمً بق٩الُت اإلاجهاج في ال٨ٟغ
 .مدمض ٦ضاح(
الٗغبي ،صاع جىب٣ا ٫لليكغ.
 ،)2002اإلاىاهج الُُٟ٨ت في الٗلىم الاحخماُٖت ،الُبٗت ألاولى٧ ،لُت آلاصاب والٗلىم الاوؿاهُت
 .اإلاسخاع الهغاؽ وآزغون(
الغباٍ .
 ،)2006الاوؿان اإلاهضوع :صعاؾت جدلُلُت هٟؿُت احخماُٖت ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،لبىان.
 . 3مهُٟى حجاػي (
ً٢ ،)2005اًا في ٖلم الىٟـ الاحخماعي ،ميكىعاث اإلاجلت اإلاٛغبُت ،الغباٍ.
 . 4اإلاهُٟى خضًت(
 ،)2010مضوهت ألاؾغة ،مضًغٍت الدكغَ٘ ،الغباٍ.
 . 5وػاعة الٗض ٫والخغٍاث(
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16. Émile
Durkheim(1898),
Représentations
individuelles
et
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html

représentations

17. Haddya mustafa(1991). processus de la socialisation en millieu urbain au maroc.
18. J-P. Hogue, L’homme et l’organisation, Monterial, 1980
19. Michele Robert(1982), Fondement et étapes de la recherche scientifique, p.42 .
20. Michele Robert(Direction) (1982). Fondement et étapes de la recherche scientifique, PARIS.
21. Moscovici.S(1961) : La psychanalyse son image et son public, Paris ,PUF ,Paris.
22. Raymond Boudon(1980). Les méthodes en sociologie, Que sais-je ? , 5eme édition, PUF, PARIS.
23. Renaud Fillieule(2001). Sociologie de la délinquance, Puf, Paris.
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الٗى ٠اإلاضعسخي بحن بطهاب الخلمُظ و جطخُخه (الضوا ٘ٞو ألاؾباب)
لؼع ١سجُضةَ ،البت ص٦خىعاه ،حامٗت الؿاهُت ،وهغان ،الجؼاثغ

ملخو:
حٗخبرْاَغة الٗى ٠في الىؾِ اإلاضعسخي بخضي الٓىاَغالاظخماُٖت الخُحرة التي حٗاوي مجها اإلااؾؿاث التربىٍت ،الؾُما في
ّ
الؿىىاث ألازحرة،خُض ّؤجها جؼصاص ٦ما و ّ
خضة .و ما َى بال همِ مً الؿلىً ٥دؿم بالٗضواهُتً ،هضع مً جلمُظ ؤو مجمىٖت
ّ
مً الخالمُظ يض جلمُظ آزغ ؤو مضعؽ وٍدؿبب في بخضار ؤيغاع ماصًت ؤو ظؿمُت ؤو هٟؿُتً.ىنٞ ٠حها الخلمُظ ٖلى ؤهه
اإلاظهب الغثِسخي و ممشل َظا الؿلى ٥اإلاىدغ ٝؤو الجاهذ .لٖ ً٨ىض البدض ًٖ صوا ٘ٞو ؤؾباب اعج٩اب َظٍ الؿلى٧اث
الٗضاثُت هجض ّؤهه مجغص ضخُت ،و ّ
ؤن جل ٪الؿلى٧اث مجغص عصوص ؤٗٞا ٫جترظم ما ٌِٗكه َظا الخلمُظ ؾىاء صازل ؤو زاعط
اإلااؾؿت التربىٍت.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت:الٗضواهُت ،الىؾِ اإلاضعسخي ،الؿلُت ،الخيكئت الاظخماُٖت ،اإلاغاَ٣ت ،وؾاثل الاٖالم.

جمهُض:
ُ
ؤنبدذ ْاَغة الٗى ٠حكمل ظمُ٘ الُب٣اث الاظخماُٖت وحٛؼو قتى الهُا٧ل واإلاُاصًً .حٗض اإلااؾؿت التربىٍت اخضي
ُ
الهُا٧ل اإلاخإزغة بالٗى ،٠عٚم ّؤجها ماؾؿت مً ماؾؿاث الخيكئت الاظخماُٖت التي حؿاَم في جُىٍغ ٢ضعاث الٟغص الٗ٣لُت و
ال٨ٟغٍت ،مً زال ٫جىمُت ٢ضعة الٟغص ٖلى الخ٨ٟحر ،الخدلُل و الترُ٦ب٦ ،ما ّؤجها حصخً صاُٗٞت الٟغص للبدض و الغٚبت في
اإلاٗغٞت .باإلياٞت بلى ّؤجها ُحؿاَم بك٩ل ٦بحر في ٖملُت الاهضماط و الخ ٠ُ٨الاظخماعي ٧ىجها اإلاجخم٘ ّ
اإلاهٛغ التي ججغي ُٞه
ّ
بال ّ
ؤن ماؾؿاجىا التربىٍت ّ
حٛحرث في آلاوهت ألازحرة و ؤنبدذ مؿغخا لٗغى مخىىٕ مً
مسخل ٠الخباصالث والخٟاٖالث.
الؿلى٧اث الٗضواهُت و الجاهدت ،خُض ال ًمطخي ًىم ال وؿم٘ ُٞه ًٖ الخىاصر ال٩اعزُت التي جدضر بضازلها ،و التي ً٩ىن
ؾببها الٗىٞ .٠مً ؤًً ًإحي َظا الخُٛحر؟ و َل ً٩ىن الخلمُظ َى اإلاؿاوَ ًٖ ٫ظا الخُٛحر في صوع اإلااؾؿت التربىٍت؟
 .1حٗغٍ ٠الٗى ٠في الىؾِ اإلاضعسخي:
ُ
حٗخبر الٗضواهُت اؾخٗضاصا للهجىم ،للبدض ًٖ الٟ٨اح ،و ًٖ جإُ٦ض الظاث .حؿخُُ٘ ؤن ج٩ىن خالت ما٢خت ؤو ظؼء مً
ّ
بإَمُت الٗضواهُت في الىمىَ ًٖ ،غٍ ٤اؾخٗماٖ ٫باعاث مشل "هؼوة ٖضواهُت"،
الخُىع الٟغصي .اَخم عواص الخدلُل الىٟسخي
"هؼوة جضمحر" ،و ؤزحرا "هؼوة اإلاىث" .في البضاًت ٢ام ٞغوٍض ( )Freudبىنّ ٠
ال٣ىاث الجزوٍت باإلاٗاعيت ،هؼوة خ ٟٔالظاث مً
ظهت،و الجزوة الجيؿُت مً ظهت ؤزغي ،بٗضَا ٢ام بىي٘ الازخال ٝما بحن هؼواث ألاها والجزواث الجيؿُت .ؤصزل ٞغوٍض
ّ
ُ ّ
مشل
( )Freudفي ٦خابه "ما ٞى ١مبضؤ اللظة" مهُلر هؼوة اإلاىثٚ ،غٍؼة اإلاىث التي جىْ ٠اإلاىيىٕ و ألاها ٧لُبُضو والتي ج ِّ
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اإلاُل ألاؾاسخي ل٩ل ٧اثً حي للغظىٕ بلى خالت مكمٗت .باإلياٞت بلى بَاع هؼواث مٗا٦ؿت ،التي جخجلى في هؼوة الخُاة و هؼوة
1
اإلاىث.
لم ًخ٣بل مجمىٕ اإلادللحن الىٟؿاهُحن مٟهىم هؼوة اإلاىثّ ،
ل٨جها ٧اهذ ٢اٖضة جإؾِـ ال٣اٖضة ال٨الهُت .حٗتر٦ ٝالًً ()Klein
ُ ّ
ّ
ُ َّش ُ
ّ
مشل ٢ىة جضمحر ،و ج ،٪ُ٨ٟو
بالىظىص ألاولي ألخاؾِـ الخب و ال٨غاَُت التي حكً مٗغ٦ت في عوح الُٟل .حٗخبر ؤن ال٨غاَُت ج ِّ
ّ
ُ
ُ ّ
ّ
مشل ٢ىة اوسجام ،و جىخُض ،و التي تهض ٝبلى الخُاة واللظة .و بالخالي
التي حؿاًغ مٗجى الخغمان و اإلاىث ،و ؤن الخب ً ِّ
ٞالٗضواهُت مغجبُت بىزى ١بال٨غاَُت.
٦ما حٗخبر ٚغٍؼة الٗضاء ُٞغٍت ٖىض ؤلاوؿان و ؤٚلبُت الخُىاهاثٌ ،ؿخٗملها في الهجىم ٖىض ؤلاخؿاؽ بالخُغ٦ ،ما ُح ّ
ٗبر ًٖ
ِّ
ّ
ؤلاخباٍ و ًٖ ألالم .بطا اقخض ال٣هىع في بقبإ عٚبت مُٗىتٞ ،ةهه ًٓهغ هٟـ ؤلاخؿاؽ و ؤلاخؿاؽ باأللم و حؿدُٔ٣
ألجها ج٣ىص بلى بم٩اهُت الخغمان ،خُض ّ
الٗضواهُت ،بىٟـ الُغٍ٣ت التي ًّخم ٞحها الهجىمُ .حك٩ل الخبُٗت ؤًًا زُغا ّ
ؤن
ِّ
ّ
ّ
ّ
ُ
2
ّ
الا٦خٟاء بالظاث و الاؾخ٣اللُت حؿمذ بلظة الظاث .ؤما بطا َ ِّضص طل ٪ألامً الٟغصاوي حؿدُ ٔ٣اإلا٣اومت و اإلاكاٖغ الٗضواهُت.
الٌٗ،و بلى ّ
ّ
الجهل ،إلاا جٟكل ؤلاقباٖاث في اإلاغخت الٟمُت الخانت
بٗضَا وي٘ ؤبغهام ( )Abrahamخاظت الغيُ٘ بلى
ّ
ّ
ّ
دـ الغيُ٘ ؤهه ُمدبِ بالشضيٞ ،ةهه ّ
ّ
بالٌٗ.إلاا ًُ ّ
ًخهجم ٖلُه في َىاماجه،
باإلاوٞ ،ةهه ًبدض ٖجها في َظٍ اإلاغخلت الٟمُت
بهىاماث ٖضواهُت م٘ جمجي بًٗه و جمؼٍ٣ه مً ؤمه .جمازل َىاماث الخضمحر َظٍ ،جمىُاث اإلاىث ،وألامغ الخام في طلَ ٪ى
ؤن الغيُ٘ جىنل بلى ؤلاخؿاؽ بما ٧ان ًغٚب به في َىاماجه :ؤي ّ
ؤن لضًه ؤلاخؿاؽ الخ٣ُ٣ي بخضمحر اإلاىيىٕ مً زال٫
اإلاضمغة و ّؤهه ٢اصع باؾخمغاع ٖلى الخضمحر .بطا ؤلخ ٤الغيُ٘ الًغع بإمه ّ
هؼواجه ّ
بًٗها و جمؼٍ٣ها مً زالَ ٫ىاماجه الٗضاثُت،
ّ
ّ
ٞةهه ًُ ّ
ٞةهه ٌؿخُُ٘ ؤن ًُ ّ
بضص جماما زىٞه ٧ىهه ّ
صمغ اإلاىيىٕ.
اؾـ َىام ظم٘ ال ُ٘٣و جهلُدها .م٘ طل٪
ِّ
ِّ
ّؤما ًٖ الٗى ٠في الىؾِ اإلاضعسخي ٞهى مجمىٕ الؿلى٧اث الٗضاثُت و الخجاوػاث التي جسغ ١هٓام و ٢ىاٖض اإلاضعؾت ،و ج٩ىن
بةلخا ١الًغع و ألاطي باألزغًٍ .جغج٨ب َظٍ الؿلى٧اث الٗضاثُت مً َغ ٝجلمُظ ؤو يمً مجمىٖت مً الخالمُظ يض جلمُظ،
مجمىٖت مً الؼمالء ،ألاؾاجظة ،الٟغٍ ٤الاصاعي والتربىي ؤو اإلااؾؿت التربىٍت بدض طاتها.
و مً ؤق٩اله:
 الٗى ٠اإلااصيً:خمشل في الًغب ،اإلاكاظغة،جسغٍب اإلااؾؿت ٧ال٨خابت ٖلى الجضعان ،جسغٍب الُاوالث ،الؿبىعاث،
ال٨غاسخي وٚحرَا.جمؼٍ ٤صٞتر الىهىم.الؿغ٢ت ،و الخٗضي بالؿالح ألابٌُ.
 الٗى ٠اإلاٗىىيًٓ:هغ ب٨ثرة في ٖال٢ت الخٗامل م٘ ألاؾاجظة،و ًخمشل في الكخم ،الؿب ،التهضًض ،السخغٍت ،الاؾتهؼاء،
الخد٣حر ،الٗهُان و بزاعة الٟىضخى.
 .2الخلمُظ ،مظهب ؤم ضخُت؟
ٌٗخضي الخلمُظ في ماؾؿخه التربىٍت ٖلى خ ٤ػمالءٍ ،ؤؾاجظجه ،الٟغٍ ٤التربىي و ختى ٖلى ماؾؿخه التربىٍتً .ماعؽ ؾلى٧اث
ّ
ٖضواهُت جلخ ٤ألاطي بالٛحر ،جدُم الٗال٢ت الاوؿاهُت و تهضص ؾُ٨ىت و ؤمً آلازغٞ .هى ًُٟغ٧ ٙل َا٢خه الؿلبُت في آلازغ

1

AJURIAGUERRA (J. de), 1980, Manuel de psychiatrie de l’enfant, 2è éd, Masson, Paris .p 466.
KLEIN (M) et RIVIERE (J), L’amour et la haine : le besoin de réparation, étude psychanalytique. Trad.
fr.STRONCK-ROBERT (A), Payot, Paris. pp. - 9.
2
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بُغٍ٣ت وخكُت ،بالؿب،و الكخم،الٗهُان و جهل في خاالث ختى بلى الًغب اإلابرح والخٗضي باؾخٗما ٫الؿالح ألابٌُ.
ٞما الظي ًض ٘ٞباإلاغاَ ٤بلى َظٍ الضعظت مً الٗضواهُت؟
مً زال ٫صعاؾت ْاَغة الٗى ٠في الىؾِ اإلاضعسخي بشاهىٍت هجاصي مدمض بؿُضي ظُاللي والًت ؾُضي بلٗباؽ ،والتي حٗض مً
ؤقض اإلااؾؿاث ٖىٟا بالىالًت ،جىنلىا بلى الضوا ٘ٞالخالُت:
 .1.2صوا ٘ٞجسو اإلااؾؿت التربىٍت:
نغح ؤٚلب الخالمُظ ؤن الٗى ٠بىؾِ زاهىٍتهم عاظ٘ بلى هىُٖت الؿلُت اإلاخبٗت مً َغ ٝاإلااؾؿت و التي ّ
ّ
ٖبروا ٖجها
بمهُلر "حؿِب ؤلاصاعة" ،خُض ٌٗاوي الخالمُظ مً بَما ٫ؤلاصاعة في ٞغى ؾلُتها ٖلى الخالمُظ ،تهاوجها في جُبُ ٤ال٣ىاهحن
التي جد٨م اإلااؾؿت ،و َى ما ًىجم ٖىه الٟىضخى في اإلااؾؿت ،بما ُٞه ُ٢ام ٧ل جلمُظ بما ًدلى له صون مغاٖاة خ٣ى ١آلازغ.
ًدخاط الُٟل بلى الؿلُت ؤزىاء جيكئخه ،خُض ج٩لمذ بىمغاهض ( ًٖ 1)Baumrindاإلا٩اهت التي جإزظَا الؿلُت في جغبُت
ّ
الُٟل.وع٦ؼث ٖلى ؤَمُت حُٛحرَا و جىىَٗها جماقُا م٘ الٗمغ و خؿاؾُت الُٟلٟٞ .ي مغخلت الُٟىلت ،ج٩ىن َُمىت
الىالضًً ٦بحرة،ل ً٨ابخضاء مً اإلاغاَ٣ت ًإزظ حٗبحرَا ق٩ل آزغّ .
ألن اإلاغاَ ٤بداظت بلى ؤن ٌؿم٘ قِئا مً والضًه ،وبداظت
بلى والض مؿخٗض لؿمإ عؤًه في مىيىٕ ما .م٘ طل ،٪جب٣ى الؿلُت بحن ًضي الىالضًً ،في بَاع اإلاغا٢بت و جخٗمم ٖلى باقي
ماؾؿاث الخيكئت الاظخماُٖت و مجها اإلااؾؿت التربىٍت.
ُح ّ
ٗبر ؾلُت ؤٖىان الخيكئت الاظخماُٖت ًٖ الاَخمام و الخٗبحر ًٖ ألامً الظي ًىٞغوهه لليلء .خُض حهتز ُ٦ان َظا ألازحر بطا
ّ
لم ًجض الاَخمام و ألامً اللظان ًدخاط بلحهماُٞ ،لجإ بلى الخٗبحر ًٖ َلبه بالٟىضخى و ألاٗٞا ٫الٗضاثُت ٧ي ٌكض الاهدباٍ و
الاَخمام بلُه.
ًخٛحر جإزحر ؾلُت اإلاغبي ٖلى اإلاتربي مً بًجابي بلى ؾلبي بطا لم ًماعؾها بدظع وزانت في مغخلت اإلاغاَ٣ت ،متى ًجب ؤن جإزظ
ّ
ق٨ال ؤ٦ثر اهٟخاخا٦ ،ما ٖلُه بقغا ٥اإلاغاَ ٤في اجساط ال٣غاع ٧ي ًيخهي باخترامه.
ٞاألؾلىب اإلادؿلِ الظي ًسى ٤اإلاغاَ ،٤مً زال٢ ٫لت حصجُٗه ٖلى الاؾخ٣اللُت و جإُ٦ض طاجه،الخ٣لُل مً اخترام ٞغصاهِخه،
و مماعؾت الُ٣ىص ٖلُه ًتر٦ه ًشىع و ًتهُج .و َى ما ّ
ٖبر ٖىه الخالمُظ في ون ٠لُغٍ٣ت حٗامل بٌٗ ألاؾاجظة مٗهمُٞ.مُلىن
الؾخٗما ٫ؤؾالُب ٖ٣ابُت ناعمت ٦سهم ٖضص ٦بحر مً ه٣اٍ الازخباعاث ،الؿب وؤلاَاخت مً ُ٢مت الخلمُظ ؤمام ػمالءٍ،
َى ما ًؼٍض و ٌصخً ٖضواهُه ،زانت و ّؤهه في جل ٪اإلاغخلت الخغظت مغخلت اإلاغاَ٣ت التي ًُ ّ
٩ىن ٞحها شخهِخه و ًبدض ٞحها
ًٖ َىٍخه و ُ٢مخه الصخهُتٞ .خ٩ىن ؾلى٧اتهم الٗضواهُت ٦غص ٗٞل للؿلى ٥الٗضواوي الظي نضع مً ألاؾخاط ،و َى بمشُل
حٛظًت عظُٗت.
ط٦غ الخالمُظ ؤًًا ٖامال ظض مهم وَى اوٗضام الخىاع بُجهم و بحن ألاؾاجظة ،و َى ما ًىجم ٖىه الؿلى ٥الٗىُٞ ،٠مٗاملت
الخلمُظ ٦جماص ًُشحر الخلمُظ و ٌصخً َا٢خه الؿلبُت للخغوط مً ؤظل الاهخ٣ام لظاجه و ُ٢مخه الصخهُت٧ ،ي ٌُ ّ
ٗبر و ً٣ى٫
"ؤها مىظىص"ٞ .ال ًيبػي ٖلى ألاؾخاط ٞغى عؤًه بل ًجب ٖلُه ٞخذ باب الخىاع والى٣اف في وي٘ ال٣ىاهحن التي ُح ّ
ؿحر ال٣ؿم
والضعؽ و ٚحرَا.

1

BORN (M), 2006, Psychologie de la délinquance, 2è éd, De Boeck, Bruxelles. pp. 95-9 .
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ّ
و مما ؤزغ ٖلى الخالمُظ ؤًًا اإلاٟايلت في الخٗامل مٗهم و جًُٟل ألاؾاجظة و الٟغٍ ٤التربىي لبٌٗ الخالمُظ ممً ًدخل
ّ
ٞهغخىا
آبائَم مىانب عاُ٢ت و مهمت باليؿبت لهم و ٦ظل ٪ؤبىاء الؼمالء ،باإلياٞت بلى تهمِل ؤبىاء ألامُحن وال٣ٟغاء.
٧الخالي" :إلااطا ًٟايلىن في الخٗامل مٗىا ،ؤَم ؤشخام و هدً ٚحر طل٪؟ ماطا ه٩ىن؟" .و َى ما ًض ٘ٞبهم بلى ٞغى ؤهٟؿهم
بؿلى٧اتهم الٗىُٟت و الٗضاثُت ّ
اإلاىظهت هدى ألاؾاجظة ،الٟغٍ ٤التربىي و ختى الخالمُظ اإلاًٟلحن.
ُ
حٗض ٦شاٞت البرامج الخٗلُمُت و َغٍ٣ت قغح بٌٗ ألاؾاجظة مً الضوا ٘ٞالخُٟت للٗى ،٠خُض ً ٠٣الخلمُظ خاثغا ؤمام ٖضم
٢ضعجه ٖلى اؾدُٗاب الضعوؽ ًىمُا ،و ًىبهغ بٗضم ٢ضعجه ٖلى خل الخماعًٍ و جضاع ٥ما ٞاجه مً الضعوؽ الٛامًت،و ًىهضم
ّ
اإلادهل ٖلحها عٚم اإلاجهىصاث التي ٢ام بها في مداولخه لٟهم الضعوؽُٞ ،ترظم ٖضم عياٍ ًٖ الىي٘ في ؾلى٧اث
بالٗالمت
ٖضواهُت.
جلٗب ألاهضًت الترٞحهُت باإلااؾؿت التربىٍت صوعا مهما في جىظُه ؾلى ٥الخلمُظ بلى مىخى بًجابي ،مشمغ و ّبىاء ،مً زال٫
اؾخٛال ٫و امخهام َا٢تهم الؼاثضة بُغٍ٣ت خًاعٍت في ٖمل بًجابي ،جد٣ُ٣اجه جغ ٘ٞمً مٗىىٍاث اإلاغاَ ٤وجؼٍض مً ُ٢مخه
الصخهُت ،هٓغجه لىٟؿه و هٓغة آلازغ له ،و َى ما ٌٌ ّ
ٗبر ٖىه ٞغوٍض ( )Freudفي ٦خابه " "Malaise dans la civilisationخُض
ً٣ى " :٫البض ٖلى الخًاعة ؤن جٟٗل ٢هاع ظهضَا للخض مً الجزٖت الٗضاثُت لئلوؿان و للخ٣لُل مً جٓاَغاتها بمؿاٖضة
الخٟاٖالث الىٟؿُت للىٓام ألازالقي".1
ُٛٞاب جل ٪ألاهضًت الترٞحهُت ،و ُٚاب اإلاؿاخاث الخًغاء باإلااؾؿت التربىٍت التي حؿاٖض مً ز ٌٟالخىجغ الىٟسخيً ،اصي
بلى اؾخٛالٞ ٫اؾض لُا٢ت الخالمُظ الؼاثضة و الؿلبُت.
 .2.2صوا ٘ٞزاعج اإلااؾؿت التربىٍت:
 الضوا ٘ٞألاؾغٍت:
ّ
اإلادُت ألاولى التي ّ
ًمغ ٖلحها الُٟل مىظ جىاظضٍ ،تهخم
جلٗب ألاؾغة صوعا َاما في جمشُل ٖملُت الخيكئت الاظخماُٖتٞ ،هي
ُ ّ
ُ
ىٞغ له ؤلاَاع الًغوعي لخُىعٍ الٗاَٟي مً ؤظل بلى ٙالىطج،
بخلبُت خاظاجه ألاولُت،خُض حٗخبر ٦مجخم٘ مبؿِ و الظي ً ِّ
و الظي ًخمشل في همى الٟغص في ٖال٢ت م٘ اإلاجخم٘،همى مخىا ٤ٞم٘ ؾىه الظي ًضوع خى٢ ٫ضعجه ٖلى الخماهي م٘ اإلاجخم٘ صون
الخطخُت ال٨بحرة لخل٣اثِخه ،ؤي مؿاٖضجه ٖلى ج٩ىًٍ شخهِخه ،و طل ٪مً زال ٫الخيكئت الاظخماُٖت التي ً٣ضمها
الىالضًً ،و بخإزحر الخٟاٖالث بُجهم و بحن ؤبىاءَم.
ّ
ُ ّ
ٗغٞه ٖىض الُٟل،
جترجب ٖلى ٧ل والض وُْٟت مُٗىت جغجبِ بجيؿه و م٩اهخه الاظخماُٖت٦ .ما ؤن الىُْٟت َظٍ التي ً٣ىم بها ح ِّ
ّ
ٞال ٌؿخُُ٘ الىالض ؤن ً٩ىن ؤبا بال بطا ؤ٦مل وُْٟخه الغمؼٍت ،مً زالّ ٫جضزله في ٖ٣ضة ؤوصًب ،وؿبت بلى مضعؾت الخدلُل
ّ
ُٞخىظب ٖلُه جغ ٥ابىه ًُ ّ
دبه و ًساٞه في هٟـ الى٢ذ٩ً ،ىن طل ٪مً زال ٫بىاء ٖال٢اث بًجابُت مٗه في ؾً
الىٟسخي.
ّ
مب٨غة ،جضزله في الٗال٢ت الشىاثُت (ؤمَٟ-ل) و مداولت ٦ؿغَا و بىاء ٖال٢ت زالزُت (ؤب-ؤمَٟ-ل) ،مً زال ٫مداولت ٦ؿب
خب الُٟل،و بىاء ٖال٢ت حٗل ٤مٗهُٞ ،إزظٍ ألاب في خًىه ،وٍجٗله بُٗضا ًٖ ؤهٓاع ألام بًٗا مً
ضاٖبهً،المؿه،حهخم وَٗخجي به.ل ً٨صون ؤن ًيسخى مؿاولُخه في جمشُل الؿلُت بالبِذَ ،ح
ُ
ُ
بؿ ِّّىه لل٣ىاهحن و اإلاٗاًحر،
الى٢ذً،
1

FREUD(S), 1989, Malaise dans la civilisation [en ligne],Trad. fr.ODIER (J) et (CH), 1971, Les Presses
universitaires de France, Vendôme, Nº 35 153,
62p.http://friendsofborges.org/site/assets/books/freud_malaise_civilisation.pdf(Consulté le 03/11/2014 à 15.55).
p38.
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والُ٣ام ٖلى اإلادآٞت ٖلحها .و َظا ما ًتر ٥الُٟل ًدبه و ًسا ٝمىه في هٟـ و َى ما ًجٗله همىطظا للخماهي باليؿبت
لُٟله،وٖلُه ًُ ّ
٩ىن الُٟل ؤهاٍ ألاٖلى.
ؤًًا،ل٨جها مسخلٟت في َبُٗتها ًٖ وُْٟت ألاب٧،ىجها ُح ّ
ّ
ٗض ٦خجغبت ؤوال مً زالٖ ٫ملُت الخمل و
جٓهغ وُْٟت ألام ٦إؾاؾُت
ُ
ُ
الىي٘ التي ج٣ىم بهاٞ،هي حُُٗه خ ٤الخُاة والخىاظض في َظا الٗالم٦ .ما حكب٘ خاظخه الٟؿُىلىظُت ،مً زالٖ ٫ملُت
ُ
الغياٖت التي ج٣ىم بها٦ .ما ّؤجها حؿاٖضٍ ٖلى ج٩ىًٍ شخهِخه مب٨غا مً زال ٫مؿاٖضجه ٖلى جماًؼ ؤهاٍ ًٖ ؤهاَا بىاؾُت
ّ
ُ
ُ
ضع ٥ؤهه مسخلًٖ ٠
ؤلاخباَاث التي جىجغ ًٖ ٖملُت الغياٖت التي ج٣ىم بها ألام ٖىضما ال جلبي خاظخه في الخٛظًت بالخاِّ ُٞ ،٫
ّ
ؤمه٦،ما ؤهه جاب٘ لهاً،خمال٨ه ٢ل ٤الاهٟها ٫بالكهغ الشامً و ًسا ٝمً ٣ٞضاهه إلاىيىٕ خبه و هي ألام .و ل ً٨ال ًب٣ى ٦شحرا
ٖلى طل ٪الخا ٫بل ًُداو ٫البدض ًٖ الاؾخ٣اللُت ،و جدب٘ َظٍ الخالت ٖملُت الُٟام التي ج٣ىم بها ألام و التي ُح ّ
ٗض مهحرًت
باليؿبت لهُٞ .خىظب ٖلى ألام ؤن ج٣ىم بها بدغمٞ ،خ٩ىن مخضعظت و ٚحر ٞجاثُت ،مؿدبٗضة الؿلى٧اث الٗىُٟت التي ُج ّ
٨ؿغ
ُ
ٖال٢ت الخب٦ .ما ّ
ًخىظب ٖلحها ؤن ج٩ىن مىيىٕ خب و حٗل ٤وفي هٟـ الى٢ذ جض ٘ٞالُٟل هدى ألاب و حؿاٖضٍ ٖلى
الخانت،وؤن ٌؿخ٣ل ّ
ّ
بهىٍخه الصخهُت.
الاهٟهاٖ ٫جها٧ ،ي ٌؿخُُ٘ ؤن ًبجي ٖال٢اث بًجابُت م٘ مدُُه بمباصعاجه
ّ ُ ّ
٨مل خاظت هٟؿُت .و جدخل
جخٛحر الىْاث ٠الىالضًت و جدىىٕ بخ٣ضم الُٟل في الٗمغً .ب٣ى الخب الىالضي ؤؾاؾُا ألهه ً ِّ
الخاظت الاظخماُٖت م٩اهت مهمت ٦ظل ٪بسغوط الُٟل بلى اإلاجخم٘ الظي ًيخمي بلُه ،وج٩ىًٍ ٖال٢اث اظخماُٖت م٘ مسخل٠
ُ ّ
ّ
مشل وؿ٣ا مً الىاظباث الجماُٖت التي
ؤًٖاءٍ.ألن الخُاة الاظخماُٖت جٟغى ٖلى الٟغص الاهخماء بلى مجخم٘ مٗحن و الظي ً ِّ
ّ
ٌؿخُُ٘ الاٚخىام مجها ،و لً ً٨خىظب ٖلُه ؤًًا جىلحهاٞ .اإلاجخم٘ ج٣اؾم لؤلصواع ،و َظا الضوع الاظخماعي و الٗاصاث الش٣اُٞت
ُ ّ
مشل ٢ىلبت ؤؾاؾُت للصخهُت.
للجماٖت ج ِّ
٩ٞل ازخال ٫في وُْٟت مً الىْاث ٠الىالضًت ًاصي بلى ايُغاب في شخهُت الٟغص ومىه جخإنل ؾمت الٗى ٠والٗضوان في
شخهِخه ،مً زال ٫اؾخٗما ٫الىالضًً ألؾالُب زاَئت في جيكئت ابىاءَم ٧اؾخٗما ٫ال٣ؿىة و ال٣م٘ ؤي اٖخماص الىالضًً
بدض طاتهما ٖلى الٗى ٠في جغبُتهم ألبىائهم،التهاون وؤلاَما ٫الخٟغ٢ت في جغبُت ألابىاء٦ ،ظل ٪جمجُض ؾلى ٥الٗى ٠وحصجُٗه
ُ ّ
ؾىاء بُغٍ٣ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة،باإلياٞت بلى الصجاعاث الُىمُت التي جىلض هىٖا مً ٖضم الاؾخ٣غاع ،اهٟها ٫الىالضًً
ؤو َال٢هما٩ٞ .لها ٖىامل حٛغؽ الٗضواهُت في شخهُت الُٟل.
 الضوا ٘ٞالىٟؿُت:
ًمغ الخلمُظ بمغخت اإلاغاَ٣ت و َى في الُىع الشاهىي،خُض حٗخبر اإلاغاَ٣ت اإلاغخلت الاهخ٣الُت مً مغخلت الُٟىلت بلى ؾً
ُ
الغقض اإلاٛمىعة بالخٛحراث الجؿمُت الخانت بالبلى،ٙو التي جمشل ٢بل ٧ل شخيء اؾدُ٣اّ الجيؿُت و ام٩اهُت ؤلاقبإ
الٟؿُىلىجيً .بدض ٞحها اإلاغاََ ًٖ ٤ىٍخه و اؾخ٣اللُخه مً ؤظل الاهضماط مً ظضًض في اإلاجخم٘.
الخٛحراث الٟؿُىلىظُت الخانت بالبلى ٙصون ٢لّ ،٤
ال ًُم ً٨ؤن ُحٗاف ّ
ألجها ّ
جمـ الجاهب الهغمىوي،وَظا ألازحر له جإزحر
مباقغ ٖلى الجاهب الىٟسخي٦.ظل ٪مً زال ٫اهخ٣ا ٫الجؿم مً نىعة بلى ؤزغي ؤي اهخ٣ا ٫الٟغص مً نىعة الُٟل الظي
ّ
ّ
ّ
والخى٣ل بلى نىعة الغاقض الظي ّ
ًخىظب ٖلُه وي٘ خضوص ليكاَاجهً .جض اإلاغاَ ٤ظؿمه ٦إهه ٖاع
ًخمخ٘ بدغٍخه في اللٗب
ّ
حٛحر ،و جلّ ٪
ألهه ّ
الخٛحراث لِؿذ زاُٞت ٖلى ؤخض ،بل باؾخُاٖت ال٩ل مالخٓتها وختى الخٗلُٖ ٤لحها و بُٖاءَا ُبٗضا
اظخماُٖا ًُ َحد ّخم ٖلُه اجساط ؾلى٧اث ٚغٍبت ٖلُه و ال ًجض ٞحها مخٗخه مُل٣ا.لهظا ٞةن خالت ال٣ل ٤التي ٌِٗكها اإلاغاَ ٤ج٩ىن
ّ
ّ
ّ
خاصة و وكُت ألهه ً٨دكٞ ٠جإة ؤهه ٖلى وق ٪ؤن ًُهبذ عاقضا صون ؤن ً٩ىن له الخ ٤في الازخُاع.
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ًبضؤ اإلاغاَ ٤في بص اّ ٥
ؤن ما ًدضر له ؾىاء ٖلى الهُٗض الجؿمي،الٗ٣لي و ختى الىٟسخي ًُاَله ألن ً٩ىن مؿاوال،
ع
باؾخُاٖخه ؤلازخُاع و اجساط ال٣غاعاث ،و َىا ال ًم ً٨ججاَل الخجاعب و الخبراث التي ّ
مغ بها اإلاغاَ ٤والتي ؾختر ٥خخما بزغا
ّ
في جُىعٍ الٗ٣لي وزغاثه الىٟسخي .و َظا ما ًُا٦ضٍ له آلازغًٍ ٦ظل ٪بمالخٓاتهم و حٗلُ٣اتهم خى ٫جُىعٍ الجؿضي و ج٣ضمه
في اإلاؿاولُت و الخؼم .زم ًغي ّؤهه ال ًؼاَٟ ٫ال في خاظت لخماًت آلازغًٍ و زانت الىالضًً،و بداظت ّ
لخبهم و ُٖٟهم ،ؤي
ّ
ّ
الخدغع بلى خض اجساط ال٣غاعاث ،و لهظا ًُهبذ مضٞىٖا إله٩اع َٟىلخه و البدض ًٖ َُ٩ل
ؤهه في جبُٗتهم و ال ٌؿخُُ٘
اظخماعي زابذ عاقض،لظا ٌُ ّ
ؿمي الباخشحن مغخلت اإلاغاَ٣ت بمغخلت ألاػمت.
ٞمً زال ٫ما ٌِٗكه اإلاغاَ ٤جإزظ اإلاغاَ٣ت مٓهغا مؼصوظا٧ :ىجها خضا و مغخلت بحن ويٗحن ،ألاو ٫وي٘ الُٟل الظي ما ػا٫
ًلٗب و ًخٗلم،و وي٘ الغاقض الظي ٌٗمل و ًُيخج و ٌُؿاَم في الخٟاّ ٖلى اليؿل .و َظا ما ًسل ٤اؾخدالت اإلاغوع بلى الغمؼٍت
الؾخدالت الشباث في وي٘ مٗحن.
ّ
حٗضصث وظهاث الىٓغ في جدضًض مٟهىم ألاػمتٞ ،ال ٌُُٗي اليؿُ٣ىن ُبٗضا جُىعٍا خخمُا لل٩لمتّ ،
ٗٞغٞها جىم ()Thom
"٧ايُغاب ما٢ذ إلاُ٩اهحزماث الخٗضًل ليؿ ،٤لٟغص ؤو ختى مجمىٖت مً ألاٞغاص .و جإحي َظٍ الايُغاباث مً ؤؾباب
زاعظُت ؤو صازلُت" .1جغجبِ ألاؾباب الخاعظُت بمُُٗاث اإلادُِّ ،ؤما الضازلُت ٞترجبِ بالترُ٦بت البيُىٍت للٟغص ؤو الجماٖت.
ُ
و بمىٓىع ٖلم الىٟـ اإلاغضخيّ ،
ٞةن ألاػمت مضة ما٢خت الزخال ٫الخىاػن و الؾدبضالاث ؾغَٗت حُٗض الىٓغ في الخىاػن الٗاصي

ؤو اإلاغضخي للصخو .جُىعَا مٟخىح و ّ
مخٛحر خؿب الٗىامل الضازلُت و الخاعظُت" .2جغجبِ َظٍ الٗىامل صاثما بٗىامل
هٟؿُت ظؿضًت طاجُت ،وبٗىامل مدُُُت.
البُضاٚىظُاٞ،ةن صوباؽ (ً )Debesseغي" ّ
ّ
ؤن مغخلت البلى ٙالٟؿُىلىجي و اإلاىعٞىلىجي
مً وظهت هٓغ ٖلم الىٟـ الُٟل و
ٌؿمُه بالبلى ٙالظَجي" .3و ًغي ّ
ُجهاخبها عٚباث ألن ً٩ىن الٟغص ٚغٍباٞ ،غٍضا ،زاع٢ا للٗاصة ...و َظا ّ
ؤن البلى ٙالظَجي
٣ضم الك٩ل ألا٦ثر ويىخا و ألا٦ثر ٦ماال لغٚبت الٛغابت .و ًغي الباخض ٦ظلّ ٪
ًُهاخب ُٞما بٗض "بإػمت ٚغابت" و التي ُج ّ
ؤن
ِّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لهظٍ ألاػمت وظه ٞغصي و آزغ اظخماعيً .خمحز ألاو ٫بالغٚبت في جد ٤ُ٣الظاث ،ؤما الشاوي ُٞخمحز بالشىعة و الخمغص ٖلى ٖالم
ال٨باع،و ٧ل ما ً ٠٣في وظه جد٣ُ٣ه لظاجه.
ّ
ؤلا٧لُيُُ٨تٞ،ةن ما )Male( ٫اؾخٗمل مهُلر "ألاػمت الكبابُت" و ّمحز بُجها و بحن ؤػمت البلىّ .ٙ
جخمحز َظٍ
و مً اإلا٣اعبت
ألازحرة بك ٪في خ٣ُ٣ت الظاث و الجؿض ،بغوػ الً ِٛالجيسخي ؤو ي ِٛالاؾخمىاءٖ ،ضم الخجاوـ بحن ظؿم الُٟل
ؿحرة مً َغ ٝالجيؿُت في خحن ّ
ووؾاثل الخٗبحر الجيسخي التي ج٩اص ج٩ىن م٨خملت الىطج ،خغ٦ت هؼوٍت ُم ّ
ؤن اإلاُ٩اهحزماث
بخىؾ٘ في الاَخماماثّ ،
ّ
ٞخخمحز ّ
جٟخذ ال٨ٟغ،
الىٟؿُت للضٞإ ال جؼا ٫مدهىعة في بيُاث َٟىلُتّ .ؤما ًٖ ألاػمت الكبابُت
ُ
ّ
الاججاٍ هدى الخجغٍض و الٗ٣لىتْ ،هىع ؾلى٧اجاإلهُىاء والٗؼلت ،و حٗاعى م٘ اإلادُِ الٗاثلي .و ٢ض جهاخب َظٍ الؿلى٧اث
بغ ٌٞمضعسخيٞ ،كل في الامخداهاث ،جىاوب بحن الؿلى٧اث الٗضواهُت و اإلااػوقُت ،نٗىباث في الخٗبحر ًٖ ٧ل ما َى نغاعي
و خؿاؽ ٖىضٍ.

1

MARCELLI (D) et BRACONNIER (A), 2000, Adolescence et psychopathologie, 5e éd, Masson, Paris, (Les âges
de la vie). p40.
2
Id, p42.
3
MARCELLI (D) et BRACONNIER (A), 2000, op. cit, p44.
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ّ
اإلادلل الىٟسخي بًغٍ٨ؿىن ( )Eriksonو ًّضّ ٫
ّ
ؤن ؤػمت اإلاغاَ٣ت ْاَغة اظخماُٖت،
ُٞخهضعَا
و ًٖ اإلا٣اعبت الىٟـ-اظخماُٖت،
ّ
ّ
ّ
ّ
ج٩ىن صعاؾتها بم٣اعبت ُٖاصًت جدلُلُت هٟؿُتُٞ .خدضر الباخض ًٖ ؤػمت الهىٍت ،و ًغي ؤن ظاهبها الؿلبي ًخمشل في ٚمىى
ؤن ألاػمت ال ًمّ ً٨
الهىٍت .و ّ
جخٛحر ٞحها اليؿب الجؿضًت ّ
ججىبهاٞ ،هي مغخلت مً مغاخل الخُاة ّ
ّ
حٛحرا ظظعٍا ،وج٩ىن َىا٥
مٗاعيت م٘ ٧ل الازخُاعاث الهغاُٖت .و مٗاٌكت ألاػمت في مغخلت اإلاغاَ٣ت ج٩ىن ٖلى ؤؾاؽ الغظىٕ بلى ؤػماث الؿىىاث
ألاولى ،ل ً٨بازخال ٝفي الؿُاٟٞ .١ي الُٟىلت جدًغ ألاػماث في ؾُاٖ ١اثلي ،و في اإلاغاَ٣ت ًُهبذ الؿُاَ ١ى اإلاجخم٘.
ً٣ى ٫بًغٍ٨ؿىن ( " :)Eriksonجٓهغ بقاعاث ٚمىى ّ
الهىٍت الخاص في الى٢ذ الظي ًجض ُٞه اإلاغاَ ٤هٟؿه ًُىاظه مجمىٖت
ججاعب جخُلب ازخُاعا و بلؼاما :ازخُاع اوؿان ًخ٣اؾم مٗه خمُمُخه الجؿضًت و الٗاَُٟت ،ازخُاع منهي ُ٢عي ،بلؼام في
جىاٞـ َا٢ىي و ازخُاع حٗغٍ ٠هٟـ-اظخماعي للظاث".1
ّؤما ًٖ اإلا٣اعبت الىٟؿُت الخدلُلُتٞ ،حرون ؤصخابها ؤمشاّ ٫ؤها ٞغوٍض (٦ ،)A. Freudالًً ( )Kleinوُٞيُ٩ىث (ّ )Winnicott
ؤن
ُ
ؤػمت اإلاغاَ٣ت حٗىص بلى "نغإ في الىمى" ،و َىا حٗخبر اإلاغاَ٣ت ٦مغخلت بٖاصة جىُٓم هٟسخي ،جبضؤ بالبلى ٙو بؿُُغة مٟٗىله.
ّ
٦ما ًخم ٞحها جىزُ ٤الا٦خئاب الخٟي والظي ًىظض م٘ الاوؿان َىا ٫خُاجه ٖلى خؿب ما ؤٞاصث به ؤها ٞغوٍض ( ،)A. Freudو
بق٩الُت اإلاغاَ ٤ج٨مً في ّؤهه ؤزىاء بٖاصة جىُٓم هٟسخي ٌِٗل ّ
جدىالث و جىاً٢اث و نغاٖاث ً٩ىن جُىعَا مٟخىخا .و ؤَم
مٓاَغ َظٍ ألاػمت :ويُٗاث نغاُٖت ،مغوع بلى الٟٗل و ّ
جهغٞاث اٖترايُت.
جى٣ؿم مجغٍاث ألاػمت بلى مغخلخحن :مغخلت ًسُب ٞحها ؤمل ما ٧ان ًيخٓغٍ اإلاغاَ ،٤ؤو ٖلى الٗ٨ـ ،اهبهاع ًجٗله ًلجإ بلى
اؾخٗماَ ٫ا٢اث جٟى٢ ١ضعاجه .و مغخلت ؤزغيً ،يخ٣ل ٞحها اإلاغاَ ٤مً زُبت ألامل بلى ا٦دكا ٝالظاث و ٚؼوَا ًٖ َغٍ٤
ًخ٣بل اإلاغاَّ ٤
مىايُ٘ ؤزغي٦ ،إن ّ
ؤن مكغوٖا ما ٢ض ال ًخد ٤٣في خُىه بل ٢ض ًإزظ مضة ػمىُت مُٗىت.
ؤن َىا ٥ج٣اعباث بحن جٓاَغاث ؤػمت اإلاغاَ٣ت و بٌٗ الؿلى٧اث اإلاغيُت ،بدُض ّ
ًغي ُٞيُ٨ىث (ّ )Winnicott
ؤن :الخاظت
ّ
ُ
ًّ
لخجىب ٧ل خل زاَئ ج٣ابل ٖضم ٢ضعة الظَاوي ٖلى الدؿىٍت .الخاظت لئلخؿاؽ ؤهه وا٢عي ؤو ٖضم الاخؿاؽ بخاجا مغجبِ
بالئلجهُاعالظَاوي م٘ ايُغاب في الصخهُت .و الخاظت لئلزاعة ج٣ابل الاججاٍ يض الاظخماعي الظي ًٓهغ في الجىىح.
 الضوا ٘ٞالاحخماُٖت و الا٢خهاصًت:
ٌِٗل اإلاغاَ ٤في ؾُا ١اظخماعي و ً٩ىن َظا الؿُا ١في ٦شحر مً الخاالث مىلضا للٗضوان و الجىىح ،و طل ٪مً زال ٫جإزحر
ّ
آلُاث اظخماُٖت .و َى ما ج٩لم ٖىه محرجىن ) 2(Mertonمً زال ٫جُبُ ٤جإزحر ألاهىمُا ٖلى الجىىح و ؤلاهدغا ،ٝخُض ؤهه
ٌُكحر بلى الخىا ٌ٢اإلاىظىص في اإلاجخم٘ باٖخباع ّ
ؤن ٧ل اإلاىاَىحن مدؿاوٍحن ؤمام ال٣اهىن و لهم هٟـ الخٓىّ في الىجاح
ّ
الاظخماعي ل ً٨الىاَ ٘٢ظا ٚحر صخُذ ّ
ألن ؤبىاء الٟئاث اإلادغومت طوي الضزل اإلادضوص و الجاٍ اإلا٣ٟىص ما ٖلحهم بال ؤن ً٣بلىا
ْغوٞهم الغصًئت ،و َىا ال جىاؾب الىؾاثل ألاَضا ٝو الُمىخاث ،وَظا ما ًض ٘ٞالجماٖاث اإلادضوصة بلى جبجي ز٣اٞاث
زانت )ٌ (sous-cultureؿىص ٞحها ؤلاهدغا ٝو الجىىح ُ٦غٍ٣ت خُاة إلا٣اومت ؤلاخباٍ و الخمُحز الاظخماعي ،و َى بالخالي ٚحر
مغٌٍ بل ٞغص َبُعي اؾخجاب بُغٍ٣ت َبُُٗت بلى الخىجغ الظي ًيكإ مً البىاء الاظخماعي.
ّ
٦ما جلٗب الٓغو ٝالا٢خهاصًت صوعا مدغ٧ا للجىىح و َظا خؿب ما ؤ٦ضجه ؤبدار ؤ َدو ؽ حلُُاَ S. Glueck( ٥حو )E.اللظان
ّ
وظضا ؤهه ًىظض ٖال٢ت بحن الضزل اإلاخضوي للٗاثلت و ظىىح ألاوالص٦ ،ظل ٪مً زال ٫صعاؾت ٞالجغا )Walgrave( ٝللهكاقت
1

MARCELLI (D) et BRACONNIER (A), 2000, op. cit, p 48.
BORN (M), 2006, op.cit, pp. 43-44.

2
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الاظخماُٖت التي جخٗل ٤بمغجبت الصخو في اإلاجخم٘ٞ ،األٞغاص طوي اإلاغجبت الؿؿُى-ا٢خهاصًت اإلاخضهُت َم ؤ٢غب ٖغيت
1
للجىىح.
 وؾاثل ؤلاٖالم:
جلٗب وؾاثل ؤلاٖالم صوعا في جٟصخي ْاَغة الٗى ٠و الاظغام في اإلاجخم٘ ،خُض ّ
ؤن لجىت الجمُٗت ألامغٍُ٨ت الىٟؿُت للٗى٠
ّ
لضي الكباب وظضث ؤهه ًىظض اعجباٍ ما بحن مكاَضة ٖضص ٦بحر مً اإلاكاَض الٗىُٟت في الخلٟاػ والاعجٟإ في الؿلى٧اث
الٗضواهُت .خُض ّ
ؤن ألاَٟا ٫الظًً ٌكاَضون الخلٟاػ بك٩ل ٦بحر َم ألاَٟا ٫ألا٦ثر ٖضواهُت .و خؿب ؤلاخهاثُاث جغجٟ٘
وؿبت الجىىح بلى ℅11بٗض مباعاة اإلاال٦مت التي ججغي في الخلٟاػ ℅ 12،زالر ؤًام بٗض مباعاة ٦غة٦ .ظل ٪ؤبغػث صعاؾاث
بىهضًغا (،)Banduraعوبحرث (َ )Robertsحو ما٦ىبي ( )Maccobyمً زال ٫جدلُل ٖضًض مً اإلا٣االث خى ٫الٗال٢ت الؿببُت للٟغص
2
بحن اؾخٛال ٫الٗى ٠مً الخلٟاػ و بهخاط ؾلى٧اث ٖضواهُت الخ٣ا.
الخالنت:
و في ألازحرًٓ،هغ بطهاب الخلمُظ مً زال ٫اٖخضاءٍ ٖلى ٚحرٍ،ؾىاء ػمالءٍ ،ؤؾاجظجه والٟغٍ ٤التربىي ،جدُُمه ل٩ل ٖال٢ت
بًجابُت م٘ آلازغ،جسغٍبه و جضمحرٍ إلااؾؿخه التربىٍت.و هي ٧لها ؾلى٧اث ؾلبُت تهضص ؤمً وؤمان اإلادُُحن به.و لٌُٗ ً٨خبر
٦ظل ٪ضخُت ٖىض الىٓغ بلى ما وعاء اهدغاٞاجهٞ ،ال ًم٨ىىا ججاَل ظمُ٘ الضوا ٘ٞوالٗىامل التي ججٗل مىه ٞغصا ٖضواهُا و
ّ
مىدغٞاٞ.الخلمُظ اإلاغاًَ ٤دخاط بلى مً ًإزظ به بلى َغٍ ٤ألامان و لِـ مً ًُدُم مٗىىٍاجه و آمالهً.دخاط بلى صٖامت ًغج٨ؼ
ّ
لُخٛلب ٖلى ؤػمخه التي ًمغ بها (ؤػمت اإلاغاَ٣ت) ،و بلى مً ٌُؿاٖضٍ ٖلى بىاء مكغوٕ خُاجه ُلُ ٌّق
د ٤الاهضماط في اإلاجخم٘.
ٖلحها
و ٖلُه ّ
ه٣ضم بٌٗ الا٢تراخاث ،و هي ٧الخالي:
 بٖاصة هٓغ اإلااؾؿاث التربىٍت و الخٗلُمُت في الىٓام الظي ُح ّ
ؿحر به بصاعتها ،باالبخٗاص ًٖ ؤلاَما ٫والض٦خاجىعٍت و
اٖخماصَا ٖلى الخل ألاوؾِ.
 ج٩ىًٍ ألاؾاجظة في مجا ٫ؾُ٩ىلىظُت اإلاغاَ ٤مً زال ٫ببغاػ َغاث ٤الخٗامل م٘ الخلمُظ في َظٍ اإلاغخلت الخغظت.
 جىٞحر ؤزهاثُحن هٟؿاهُحن ُٖاصًحن ٖلى مؿخىي اإلااؾؿاث الخٗلُمُت لخىؾُ٘ ٖملُت ؤلانٛاء و مؿاٖضة الخالمُظ ٖلى
ججاوػ مكا٧لهم ،و ٖضم الا٦خٟاء بضوع مؿدكاع الخىظُه و ؤلاعقاص اإلاضعسخي و اإلانهي ّ
ألن مهاماجه ٖضًضة و ال ًم٨ىه الخٟ٨ل
الىٟسخي بٗضص ٦بحر مً الخالمُظ.
 جىُٓم ؤًام جدؿِؿُت مً ِّ٢بل ألازهاجي الىٟؿاوي لكغح الخٛحراث اإلاهاخبت للبلى ٙوبٖالم الخالمُظ باإلاٗاف الىٟسخي
الخام باإلاغاَ٧ ٤ي ًُضعّ ٥ؤجها مجغص ٞترة ٖابغة و ّ
ؤن ٧ل ألاٞغاص ّ
مغث بىٟـ اإلاغاخل للخس ٠ُٟمً الً ِٛاإلاهاخب لٟترة
اإلاغاَ٣ت و ؤػمتها.
 جدؿِـ الخالمُظ باالوٗ٩اؾاث الؿلبُت لىؾاثل الاٖالم و جغبُت ازخُاعَم لخهو جلٟؼٍىهُت بًجابُت وَاصٞت.
 جىُٓم ؤًام جدؿِؿُت لؤلولُاء خى ٫اإلاغاَ٣ت و اإلاكا٧ل اإلاهاخبت لها ،و ٞخذ لهم اإلاجا ٫لُغح مكا٧ل ؤبىاءَم.
 جىٞحر ألاهضًت الترٞحهُت باإلااؾؿاث التربىٍت لخىظُه َا٢ت الخلمُظ بلى مؿاع بًجابي ّبىاء.
1

Id, p78.
BLATIER (C), 1999, La délinquance des mineurs : l’enfant, le psychologue, le droit, PUG, France, (Vies sociales).
p143.
2
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ّ ُ٘خذ باب الخىاع و حصجٞ 
ىبت٣ٗغاعاث مشال في ازخُاع ال٣ه في نى٘ ال٦ و بقغا،خغٍت الخلمُظ في ازخُاع ألاهضًت مشال
. بلى الىٓام الضازلي للماؾؿت٫ ٖضم الامخشا٫اإلاسىلت بلى الخالمُظ في خا
ـ٨ٗ ججهحز اإلااؾؿاث التربىٍت بمؿاخاث زًغاء و بٖاصة الىٓغ في جهمُم اإلااؾؿت وفي ازخُاع ألالىان اإلاىاؾبت التي ح
. التربىي٤ٍغٟألاؾاجظة و ال،ىؽ الخالمُظٟالغاخت و الاؾترزاء في ه
:٘اثمت اإلاغاح٢
1.AJURIAGUERRA (J. de), 1980, Manuel de psychiatrie de l’enfant, 2è éd, Masson, Paris, ISBN : 2-225-39688-4.
2.BLATIER (C), 1999, La délinquance des mineurs :l’enfant, le psychologue, le droit, PUG, France, (Vies sociales), ISBN :27061-0821-5.
3.BORN (M), 2006, Psychologie de la délinquance, 2è éd, De Boeck, Bruxelles, ISBN : 2-8041-5024-0.
4.FREUD (S), 1989, Malaise dans la civilisation [en ligne],Trad. fr. ODIER (J) et (CH), 1971, Les Presses universitaires de
France, Vendôme, Nº 35 153, 62p.http://friendsofborges.org/site/assets/books/freud_malaise_civilisation.pdf(Consulté le
03/11/2014 à 15.55).
5.KLEIN (M) et RIVIERE (J), L’amour et la haine : le besoin de réparation, étudepsychanalytique. Trad. fr.STRONCKROBERT (A), Payot, Paris, (Sciences de l’homme). ISBN : 2-228-31126-x.
6.MARCELLI (D) et BRACONNIER (A), 2000, Adolescence et psychopathologie, 5e éd, Masson, Paris, (Les âges de la vie),
ISBN : 2-225-83708-2.
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مٗى٢اث جىُْ ٠البدث الٗلمي في الخىمُت بالجؼاثغ
ؤ.نالر خؿحن/حامٗت البكحر البكحر ؤلابغاهُمي بغج بىٖغٍغٍج

ملخو :
َىا ٥اجٟاٖ ١لى ؤهه جىظض ؤػمت لخىُْ ٠البدض الٗلمي في الخىمُت بالضو ٫الٗغبُت ٖامت والجؼاثغ زانت،جخٗضص مٓاَغَا
وجدىىٕ ؤؾبابها وجسخل ٠الخلى ٫اإلاُغوخت ؤو اإلا٣ترخت بها بازخال ٝمىا ٘٢ؤصخابها الاظخماُٖت واهخماءاتهم ال٨ٟغٍت
والؿُاؾُت.
لظا تهضَ ٝظٍ الىع٢ت البدشُت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى ؤَم اإلاٗى٢اث التي جدى ٫صون جىُْ ٠البدض الٗلمي في زضمت
الخىمُت بالجؼاثغ ،و٢ض جم جدضًض ؤَم َظٍ اإلاٗى٢اث وهيُٚ :اب الش٣اٞت الٗلمُت،يبابُت الؿُاؾت اإلاخبٗت ججاٍ البدض
الٗلمي بالجؼاثغ٣ٖ ،باث بصاعٍت وبحرو٢غاَُت ج ٠٣في مىاظهت البدض الٗلمي للباخض ،ومٗى٢اث للبدض الٗلمي جخٗل٤
بالباخض هٟؿه ،ولخدؿحن الىي٘ والخٛلب ٖلى اإلاٗى٢اث الؿاب٣ت ًم ً٨ج٣ضًم جىنُاث وا٢تراخاث.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :اإلاٗى٢اث ،البدض الٗلمي ،الخىمُت.
م٣ضمت :
حٗخبر الخىمُت مؿإلت مهمت قٛلذ ج٨ٟحر عظا ٫الٗلم والؿُاؾت في مسخل ٠ألان٣إ ل٩ىجها ٖملُت تهض ٝفي ؤؾاؾها بلى
جدؿحن ْغو ٝخُاة الكٗىب في مسخل ٠اإلاُاصًً.
وَٗخبر الٗلم وجُبُ٣اجه،والبدض الٗلمي وهخاثجه مً ؤَم اإلآاَغ اإلامحزة لل٣غن الخاصي والٗكغًٍٞ،الضو ٫لم حٗض جخٟازغ
بال بثروتها اإلاٗغُٞت والخ٣ىُت،ؤي بما لضحها مً ٖلماء وباخشحن ومهىضؾحن وج٣ىُحن،وؤصباء م٨ٟغًٍ،ومسخبراث وم٨خباث
وماؾؿاث ٖلمُت وبدشُت،ألجها ؤصع٦ذ ؤن مهحرَا في مسخل ٠الجىاهب الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت والخًاعٍت
مغجبِ ؤؾاؾا بُٗاء وبهخاط َاالء الٗلماء واإلا٨ٟغًٍ،وبن وجحرة جبجي اإلاٗاع ٝالجضًضة ،وحٗمُمها هي التي حك٩ل الُىم اإلاُٗاع
الصخُذ للخمُحز بحن الخ٣ضم والخسل،٠وبمٗجى آزغ ٞةن ما ٌٗغ ٝبالٟجىة الخ٣ىُت ؤي الخ٨ىىلىظُا بحن الضو ٫اإلاخ٣ضمت
والضو ٫الىامُت،لِـ ؾىي مؿإلت ٞغو ١في مؿخىي ؤلاهخاط الٗلمي لؤلؾاجظة والباخشحن في قتى ؤهىإ اإلاٗاع.ٝ
وٖالم الُىم ٚحر ٖالم ألامـ ،وطل ٪بؿبب البدىر الٗلمُت والخُىع الخ٣جي الٗالمي،وما ًهاخب طل ٪مً جىُٟظ وجُبُ٤
للمسترٖاث واإلابخ٨غاث الخضًشت.
ومً زال ٫ما ؾبً ٤مَ ً٨غح الدؿائ ٫الخالي:ما هي ؤهم اإلاٗى٢اث التي جدى ٫صون جم ً٨البدث الٗلمي في الجؼاثغ مً
اإلاؿاهمت في جد ٤ُ٣الخىمُت؟
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ُٚ -1اب الث٣اٞت الٗلمُت :
٢لما جخُغ ١بلى اإلاك٩ل الش٣افي في الىًَ الٗغبي ٖامت ،واإلاخمشل في ؾُاصة ؤهماٍ الىعي ما ٢بل الٗلمي في اإلاجخم٘ الٗغبي ٖلى
ظمُ٘ الانٗضة ،بما في طل ٪نُٗض الىسب الؿُاؾُت وألا٧اصًمُت والش٣اُٞت والا٢خهاصًت ،و٢لما جخُغ ١بلى ؾبل خل َظا
اإلاك٩ل بخدضًض الىعي الؿاثض وٖ٣لىخه وج ٪ُ٨ٟالالٖ٣ل للشىعة اإلاًاصة ،الظي َُمً ٖلى الش٣اٞت الٗغبُت مىظ الٗهغ
الىؾُِ ،م٘ ؤن َظا اإلاك٩ل ًل٣ي بًالله ال٨شُٟت ٖلى ظمُ٘ البجى الاظخماُٖت ،بما في طل ٪البِىت الا٢خهاصًت والبيُت
الؿُاؾُت والبيُت ؤلاصاعٍت ٠ًٗٞ ،مسههاث البدض الٗلمي واوٗضام اإلااؾؿُت والخغٍت وؤلاصاعة ٚحر الغقُضة ال جيب٘ مً
ٞغا ،ٙوبهما جىبش ٤مً ٚابت زاه٣ت مً ؤلاق٩االث الش٣اُٞت اإلادكاب٨ت.
ٞاليكاٍ الٗلمي والخ٣جي َى وكاٍ بكغي ًدخاط بلى بِئت جدخًىه ومىار ًغٖاٍ و٢ىاٖض جدمله،وَظا ال ًخىٞغ بال في ْل
مجخم٘ مخٟهم لُبُٗت الٗلىم ،مضع ٥لكغوَها ،واعي إلاخُلباتها ،مخٟاٖل م٘ جُىعَا.
ل٣ض ٧ان الخُإ الظي وٗ٢ذ ُٞه ٦شحر مً الضو ٫الىامُت "ؤجها جهىعث ؤن الٗلىم والخ٣ىُت مجغص نىاصً ٤مٛل٣ت ومهاو٘
مىٗؼلت وؤظهؼة مخُىعة وؤن قغاءَا واؾخحراصَا ًى٣لها بلى مها ٝالضو ٫اإلاخ٣ضمت ،و٧اهذ الٟاظٗت ٖىضما ا٦دكٟذ جل٪
الضو ٫ؤجها اؾخىعصث واؾخمغث في الاؾخحراص بِىما احؿٗذ الٟجىة بُجها وبحن آلازغًٍ ،وبُ٣ذ مجخمٗاتها ٢ابٗت خُض هيٞ،ال
هي ؤهخجذ ..وال هي َىعث ..وال هي ؤبضٖذ ،وجىمى ٢اثمت اإلاكترًاث وجخىالض بِىما حِٗل جل ٪اإلاجخمٗاث همُا اؾتهالُ٦ا
مخىامُا بمىإي ًٖ ٖملُاث البدض والخُىٍغ وؤلاهخاط بن الخ٣ُ٣ت التي ؤصع٦تها ٦شحر مً الضو ٫بٗض ججاعب مغٍغة هي ما ؤصع٦ه
الٟالخىن واإلاؼاعٖىن مىظ ٖهىع سخُ٣تٞ ،ال وؿخُُ٘ ؤن جججي زماع ٚغؾه خغمذ مً ٖىانغَا الخُىٍت ومىازها الخام
وبِئتها اإلاىاؾبت ،وَظا ٌٗجي ؤن لٗملُت ه٣ل الخ٣ىُت وجىَُجها قغوَا ويىابِ وآلُاث ،وٖلى عؤؽ ٢اثمت ألاولىٍاث ٢اٖضة
بكغٍت واؾٗت حؿدكٗغ خماؾا خُ٣ُ٣ا بالضوع الغٍاصي والخاؾم للخغ٦ت الٗلمُت وتهخم بمااػعة ظهىص ؤصخاب الخسههاث
الٗلمُت وجدبجى ابخ٩اعاتهم ،وجدغم ٖلى جٟهم ومىا٦بت اإلاضلىالث ال٨ٟغٍت واإلاُُٗاث الا٢خهاصًت والخٛحراث الاظخماُٖت
2
اإلاترجبت ٖلى الٗلىم وجُبُ٣اتها واإلاغجبُت بالترا٦م اإلاٗغفي واليكاٍ البدثي.
ًء
وخُض ؤن الٗلم ؤنبذ ظؼءا ال ًخجؼؤ مً اليؿُج اإلاخماؾ ٪للمجخم٘ الظي وؿعى بلُهٞ ،ال ًم ً٨ؤن ج٩ىن َىا ٥مىاَىت
3
هاجخت مشمغة في اإلاجخم٘ صون صعاؾت وٞهم ل٩ل مً الٗلم وَبُٗخه والخ٨ىىلىظُا واإلاجخم٘ والٗال٢ت اإلاخباصلت بُجهم.
ؤؾباب جضٖى بلى الاَخمام بالش٣اٞت الٗلمُت :
ؤَمها ما ًلي:
 الدؿاعٕ اإلاظَل في الا٦دكاٞاث الٗلىُت والابخ٩اعاث الخ٨ىىلىظُت:
 الُبُٗت الا٢خدامُت للخ٣ىُت:
 جإزحر الخ٣ىُت ٖلى الٗمالت :
 الخاظت اإلاتزاًضة بلى الخضًض والجضًض:
 1غصيب ىشاـ :جدل الوعي العلمي  ،ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،عماف ،1992 ،ص .12

 2خضر زلمد الشيباين  :الثقافة العلمية مفتاح التقنية  ،رللة العلوـ كالتقنية ،رللة علمية تصدرىا مدينة ادللك عبد العزيز للعلوـ كالتقنية ،العدد
.سبتمرب  ،2000ص. 28-27
 3إبراىيم بسيوين عمًنة ،فتحي الديب :تدريس العلوم والتربية العلمية ،ط ،8دار ادلعارؼ ،القاىرة ،1981،ص .64
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 الخاظت بلى اإلاٗلىماجُت
 -2الؿُاؾت اإلاخبٗت ججاه البدث الٗلمي بالجؼاثغ:
َىاَ ٥ال ١بحن البدض الٗلمي والخىمُتَ ،ال ١مغصٍ بلى ٖضم وظىص ج٩امل في ؤلاؾتراجُجُاث ،وُٚاب الىٓغة الكمىلُت
لؤلمىع،وَظا ما ًا٦ضٍ ؤخض الباخشحن ب٣ىله "ٖضم الاعجباٍ الًٗىي بحن البدض الٗلمي وبؾتراجُجُت الخىمُت والخُىع
الخ٣جي،بط ج٨مً اإلاٟاع٢ت ؤن الىًَ الٗغبي ٖامت ًمل ٪الٟ٨اءاث واإلاهاعاث بُض ؤهه ٚحر ٢اصع ٖلى جىُْٟها بالك٩ل ألامشل في
2
الضوعة ؤلاهخاظُت والخىمىٍت ".
وجخمشل َظٍ الؿُاؾت في :
ُٚ 1-2اب بؾتراجُجُت واضخت للبدث الٗلمي:
ٌٗاوي البدض الٗلمي في الجؼاثغ وفي الٗالم الٗغبي ٧اٞت مً ُٚاب ؤَضا ٝبؾتراجُجُت ،واؾتراجُجُاث ،وبغامج ،وزُِ
واضخت ومدضصة ،جدضص بض٢ت َضٞه ،وصوعٍ ،وٖال٢خه بباقي اليكاَاث والٟٗالُاث في الضولت ،هاَُ ًٖ ٪صوعٍ في الخىمُت
وؤلاؾهام في خل مكا٧ل اإلاجخم٘ .
وَصخو مجمىٖت مً الباخشحن َظٍ اإلاًٗلت ب٣ىلهم "بن مٗٓم الضو ٫الٗغبُت جٟخ٣غ بلى ؾُاؾاث واضخت للبدض
الٗلمي ،والتي جخًمً جدضًض ألاَضا ٝوألاولىٍاث واإلاغا٦ؼ البدشُت الالػمت ،وجىٞحر ؤلام٩اهاث اإلااصًت الًغوعٍت ".
وٍ٣ى ٫ألاؾخاط الض٦خىع "لٗلى بى٦مِل" في م٣اله اإلايكىع في اإلاجلت " ألا٧اصًمُت للضعاؾاث الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت ظامٗت
الكلٚ،"٠البا ما ًخم الخضًض ًٖ البدض الٗلمي في الضو ٫الٗغبُت،مً باب الدكبه بالٛحر ؤو عبما لظع الغماص في ُٖىن
الباخشحن وبحهامهم بإن َىا ٥اَخمام به،ولِـ باٖخباعٍ ٖىهغا ٞانال في الٗمل الخىمىي ًجب الٗىاًت به وج٣ضًغٍ٦،ما ؤن
بوكاء مغا٦ؼ البدض وٚحرَا مً الهُئاث البدشُت في الٗالم الٗغبي ٚالبا ما ج٩ىن ٖباعة ًٖ بظغاءاث ق٩لُت ؤو مجغص ج٣لُض إلاا
3
َى مىظىص في باقي الضو ٫زانت اإلاخ٣ضمت مجها.
ٖ2-2ضم وحىص ٢ىاهحن جإؾِؿُت وحكغَُٗت لدصجُ٘ البدث الٗلمي :
ًغي الض٦خىع "ٖهام جى٢ ٠ُ٢مغ وآزغون " في ٦خابهم "البدث الٗلمي في الىًَ الٗغبي بق٩الُاث وآلُاث للمىاحهت " ؤن
َىا ٥مٗى٢اث مخٗل٣ت بالىهىم ال٣اهىهُت وؤلاصاعٍت التي جد٪م الٗملُت البدشُتٞ ،األػمت َىا في الىهىم اإلاُ٣ضة لئلبضإ
الٗ٣لي والبدثي،والتي جدمل ؤ٦ثر مً جإوٍل ؤو جٟؿحرٞ ،هي ههىم في بٌٗ ألاخُان ٚحر واضخت وٚحر ٢اَٗت ،ولِؿذ في
مً ً٣ىم ٖلى جُبُ٣ها م٘ حؿلُمىا بإن جٟؿحر وجُبُ ٤الىو ال٣اهىوي ؤو ؤلاصاعي ًسخل ٠مً مؿاو ٫آلزغ ٧ل خؿب ٞهمه
وٖ٣لُخه وشجاٖخه في جدمل مؿاولُاجه التي جٟغيها ٖلُه واظباث وُْٟخهَ،ظا بياٞت بلى اإلاٗى٢اث الغوجُيُت ألازغي
ماىر صربم كزلمد كامل  :التنور التقني ..مفهومو وسبل تحقيقو  ،رللة العلوـ كالتقنية ،تصدرىا مدينة ادللك عبد العزيز للعلوـ كالتقنية ،العدد ،55
سبتمرب ،2000ص.17

 2مجاؿ عبد الفتاح العساؼ  :أثر العولمة على البحث العلمي ،دراسة تحليلية ،حبث مقدـ إىل ادلؤسبر الدكيل حوؿ  :إسرتاتيعية البحث العلمي يف الوطن

العريب ،جامعة أربد األىلية ،األردف 22-21 ،افريل  ،2010ص .32

 3لعلى بوكميش  :معوقات توظيف البحث العلمي في التنمية بالعالم العربي  ،رللة األكادشنية للدراسات االجتماعية كاإلنسانية ،دكرية دكلية زلكمة
تصدرىا جامعة حسيبة بن بوعلي يالشلف ،اازائر ،العدد ،12السداسي الثاين ،2014ص .4
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٦خإزغ بنضاع ال٣غاعاث ،ؤو الخٛاضخي ًٖ جى ُ٘٢الجؼاءاث ٖلى اإلا٣هغًٍ،ؤو ٖضم حصجُ٘ اإلاشِبحن ،وطل ٪بظعَٗت ؤن َظا
1
ٖملهم ولم ًإث بجضًض.
 3-2جضوي مؿخىي ؤلاهٟا:١
ٌٗاوي البدض الٗلمي في الٗالم الٗغبي ٖامت مً يٗ ٠مكاع٦ت الُ٣إ الخام في جمىٍله ،والاٖخماص في طلٖ ٪لى
محزاهُت الضولت ٖلى زال ٝما َى ؾاثض في الضو ٫اإلاخ٣ضمت.
بن يٗ ٠الخمىٍل اإلاالي للبدض الٗلمي الق ٪ؤن له اوٗ٩اؾاث ؾلبُت جخمشل في ٖضم جىٞغ اإلاٗضاث الالػمت للبدض الٗلمي،
ويٗ ٠الخىاٞؼ اإلامىىخت للباخشحن ،و٢لت ؤو يٗ ٠ؤلاهخاط الٗلمي.
 4-2ججاهل وبهما ٫الىخاثج التي جىنل بلحها الباخثىن:
ال جؼا ٫الضو ٫الٗغبُت ؤو بٌٗ ؤلاصاعاث ٞحها ال حعي ُ٢مت البدض الٗلمي ،وبالخالي ال حٗمل ظاَضة ٖلى جم٨حن البدض الٗلمي
وجِؿحر ؤمىعٍٞ ،هي جغي ؤهه جغ٨ٞ ٝغي ؤو ٖلمي ولِـ َىا ٥ؤي صاعي إلياٖت اإلاا ٫والى٢ذ ٖلى البدىر الٗلمُت.
ول٣ض لخو "ٞغاوؿىا حا٦ىب" طل ٪الىي٘ ٢اثال "مً اإلااؾ ٠بن الٗلم ال حهم ٖالم الؿُاؾت  ...بن الخ٩ىماث الٗغبُت
جىٓغ بلى ألامىا ٫التي جىٖ ٤ٟلى البدض الٗلمي ب٨شحر مً الغٍبت والكٞ،٪هي  -ؤي البدىر  -لِؿذ بمشابت اؾدشماع مً وظهت
هٓغ الخ٩ىماث الٗغبُت،بل مًُٗت للى٢ذ واإلاا ٫ما لم جهَ ٜظٍ البدىر بلى حًُٗض ؾُاؾاث خ٩ىمُت مُٗىت مً زال٫
2
هخاثج ؤو جىنُاث مُٗىت ؤو ؤلاجُان بٗىاثض ا٢خهاصًت حؿهم في جس ٌُٟؤٖباء الخ٩ىمت في جمىٍل البدىر.
وٍغي"ػاًض بً مدمض الغماوي"ؤن َىا ٥ؤال ٝمالٟت مً البدىر والضعاؾاث الجامُٗت الُ٣مت في اإلاجاالث الٗلمُت
والهىاُٖت والُبُت التي جمؤل اإلاساػن وهي والثم مجاهُت لل٣غنىت،ولى جم جُبُ٣ها لٛحرث ال٨شحر مً ألاقُاء وٖالجذ ال٨شحر
3
مً اإلاك٨الث ،بِىما في الٛغب َىا ٥آلُاث و٢ىىاث لخدىٍل ٖهاعاث الٗ٣ى ٫بلى جُبُ ٤وٖمل.
٣ٖ 3باث بصاعٍت و بحرو٢غاَُت ج ٠٣في مىاحهت ؤلاهخاج الٗلمي للباخث:
بن جُىع الضو٩ً ٫ىن مً زال ٫جُىٍغ ؤلاصاعة وجُىٍغ هماطظها وز٣اٞتها٦،ما ؤن ج٣ضم ألامم ًمشل اوٗ٩اؾا لىمِ بصاعة
مىاعصَا اإلااصًت والبكغٍت ،وحٗخبر اإلاىاعص البكغٍت ؤَم ٖىهغ ٞاٖل لًمان الخىمُت والىمى.
ٞمُلىب مً َظٍ ؤلاصاعة صاثما ؤن جٟي بالتزاماتها الضازلُت والخاعظُت بك٩ل صاثم ومؿخمغ ،طل ٪ؤن نى٘ بصاعة الٛض ًخُلب
الىٓغ لخاظاجىا اإلاؿخ٣بلُت ولِـ الىٓغ في اإلاغآة الٗا٦ؿت لىدضص مً زاللها جل ٪الخاظاث ولبلى ٙطلٌ ٪ؿخلؼم ب٢امت ٢ىاٖض
ًء
ٖمل مخجضصة،وٍخٗحن ٖلى ؤلاصاعة ؤن جخجاوب مٗها مىيىُٖا،وٚغؽ ز٣اٞت ٢ىامها ؤلابضإ والخجضًض ومىا٦بت مؿخجضاث
4
الٗهغ ووؾُلتها ؤلاقغا ٥وخؿً ألاصاء.

 1عصاـ توفيق قمر ك آخرك ف :البحث العلمي في الوطن العربي إشكاليات وآليات للمواجهة  ،ادلؤسسة العربية لالستثمارات العلمية ،مصر ،2008
ص.174
 2عصاـ توفيق قمر كآخركف :ادلرجع نفسو ،ص .34-33
 3زايد بن زلمد الرماين :حوؿ مشكلة البحث العلمي  http://www.alukah.net/web/rommanyليوـ  2010/10/24الساعة 22س.
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بن ؤلاصاعة الجامُٗت بهما هي بال٣ضع ألا٦بر بصاعة اإلاؿخ٣بل التي ال جخٗامل م٘ الخدضًاث بغصوص الٟٗل،وبهما بالخيؿُ٤
إلؾدكغا ١اإلاؿخ٣بلُاث البضًلت وبًجاص الخلى ٫الىاجخت إلاك٨الث الخايغ واإلاؿخ٣بل اإلاخىٗ٢ت وج٩ىًٍ ؤَغ ٨ٞغٍت ظضًضة
1
جخماشخى وجُىعاث الٗهغ وحؿخُُ٘ مً زاللها ؤن جخٗامل م٘ الىا ٘٢اإلاخٛحر وجتهُإ للخٟاٖل م٘ ٧ل جُىع مؿخ٣بلي.
وبالخالي َظٍ اإلاك٨الث ؤلاصاعٍت جازغ ؾلبا ٖلى البدض الٗلمي لؤلؾخاط الجامعي ،وجٓهغ آزاعَا في:
ٖ 1-3ضم جىٞحر مىار مدٟؼ للبدث الٗلمي:
بن ؤلاصاعة الخضًشت جىلي اَخماما عثِؿُا لضوع وٖال٢ت اإلاىعص البكغي باإلهخاط وؤلاهخاظُت،مً زال ٫البدض ًٖ الٗىامل
اإلاازغة في بهخاظُت وٟ٦اءة الٗاملحن بًجابا وؾلبا،ومً اإلاٗلىم ؤن مً ؤَم ؤَضا ٝؤصاعة ماؾؿت الؿعي والٗمل بان ًهل
الٗاملىن بةهخاظُتهم بلى ؤ٢صخى ٟ٦اءة مم٨ىت ،لظل ٪حٗمل َظٍ ؤلاصاعاث ٖلى جىٞحر وجىُْ ٠الٗمالت الجُضة واإلااَلت
والخغم ٖلى جضعٍبهم وب٦ؿابهم اإلاهاعاث اإلاسخلٟت مً ؤظل عٟ٦ ٘ٞاءاتهم و٢ضعاتهم في ألاصاء ،والٗمل ٖلى بزاعة عٚباتهم
وجىظُه الؿلى ٥الىاجج ٖجها في الاججاٍ الظي ًد ٤٣ألاصاء اإلاغٚىب واإلاُلىب ،وان ؤصاء الٟغص وٟ٦اءجه جخىٖ ٠٢لى ٖىهغًٍ
ؤؾاؾحن َما ال٣ضعة ٖلى الٗمل،والغٚبت ُٞه،وجخمشل اإلا٣ضعة ٖلى الٗمل ُٞما ًمل٨ه الٟغص مً مهاعاث ومٗاع ٝو٢ضعاث،والتي
2
ً٨دؿبها بالخٗلم والخضعٍب،ؤما الغٚبت في الٗمل ٞخمشلها الخىاٞؼ التي جض ٘ٞؾلى٦ه في الاججاٍ الظي ًد ٤٣ؤَضا ٝاإلاىٓمت.
 2- 3بحرو٢غاَُت ؤلاصاعة :
في خىاع ؤظغجه ظغٍضة البىابت هُىػ اإلاهغٍت م٘ مجمىٖت مً ؤؾاجظة الجامٗاث الٗغب ،ؤ٦ضوا ٖلى ؤن البدض الٗلمي ٌٗاوي
مً اإلادُِ بلى الخلُج مً البحرو٢غاَُت بىظهها ال٣بُذ التي ٢خلذ الٗلماء الٗغب وظٗلتهم ٖغيت للهغب بلى بالص الٛغب،الظي
ً٣ضع الٗلم ،مبِىحن في الى٢ذ هٟؿه ؤن بهٟا ١الٗغب ٖلى ألاؾلخت ًٟى ١ما ًى٣ٟىهه ٖلى الباخض الٗلمي،وؤن بؾغاثُل جى٤ٟ
ؾىىٍا 8ؤيٗا ٝما ًى٣ٟه الٗغب ظمُٗا.
في خحن حؿاء ٫الض٦خىع"ٖبض الخمُض الُداوي" ؤؾخاط الخاعٍش بجامٗت جبى ٥باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ًٖ  ٠ُ٦ؾُ٩ىن
مهحر الٗالم اإلاهغي الض٦خىع" ؤخمض ػوٍل "ؤو" مهُٟي الؿُض" ؤو "ٞاعو ١الباػ" لى ؤجهم لم ٌٛاصعوا مهغ في قبابهم بلى
اإلاٗامل ومغا٦ؼ ألابدار ألامغٍُ٨ت ،مبِىا ؤن ؤي مجهم لم ً ً٨لُىجر ؤو ما ٧ان لُهلىا بلى ما ونلىا بلُه ،وخهل "ػوٍل" ٖلى
"هىبل" و"الؿُض" ٖلى الىؾام ألامغٍ٩ي ألاع،٘ٞوالىجاح الىخُض الظي ٧اهىا ؾِخم٨ىىا مً بهجاػٍ ًخلخو في ٖماصة ٧لُت ؤو
3
عثاؾت ظامٗت.
ُٚ 3-3اب ٢اٖضة ٖغًٍت للمٗلىماث البدثُت ونٗىبت الىنى ٫بلحها:

 1زلمد السعيد العلمي  :تحديات اإلدارة العمومية العربية ،خيار استراتيجي ال محيد عنو  ،رللة ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،العدد جويلية ،2010
ص .04
 2رسالف نبيل :الحوافز في قوانين العاملين بالحكومة والقطاع العام ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،1978 ،ص .3

 3زلمد عبد السالـ  :علماء عرب :الدكتاتورية والبيروقراطية قتلت البحث العلمي من المحيط إلى الخليج ،جريدة البوابة نيوز ،جريدة يومية مستقلة،
مصر ،العدد  ،358ليوـ  23ديسمرب .2013
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اإلاٗلىماث ٖهب البدىر الٗلمُت ،وجإحي ؤَمُتها في ٖهغها مً ؤَمُت الشىعة الخ٨ىىلىظُت التي ٌكهضَا الٗالم ،مما
ًء
ٌؿخدُل مٗه ؤلاإلاام باإلاٗلىماث ظمُٗها بُغٞ ١غصًت ؤو ج٣لُضًت ٚالبا،ومً َىا ًدبحن لىا يغوعة وؤَمُت ؤهٓمت اإلاٗلىماث
1
الٗلمُت والخ٨ىىلىظُت التي جغٞض الضاعؾحن والباخشحن بما ًٟ٨ي خاظتهم مً البُاهاث وؤلاخهاثُاث اإلاُلىبت.
ًء
وظامٗاجىا الجؼاثغٍت جٟخ٣غ ٖمىما بلى مشل َظٍ ألاهٓمت عٚم جُلٗها وخغنها ٖلى ؤلاٞاصة مً الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي في مجا٫
جىزُ ٤اإلاٗلىماث،مما ًصبِ مً ٖؼٍمت الباخض وٍضٗٞه لال٦خٟاء بإ٢ل اإلاٗلىماث اإلاخىاٞغة وؤلاٖخماص ٖلى هٟؿه بخىٞحر
ًء
اإلاٗلىماث ،مما ًؼٍض ؤٖباءٍ وٍجٗل مهمخه نٗبت في مغخلت البدض ؤو جٟؿحر الىخاثج،مما ًىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى مؿخىي البدىر.
ًء
٦ما جٟخ٣غ م٨خباث الجامٗاث الجؼاثغٍت ٖمىما بلى اإلاغاظ٘ الٗلمُت الهالخت للبدض ،مً ٦خب وصوعٍاث ومجالث ٖغبُت
وؤظىبُت،هاَُ ًٖ ٪ؤؾلىب الالمباالة الظي ًىاظهه الباخض ؤزىاء ظم٘ اإلاٗلىماث.
 4-3مك٨الث اليكغ والخدُ٨م:
بن مؿإلت اليكغ هي مً ؤ٦بر اإلاٗى٢اث التي ًىاظهها الباخشىن في الجامٗاث الٗغبُت ٖامت،وبسانت اإلاؿخجضون مجهم.
٦ما ؤن ٖضم وظىص مٗاًحر مدضصة للخُُ٣م والخدُ٨مً،جٗل ٖملُت الخ٨م ٖلى ؾىٍت البدض وؤنالخه مؿإلت وؿبُت جسً٘
ًء
لىىُٖت اإلاد٨م ولخىٗ٢اجه الٗلمُت،وٖلى ألاٚلب ٞةهه ًخسظ مً هٟؿه ومً بهجاػاجه الٗلمُت مُٗاعا ًد٨م به ٖلى آلازغًٍٖ،ضا
2
ًٖ طل ٪بِء بظغاءاث الخُُ٣م للبدىر اإلاغؾلت لليكغ،ألامغ الظي ًدؿبب باإلخباٍ للباخشحن.
ًء
ومً هاخُت آزغي ٞةن الخسى ٝمً وكغ ال٨خب وألابدار التي جخُغ ١إلاىايُ٘ ٚحر ج٣لُضًتٌ ،ك٩ل ٖاث٣ا ؤمام بظغاء
البدىر،بياٞت بلى ٖضم وظىص َُئت مؿاولت ًٖ بظغاء البدىر والخيؿُ ٤بُجها ٖلى مؿخىي الجامٗاث ،والى ُٚاب مجالث
مخسههت.
وفي عوبىعجاط إلاى ٘٢ؾُُ ٠هذ،جدذ ٖىىان:ؤػمت الجامٗت الجؼاثغٍت وبؾتراجُجُاث ؤلاصاعة في جد ٤ُ٣ظىصة الخ٩ىًٍ والبدض
الٗلمي،ؤظغي الغوبىعجاط " عاثض ؤوـ"،بط ٢ا ٫الض٦خىع "زالض ٖبض الؿالم" ٢ؿم ٖلم الىٟـ،ظامٗت ؾُُ02٠في َظا
الغوبىعجاط ًٖ مك٩لت اليكغ في اإلاجالث الٗلمُت والخدُ٨م ما ًلي:
" ١يُت اليكغ الٗلمي في اإلاجالث والضوعٍاث سجلىا مالخٓاث جبحن ؤن ٚالبُتها جغج٨ؼ ٖلى مٗاًحر الىالءاث والهضا٢اث
والخ٨خالث ،ؤما اإلاٗاًحر الٗلمُت مً خُض هىُٖت اإلا٣ا ٫ؤو البدض وؤَمُخه وُ٢مخه الٗلمُت والٗملُت ٞهي ؤمىع خؿب اإلاىُ٤
3
الؿاثض في ظامٗاجىا مجغص ٦الما هٓغٍا مشالُا"...
 4مٗى٢اث للبدث الٗلمي جخٗل ٤بالباخث هٟؿه:
بن ألاؾخاط الجامعي في الجؼاثغ ؤو في ؤي صولت ٖغبُت ًهُضم بمجمىٖت مً مٗى٢اث جدى ٫صون الُ٣ام بمهامه زانت مجها
البدشُت ٖلى ؤخؿً وظه ،ومً َظٍ اإلاٗى٢اث ما ًلي:
 1عبد الرمحاف عدس  :ااامعة كالبحث العلمي -دراسة في الواقع والتوجهات المستقبلية  -رللة ارباد ااامعات العربية ،تصدر عن األمانة العامة
للعامعات العريب ،عدد خاص ،عماف،1988 ،ص .337
 2عبد الرمحاف عدس  :ادلرجع نفسو ،ص .362

 3رائد أنس :أزمة الجامعة الجزائرية واستراتيجيات اإلدارة في تحقيق جودة التكوين والبحث العلمي  ،سطيف نت ،موقع إخبارم يهتم بوالية سطيف
 http://www.setif.netليوـ  2014/11/06على الساعة 07م ك30د.
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 1-4يٗ ٠الخ٨ىًٍ وُٚاب الىمى اإلانهي:
في الىا ٘٢ال ًخم بٖضاص ألاؾخاط الجامعي في الجؼاثغ إلاهىت الخضعَـ ؤو البدض الٗلمي ؤو زضمت اإلاجخم٘٦،ما ؤن بٖضاص ألاؾخاط
الجامعي ٦مؿاَم في جىمُت اإلاجخم٘ ال وظىص لها ؤنال في اَخماماث الجامٗت الجؼاثغٍت ،ختى ٖلى مؿخىي بصاعة الجامٗاث
وال٩لُاثٞ ،األؾخاط لِـ مهُئا وال ًىظض في طَىه ؤهه ًم ً٨ؤن ً٣ضم زضمت ٖلمُت للمجخم٘ مً زال ٫ماؾؿاجه وَؿاَم في
خل مك٨الجه ،مما هخج ٖىه ٞهل جام بحن الجامٗت ٦ماؾؿت ٖمىمُت جماعؽ البدض الٗلمي ،واإلاجخم٘ بماؾؿاجه الخٗلُمُت
والا٢خهاصًت و ؤلاصاعٍت والش٣اُٞت التي هي في خاظت بلى جضزل الجامٗت بباخشحها وٖلمائها لدؿاَم في خل اإلاك٨الث التي
جخٗغى لها َظٍ اإلااؾؿاث.
٦ما ؤن َىا ٥اوٗضام ٖملي لئللؼام ال٣اهىوي لض ٘ٞألاؾخاط الجامعي الجؼاثغي لخىمُت هٟؿه ٖلمُا ومهىُا ٞبىاءا ٖلى اإلاغؾىم م
 1991و اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام باألؾخاط
 1320اإلاىا 5٤ٞماًى
الخىُٟظي ع٢م 91-159و اإلااعر في 22عبُ٘ الشاوي ٖام
الباخض ،وفي ماصجه 22والتي ج٣ى ٫ؤهه ًخٗحن ٖلى ؤلاصاعة ؤن جىٓم بهٟت صاثمت ج٩ىٍىا مخىانال لؤلؾاجظة الباخشحن ،حهضٝ
لخدؿحن مؿخىاَم وجُىٍغ ماَالتهم اإلاهىُت و٦ظا جدؿحن مٗاعٞهم في مجا ٫وكاَاتهم و ٤ٞالكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في
الخىُٓم اإلاٗمى ٫به ،خُض هالخٔ يبابُت مدخىي اإلااصة وٖضم يبُها إلاضة َظا الخ٩ىًٍ ؤو مجاله في الخضعَـ ؤو في البدض
1
الٗلمي.
 2-4اهسٟاى مؿخىي اإلاِٗكت ويٗ ٠الضزل اإلااصي:
هٓغا ألَمُت اإلااصة ؤو اإلاا ٫في الخُاة الٗهغٍت ٧ىؾُلت َامت يغوعٍت في جد ٤ُ٣مسخل ٠اإلاُالب والخاظاث اإلاِٗكُت٣ٞ ،ض
ؤنبذ للماُ٢ ٫مت ٦بري في ٖاإلاىا اإلاٗانغ ،لضعظت ؤهه ؤنبذ نٟت ممحزة له ،و٦شحرا ما ًُلٖ ٤لُه ؤهه ؤنبذ ٖاإلاا ماصًا،
والىا ٘٢ؤهه ٧لما همذ وجُىعث خًاعة اإلاجخم٘ البكغي ٧لما ػاصث مُالبه الخًاعٍت وػاصث ؤًًا آما ٫ومُامذ ألاٞغاص في
الخُاة ،وبالخالي ٌؿٗىن بلى ع ٘ٞمؿخىي مِٗكتهم وجدؿُجها ،واإلااصة ؤو اإلااَ ٫ى ؤ٢غب الىؾاثل لخد ٤ُ٣طل.٪
ومما ال قُٞ ٪ه ؤن ب٢با ٫ألاٞغاص ٖلى الٗمل ًخىٖ ٠٢لى ُ٢مت اإلابل ٜاإلااصي الظي ًدهلىن ٖلُه ،والظي ًمشل مخُلباث
الخاظت الىاظب بقباٖها لضي الٟغص وألاؾغة ،وختى حؿخجُب الؿُاؾاث الخانت باألظىع للخاظاث اإلااصًتً ،خم جىُٓم ص٘ٞ
ألاظىع بدُض جًمً في نُٛتها الٗامت الخض ألاصوى الظي ٌؿخجُب ؤو ًخىا ٤ٞم٘ ؤصاء وظهض الٗامل ،خُض ٢ض ً٩ىن
شخهان ٌكخٛالن وُْٟت واخضة ،وألاظغ ألاؾاسخي ل٩ل مجهما مىخض ،ولٖ ً٨الوة ألاظغ جسخل ٠بما في ق٩ل ػٍاصة في ألاظغ ؤو
م٩اٞأث وؤظىع بياُٞت جسخلٖ ٠لى ؤؾاؽ مُٗاع ٞاع ١الجهض ؤو الخبرة ،ولٗل َظا ؤلاظغاء ًىُبٖ ٤لى ألاؾخاط الجامعي،
الظي ًخدهل م٣ابل ؤصاثه لٗمله ٖلى ؤظغ ٢اٖضي ،باإلياٞت بلى ؤظغ في ق٩ل ٖالواث،ول ً٨الؿاا ٫الظي ًُغح هٟؿه
بةلخاح في َظٍ الىُ٣ت َى َ:ل ألاظغ الظي ًخ٣اياٍ ألاؾخاط الجامعي والٗالواث التي ًخدهل ٖلحها جخىا ٤ٞم٘ ما ًبظله مً
2
ظهض وصوعٍ الغٍاصي ،وَل ٌُٛي َظا ألاظغ مسخل ٠اخخُاظاجه؟
والجضو ٫الخالي ًىضر ُ٢مت ألاظغ ال٣اٖضي الظي ًخ٣اياٍ ألاؾخاط الجامعي ٖلى ازخال ٝعجبه.
1

سادلي دالؿ كعزم إشناف :تكوين األستاذ الجامعي الواقع و اآلفاق  ،رللة الدراسات كالبحوث االجتماعية،جامعة الوادم،العدد الثالث،ديسمرب

،2013ص .159

 2براذني كريدة :المعوقات االجتماعية لألستاذ الجامعي وأثرىا على أىداف المؤسسة الجامعية ،مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاجستًن يف علم االجتماع
زبصص تنظيم كعمل،كلية العلوـ االجتماعية كالعلوـ اإلسالمية،قسم علم االجتماع ،جامعة باتنة،2005-2004 ،ص.120
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حضو ٫ع٢م "ً " 01بحن ألاحغ ال٣اٖضي لألؾخاط الجامعي خؿب الغجب
ألاحغ ال٣اٖضي لألؾخاط

ألاحغ
عجبت ألاؾخاط
ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي

24.320,00

ؤؾخاط مدايغ

21.280,00

ؤؾخاط م٩ل ٠بالضعوؽ

18.240,00

ؤؾخاط مؿاٖض

16.720,00

اإلاهضع:بغاَمي وعٍضة،اإلاٗى٢اث الاحخماُٖت لألؾخاط الجامعي وؤزغها ٖلى ؤهضا ٝاإلااؾؿت الجامُٗت،مظ٦غة ماظؿخحر
-2004
في ٖلم الاظخمإ جسهو جىُٓم وٖمل٧،لُت الٗلىم الاظخماُٖت والٗلىم ؤلاؾالمُت٢،ؿم ٖلم الاظخمإ،ظامٗت باجىت،
.121
،2005م
وفي صعاؾت ٢ام بها مغ٦ؼ"الٟىاع لإلٖالم"إلاٗغٞت ؤظىع ؤؾاجظة الجامٗاث الخ٩ىمُت الٗغبُت،جىنلذ َظٍ الضعاؾت بلى:ؤن
ؤؾاجظة الجامٗاث الخ٩ىمُت في الٗالم الٗغبي ًىاظهىن نٗىباث ٦بحرة في الىنى ٫بلى مؿخىي مِٗكت الُب٣ت
الىؾُى،بدؿب هخاثج اؾخبُان زام بإظىع ؤؾاجظة الجامٗاث الخ٩ىمُت في 12صولت ٖغبُت.
وٍ٣ى"٫صًُٟض وٍلغ"،عثِـ جدغٍغ الٟىاع لئلٖالم” ٢مىا بةظغاء َظا الاؾخبُان ألهه مىظ ٖضة ؾىىاث ،بل مىظ ٖضة ٖ٣ىصً،جغي
ه٣اف خى ٫يٗ ٠ألاظىع التي ًخ٣ايها ألاؾاجظة الٗغب،ل ً٨في مٗٓم ألاخُان ٧ان مً اإلاؿخدُل الخهىٖ ٫لى ألاع٢ام
الٟٗلُت،آلان ؤنبذ لضًىا خ٣اث ٤لى٣اف ؤٖم.٤
بط في ٧ل بلض قملها الاؾخُالٕ٧،ان مخىؾِ ألاظىع ؤ٢ل مً ألاظغ اإلاُلىب والالػم لخإمحن خُاة في مؿخىي مِٗكت الُب٣ت
ًء
اإلاخىؾُت ٖىض ُ٢اؾه م٘ ال٣ىة الكغاثُت اإلادلُت ،وجدضًضا ما ٌٗغ ٝباؾم"حٗاص ٫ال٣ىة الكغاثُت"،ؤو بلى ؤي مضي ًمً٨
1
ألظىع ألاؾاجظة ؤن جٟ٨ي في الا٢خهاص اإلادلي.
 3-4الخ٣ضًغ ٚحر ٧ا ٝللٗلم والٗلماء:
َد َد َّ ُث َد َّ ُث َد َد َد َّ ُث َد َد َمْل َد َد ُث َد ُث َمْل ُث
الٗؼ ُثٍؼ َد
َمْل َد ً َمْل َمْل َد َد َد َّ ُث َد َد
ُث 2
الخ ِمُ٨م﴾
٢ا ٫هللا حٗالى﴿:ق ِمهض الله ؤهه ال ِمبله ِمبال هى واإلاال ِمث٨ت وؤولى ال ِمٗل ِمم ٢ا ِمثما ِمبال ِم٣ؿ ِمِ ال ِمبله ِمبال هى ِم
ل٣ض بلٛذ خغ٦ت الخإلُ ٠واليكغ والترظمت ؤًام الٗباؾُحن خضا ظٗلها جخهضع الؿحرة الظاجُت إلاجض الخًاعة الٗغبُت ،و٢ض
اؾخمغ طل ٪لٗضة ٢غون ٧اهذ ٧اُٞت ليكغ َظٍ الٓاَغة التي اهخ٣لذ قغاعتها ؤًام ألاهضلـ مك٩لت بظعة ٧ل ما ًغٞل ُٞه
الٛغب الُىم مً ٖلم ومٗغٞت.
 1أمحد ألياس حسٌن:أساتذة الجامعات العربية،...صحيفة سودانا يل ،صحيفة الكرتكنية ،تصدر يف اخلرطوـ http://www.sudanile.com،ليوـ
 2014/11/16الساعة  07س ك  05د.
 2القرآف الكرـ  :سورة آؿ عمراف ،اآلية .18
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ؤما الٗغبي الٗاصي ٣ٞض ؾعى وعاء الٗلم إلاا ٧ان الٗلماء ًل٣ىهه مً م٩اهت وج٣ضًغ في بالٍ الخلٟاء ومجالـ ألامغاء
وألاٚىُاءٞ،بظ٧ ٫ل ما ًمل ٪للخهىٖ ٫لى ٦خاب ًيسخه بُضٍ ٞى٧ ١ل ما َى مؿُذ.
ل ً٨اإلاىدصخي بهظٍ الخ٣اث ٤الخاعٍسُت ال ًلبض ؤن ٌٗىص بلى الخايغ وٍهُضم باألع٢ام التي جبحن ؤن ألامغ ٢ض اوٗ٨ـ،خُض
1
جشحر ج٣اعٍغ الخىمُت الهاصعة ًٖ ألامم اإلاخدضة الغٖب ُٞما ًخٗل ٤بالش٣اٞت الٗغبُت التي جغاظٗذ بُغٍ٣ت مٟؼٖت.
ل٣ض بلٛذ وؿبت ألامُت في مجمل الىًَ الٗغبي في ؾىت  2014خىالي %19مً بظمالي الؿ٩ان ،وبلٖ ٜضص ألامُحن هدى 96ملُىن
وؿمت ،و٧اهذ ٢ض بلٛذ اليؿبت في ؾىت  2005خىالي %35مً بظمالي ؾ٩ان اإلاىُ٣ت،وبلٖ ٜضص ألامُحن 70ملُىن وؿمت،
ًء 2
لخٗاص ٫اليؿبت بظل ٪يٗ ٠اإلاخىؾِ الٗالمي في ألامُت ج٣غٍبا.
2003م ،ؤن اإلاجخمٗاث الٗغبُت قهضث جغاظٗا ٖما ٧اهذ ٖلُه في الؿخِىاث مً
وخؿب ج٣غٍغ الخىمُت ؤلاوؿاهُت الٗغبُت
ال٣غن اإلااضخي ،واوٗ٨ـ طلٖ ٪لى ؤلابضإ وجُىع اإلاٗغٞتٞ ،ال ًٟوال٨ٟغ والٗلم ًسًٗىن ؤخُاها ألخ٩ام الخال ٫والخغام ؤو
الٟ٨غ وؤلاًمانٖ ،ىيا ًٖ الجما ٫وال٣بذ ؤو الخُإ والهىاب.
٦ما ؤنابذ الٟىعة الىُُٟت ٖضصا مً الُ٣م والخىاٞؼ الاظخماُٖت التي ٧اهذ ًم ً٨ؤن جااػع وحؿىض ؤلابضإ وا٦دؿاب ووكغ
اإلاٗغٞت ،ول ً٨الُ٣م الؿاثضة التي اهدكغث زال ٫الٟترة اإلاايُت ٗ٢ضث ؤلابضإ وؤٞغٚذ اإلاٗغٞت مً مًمىجها الخىمىي
وؤلاوؿاوي٣ٞ،ض ياٖذ الُ٣مت الاظخماُٖت للٗالم واإلاخٗلم واإلاش٦ ،٠٣ما ؤن الخٗلُم ٣ٞض ٢ضعجه ٖلى جىٞحر ؤلام٩اهاث التي
جدُذ لل٣ٟغاء الاعج٣اء الاظخماعي ،وباجذ الُ٣مت الاظخماُٖت الٗلُا للثراء واإلاا ٫ب ٌٛالىٓغ ًٖ الىؾاثل اإلااصًت بلحها ،وخلذ
3
اإلالُ٨ت والامخال ٥مدل اإلاٗغٞت والٗلم...
وجٟصخي آلُاث اظخماُٖـت بضًلت لخل اإلاك٨الث إلاجخمُٗت مشل اإلادؿىبُت واإلاداباة ،حؿىص اهُباٖاث ٚحر صخُدتٖ ًٖ ،ضم
ظضوي اإلاٗغٞت في خل مك٨الث اليكاٍ الاظخماعي والا٢خهاصي والؿُاسخي.
 4-4ؾُُغة الخ٣لُض وُٚاب ؤلابضإ:
4
ُؾئل"هُىجً" طاث مغة ًٖ ؾغ جىنله بلى اؾدبهاعاجه الهاثبت ٞإظاب":بهجي ال ؤجغ ٥اإلاؿإلت حُٛب ًٖ ٖ٣لي ؤبضا".
ٞاإلابضٕ ٌِٗل خالت وله ٨ٞغي صاثم ً٨خىٟه اؾخٛغاَ ١ىٍل وجغ٦حز صاثم خى ٫قغٍِ اإلاٗلىماث وألا٩ٞاع الظي ًغص ٖلى
مىٓاعٍ الٗ٣لي.
وال ًم ً٨الخضًض ًٖ ؤلابضإ الٗلمي في مىار مخىجغ ٚحر مؿخ٣غ حُٛب ُٞه الخغٍت وٍىٗضم ُٞه ألامً الىٟسخي والاظخماعي،
ُ
ُ
ٞدُشما ٦ممذ ألاٞىاٍ وزى٣ذ ألانىاث الخغة جغاظ٘ الٟٗل اإلابضٕ و٢ض ًظوي م٘ صوام ؤلا٦غاٍ وال٣م٘ ال٨ٟغي الظي ٌٗض ؤقض

 1مرمي بنت زيدكف:العرب ال يقرؤون ،اازيرة نت www.aljazeera.net ،ليوـ  2014/11/25الساعة 18س  15د.
 2األمية يف الوطن العريب /http://ar.wikipedia.org :ليوـ  2014/11/25الساعة 19س.
 3تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعاـ  : 2003مرجع سابق ،ص .141-140

 4سلطاف بلغيث  :واقع ثقافة البحث العلمي اإلبداعي في جامعات العالم العربي ،www.ejtemay.com ،ليوـ  2014/11/26الساعة 11س
 46د.

69

الٗضص ً : 21ىهُى – 2016

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

ؤهىإ الٗى ٠جإزحرا باليؿبت للمبضٕ ،ألن ال٨ٟغ ًيكِ بخىٞغ خالت ال ًى٨مل ٞحها الاؾخٗضاص الظَجي والىٟسخي لئلجُان بإ٩ٞاع
ظضًضة1.
ٞالبدىر الٗلمُت في الىًَ الٗغبي جخه ٠باالظتراع اإلاٗغفي والخ٣لُض والاؾخيؿار والخ٨غاع ،وُٚاب ؤلابضإ ٞحها.
وحٗض َظٍ اإلاٗى٢اث الؿبب الغثِسخي لهجغة ألاصمٛت للخاعط ،بط بضؤث ْاَغة هجغة الٗ٣ى ٫الٗغبُت بك٩ل مدضص مىظ ال٣غن
الخاؾ٘ ٖكغ ،وبسانت في ؾىعٍا ولبىان والجؼاثغ ولُبُا ومهغ ،خُض اججهذ هجغة الٟ٨اءاث الٗلمُت الؿىعٍت واللبىاهُت
بلـى ٞغوؿا و صو ٫ؤمحر٧ا الالجُيُتُٞ ،ما اججهذ الهجغة مً الجؼاثغ بلى ٞغوؿا ،ولُبُا بلى اًُالُا.
وفي بضاًت ال٣غن الٗكغًٍ اػصاصث َظٍ الهجغة والؾُما زال ٫الخغبحن الٗاإلاُخحن ألاولى والشاهُت ،وفي الؿىىاث الخمؿحن
ألازحرة َاظغ مً الىًَ الٗغبي ما بحن %25-50مً حجم الٟ٨اءاث الٗغبُت.
لظا ٞةن ْاَغة هجغة الٗ٣ى ٫ؤنبدذ مً ؤَم الٗىامل اإلاازغة ٖلى الا٢خهاص الٗغبي،وٖلى الترُ٦ب الهُ٨لي للؿ٩ان وال٣ىي
البكغٍت،وا٦دؿبذ َظٍ الٓاَغة ؤَمُت متزاًضة ٖ٣ب جًاٖ ٠ؤٖضاص اإلاهاظغًٍ،و بسانت مً ال٩ىاصع الٗلمُت
2
اإلاخسههت،واوٗ٩اؾاث طلٖ ٪لى زُِ الخىمُت الٗلمُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت في الىًَ الٗغب.
حكحر ؤلاخهاءاث الهاصعة ًٖ مىٓمت الٗمل الٗغبُت وًٖ ظامٗت الضو ٫الٗغبُت بلى ما ًلى:
 حهاظغ خىالي 100ؤل ٠مً ؤصخاب الخسههاث في الهىضؾت والُب والخ٨ىىلىظُا ٧ل ٖام مً حؿٗت ؤُ٢اع ٖغبُت في
لبىان وؾىعٍا والٗغا ١وألاعصن وٞلؿُحن ومهغ وجىوـ واإلاٛغب والجؼاثغ.
 ؤن وؿبت %70مً الٗلماء الظًً ٌؿاٞغون بلى الضو ٫ألاظىبُت بهض ٝالخسهو ال ٌٗىصون،بل ٌؿخ٣غون في البالص التي
ًخسههىن ٞحها.
َ 2006اظغ ؤ٦ثر مً 750ؤلٖ ٠الم ٖغبي بلى الىالًاث اإلاخدضة ألامحرُ٦ت.
1977م ختى ٖام
 مىظ ٖام
 بن وؿبت %50مً ألاَباء،و %25مً اإلاهىضؾحن،و %15مً مجمىٕ الٟ٨اءاث الٗغبُت حهاظغون بلى ؤوعوبا وؤمغٍ٩ا و٦ىضا.
 بن وؿبت %54مً الُالب الٗغب الظًً ًضعؾىن في الخاعط ال ٌٗىصون بلى بلضاجهم ،بهما ٌؿخ٣غون في البلضان التي جسغظىا
مجها.
ٌ ك٩ل ألاَباء الٗغب الٗاملىن في بغٍُاهُا هدى %34مً مجمىٕ ألاَباء الٗاملحن ٞحها.
 حؿخُ٣ب زالر صوٚ ٫غبُت وهي ؤمغٍ٩ا وبغٍُاهُا و٦ىضا هدى %75مً الٗ٣ى ٫والٟ٨اءاث الٗغبُت.
 1960وختى
َ اظغ ؤ٦ثر مً ملُىن وهه ٠اإلالُىن مً الٟ٨اءاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت بلى ؤمحر٧ا و٦ىضا في الٟترة ما بحن
2007م.
والظي ًلٟذ الىٓغ ؤن َىا ٥نمخا مُب٣ا بػاء هجغة الٗ٣ى ٫والٟ٨اءاث في البالص الٗغبُت وؤلاؾالمُت،
ٖلما ؤن الىًَ الٗغبي ًخٗغى بلى زؿاثغ ا٢ذناصًت ٦بحرة هدُجت هجغة الٗلماء اإلاخمحزًً ،باإلياٞت بلى الخؿاثغ الٗلمُت
3
والاظخماُٖت.

 1سلطاف بلغيث:

ادلرجع نفسوwww.ejtemay.com ،

2الياس زين :ىجرة األدمغة العربية اإلسالمية ،ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،بًنكت  ،1972ص .03

 3كزارة التعارة كالصناعة امهورية مصر  :تقرير عن ىجرة العقول العربية http://site.iugaza.edu.ps ،ليوـ  2014/11/26الساعة 17س  25د.
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وَ٨ظا ًظَب بهخاط َظٍ الٗ٣ى ٫الجاَؼة لُهب مباقغة في بزغاء البلضان اإلاخ٣ضمت وص ٘ٞمؿحرة الخ٣ضم والخىمُت ٞحها ،في ما
ًسؿغ الىًَ الٗغبي ما ؤه٣ٟه وٍسؿغ ٞغم الجهىى الخىمىي والا٢خهاصي التي ٧ان ًم ً٨ؤن حؿهم َظٍ الٗ٣ى ٫في
بًجاصَا.
ا٢تراخاث وجىنُاث:
 زل ٤مىار ٖلمي ٖام للبدض ٖلى مماعؾت الٗلىم وؤلابضإ والابخ٩اع الٗلمُحن. مداعبت ٖىاث ٤اهدكاع ال٨ٟغ الٗلمي ومجها ألامُت. البدض الٗلمي يغوعة وؤولُت وَىُت وؤزالُ٢ت وبوؿاهُت ج٣خطخي ؤلاؾغإ بخإؾِـ َُئت وَىُت للبدض الٗلمي ،جسغظهمً الغوجحن ؤلاصاعي واإلاالي اإلاٗ٣ض ،وجً٘ بغامج وزُِ جىُٟظ مكغوٖاجه وجيؿُ ٤ؤولُاجه ،ومغاخل الخىُٟظ ،والخ٣ىٍم.
 اؾخ٣اللُت الجامٗاث ًٖ الؿلُت الؿُاؾُت مً زال ٫بلٛاء الىناًت الؿُاؾُت ٖلى اإلاجخم٘ ألا٧اصًمي. جىٞحر اإلاىار الٗلمي اإلادٟؼ ٖلى البدض صازل الجامٗاث مً زال ٫جىٞحر ؤلام٩اهُاث الالػمت لئلهجاػ والخُبُ.٤ وي٘ هٓام مداؾبي ًداؾب الجامٗاث ٖلى الىخاثج وألاَضا ٝالتي جم الخىنل بلحها ،ومضي جإزحرَا ٖلى ظىاهب الخىمُتبازخال ٝؤهىاٖها.
 جىٞحر بِئت مىاؾبت ومصجٗت ٖلى البدض الٗلمي والابخ٩اع مً زال ٫اٖخماص خىاٞؼ وم٩اٞأث مالُت ومٗىىٍت مجؼٍتومصجٗت حُٛي الخ٩الُ ٠اإلاِٗكُت وج٩الُ ٠البدىر ،والتر٦حز ٖلى الٗمل الجماعي اإلاكتر ٥مً زال ٫البدىر اإلاكتر٦ت
والٟغ ١البدشُت وج٨شُ ٠الخىاعاث الٗلمُت.
 جشمحن هخاثج البدض الٗلمي وحؿىٍ٣ها بلى الُ٣اٖاث اإلاؿخسضمت،وٖضم ج٨ضٌؿها في الغٞى،ٝوطل ٪مً زال ٫بًجاص َُئاثمخسههت ج٣ىم بدؿىٍ ٤هخاثج البدض الٗلمي والخٗغٍ ٠بها وحصجُ٘ ب٢امت مٗاعى لهظا الٛغى.
زالنت :
ؤمام َظا الىا ٘٢اإلاغٍغ إلاؿحرة البدض الٗلمي في الجؼاثغ،وما ٌٗاهُه مً يٖٗ ٠ام في مسخل ٠ظىاهبه وؤق٩اله ،لظا ٧ان
البض مً ج٣صخي الهٗىباث التي حُٗ ٤ج٣ضمه وجمىٗه مً ؤزظ الضوع اإلاخى ٘٢له في زضمت الخغ٦ت الٗلمُت والخغ٦ت وجىُْٟه في
الخىمُت.
ٞهىا ٥اجٟاٖ ١لى ؤهه جىظض ؤػمت في جىُْ ٠البدض الٗلمي في الخىمُت بالضو ٫الٗغبُت ٖامت والجؼاثغ زانت ،جخٗضص
مٓاَغَا وجدىىٕ ؤؾبابها وجسخل ٠الخلى ٫اإلاُغوخت ؤو اإلا٣ترخت بها بازخال ٝمىا ٘٢ؤصخابها الاظخماُٖت واهخماءاتهم ال٨ٟغٍت
والؿُاؾُتٞ،إػمت البدض الٗلمي بالجؼاثغٍت هي خهاص وهخاط الؿُاؾاث واإلاماعؾاث الغؾمُت ججاٍ الجامٗت ٦ماؾؿت
ٖلمُت وج٨ىىلىظُت وُ٣٦اصة ٨ٞغٍت للمجخم٘ َىا ٫الؿىىاث اإلاايُتٞ،ال ًمٞ ً٨هل الجامٗت بمكا٧لها وؤصواعَا وَمىمها
وَمىخاتها ٖما جخًمىه خغ٦ت اإلاجخم٘ الجؼاثغي ؤو اإلاجخمٗاث الٗغبُت،ومجمل مخٛحراتها الؿُاؾُت والا٢خهاصًت
والاظخماُٖت.
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٢اثمت اإلاغاح٘:
.1981
 .ببغاَُم بؿُىوي ٖمحرةٞ ،خخي الضًب :جضعَـ الٗلىم والتربُت الٗلمُت ،8ٍ ،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة،
 .بغاَمي وعٍضة :اإلاٗى٢اث الاحخماُٖت لألؾخاط الجامعي وؤزغها ٖلى ؤهضا ٝاإلااؾؿت الجامُٗت ،مظ٦غة م٨ملت لىُل
قهاصة اإلااظؿخحر في ٖلم الاظخمإ جسهو جىُٓم وٖمل٧،لُت الٗلىم الاظخماُٖت والٗلىم ؤلاؾالمُتٞ ،ؿم ٖلم الاظخمإ،
.2005
-2004
ظامٗت باجىت،
.2003
 .3ج٣غٍغ الخىمُت ؤلاوؿاهُت الٗغبُت لٗام
 .4ظماٖ ٫بض الٟخاح الٗؿا :ٝؤزغ الٗىإلات ٖلى البدث الٗلمي ،صعاؾت جدلُلُت ،بدض م٣ضم بلى اإلااجمغ الضولي خى:٫
.2010
بؾتراجُجُت البدض الٗلمي في الىًَ الٗغبي ،ظامٗت ؤعبض ألاَلُت ،ألاعصن 22-21،ؤٞغٍل
 .5زًغ مدمض الكِبان :الث٣اٞت الٗلمُت مٟخاح الخ٣ىُت ،مجلت الٗلىم والخ٣ىُت ،مجلت ٖلمُت جهضعَا مضًىت اإلالٖ ٪بض
.2000
الٗؼٍؼ للٗلىم والخ٣ىُت ،الٗضص ،55ؾبخمبر
.1978
 .6عؾالن هبُل :الخىاٞؼ في ٢ىاهحن الٗاملحن بالخ٨ىمت والُ٣إ الٗام ،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة،
 .ؾالمي صال ٫وٖؼي بًمان :ج٨ىًٍ ألاؾخاط الجامعي الىا ٘٢و آلاٞا ،١مجلت الضعاؾاث والبدىر الاظخماُٖت ،ظامٗت
.2013
الىاصي ،الٗضص الشالض ،صٌؿمبر
ٖ .بض الغخمان ٖضؽ :الجامٗت والبدث الٗلمي -صعاؾت في الىا ٘٢والخىحهاث اإلاؿخ٣بلُت  -مجلت اجداص الجامٗاث
.1988
الٗغبُت ،جهضع ًٖ ألاماهت الٗامت للجامٗاث الٗغبيٖ ،ضص زامٖ ،مان،
ٖ .9هام جى٢ ٤ُٞمغ و آزغون :البدث الٗلمي في الىًَ الٗغبي بق٩الُاث وآلُاث للمىاحهت ،اإلااؾؿت الٗغبُت
.2008
لالؾدشماعاث الٗلمُت ،مهغ
.1992
ٚ . 0هِب َكام :حض ٫الىعي الٗلمي  ،اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغٖ ،مان،
 .لٗلى بى٦مِل :مٗى٢اث جىُْ ٠البدث الٗلمي في الخىمُت بالٗالم الٗغبي ،مجلت ألا٧اصًمُت للضعاؾاث الاظخماُٖت
.2014
وؤلاوؿاهُت ،صوعٍت صولُت مد٨مت جهضعَا ظامٗت خؿِبت بً بىٖلي ًالكل ،٠الجؼاثغ ،الٗضص ،12الؿضاسخي الشاوي
 .ماَغ نبري ومدمض ٧امل :الخىىع الخ٣جي ..مٟهىمه وؾبل جد٣ُ٣ه ،مجلت الٗلىم والخ٣ىُت ،جهضعَا مضًىت اإلالٖ ٪بض
.2000
الٗؼٍؼ للٗلىم والخ٣ىُت ،الٗضص ،55ؾبخمبر
 . 3مدمض الؿُٗض الٗلمي :جدضًاث ؤلاصاعة الٗمىمُت الٗغبُت ،زُاع اؾتراجُجي ال مدُض ٖىه ،مجلت اإلاىٓمت الٗغبُت
.2010
للخىمُت ؤلاصاعٍت ،الٗضص ظىٍلُت
 . 4مدمض ٖبض الؿالم ٖ :لماء ٖغب :الض٦خاجىعٍت والبحرو٢غاَُت ٢خلذ البدث الٗلمي مً اإلادُِ بلى الخلُج ،ظغٍضة
البىابت هُىػ ،ظغٍضة ًىمُت مؿخ٣لت ،مهغ ،الٗضص .358
 . 5ؤخمض ؤلُاؽ خؿحن  :ؤؾاجظة الجامٗاث الٗغبُت،...صخُٟت ؾىصاها ًل ،صخُٟت ال٨تروهُت ،جهضع في الخغَىم،
http://www.sudanile.com
 . 6ألامُت في الىًَ الٗغبي http://ar.wikipedia.org :
 .بً مدمض الغماوي :خى ٫مك٩لت البدض الٗلمي http://www.alukah.net/web/rommany
 .عاثض ؤوـ :ؤػمت الجامٗت الجؼاثغٍت واؾتراجُجُاث ؤلاصاعة في جد ٤ُ٣ظىصة الخ٩ىًٍ والبدض الٗلمي ،ؾُُ ٠هذ ،مى٘٢
اخباعي حهخم بىالًت ؾُُhttp://www.setif.net ٠

72

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

. 9
. 0
.
.

الٗضص ً : 21ىهُى – 2016

ؾلُان بلُٛض  :وا ٘٢ز٣اٞت البدض الٗلمي ؤلابضاعي في ظامٗاث الٗالم الٗغبيwww.ejtemay.com ،
مغٍم بيذ ػٍضون:الٗغب ال ً٣غئون ،الجؼٍغة هذwww.aljazeera.net ،
وػاعة الخجاعة والهىاٖت لجمهىعٍت مهغ  :ج٣غي ًٖ هجغة الٗ٣ى ٫الٗغبُتhttp://site.iugaza.edu.ps ،
.1972
الُاؽ ػًٍ :هجغة ألاصمٛت الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ ،بحروث
23. Ocde colloque .sur la gestion publique "construire aujourd’hui l’administration de demain " juin 20001.
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حٗلُمُت الىهىم ألاصبُت في مغخلت الخٗلُم الثاهىي
ؤ.حما ٫بلب٩اي/اإلاضعؾت الٗلُا ألؾاجظة الخٗلُم الخ٨ىىلىجي،ؾ٨ُ٨ضة،الجؼاثغ
ؤ.م.صٞ.لُذ مًخي ؤخمض الؿامغاجي،حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحزًا

ملخو :
ًء
مىيىٖا ًء
مهما مً اإلاىايُ٘ التي حكٛل ألاؾغة التربىٍت في الجؼاثغ،ؤال وَى مىيىٕ حٗلم اللٛت
ًدىاوَ ٫ظا اإلا٣ا٫
الٗغبُت،و٧ان جغ٦حز َظا البدض ٖلى حٗلُم اللٛت الٗغبُت مً زال ٫الىهىم ألاصبُت.
والىهىم ألاصبُت هي  ُ٘٢جسخاع مً الترار ألاصبيً،خىاٞغ لها خٔ مً الجما ٫الٟجي،وحٗغى ٖلى اإلاخٗلمحن ٨ٞغة
ًء
ًء
مخ٩املت،ؤو ٖضة ؤ٩ٞاع مترابُت.وٍم ً٨اجساطَا ؤؾاؾا ألزظ اإلاخٗلمحن بالخظو ١ألاصبي ،ومهضعا لبٌٗ ألاخ٩ام ألاصبُت التي
جضزل في بىاء جاعٍش ألاصب وجيؿُ ٤خ٣اث٣ه لٗهغ مً الٗهىع ؤو ل ًٟمً الٟىىن ؤو ألصًب مً ألاصباء.
لٛت "ٖماص مغنىم ًدُ٦ ٟٔان جل ٪اللٛت ،وما بُ٣ذ اللٛت مدٟىْت ًب٣ى ُ٦ان ألامت
وألاصب في اللٛت الٗغبُت وفي ٧ل ٍه
ًء
ًء
عنِىا ،وبطا اجهاع ُ٦ان اللٛت ججهاع ألامت بضصا ال ًجمٗها شخيء،وإلاا ٧اهذ الخجغبت الجضًضة في جىاو ٫الىو ألاصبي جدمل بحن
َُاتها ال٨شحر مً الؿلبُاث والاًجابُاث والخُلٗاث،ولظا ًجب ؤزظَا بٗحن الاٖخباع مً ؤظل ٖملُت حٗلُمُت هاجخت جسغط
باإلاخٗلم ًء
مخ٣ىا للٛت الٗغبُت في الجاهبحن ال٨خابي والكٟىي.
ٞالبدض الخالي ٌؿلِ الًىء ؤ٦ثر ٖلى حٗلُمُت الىهىم ألاصبُت في مغخلت الخٗلُم الثاهىي.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :الىو ،الىو ألاصبي ،الخٗلُمُت ،مغخلت الخٗلُم الشاهىي.

م٣ضمت :
ًء
حؿعى اإلاىاهج الضعاؾُت في مسخل ٠ؤَىاع الخٗلُم للىنىٖ- ٫اصة -بلى م٣انض وؤَضاٖ ٝامت ،وؤزغي زانت جغجبِ بُ٣م
جغبىٍت،واظخماُٖت،وؾُاؾُت،وز٣اُٞت وٚحرَا..بلى ظاهب اإلاُُٗاث اإلاٗغُٞت اإلاغاص جدهُلها مً ٢بل اإلاخٗلم ًٖ َغٍ٤
الخضعٍب والخٗلُم ،وفي َظا ؤلاَاع ال ًم ً٨إلاخدب٘ َظٍ البرامج ؤن ًى٨غ صوع اإلاهخمحن في َظا اإلاجا ،٫وؾٗحهم في مؿاًغة
الخغ٦ت الاظخماُٖت ،والهىاُٖت ،والش٣اُٞت....وج٣ضًم ؤًٞل ّ
الؿبل مً ؤظل بىاء نىعة اًجابُت للمخٗلم بىظهحها اإلااصي
واإلاٗىىي بال ّ
ؤن َظٍ الخجاعب ٢ض جدُض ًٖ اإلا٣انض وألاَضا ٝاإلاغؾىمت بؿبب بٌٗ الى٣اثو اإلاسجلت ٖلى اإلاؿخىي
ُ
اإلااصي،ؤو اإلاجهجي،ؤو ّ
الؿلى٧ي،ولىا في ججغبت قٗب الٗلىم ؤلاوؿاهُت ؤمشلت وهماطط ٦شحرة جخهل بيكاٍ اللٛت الٗغبُت وآصابها
في اإلاغخلت الشاهىٍت.
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ّ
بن مً ؤَم الكغوٍ ألاؾاؾُت التي ًخُلبها َظا اليكاٍ في اإلاخٗلم باإلياٞت بلى ههِب مٗحن مً الظ٧اء والُٟىت ال٣ضعة
ٖلى الخسُل والخظو ١و بج٣اط في ؤلاخؿاؽ والٗىاَ،٠وعبما ٢ضع مٗحن مً اإلاُى ٫الُٟغٍت جم٨ىه مً جىاو ٫الىهىم
ألاصبُت جىاوال ٌٗخمض ٖلى الٟهم والاؾدُٗاب،ومً زمت الخظو ١الٟجي الؿلُم ٖبر ٢غاءة مُٟضة.
ّ
وال هؼٖم مً زال ٫طل ٪بىظىص ٢غاءة واخضة ؾلُمت ألي هو ؤصبي،ألهه"لِـ مً خ ٤ؤخض ؤن ًٟغى ٖلى الىو ألاصبي
اٖما ّؤجها ظمٗذ ٧ل ما في الىو،و٧ل ما ًم ً٨ؤن ًُ٣اُٞ ٫ه ّ
٢غاءة واخضة ػ ًء
ألن مشل َظا الاججاٍ في الى٣ض ألاصبي الٌٗجي ؾىي
شخيء واخض َى مىث الىو"،ومً زال ٫طلً ٪خطر لىا ًء
ظلُا ؤَمُت ازخُاع الىهىم ألاصبُت طاث الُ٣م الٟىُت الباعػة في
بىاء مىايُ٘ اإلاجهاط الضعاسخي،وبسانُت في الكٗب ألاصبُت ،والتي ال ًيخٓغ مجها جغظمت مسخل ٠ألاَضا ٝالتربىٍت
َح
،ؾلىُ٦ت،مهاعٍت ِ٣ٞ)....بل ؤَضا ٝؤزغي َحظمالُت جخهل بُُٟ٨اث البىاء الؿلُم للخـ الظوقي لضي اإلاخٗلم.
(مٗغُٞت

-1حٗغٍ ٠الخٗلُمُت وؤهىاٖها:
حٗغٍ ٠الخٗلُمُت:اؾخٗملذ ٧لمت حٗلُمُت للضاللت ٖلى ٧ل ما ًغجبِ بالخٗلُم،وطل ٪مً زال ٫ألاوكُت التي جدضر في الٗاصة صازل
ّ
ألا٢ؿام وفي اإلاضاعؽ،وحؿتهض ٝه٣ل اإلاٗلىماث واإلاهاعاث مً اإلاضعؽ بلى الخالمُظ؛لظا ؾىداو ٫في الٗىانغ آلاجُت الظ٦غ
الى٢ىٖ ٝىض مٗىاَا اللٛىي في اإلاٗاظم الٗغبُت،ومٗىاَا الانُالحي لضي ٖلماء التربُت والخٗلُم.
 الخٗلُمُت لٛت:ّ
حكخ ٤لٟٓت (حٗلُمُت) في اللٛت الٗغبُت مً الٟٗل (ٖلم)،لظا ؾىداو ٫ؤن هٖ ٠٣لى مٗىاَا في ؤبغػ اإلاٗاظم اللٛىٍت في
اللٛت الٗغبُت ٦معجم (لؿان الٗغب) لـ ابً مىٓىع» و(اإلاعجم اإلادُِ) لـ «ٞحروػي ؤباصي» و(اإلاعجم الىؾُِ)،خُض هجض
في (لؿان الٗغب):
« َدٖلم :مً نٟاث هللا ٖؼ وظل الٗلُم والٗالم والٗالم.
َمْل َد
َّ
٢ا ٫هللا ٖؼ وظلُ ﴿:ثه َدى َمْلال َدخ َّال ُثَ ١مْلال َدٗل ُث
ُم ﴾)1(.و٢ا ٫حٗالىَ ﴿:دٖ ِمال ُثم الَ ٛمْلُ ِمب َدوالك َده َداص ِمة﴾.
ِم
َد َّ ُث َمْل ُث ُث
)2
ّ
٧ىهه،وبما ً٩ىن وإلاا ً ً٨بٗض ٢بل ؤن ً٩ىن لم ًؼٖ ٫اإلاا وال
ىب﴾ (ٞ )3هى هللا الٗالم بما ٧ان وما ً٩ىن ٢بل
و٢اٖ﴿:٫الم الِ ُٛم
ًؼاٖ ٫اإلاا بما ً٩ىن وما ً٩ىن،وال ًسٟى ٖلُه زاُٞت في ألاعى وال في الؿماء ؾبداهه وحٗالى،ؤخاٍ ٖلمه بجمُ٘ ٖلم
ٖلماٞ،هى ؤٖلم،وٖلمخه ؤٖلمه ٖلما،مشل ٦ؿغجه ا٦ؿغٍ ٦ؿغا:ق٣٣ذ قٟخه الٗلُا وَى ألاٖلم،وٍ٣ا ٫للبٗحر ؤٖلم لٗلم في
ّ
الك ٤في الكٟت الؿٟلى ٞهى ؤٞلر،وفي ألاه ٠ؤزغم،وفي ألاطن ؤزغم،وفي ألاطن ؤخؼب،وفي الج ًٟؤقتر
مكٟغة ألاٖلى،وبن ٧ان ٍه
وٍ٣اُٞ ٫ه ٧له ؤقغم
َد َد
ّ
الٗل ُثم :الك ٤في الكٟت الٗلُا ،واإلاغؤة ٖلماء.وٖلمه ٌٗلمه وَٗلمه.
و
2

ؤما في ال٣امىؽ (الىؾُِ) ٞىجض:

 -القرآف الكرمي ،سورة يس ،اآلية.81

 -2القرآف الكرمي ،سورة الحشر،اآلية .22

-3القرآف الكرمي ،سورة المائدة ،اآلية .116
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َد
( َدٖل َدم ُثه)ٖ-لما وؾمه بٗالمت ٌٗغ ٝبها وٖلُه في الٗلم و-قٟخه.-
َد
َدٖل ًما :ق٣ها.
ً
انُالخا:
 الخٗلُمُتّ
حٗخبر الخٗلُمُت مىيىٖا َاما في الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت،لظا هجض لها جدضًضاث مسخلٟت جُغ ١بلحها الٗضًض مً
الباخشحن والضاعؾحن،بهض ٝالىنى ٫بلى مٟهىمها وج٣ضًم حٗغٍ ٠لها،ولٗل طلً ٪غظ٘ بلى حٗضص مىاَل الترظمت.
 هجض في اللٛت الٗغبُت ٖضة مهُلخاث م٣ابلت للمهُلر ألاظىبي الىاخض،وَٗىص طل ٪بلى ْاَغة التراص ٝفي اللٛت
الٗغبُت،وختى في لٛت اإلاهُلر ألانلُتٞ،ةطا ه٣ل بلى لٛت ؤزغي ه٣ل التراص ٝبلحهاٞ،مشال في اللٛت الٟغوؿُت هجض مهُلر
()1
) (Didactiqueالظي ً٣ابله في الٗغبُت ٖضة ؤلٟاّ.
Didactique

حٗلُمُت

حٗلُمُاث

ٖلم الخضعَؿُت

ٖلم الخضعَـ

الضًضا٦خُ٪

الخٗلُم

جخٟاوث َظٍ اإلاهُلخاث مً خُض الاؾخٗماٟٞ ،٫ي الى٢ذ الظي ازخاع بٌٗ الباخشحن اؾخٗما( ٫صًضا٦خُ )٪ججىبا ألي
لبـ في مٟهىم اإلاهُلر ،هجض باخشحن آزغًٍ ٌؿخٗملىن (ٖلم الخضعَـ) و(ٖلم الخٗلُم) وباخشحن ٢الثل ٌؿخٗملىن مهُلر
(حٗلُمُاث) ٧اللؿاهُاث والغٍايُاث...الخ.
ؤما مهُلر (جضعَؿُت) لم ٌك٘ اؾخٗمالهٚ ،حر ؤن اإلاهُلر الظي قإ في الاؾخٗما ٫ؤ٦ثر مً ٚحرٍ َى مهُلر (الخٗلُمُت).
 :)1973بٗىىان (صًضا٦خُ ٪ماصة la didactique
 حٗغٍ" ٠حان ٧لىص ٚاًىىن  :"J-C-Gagnonفي صعاؾت له ؤنضعَا ؾىت (
ٌٗ )d’un disciplineغ ٝالخٗلُمُت ٖلى ؤجها« :بق٩الُت بظمالُت وصًىامُت جخًمً:
جإمال وج٨ٟحرا في َبُٗت اإلااصة الضعاؾُت،و٦ظا في َبُٗت وٚاًاث جضعَؿها.بٖضاصا لٟغيُاتها الخهىنُت،اهُال٢ا مً اإلاُُٗاث اإلاخجضصة واإلاخىىٖت باؾخمغاع لٗلم الىٟـ والبضاٚىظُت وٖلمالاظخمإ...الخ.
-صعاؾت هٓغٍت وجُبُُ٣ت لٟٗل البُضاٚىظُت اإلاخٗل ٤بخضعَؿها».

()2

 -1بشًن ابرير ،تعليمية النصوص بين النظرية والتطبيق ،عامل الكتاب احلديث ،األردف ،د ط ،2007 ،ص .08
 -2ادلرجع نفسو  ،ص.09
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ًدضص َظا الخٗغٍ ٠الخٗلُمُت،التي جخمدىع خى ٫اإلااصة الضعاؾُت،والبدض في َبُٗتها والهض ٝمً جضعَؿها٦ ،ما حؿخٗحن
في طل ٪بمسخل ٠الٗلىم اإلاخهلت بٗملُت الخضعَـ ٗ٦لم الىٟـ وٖلم الاظخمإ والبُضاٚىظُا،خُض ج٣ضم صعاؾت هٓغٍت
إلاىاهج وبُضاٚىظُا الٗملُت الخضعَؿُت وجُبُ٣اتها ٖلى ؤعى الىا.٘٢
 حٗغٍ" ٠ؤؾُىلٟي "Gp،Astolfi
«ٌؿخٗمل ل ٟٔصًضا٦خُ ٪ؤؾاؾا مغاصٞا للبُضاٚىظُا ؤو الخٗلُم ،وبطا ما اؾدبٗضها بٌٗ الاؾخٗماالث ألاؾلىبُت ٞةن
ّ
اللً ٟٔىحي بمٗاوي ؤزغي حٗبر ٖىض م٣اعبت زانت بمك٨الث الخٗلُمٞ،الضًضا٦خُ ٪ال حك٩ل خ٣ال مٗغُٞا ٢اثما بظاجه ،ؤو
ٞغٖا لخ٣ل مٗغفي ما ٦ما ؤهه ال ٌك٩ل ؤًًا مجمىٖت مً الخ٣ى ٫اإلاٗغُٞت بجها ههج ،ؤو بمٗجى ؤص ١ؤؾلىب مٗحن لخدلُل
()1
الٓىاَغ الخٗلُمُت».
هالخٔ مً زالَ ٫ظا ؤن الضًضا٦خُ ٪هي صعاؾت هٓغٍت وجُبُُ٣ت للٟٗل البُضاٚىجي اإلاخٗل ٤بخضعَـ اإلااصة اإلاغاص حٗلُمها
ل٩ىجها جغجبِ ،بالٓىاَغ التي جسو ٖملُت الخٗلُم والخٗلم.
 حٗغٍ" ٠اللىهض :"La land
«الخٗلُمُت ق ٤مً البُضاٚىظُا مىيىٖه الخضعَـ»(ٞ )2هي تهخم بإَضا ٝالتربُت والخضعَـ،وَغٍ٣ت جلُ٣جها للمخٗلمحن.
 حٗغٍ« ٠حاؾمحن :»Jasmin
« الضًضا٦خُ ٪هي في ألاؾاؽ ج٨ٟحر في اإلااصة الضعاؾُت بُٛت جضعَؿها ٞهي جىاظه هىٖحن مً اإلاك٨الث:
مك٨الث جخٗل ٤باإلااصة وبيُتها ومىُ٣ها ،وهي مكا٧ل جيكإ ًٖ مىيىٖاث ز٣اُٞت ؾاب٣ت الىظىص.مك٨الث ومكا٧ل الٟغص في ويُٗت الخٗلم وهي مكا٧ل مىُُ٣ت وؾُ٩ىلىظُت.ٞا لضًضا٦خُ ٪لِؿذ بطن خ٣ال مٗغُٞا ٢اثما بظاجه وطلٖ ٪لى ألا٢ل في اإلاغخلت الخالُت مً جُىعَا»...

()3

في َظا الخٗغًٍ ٠ىٓغ بلى الخٗلُمُت ٖلي ؤجها حٗالج اإلااصة الضعاؾُت وهٖ ٠٣ىض الىؾاثل التي حؿاٖضها ٖلى مىاظهت اإلاك٨الث
التي حٗغ٢ل هجاح الٗملُت الخٗلُمُت.
 حٗغٍ" ٠صي نىجُاؽ "Dessautels
«الضًضا٦خُٖ ٪لم جُبُ٣ي مىيىٖه جدًحر وججغٍب اؾتراجُجُاث بضاٚىظُت تهض ٝبلى حؿهُل اهجاػ مكاعًَ٘ ،مً٨
للضًضا٦خُ ٪ؤن ج٨دسخي زهاثو الٗلم الخُبُ٣ي،باٖخباع الضًضا٦خُٖ ٪لما جُبُُ٣ا ٞهي حؿعى بلى جدَ ٤ُ٣ضٖ ٝلمي
(وي٘ اؾتراجُجُاث بُضاٚىظُت)،لخدَ ٤ُ٣ضٞها حؿخٗحن الضًضا٦خُ ٪بٗلىم الؿُ٩ىلىظُا والؿىؾُىلىظُا
والابؿخىمىلىظُا.»...
-1رمضاف ارزبيل ،زلمد حسونات ،نحو استر اتيجية التعليم بمقاربة الكفاءات ،دار األمل للطباعة كالنشر ،تبزم كزك[ ،د.ط][ ،د.ت]،ص.46

-2البيداغوجيا :أصلها التيين ،ىي تعين يف أصل كضعها عند اليوناف فن تربية األطفاؿ ،أما معناىا يف اصطالح اليوـ فهو التقنية التعليمية الرتبوية اؿيت توضع

ىين ،مقاربة التدريس
لرتبية األطفاؿ كتوجيههم ،فهي هتتم من ىذه الناحية بأىداؼ الرتبية كقيمها ادلتعلقة بااوانب الفردية كاالجتماعية للمتعلم ،خًن الدين ّ

بالكفاءات ،د.ت  ،اازائر ،ط،1ص.127

 -3رمضاف ارزبيل ،زلمد حسونات،نحو إستراتيجية التعليم بمقاربة الكفاءات،ص.47
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" حٗغٍ ٠ؤببلي هاوـ :"Aebli-Hans
«الضًضا٦خُٖ ٪لم مؿاٖض للبُضاٚىظُا التي حٗهض بلُه بمهماث جغبىٍت ؤ٦ثر ٖمىمُت ،وطل ٪الهجاػ بٌٗ جٟانُلها:
 ٠ُ٦حؿخضعط الخلمُظ ال٦دؿاب َظٍ ال٨ٟغة ؤو َظٍ الٗملُت؟ ؤو ج٣ىُت ٖمل ما؟
ّ
َظٍ هي اإلاك٨الث التي ًبدض الضًضا٦خُ٩ي ًٖ خلها باؾخدًاع مٗغٞخه الؿُ٩ىلىظُت باألَٟا ٫وبخُىعَم الخٗلُمي»(.)1
ّ
وؿخسلو مً زالَ ٫ظٍ الخٗاعٍ ٠ؤن الخٗلُمُت تهخم ب٩ل ما َى حٗلُمي حٗلمي،ؤي ٌٗ ٠ُ٦لم ألاؾخاط ماصجه الضعاؾُت
للمخٗلمحن م٘ التر٦حز ٖلى خل ؤلاق٩االث آلاجُت:
ُُٟ٦ت حٗلم الخلمُظ،صعاؾت ُُٟ٦ت حؿهُل ٖملُت الخٗلم،وظٗلها مم٨ىت أل٦بر ٞئت،زم اجساط ؤلاظغاءاث اإلاىاؾبت لٟئت طوي
الهٗىباث في الخٗلُم ،وبالخالي ٞهي صعاؾت الخٟاٖل بحن اإلاٗلم واإلاخٗلم٦،ما ع٦ؼث ٖلى مدخىٍاث اإلااصة الضعاؾُت التي ًيبػي
ؤن ج٩ىن مخماقُت م٘ مؿخىي الخالمُظ الٗ٣لي ،وحٗمل ٖلى جىمُت مهاعاتهم اإلاٗغُٞت و ٤ٞألاَضا ٝاإلاؿُغة مؿب٣ا.
-2حٗغٍ ٠الىهىم ألاصبُت وؤهىاٖها:
ٖغٞذ الىهىم ألاصبُت ٖلى ؤنها:
«ههىم ظمالُت تهخم بةًها ٫ألا٩ٞاع وآلاعاء واإلاكاٖغ بُغٍ٣ت ٞىُت ججظب ال٣غاء وجمخٗهم وجُ٣ضَم ٨ٞغٍا ومٗغُٞا،
وجبدض ًٖ الؿبل اإلاىاؾبت للخإزحر في اإلالخ٣ى جإزحرا ًإؾغٍ وَُٗضٍ بلى ٢غاءة الٗمل ألاصبي مغاث صون ؤن ًى٣و الخ٨غاع مً
()2
ظمالُخه وظاطبِخه».
ًغ٦ؼ َظا الخٗغٍٖ ٠لى ٧ىن الىهىم ألاصبُت جازغ في قٗىع وبخؿاؽ اإلاخل٣ي خُض جضمجه وظضاهُا م٘ آلازغًٍ والٗمل
ألاصبي الغاقي ٢غاءجه مخٗضصة بُٗضة ًٖ اإلالل.
٦ما ٖغٞذ ٖلى ؤنها " :حٗض وٖاء الترار ألاصبي الجُض٢ ،ضًمه وخضًشه ،هثرٍ ،وقٗغٍ وماصجه التي ًٖ َغٍ٣ها ًخم بهماء مهاعة
()3
اإلاخٗلمحن اللٛىٍت وال٨ٟغٍت والخٗبحرًت والخظوُ٢ت".
ًدبحن لىا مً زالَ ٫ظا الخٗغٍ ٠ؤن الىهىم ألاصبُت جىمي مهاعة اإلاخٗلمحن وطل ٪بخىؾُ٘ زغوتهم اللٛىٍت ،وا٦دؿاب ٞىىن
الخٗبحر اإلاسخلٟت باإلياٞت بلى جظو٢ها ٞىُا والخمخ٘ بما ٞحها مً ظما.٫
وٖغٞذ ؤًًا بإنها:
«الخٗبحر بالل ٟٔالجمُل ًٖ اإلاٗجى اإلاىبر للٗىاَ ٠اإلاخإزغة باإلاكاٖغ اإلاازغة في ال٣اعت ؤو الؿام٘»

()4

ًغمؼ َظا الخٗغٍٖ ٠لى الىؾُلت التي ٌٗخمضَا الىو ألاصبي واإلاخمشلت في الخٗبحر الجمُل واإلاٗجى الٗمُ ٤الظي ًازغ في الىٟـ
والٛحر مً ألاخاؾِـ واإلاكاٖغ ٞهى بمشابت مىبه حؿخمُل به ٖىاَ ٠الٛحر مً ؤظل الخإًُض إلاا جغٍض جد٣ُ٣ه وجهبىا بلُه.
-1ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها،ص .48

 -2لطيفة ىباشي ،استثمار النصوص األصيلة في تنمية القراءة النافذة ،عامل الكتب احلديث ،األردف ،ط ،2008 ،1ص.94

 -3عبد الفتاح حسن البعة ،أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها ،دار الكتاب ااامعي ،اإلمارات العربية ،ط ،2001 ،1ص.353

 -4قاسم قادة ،ىل إعادة الصياغة اللغوية للنص األدبي مفيدة للمتعلم تلقائيا وممارسة تعليميات لمداخالت  ،ادللتقى الدكيل الثاين حوؿ السيمائيات
كالتعليمية كاالتصاؿ يف ملتقى األدلة يومي  28 ،27نوفمرب ، 2011 ،سلرب تعليمية اللغة كالنصوص ،جامعة ادلدية ،ع ،2.ص.46
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ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن الخٗاعٍ ٠الؿاب٣ت الظ٦غ جسخل ٠في مٗاهحها مً خُض اللٛت والانُالح خُض جمشل لٟٓت (الىو) ،الغ،٘ٞ
ؤلاؾىاص ،والخغ٦ت وؤلاْهاع.
ؤما انُالخا ٞهى الؿاخت التي ًخهل ٞحها ناخب الىو و٢اعثه ٦ما ؤهه ؤصاء ٗٞل جىانلي.
ؤما باليؿبت للٟٓت (ؤصب) لٛت هي الخؿً والضٖىة للم٣انض ،وم٩اعم ألازال ١بياٞت بلى اإلاٗجى الخٗلُمي ٣ٞض وظضث َاثٟت
مً اإلاٗلمحن حؿمى باإلااصبحن.
ؤما اإلاٗجى الانُالحي َى ٦الم بوكاجي ًازغ في ٖىاَ ٠ال٣غاء والؿامٗحن وَٗبر ًٖ ؾحرة آلاباء ٦ما هجض َىاً ٥ء
جىا٣ٞا بلى خض
ما بحن ألاصب في مٗىاٍ الانُالحي والىهىم ألاصبُت التي جخمشل في  ُ٘٢جسخاع مً الترار ألاصبي ومؿحرجه و ٖغيه في ق٩ل
ؤ٩ٞاع مترابُت وبُغٍ٣ت ججظب اإلاخل٣ي وجازغ ُٞه.
 ؤهىإ الىهىم ألاصبُت:جخٗضص الىهىم بخٗضص اإلاٗاع ٝؤلاوؿاهُت في الٗلىم وآلاصاب والٟىىنٞ ،لِـ مً الؿهىلت ؤن ه٣غؤَا ٧لها وبهما هخىانل مٗها
جبٗا لخسههاتها ،لظلً ٪م ً٨ؤن ه٣ضم ؤَم ؤهىاٖها ُٞما ًإحي ط٦غٍ:
 الىو الؿغصي:
َى هو ٌؿُُغ ٖلُه الؿغصٞ ،هى ٖباعة ًٖ ٖغى ألاخضار خؿب جغاجبها الؼمجي،وُٞه ج٩ىن الخ٩اًت والدؿلُت هي الهضٝ
اإلا٣هىص،وله ٖبرة في الٛالب.
 الىو الاؾخضاللي:
َى هو ٌؿُُغ ٖلُه اإلاىُ ،٤وُٞه ًغمي مً وعاثه ال٩اجب بلى ب٢ىإ ال٣اعت بغؤًه بلى البرَىت ٖلى نالخُت ٨ٞغة ما ؤو
()1
مهضاُ٢تها ؤو مكغوُٖتها.
 الىو الىنٟي:
ٌٛلب ٖلُه الىن ،٠وُٞه ٌٗغى ال٩اجب مىٓغا ؤو مكهضا ً٩ىن الهض ٝمً وعاثه بُٖاء نىعة خُت وواضخت ًٖ وي٘ ما
ؤو خالت ما ،وٍخمشل طل ٪في ؤظؼاء مً الغواًاث ؤو ال٣هو.
 الىو الخٗبحري:
َى هو ٌؿُُغ ٖلُه الخٗبحر ،وُٞه ٌٗبر ناخب الىو ٖما ًضوع في هٟؿه ،وٍخمشل طل ٪في ؤلاقٗاع والغواًاث واإلاؿغخُاث
والغؾاثل الخانت...
 الىو ألامغي:
َى هو ٌؿُُغ ٖلُه ألامغ ،ؤي اٗٞل وال جٟٗل وٍخمشل في الىزاث ٤ؤلاصاعٍت والخ٣اعٍغ واإلادايغ والخٗلُماث...

 -1بساـ بركة ،ماتيو قويدر ،ىاشم األيويب ،مبادئ تحليل النصوص األدبية ،الشركة المصرية العالمية للنشر ،القاىرة ،ط ،2002 ،1ص.173
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 الىو الخداوعي:
َى هو ٌؿُُغ ٖلُه الخىاع ،وٍ٩ىن ٖاصة مغجبِ بال ًٟاإلاؿغحي وُٞه ٌٗغى ال٩اجب وظهت هٓغ ًٖ َغٍ ٤ب٢امت الخىاع بحن
()1
ؤشخام الٗمل.
جدىىٕ الىهىم ألاصبُت،ول٩ل هو َغٍ٣ت في مخابٗخه ،واإلامحزاث التي ًبجى ٖلحها ،وبالى٢ىٖ ٝلى جل ٪الخهاثو واإلاحزاث
وؿخُُ٘ جدضًض هىٖه ومىه جدضًض وُْٟخه وعؾالخه.
 ؤهماٍ الىهىم ألاصبُت وزهاثهها:جدخىي الٟىىن ألاصبُت ٖلى ؤهماٍ جدىاؾب م٘ مىايُٗها ،ول٩ل همِ زهاثو جخالءم م٘ اإلاىيىٕ اإلاُغوحٞ ،هى َغٍ٣ت
ج٣ىُت حؿخسضم في بٖضاص الىو بُٛت جدٖ ٤ُ٣ىاًت اإلاغؾل وجخمشل ُٞما ًلي:
 الىمِ الىنٟي:
َى  ًٞمً ٞىىن الاجهاً ٫خٗل ٤بمىظىصاث خؿُت ؤو ؤشخام خحن ٌؿخسضم لخهىٍغ اإلاكاَض وج٣ضًم الصخهُاث ؤو
الخٗبحر ًٖ اإلاى ٠٢واإلاكاٖغ،حهض ٝبلى ه٣ل الىا ٘٢بخٟانُله وظؼثُاجه بلى اإلاخل٣ي والاهخ٣ا ٫في الىن ٠مً ال٣غٍب بلى
البُٗض ومً زهاثهه ما ًلي:
 ج٣ضًم نىعة ؤمُىت ًٖ اإلاىيىٕ. الض٢ت في الخهىٍغ. اؾخسضام الٟٗل اإلااضخي واإلاًاعٕ. اؾخسضام الٓغوٟ٦ ٝى،١جدذ. اؾخسضام الىٗىث وألاخىا ٫وؤلاياٞاث. اؾخسضام الهىع البُاهُت ٧الدكبُه والاؾخٗاعة ،واإلادؿىاث البضٌُٗت ٧الُبا٢ ١ض ٌك٩ل الىن ٠مُٗ٣ا في الىو()2
الؿغصي.
 الىمِ الدجاجي:
َى ؤن جإحي بذجت جبُل بها عؤًا وجشبذ بالضلُل صخت ٨ٞغجٚ ٪غيه حُٛحر اٖخ٣اص ًٟترى وظىصٍ لضي اإلاخل٣ي ،و٢ض جغص
بنّ ،
مغاخل الدجاط واضخت في الىو جبرػَا ؤصواث الغبِ اإلاىُ٣ي مشل" :بطن٨َ ،ظا٧ ،ي" ؤو ؤصواث الخىُ٦ضّ " :
ؤن".

 -1صالح منصور خاطر ،النص األدبي طبيعتو و وظيفتو وطرق قراءتو( ،ب.ف)( ،ب.ب)( ،ب.ط) ،2011 ،ص ص ( ،19-18بتصرؼ).

 -2سهاـ اازائرية  ،أنماط النصوص األدبية وخصائصها ،منتدل آفاؽ أدبية لفنوف األدب ،إبداعات ،يوـ  04 :أفريل  ،2016أدناط النصوص
األدبية FiLe/c/users/public/Documents/htm
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 الىمِ الخٟؿحري:
حهخم بإؾباب الخىاصر وهخاثجها وٍظ٦غ ٞاثضة الخبر والخٗلُل والاؾخضال ٫بالدجج وألامشلتٞ ،هى ً٣ضم مٗلىماث ٚحر مٗغوٞت
لضي اإلاخل٣ي في ٖغى ؤؾبابها وهخاثجها م٘ بُٖاء ؤمشلت للخىيُذ ،وَؿخٗمل َظا الىمِ في ال٨خب الٗلمُت والخاعٍسُت ومً
زهاثهه:
ط٦غ الخىاصر وهخاثجها.
الاؾخضال ٫باألمشلت لٟهم الخبر.
اؾخٗما ٫الدجج والبراَحن.
اؾخٗما ٫ؤؾلىب الخٗلُل.
(.)1
اؾخٗما ٫الغوابِ ٦إؾماء ؤلاقاعة وؤؾماء اإلاىنىلت.
 الىمِ ألامغي:
ًضٖى بلى الىصر والغقاص والخمؿ ٪بًٟاثل ؤلازال ٝوظمُل الهٟاث،ؤو ًخٗل ٤بةجبإ حٗلُماث خى ٫اؾخٗما ٫ظهاػ ؤو
صواء ؤو ص ٘ٞبوؿان الهجاػ ٖمل لبلىَ ٙض ٝمٗحن،و٢ض هجض اإلا٣اَ٘ ألامغٍت بلى ظاهب الىن ٠ؤو الخٟؿحر ومً زهاثهه :
ً مض الهٟت وٍصبتها بالدجت.
 اإلاُل بلى ؤؾلىب الخُاب واؾخٗما ٫الدجاط وؾُلت للخإزحر.
 اؾخٗماٗٞ ٫ل ألامغ والىهي.
 حٛلُب ألاؾلىب ؤلاوكاجي.
 ؤؾلىب الكغٍ لخإُ٦ض اإلاٗجى.
 الىمِ الخىاعي:
الخىاع ًبرػ شخهُت اإلاخداوع و٢ض ًبجي الىو الخىاعي ٖلى م٣اَ٘ وٍخضازل ُٞه الىن ٠م٘ الؿغص ،و٢ض ًجغي في الٗمل
ال٣هصخي واإلاؿغحي وَٗبر ًٖ ألاخضار وهخاثجها ومً زهاثهه:
 الاؾخضال ٫اإلاىُ٣ي.
 ط٦غ الؿبب الىظُه وهدُجخه.
 الاؾدكهاص باألمشلت وألاخضار.
 الا٢خباؽ مً ال٣غآن والخضًض.
 اؾخٗما ٫ؤؾلىب الكغٍِ.
 ؤلا٢ىإ بإصواث الخىُ٦ض.
 - 1سهاـ اازائرية ،أنماط النصوص األدبية وخصائصها ،منتدل آفاؽ أدبية لفنوف األدب ،إبداعات ،يوـ 04 :أفريل  ،2016أدناط النصوص
األدبيةFiLe/c/users/public/Documents/htm
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 الىمِ الؿغصي:
ًخٗل ٤بىا ٘٢ججغي ُٞه ؤخضار مُٗىت ،وَظٍ ألاخضار جىمى وجخُىع وبؿبب مازغاث مسخلٟت،خُض حهض ٝبلى خ٩ي ٢هت
ُٞى٣ل ؤخضازا حؿخضعي ؤشخانا بكغٍت بؿلى٧اث ؤو جهغٞاث ،ومً زهاثهه ما ًلي:
 اقخماله ٖلى ماقغاث ػماهُت وم٩اهُت.
 اقخماله ٖلى عوابِ مُٗىت "بٗض طل ،٪زم٢ ،بل طل"...٪
 جضعط ألاخضار وجدىلها ٖبر مغاخل زالر :ؤولُتَ ،اعثت،جهاثُت.
 اؾخٗما ٫الٟٗل اإلااضخي لؿغصٍ خضر اإلااضخي ،واإلاًاعٕ لىي٘ ال٣اعت في الخضر.)1(.
 الىمِ ؤلازباعي:
ًخٗل ٤بى٣ل اإلاٗلىماث ًٖ خاصر"ؤو شخو ٖلى وظه الض٢ت والترجِب٦،ما ٌٗجي بى٣ل مُُٗاث مخهلت بمىيىٕ ما ًخىظه
بلى ال٣اعت مباقغة إلٖالمه بها ومً زهاثهه:
 اؾخٗما ٫الٟٗل اإلااضخي.
 اؾخٗما ٫الجمل الٟٗلُت والاؾمُت.
 ط٦غ ألاؾباب وهخاثجها.
 اؾخٗما ٫الغوابِ مشل :ألاؾماء اإلاىنىلت.

(.)2

 اؾخٗما ٫الاؾخٟهام.
 البضء بمُت ٖىض ٦ب صوع.
 اؾخٗما ٫الجىاب ال٣هحر اإلاضٖم بذجت لئل٢ىإ.

(.)3

ٌؿاَم الىمِ في جدضًض وُْٟت الىو والى٢ىٖ ٝلى ؤَم ؤ٩ٞاعٍ اإلاُغوخت والىؾاثل وألاصواث التي ٌٗخمضَا اإلاال ٠إلًها٫
عؾالخه.
َ -3غٍ٣ت جضعَـ الىهىم ألاصبُت وؤهضاٞها:
حٗخبر َغٍ٣ت جضعؽ الىهىم ألاصبُت ظاهبا عثِؿُا في الٗملُت التربىٍت،بط ال ًم ً٨الاؾخٛىاء ٖجها وًٖ َغٍ٣ها وؿخُُ٘
جد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلاغظى الىنى ٫بلحها.

 - 1عبد العايل بوطيب ،مفهوم الرؤية السردية في الخطاب الروائي بين االئتالف واالختالف  ،ص.98.
-2سهاـ اازائرية ،أنماط النصوص األدبية وخصائصها ،منتدل آفاؽ أدبية لفنوف األدب،
األدبيةFiLe/c/users/public/Documents/htm
- 3عبد الفتاح حسن البعة،تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها،ص( ،358بتصرؼ).
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 زُىاث جضعَـ الىهىم ألاصبُت:حٗخبر الىهىم ألاصبُت ال٣اٖضة اإلادؿىؾت ال٦دؿاب اللٛت الٟهُدت والؿلُمت وٍخم طل ٪مً زال٢ ٫غاءتها والاؾخمإ
إلاا جدخىٍه مً ؤلٟاّ ومٗاويٞ ،هي مٟخاح الخٗلم وباب الخش ٠٣الغثِسخي ٖبر مغاخل الخٗلُم لظل ٪ال بض ؤن وؿعى لخد٤ُ٣
ٚاًاتها ال٨ٟغٍت والش٣اُٞت وَؿحر جضعَؿها وحٗلُمها ٖلى الىدى الخالي:
•الخمهُض للضعؽ:
بٗض الخمهُض هاٞظة ًُل اإلاٗلم مً زاللها ٖلى الىو،قغٍ ؤن ج٩ىن ؤلاَاللت مكى٢ت جشحر الغٚبت في هٟىؽ الضعاؾُحن،
لئل٢باٖ ٫لى صعاؾت الىوٞ ،اإلاٗلم خغ في اهخ٣اء م٣ضمت مىاؾبت للمخٗلمً،وٍم٨جهم ؤن ًسخاعوا واخضا مً اإلا٣ترخاث الخالُت:
 الخدضر ًٖ ناخب الىو ،خحن ٌكمل نٟاجه ،وبُئُخه ،وٖهغٍ ،وزهاثو ؤصبه.
 ط٦غ اإلاىاؾبت التي ُ٢ل ٞحها الىو ،وظىٍ الٗام...

(.)1

• ٖغى الىو:
٢بل ؤن ٌٗغى اإلاٗلم الىو ً٣ىم في جهاًت م٣ضمت الضعؽ التي ال جؼٍض ًٖ زمـ ص٢اث ٤ب٨خابت ٖىىان الىو ،والخاعٍسحن
الهجغي،واإلاُالصي ،زم ٌؿخسضم واخض مً ألاؾالُب آلاجُت:
بةم٩ان اإلاٗلم ؤن ٌٗغى الىو ٖلى لىح ٦غجىن م٣ىي،بخٗلُ٣ه ؤمامهم قغٍ ؤن ً٩ىن الخِ واضخا٧،ل َظا بطا ٧ان الىو
٢هحرا،ؤما بطا ٧ان الىو َىٍال ُُٞب٘ ٖلى الىع ١وٍىػٕ ٖلى اإلاخٗلمحن م٘ ٖضم جضوًٍ مٗاوي اإلاٟغصاث الهٗبت جدذ
الىو،م٘ بم٩اهُت وي٘ ؤؾئلت جدض اإلاخٗلمحن ٖلى الٟهم.
()2
بطا لم ؾخسضم ألاؾلىبحن ًلجإ بلى ال٨خاب اإلا٣غع،وٍُلب مجهم ٞخذ ال٨خب ٖلى الىو اإلاُلىب.
• مٗالجت الىو اإلاضعوؽ:
بٗض ؤن ٌٗغ ٝاإلاٗلم ؤن الىو ؤنبذ في مخىاو ٫ؤًضي اإلاخٗلمحن ًدب٘ ؤلاحغاءاث الخالُت:
0ال٣غاءة :جخمشل في ال٣غاءة الهامخت ،وال٣غاءة الجاَغة،واإلاٗلم َى الظي ٌؿخُُ٘ ؤن ً٣غع بإًت ٢غاءة ًبضؤ وطل ٪بىاءا ٖلى
مٗغٞخه اإلاؿب٣ت بمؿخىي اإلاخٗلمحن ،وبصعا٦ه مضي ؾهىلت ونٗىبت الىو.
0ال٣غاءة الهامخت:هي الخُىة الؿاب٣ت لل٣غاءة الجاَغة خُض ًُلب اإلاٗلم مً الخالمُظ الىٓغ بلى الىو لُ٣غئوٍ ،م٘
ج٩لُٟهم بىي٘ زُىٍ جدذ ألالٟاّ التي ًغوجها نٗبت...بٗض الاهتهاء مً ال٣غاءة الهامخت ًُغح اإلاٗلم مجمىٖت مً ألاؾئلت
ٚحر جٟهُلُت ب٣هض الخٗغٖ ٝلى مضي اؾدُٗابهم للىو وج٩ىن ؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت ٖامت...

- 1ادلرجع نفسو،الصفحة نفسها (بتصرؼ).

 - 2عبد الفتاح حسن البعة،أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها،ص ( 359بتصرؼ).
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٠ال٣غاءة الجهغٍت:
٢ غاءة اإلاٗلم الىمىطحُت٣ً :ىم اإلاٗلم ب٣غاءة الىو لُ٩ىن مشاال ً٣خضي به اإلاخٗلمىن،و٢ض ً٣غؤ الىو مغجحن خؿب
مؿخىي اإلاخٗلمحن ،ونٗىبت الىو،م٘ يغوعة ؤن ج٩ىن ٢غاءجه َاصثت خُض ًُلب مً اإلاخٗلمحن ؤزىاء ٢غاءجه اإلاخابٗت ،و٧ل
(.)1
طل ٪مغجبِ بالىو بطا ٧ان َىٍال ٢ؿمه بلى وخضاث ،و٢غاءتها بىاءا ٖلى الخ٣ؿُم.
٢ غاءة اإلاخٗلمحن":جمشل في ٢غاءة اإلاخٗلمحن للىو مغة ،ؤو ؤ٦ثر م٘ مغاٖاة ؤن ًدىاو٧ ٫ل َالب ٢غاءة ٢ؿم مما ٢ؿمه
اإلاٗلم خُض ًيبه اإلاٗلم ال٣اعت بلى ما ًُٞ ٘٣ه مً لخىن صون حٗلُم ؤو قغح للمٟغصاث ب٣هض الخضعَـ ٖلى ال٣غاءة « ...ِ٣ٞ
 اإلاىا٢كت الٗامت:
« بٗض ٢غاءة اإلاخٗلمحن ً٣ىم اإلاٗلم بُغح مجمىٖت مً ألاؾئلت التي جًمجها الىو بُٛت الخٗغٖ ٝلى مضي ٢ضعة اإلاخٗلمحن
2
ٖلى ٞهم الُٗ٣ت اإلا٣غوءة ٢غاءة ظاَؼة ،وجُٟض َظٍ ألاؾئلت في بُٖاء اإلاخٗلمحن ٨ٞغة ٖامت»...
 الكغح الخٟهُلي (الٟهم والاؾدُٗاب):
ًمغ الكغح الخٟهُلي بسُىاث مخالخ٣ت هي:
٢ غاءة الىخضة اإلاٗىىٍت ألاولى مً َغ ٝؤخض اإلاخٗلمحن.
 قغح بٌٗ ألالٟاّ الهٗبت ،وجضوًٍ مٗاهحها ،بالخٗاون بحن اإلاٗلم ؤن ًىىٕ في َغٍ ٤قغح اإلاٟغصاث ٦ظ٦غ مكخ٣اث
ال٩لمت مً ٗٞل ،ومهضع...الخ
 ؤو بُٖاء مغاصٞاث ال٩لمت التي ٌٗغٞها اإلاخٗلمىن ؤو ط٦غ الخًاص...
 مىا٢كت اإلاٗجى الٗام للىخضة:
حصجُ٘ اإلاخٗلمحن ٖلى نى ٙما ؤؾٟغث ٖىه ألاؾئلت مً مٗجى ٖام ،في ٢ىالب لٛىٍت وٖباعاث،م٘ ؤال ًخضزل اإلاٗلم في ٖملُت
(.)3
الهى ،ٙوٍ٨خٟي بالخىظُه ،بال بطا عجؼ اإلاخٗلمىن.
 اؾخسالم ألاخ٩ام والى٣ض والخظو ١ألاصبي:
ًخمدىع طل ٪في بجاخت الٟغم للمخٗلمحن لُهضعوا ألاخ٩ام ٖلى الىو،صون جضزل اإلاٗلم لخىمُت ٢ضعاتهم ٖلى
اإلاىا٢كت،واؾخسالم ألاخ٩ام ،وج٣ىٍم ما ً٣غئون،ومً زم جغبُت مل٨ت الخظو ١ألاصبي لضحهم.
ٞخبضؤ َظٍ اإلاغخلت بخ٩لُ ٠اإلاٗلم اإلاخٗلمحن ب٣غاءة الىو ٧امال بٗىاًت وجغ٦حز لُد٨مىا ٖلى الىو مً خُض ألالٟاّ
وازخُاعَا،الجىاهب البالُٚت التي اقخمل ٖلحها الىو مً البُان والبضٌ٘،وؤلاً٣إ اإلاىؾُ٣ي الظي جيسجم مً زالله
الٗباعاث ٧ال٣اُٞت واإلاىؾُ٣ى الضازلُت والخاعظُت...

 - 1عبد الفتاح حسن البعة ،أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها،ص( 361-360بتصرؼ).
 -2ادلرجع نفسو،الصفحة نفسها.
 - 3عبد الفتاح حسن البعة ،أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها ،ص ( 362بتصرؼ).
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 مغخلت الخدلُلً :برػ اإلاخٗلمحن ٖىانغ الىو ألاؾاؾُت وٍبلىَا في ظمل وٖباعاث ٢هحرة بك٩ل ا٢غب ما ج٩ىن بلى
ٖىاوًٍ.
 مغخلت الخ٣ىٍم :جخمشل في ُ٢ام اإلاخٗلمحن بخىظُه مً اإلاٗلم وبعقاصٍ باؾخيخاط اإلاالخٓاث التي إلادها في الىو،
واؾخسالم ممحزاجه التي اهٟغص بها ًٖ ٚحرٍ مً الىهىم اإلاكابهت مً زال:٫
عنض بٌٗ الخهاثو التي امخاػ بها الىو ٦جؼالت ألالٟاّ ،وع٢تها ؤو جىاٞغَا ولظل٢ ٪ضعة ألاصًب ٖلى زل ٤نىع واُٗ٢ت
للخُاة الؿُاؾُت والاظخماُٖت مً زال ٫ما اقخمل ٖلُه الىو باإلياٞت بلى ج٣ىٍم الىو وببغاػ ؤَمُخه بحن الىهىم
ألازغي(.)1
ًم٨ىىا ال٣ى ٫بإن ٖملُت جضعَـ الىهىم ألاصبُت ،باٖخباعَا ٖىهغا مهما في الٗملُت الخٗلُمُت ال بض ؤن ً٩ىن لها جسُُِ
مد٨م ،وَغ ١مضعوؾت وزُىاث ص٣ُ٢ت ًجب بجباٖها بُغٍ٣ت هاجخت وٗٞالت ،وٍدضر ٧ل َظا مً ٢بل ٖىهغًٍ ؤال وَما
اإلاٗلم باٖخباعٍ اإلاؿاو ٫ألاو ًٖ ٫مٗالجت الهٗىباث اإلا٣غعة ؾىاء ٧اهذ ٖلى مؿخىي اإلاخٗلمحن وال٨ك ًٖ ٠ه٣اٍ يٟٗهم
ؤو ٖلى مؿخىي ال٨خاب اإلاضعسخي،ؤما اإلاخٗلم ٌٗخبر ٦مؿتهض ٝمً َظٍ الٗملُت وطل ٪مً زال ٫جلُ٣ه للىو وما ًخًمىه مً
ؤ٩ٞاع ٖامت وظؼثُت ومضي اعجباٍ َظٍ ألا٩ٞاع بىا ٘٢ألاصًب...الخ.
لظا ًجب جُبُ٧ ٤ل َغ ١جضعَـ الىهىم ألاصبُت اإلاخمشلت في الخمهُض والٗغى،وال٣غاءة،واإلاىا٢كت الٗامت ،والكغح
الخٟهُلي م٘ الخظو ١ألاصبي بياٞت لخدلُل الىو بلى ؤ٩ٞاعٍ ألاؾاؾُت واؾخيباٍ الخ٣اث ٤وألاخ٩ام وطل ٪للىنى ٫بلى الٛاًت
والهض ٝاإلايكىص واإلاغاص جد٣ُ٣ه.
 -4ؤهضا ٝجضعَـ الىهىم ألاصبُت:
حٗض الىهىم ألاصبُت مدىعا مهما لضعاؾت ألاصب،بط ؤن ألاؾاؽ الظي ج٣ىم ٖلُه َظٍ الىهىم جم٨حن اإلاخٗلم مً جظو٢ها
ٞىُا،خُض ٌؿدىض في طلٖ ٪لى الخٗم ٤والٟهم،والكمىلُت والخدلُل،والخُا،٫والٗاَٟت وألاؾالُب والتراُ٦ب ،ومٗغٞت
ممحزاتها وزهاثهها والٗىامل اإلاازغة ٞحها وا٦دكا ٝهىاحي الجما ٫واإلاىاػهت بحن اإلادكابهاث.
ولٗل الهض ٝالغثِسخي مً جضعَؿها جضعٍب اإلاخٗلمحن ٖلى خؿً ألاصاء،وػٍاصة زبراتهم اللٛىٍت والٟىُت والش٣اُٞت وألازالُ٢ت
ومً ؤهمها:
 جم٨حن اإلاخٗلم مً ٞهم آلاًاث ال٣غآهُت اإلا٣غعة ،وجظو ١بالٚت ٦الم هللا.
 اؾخجالء ٞهاخت الغؾى« ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم» والى٢ىٖ ٝلى بزغ الخضًض الكغٍ ٠في اللٛت وألاصب.
 الخٗغٖ ٝلى الىهىم الترازُت (قٗغ،هثر) وُ٢متها الٟىُت.
 ما ًد ٟٔمً الىهىم َى زغوة ٖلمُت ٌؿخُٟض مجها اإلاخٗلم في خُاجه الٗملُت خُض ٌؿدكهض بها وٍ٣خبـ مجها في ٦المه
و٦خابخه ٖىض الخاظت.
 جؼوٍض اإلاخٗلمحن بثروة لٛىٍت مً اإلاٟغصاث والتراُ٦ب وألاؾالُب التي حؿاٖض ٖلى ػٍاصة ٞهم اإلا٣غوء وال٣ضعة ٖلى
اؾخٗمالها في ال٨خابت والخل ٟٔبها.
 -1عبد الفتاح حسن البعة ،أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها،ص. 363-364
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 حٗىٍض اإلاخٗلمحن ٖلى خؿً ألاصاء وظىصة ؤلال٣اء وجمشُل اإلاٗجى،وطل ٪مً زال٢ ٫غاءة الىهىم ألاصبُت مً قٗغ وهثر.
 الاَالٕ ٖلى الخُاة ألاصبُت في ٖهىعَا اإلاسخلٟت ومٗغٞت ٖىامل اػصَاعَا واهدُاَها.
 الاجها ٫بالُ٣م واإلاشل الٗلُا في ألازال ١والؿلى ٥ؤلاوؿاوي وؤزغَا في ؾلى ٥ال٣اعت وطل ٪مً زال ٫ما جخًمىه
الىهىم.
 حٗمل الىهىم ألاصبُت ٖلى مٗالجت اإلاك٨الث الىٟؿُت التي جدل ًٖ َغٍ ٤ال٣غاءة ؤو الاؾخمإ لها.
 حٗىٍض اإلاخٗلمحن ٖلى البدض الٗلمي والخٗغٖ ٝلى خُاة ألاصباء والكٗغاء،ألن ألاصب الغَ ُ٘ٞى الظي ًض٢ ٘ٞاعثه بلى
الاؾتزاصة مىه ولِـ الى٢ىٖ ٝلى ما ًضعؽ .ِ٣ٞ
 جإُ٦ض الاٖتزاػ باللٛت الٗغبُت وباألمت وبتراثهاٞ ،هى م٣ىم مً م٣ىماث الصخهُت الٗغبُت.

(.)1

 بصعا ٥اإلاخٗلم ما في ألاصب مً نىع ومٗان وؤزُلت جمشل نىعة مً نىع الُبُٗت الجمُلت،ؤو ٖاَٟت مً الٗىاَ٠
البكغٍت،ؤو ْاَغة مً الٓىاَغ الاظخماُٖت ؤو الؿُاؾُت ؤو الُبُُٗت.
 جمخ٘ اإلاخٗلم بما في ألاصب مً ظما ٫ال٨ٟغة،وظما ٫الٗغى،وظما ٫ألاؾلىب ومىؾُ٣ى اللٛت،وؤلاً٣إ ،والسج٘،
وال٣اُٞتٞ...الخمخ٘ باألصب الجمُل ً٨ؿب خب الجما.٫
 الؿمى بالظو ١الجمالي ألاصبي،هدُجت إلاؼاولت اإلاخٗلم ٢غاءة ألاصب الجمُل ؤو ؾماٖه ُٞتربى لضًه طو ١ع ُ٘ٞوٖاَٟت
خؿاؾت ًازغان ُٞما ًخسحرٍ مً ٢غاءاث وما ًيخجه مً ؤلىان ألاصب الغاقي.
 الخإزغ بما في ألاصب مً ؤ٩ٞاع وؤؾالُب جٓهغ في الخٗبحر الكٟىي ؤو ال٨خابي لل٣اعت ؤو اإلاؿخم٘ ُٞداُ٦ه بُغٍ٣ت جل٣اثُت.
 الاؾخمخإ بى٢ذ الغاخت ب٣غاءة الجمُل مً ؤلىان ألاصب اإلاسخلٟت ٧الكٗغ والغواًاث وجاعٍش ألاصب ،وبظلٌ ٪ؿدشمغ ال٣غاء
و٢تهم في اإلاُٟض الىا")2(٘ٞالاهسغاٍ في مكغوٕ ٖام للمٗغٞت مً زال ٫جىؾل الىىاحي اللؿاهُت وألاصبُت والش٣اُٞت وبالخالي
الؿعي بلى ا٦دكا ٝهٓغٍت ؤصبُت"”(. )3
مً زال ٫جُغ٢ىا ألَضا ٝجضعَـ الىهىم ألاصبُت جبحن لىا ؤن اإلاضعؽ الىاعي َى الظي ًجٗل مشل َظٍ ألاَضا ٝههب
ُٖيُت وَٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها ألجها ج٣ىم ببىاء مخٗلم مخ ً٣للٛخه ومخٗغٖ ٝلى مًامحن الىهىم التي ًيبػي ؤن ٌٗخمض في
اهخ٣ائها ٦ما ج٨مً اإلاخٗلمحن مً الىهج ٖلى َغٍ٣تها زانت مً خُض البىاء اللٛىي بياٞت بلى بىاء ؤؾالُبهم وٞ ٤ٞهُذ ال٣ى٫
في الىهىم ألاصبُت ٞتهظب ؤلؿىتهم وجؼَ ًٖ ٜالخُإ٦ ،ما ًخمخ٘ اإلاخٗلمحن بما في ألاصب مً ؤؾالُب وؤ٩ٞاع ومىؾُ٣ى اللٛت
ُٞداولىن الخٗبحر ٖلى مىىالها مما ٌؿاٖضَم ٖلى جغُ٢ت مهاعاتهم ،ومىه اإلاؿاَمت في زضمت اإلاجخم٘ بةٖضاص ٞغص ؾلُم الظو١
والؿلُ٣ت.

 - 1زكريا إمساعيل،طرق تدريس اللغة العربية ،ص.259-260

 - 2علي أمحد مدكور ،طرق تدريس اللغة العربية ،دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة  ،ط، 2007،1ص.205-206

 - 3الطاىر لوصيف،تعليمية النصوص واألدب في مرحلة التعليم الثانوي الجزائري برنامج السنة األولى جذع مشترك آداب،أدنوذجا ،أطركحة دكتوراه
الدكلة يف (اللغة العربية )،جامعة اازائر.2008،
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 -3-3-1ؤهمُت الىهىم ألاصبُت:
ّ
الخٗلُمُت،الخٗلمُت؛ ٞهي ظؼءا ال ًىٟهل ًٖ ٖملُت الخضعَـ بط ّ
ؤن لها
جمشل الىهىم ألاصبُت ظاهبا عثِؿُا في الٗملُت
ؾلُاها ٖلى الىٟىؽ وامخال٦ها ػمام ال٣لىب مً زال ٫جإزحرَا ٖلى اإلاخل٣ي لظا ٞةهىا هغي ؤن لها ُ٢مت ٦بحرة ًم ً٨بظمالها ُٞما
ًلي:
 -5ألاهمُت التربىٍت للىهىم ألاصبُت:
بإن الضعؽ ألاصبي ٌكبه ٚحرٍ مً الضعوؽ ٦مً ٌٗخ٣ض ّ
مً الخُإ الاٖخ٣اص ّ
ؤن لهظا الضعؽ خهها مدضصة في ظضو٫
الضعاؾت ،ومىهجا مؿُغا،و٦خابا م٣غعا وؤن َضٞه ألاؾاسخي َى بٖضاص اإلاخٗلمحن وتهُئتهم الظخُاػ الامخداهاث والخهىٖ ٫لى
الكهاصاث م٘ الٗلم ؤن الضعاؾاث ألاصبُت ،لها صوعا َاما في بٖضاص الىٟـ وج٩ىًٍ الصخهُت وجىظُه ؾلى ٥ؤلاوؿان،ولظل٪
(.)1
هي مً ؤلُ ٤الضعاؾاث بالخالمُظ في اإلاغخلت الشاهىٍت
ًم ً٨جدُ٢ ٤ُ٣م جغبىٍت لضعؽ الىهىم ألاصبُت بطا ما ٧ان لضي ٧ل مً اإلاٗلم و اإلاخٗلمحن ا٢خىإ بإن ؤلابضإ الٟجي في مجا٫
ال٩لماث الظي ًشمغ قٗغا ؤو هثرا ،له ؤزغ ٦بحر في ج٩ىًٍ الصخهُت،وجىظُه الؿلى ٥ؤلاوؿاوي ،وحٗمُ ٤اإلاٟاَُم ،وبزغاء
الخبراث وتهظًب الظو ١وامخىإ الىٟـ،وبعاخت الظًَ،وصعؽ الىهىم ٞغنت للؿمى بإؾالُب الخضًض وال٨خابت لضي
اإلاخٗلمحن ،وطل ٪مً زال ٫ما ًدخىٍه الىو ألاصبي مً ؤلٟاّ وؤ٩ٞاع وزُاالث ٦ما ؤهه ٌٗىص ٖلى ؤلال٣اء اإلاازغ مً خُض
جمشُل اإلاٗجى وجالئم الهىث ومالح الىظهٞ،هى مجا ٫زهب لخٗمُ ٤ألا٩ٞاع واإلاٗخ٣ضاث،بن ٦شحرا مً ججاعب ألاٞغاص
والكٗىب وؤخضار اإلاجخمٗاث والضو ٫ججض َغٍ٣ها للدسجُل ٖبر ٧لماث الكٗغاء،وظمل الىازغًٍ ُُٞل٘ ٖلحها اإلاخٗلمىن
(.)2
وَؿخىٖبىجها مً زال ٫صعوؽ الىهىم ألاصبُت ُٞخإزغون بةًجابُاتها وَؿخُٟضون مً ؾلبُاتها.
 ألاهمُت الىٟؿُت للىهىم ألاصبُت:ج٨مً ألاَمُت الىٟؿُت للىهىم ألاصبُت في تهظًب الىاظضان ،وجهُٟت الكٗىع ٞهظٍ الضعؽ جل٣ى مً اإلاخٗلمحن اؾخجابت
ؾغَٗت لها ،ومكاع٦ت وكُُت ٞحها.
 ألاهمُت الىٟؿُت للىهىم ألاصبُت:ج٨مً ألاَمُت الىٟؿُت للىهىم ألاصبُت في تهظًب الىظضان ،وجهُٟت الكٗىع ٞهظٍ الضعوؽ جل٣ى مً اإلاخٗلمحن اؾخجابت
()3
ؾغَٗت لها ،ومكاع٦ت وكُُت ٞحها.
 ألاهمُت الترٞحهُت للىهىم ألاصبُت:بن صعؽ ألاصب َى الٟترة التي جخدٞ ٤٣حها ألاطَان مً ؤز٣ا ٫الضعاؾت الٗ٣لُت وجخدغع ٖ٣ىلهم مً نٗىبت الخٗاعٍ٠
وال٣ىاهحن ،والهىع اإلاىُُ٣ت والخ٣اؾُم الٗ٣لُت وهدى طل ٪مً م٣ىماث الضعاؾت الٗلمُت التي جى٣ل ال٨ٟغ.

1عبد العليم إبراىيم ،الموجو الفني المدرسي اللغة العربية ،دار ادلعارؼ ،مصر ،ط ، 7د.ت ،ص . 251-252

 2زلمد رجب فضل اهلل ،االتجاىات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة العربية،د.ف ،القاىرة، 1998،ص .211-212

 -3كزارة التعليم االبتدائي كالثانوم ،مديرية التكوين كالرتبية خارج ادلدرسة،ىمزة وصل مجلة التكوين والتربية ،الطباعة الشعبية للجيش ،اازائر ،العدد،1
 ،1973-1972ص( 51بتصرؼ).
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 ؤهمُت الىهىم ألاصبُت في الخٗغٖ ٝلى الُبُٗت البكغٍت:جخمشل في الىىاػٕ البكغٍت ،والُباج٘ ؤلاوؿاهُتٞ ،هي مهىعة في َظا ؤلاهخاط ألاصبي الغ ُ٘ٞالظي ٌٗغى ٖلى اإلاخٗلمحنٞ ،حرون
ُٞه خُاتهم ،وٍدؿىن بىظىصَم ،وٍلخمؿىن بحن َُاجه ؤهىإ اإلاخٗت والغيا ،وجٖ ٌُٟلحهم مىه ًىابُ٘ الخ ٤والخحر
والجما.٫
 ألاهمُت الٗ٣لُت للىهىم ألاصبُت:صعؽ ألاصب َى الٟغنت اإلادببت التي حؿتروح ٞحها ٖ٣ى ٫اإلاخٗلمحن ؾماث الخغٍت في الغؤي والاهُال ١في الخ٨ٟحر.
 ؤهمُت الىهىم ألاصبُت في ج٨ىًٍ الترار الث٣افي:جٓهغ ألاَمُت في جغبُت الكٗىب وج٩ىًٍ ألاظُا،٫واإلاباصت واإلاشل الٗلُا وؤلىان الؿلى ٥وؤؾالُب الخ٨ٟحر( .)1للىهىم ألاصبُت
ّ
ؤَمُت ٦بحرة في الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت،وٍٓهغ طل ٪مً زال ٫الخإزحر ٖلى اإلاخل٣ي باٖخباعَا مجمىٖت مً ألا٩ٞاع
والخٗلُ٣اث جخٗل ٤بمالٟهاٞ،الظي ًخٗامل مٗها ًخدلى بإ٩ٞاعٍ التي جخجؿض ٖلى اإلاؿخىي الُ٣مي للٟغص ٖلى ؤؾاؽ ؤن الىو
ًدمل في زىاًاٍ ُ٢ما ٖلمُت وزلُ٣ت ؤو اهٟٗالُت٦،ما حصج٘ اإلاخٗلم ٖلى الُال٢ت في الخضًض وجىمي ُٞه مٗغٞت ألا٩ٞاع واإلاٗاوي
اإلاؿخيبُت مً الىو.
زاجمت :
٦سالنت ًم ً٨ال٣ى ٫بإن حٗلُمُت الىهىم ألاصبُت هي ٖملُت مغ٦بت ،جخضزل ٞحها الٗضًض مً اإلاخٛحراث اإلاخٗل٣ت باإلاٗلم
واإلاخٗلم والٗملُت الخٗلُمُت٦ ،ما ؤجها جمخاػ بجملت مً الخهاثو ججٗل اإلاخٗلم مدىع الٗملُت الخٗلُمُت والٗمل ٖلى
جُىٍغ ٢ضعاث اإلاخٗلم في الخدلُل والخ٨ٟحر٦،ما ً٨دسخي َظا اليكاٍ ؤَمُت بالٛت في بٖضاص الىٟـ وج٩ىًٍ الصخهُت وجىظُه
الؿلى ٥بىظه ٖام وهي بظل ٪مً ؤلُ ٤الضعاؾاث بالخالمُظ في اإلاغخلت الشاهىٍت ألجها جغمي بلى جىىٍغ ال٨ٟغ وتهظًب الىظضان
وجهُٟت الكٗىع ون٣ل الظو ١جمشل مغ٦ؼ ز٣ل اإلاىاص التي ًضعؾها ؤؾخاط اللٛت.
٢اثمت اإلاغاح٘:
 اعػبُل ،مدمض خؿىهاث ،هدى اؾتر اجُجُت الخٗلُم بم٣اعبت الٟ٨اءاث ،صاع ألامل للُباٖت واليكغ ،جبزي وػو[ ،ص،]ٍ.[ص.ث].
 بؿام بغ٦ت ،ماجُى ٢ىٍضعَ ،اقم ألاًىبي ،مباصت جدلُل الىهىم ألاصبُت ،الكغ٦ت اإلاهغٍت الٗاإلاُت لليكغ ،ال٣اَغة،.2002
ٍ،1
. 2007
 - 3بكحر ابغٍغ ،حٗلُمُت الىهىم بحن الىٓغٍت والخُبُٖ،٤الم ال٨خاب الخضًض ،ألاعصن ،صٍ،
،2016
 - 4ؾهام الجؼاثغٍت ،ؤهماٍ الىهىم ألاصبُت وزهاثهها،مىخضي آٞا ١ؤصبُت لٟىىن ألاصب ،ببضاٖاثً ،ىم 04:ؤٞغٍل
ؤهماٍ الىهىم ألاصبُت.FiLe/c/users/public/Documents/htm
.2011
 - 5نالح مىهىع زاَغ ،الىو ألاصبي َبُٗخه و وُْٟخه وَغ٢ ١غاءجه( ،ب.ن)( ،ب.ب)( ،ب،)ٍ.

 -1عبد العليم ابراىيم ،الموجو الفني المدرسي ،اللغة العربية ،ص( ،252بتصرؼ).
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 - 6الُاَغ لىنُ ،٠حٗلُمُت الىهىم وألاصب في مغخلت الخٗلُم الثاهىي الجؼاثغي بغهامج الؿىت ألاولى حظٕ مكتر٥
.2008
آصاب،ؤهمىطظا،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ الضولت في (اللٛت الٗغبُت ظامٗت الجؼاثغ ،
 ٖبض الٗالي بىَُب ،مٟهىم الغئٍت الؿغصًت في الخُاب الغواجي بحن الاثخال ٝوالازخال. ٝ ٖبض الٗلُم ببغاَُم ،اإلاىحه الٟجي اإلاضعسخي اللٛت الٗغبُت ،صاع اإلاٗاع ،ٝمهغ، 7.ٍ ،صث.ٖ - 9بض الٟخاح خؿً البجت ،ؤؾالُب جضعَـ مهاعاث اللٛت الٗغبُت وآصابها ،صاع ال٨خاب الجامعي ،ؤلاماعاث الٗغبُت،1ٍ ،
٢ ،2001اؾم ٢اصة ،هل بٖاصة الهُاٚت اللٛىٍت للىو ألاصبي مُٟضة للمخٗلم جل٣اثُا ومماعؾت حٗلُمُاث إلاضازالث،
،2011مسبر حٗلُمُت اللٛت
اإلالخ٣ى الضولي الشاوي خى ٫الؿُماثُاث والخٗلُمُت والاجها ٫في ملخ٣ى ألاصلت ًىمي 28،27هىٞمبر،
والىهىم،ظامٗت اإلاضًت.
.2007
ٖلي ؤخمض مض٧ىعَ،غ ١جضعَـ اللٛت الٗغبُت ،صاع اإلاِؿغة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت ،1ٍ ،
.2008
 - 0لُُٟت َباشخي ،اؾدثماع الىهىم ألانُلت في جىمُت ال٣غاءة الىاٞظةٖ ،الم ال٨خب الخضًض ،ألاعصن،1ٍ ،
. 1998
 مدمض عظب ًٞل هللا ،الاججاهاث التربىٍت اإلاٗانغة في جضعَـ اللٛت الٗغبُت  ،ص.ن ،ال٣اَغة، وػاعة الخٗلُم الابخضاجي والشاهىي،مضًغٍت الخ٩ىًٍ والتربُت زاعط اإلاضعؾت ،همؼة ونل مجلت الخ٨ىًٍ والتربُت،.1973
-1972
الُباٖت الكٗبُت للجِل ،الجؼاثغ ،الٗضص،1
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ؾاا ٫اللٛت الُبُُٗت ٖىض ٚىجٟغٍض ٞلهلم لُبيُتز
ؤٞ.ال ١قبرة مىلىص/حامٗت ٖبض الخمُض ابً باصٌـ،مؿخٛاهم،الجؼاثغ

ملخو:
بن مىيىٕ اللٛت مً ؤَم اإلاىايُ٘ التي قٛلذ با ٫ؤلاوؿان مىظ ؤن زل٣ه هللا ٖلى وظه ألاعىٞ،هي جغجبِ م٘ َظا ؤلاوؿان
اعجباَا وزُ٣اٞ .هي ؤؾاؽ الخًاعة البكغٍت و هي طل ٪الجؿغ الظي جخىانل مً زال ٫ألاظُا ٫في ٧ل اإلاجخمٗاث٢.ا٫
الُٟلؿى ٝالُىهاوي ؾ٣غاًٍ ( :ا َظا ٧لمجي ختى ؤعا ، ) ٥وهي عؾالت واضخت في ؤَمُت اللٛت في بزباث الىظىص بل وبزباث
الهىٍت في ؤعقى ظىاهبهاٞ.اللٛت مً ؤعجب ببخ٩اعاث الخُىع البكغي بؾخجابت للخاظت اإلاخىلضة ًٖ ؤلاظخمإ.
والضعؽ اللٛىي لم ٌٛب ًىما ًٖ الضعاؾاث ألاصبُت والٟلؿُٟتٞ ،ال٨ٟغ ؤلاوؿاهُلم ٌٗغ ٝزال ٫مؿحرجه ٞترة ٚاب ٞحها طل٪
الضعؽ و لى بيؿب مخٟاوجت .ولٗل الباٖض ٖلى الٗىاًت بالٓاَغة اللٛىٍت َى :ؤوال اعجباَها بال٨ٟغ وُُْٟا ،وزاهُا ؤلاخؿاؽ
بإن اللٛت الُبُُٗت(الٗاصًت) ج٨خىٟها ه٣اثو وُٖىب حُٖٗ ٤ملُت اإلاٗغٞت في هؼوٖها هدى الض٢ت وال٨ما. ٫
بن ألاَمُت ال٨بري للٛت في ٖملُتي اإلاٗغٞت والخىانل َى ما ظٗل ؤلاَخمام مىظه جاعة للٛت الُبُُٗت( لٛت ؤلاوؿان الُىمُت)
ألهه ٌؿخدُل ؤلاؾخٛىاء ٖجها ،وجاعة ؤزغي ٧ان ؤلاَخمام مىظها بلى البدض و الؿعي هدى بىاء لٛت مشالُت ججاوػ جل ٪الٗىاث٤
والُٗىب التي جمحز اللٛت الُبُُٗت في حٗبحرَا ًٖ مدخىٍاث اإلاٗغٞت.
بهُال٢ا مً َظٍ ؤلاق٩الُت التي جخٗل ٤باتهام اللٛت الُبُُٗت بالعجغ والى٣و في جإصًت ؤَم وؤزُغ وُْٟخُحن وَما :
الىُْٟت اإلاٗغُٞت والىُْٟت الخىانلُت ٧ان بدشىا َظا ،الظي خاولىا مً زالله الخُغ ١لهظٍ اإلاك٩لت ،ؤي اَمُت اللٛت و
خًىعَا ٖبر الخاعٍش البكغًٍ زم الى٢ىٖ ٝلى مك٩لت اللٛت الُبُُٗت و٨ٞغة بىاء لٛت مشالُت ٖىض الُٟلؿى ٝألاإلااوي
 )1716ؤخض ؤَم الٗلماء والٟالؾٟت في الٗهغ الخضًض.
-1646
ٚىجٟغٍض ٞلهلم لُبيُتز (
ال٩لماث اإلاٟخاخُت:اللٛت – اللٛت الُبُُٗت -اللٛت اإلاشالُت – الخىانل – ه٣اثو اللٛت الُبُُٗت -اإلاىُ ٤الغٍاضخي.

م٣ضمت:
جدخل اللٛت م٩اهت ٦بحرة مً خُض ؤَمُتها في خُاة اإلاجخمٗاث وألامم ،هٓغا للضوع الظي جاصًه زضمت للىظىص ؤلاوؿاوي٣ً،ى٫
الُٟلؿى ٝألاإلااوي" ُٞسخه"«:ؤًىما جىحض لٛت مؿخ٣لت جىحض ؤمت مؿخ٣لت لها الخ ٤في حؿُحر قاونها وبصاعة خ٨مها»ٞ.1هي
جمشل الهىٍت في ظاهبها الاظخماعي،جل ٪الهىٍت التي جستز ٫ماضخي ألامت بما ًدمله مىعوثها الخًاعيٞ ،اللٛت بطن هي الغ٦حزة

 - 1ساطع احلصرم،ماىي القومية ؟،دارالعلم للماليٌن،بًنكت،لبناف ،ب)س( ،ص .56
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ألاؾاؾُت التي ج٣ىم ٖلحها َىٍت ألامت وهي جل ٪الهلت التي ججم٘ بحن اإلااضخي والخايغ وهي ظىَغ الش٣اٞت ؤلاوؿاهُت.وَظا ما
ًخجلى في اعجباٍ ؤلاوؿان م٘ َظٍ ألازحرة بٗال٢ت اهضماظُت بضؤث م٘ بضاًت الخل.٤
ومهما بل ٜالازخال ٝخىَ ٫بُٗت اللٛت و وُْٟتهاٞ،ةهه ال ًخٗضي خضوص الخضًض ًٖ الىُْٟخحن الخىانلُت واإلاٗغُٞت ،وال
ًم ً٨ؤن ًسٟى ما لهظًً البٗضًً مً زُىعةٞ،اللٛت ٢ض ج٩ىن ٖامل بًجابي في ٖملُت الخىانل والخباص ٫بحن الخًاعاث
والكٗىب وفي هٟـ الى٢ذ ٢ض ج٩ىن ٖامل ؾلبي ٌَُٗ ٤ظا الخىانل والخباص،٫وهٟـ ألامغ ًدضر م٘ اإلاٗغُٞت ٞهي ٢ض ج٩ىن
ٖامل بًجابي في ٖملُت جغظمت اإلاٗاع ٝوالٗلىم وه٣لها مً ظُل بلى آزغ ومً خًاعة بلى ؤزغي وبها ًدهل جغا٦م مٗغفي
وز٣افي ًًمً وكىء الخًاعاث وج٣ضمها،وٍ٩ىن ُٚابها ٖمال ؾلبُا ٞال ًدضر طل ٪الترا٦م اإلاٗغفي والش٣افي ولً ًيخ٣ل شخيء
مً ٖهغ بلى آزغ.
وهٓغا ألَمُت اللٛت في خُاة ؤلاوؿان،ؾُ٩ىن بدشىا َظا،الظي ؾيخُغ ١مً زالله لبٌٗ الى٣اٍ و بٌٗ الىٟ٢ا م٘ اللٛت
مً زال ٫اَمُتها و خًىعَا ن زم ؤَم ؾاا ٫جخٗغى له اللٛت وَى عجؼ اللٛت الٗاصًت و ٢ضم ٢ضعتها ٖلى جإصًت بخضي اَم
وْاثٟها و هي الخىانل،بل ؾختهم اللٛت بظل ٪و ؾُ٩ىن الؿعي بلى بلى ٖىًٍها بلٛت ؤزغي جاعة وبنالخها جاعة ؤزغي.
 _ 1اللٛت و خًىعها ٖبر الخاعٍش:
ؤ_ حٗغٍ ٠اللٛت :
لم ً ً٨مٟهىم اللٛت ًدمل اإلاٗجى الظي وٗغٞه ٖىه الُىم في و٢خىا اإلاٗانغ ،اهُال٢ا مً الخٗا٢ب والخُىع البكغي واللٛىي
ومشا ٫طل ٪ما هجضٍ ٖىض الٗغب ٢ضًماٞ ،الٗغب ٧اهىا « ٌٗبرون ًٖ ؤ٩ٞاعهم ب٩لمت ؤزغي هي "اللؿان" ٦ىنها حٗض ال٩لمت
اإلاكتر٦ت بالل ٟٔواإلاٗجى في مٗٓم اللٛاث الؿامُت ق٣ُ٣اث اللٛت الٗغبُت».
و٢ض وعصث ٧لمت لؿان في ال٣غآن ال٨غٍم بمٗجى اللٛت٢ .ا ٫عبىا جباع ٥وحٗالى ﴿:وما ؤعؾلىا مً عؾى ٫بال بلؿان ٢ىمه لُبحن
لهم ًُٞل هللا مً ٌكاء ويهضي مً ٌكاء وهى الٗؼٍؼ الخُ٨م﴾
و٢ا ٫ؤًًا ﴿:ل٣ض وٗلم ؤنهم ً٣ىلىن بهما ٌٗلمه بكغ لؿان الظي ًلخضون بلُه ؤعجمي وهظا لؿان ٖغبي مبحن﴾
4.

وظاء في ٢ى ٫الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم (:مً ٢ا ٫في الجمٗت :نه٣ٞ ،ض لٛا ،ؤي ج٩لم)
وجُلً ٤ء
ؤًًا «ٖلى ما ًجغي ٖلى لؿان ٧ل ٢ىم ،ألن اللؿان هى آلالت التي ًخم بها الىُ ٤ؤو جُلٖ ٤لى ال٨الم اإلاهُلر
ٖلُه ؤو ٖلى مٗغٞت ؤٞغاص ال٩لمت وؤوياٖها».
ؤما في اإلاعجم الٗغبي ٞمٗجى « اللٛت الهىث مُل٣ا ،واللٛى (الىلىٕ) بالصخيء والىُ ٤والهظًان والباَل...وهي مكخ٣ت مً
٧لمت لٛى ،وابً حجي ًؼنها ٖلى وػن ٗٞله ،ومً لٛىث بطا ج٩لمذ،وججم٘ ٖلى:لغى و لٛاث و لٛىن ».
 - 1إبراىيم أنيس ،في اللهجات العربية،مكتبة األجنلو ادلصرية القاىرة ،مصر ،ط ،1965،3.ص .17
 - 2سورة ابراىيم ،آية . 04
 -3سورة النحل ،آية .103
 -4اإلماـ احلافظ أيب عبد اهلل زلمد بن امساعيل البخارم ،صحيح البخاري،ج،1.ادلكتبة العصرية،بًنكت ،لبناف ،ص.277

- 5مجيل صليبا،المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنجليزية والالتينية ،دار الكتاب اللبناين،بًنكت ،لبناف.ج ،1982 ،1.ص.ص. 286:
.287
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ل٣ض ؤنبذ مٟهىم اللٛت مً اإلاٟاَُم التي جدؿم بالهٗىبت والخُٗ٣ض خُىما هغوم بُٖاثه حٗغٍٟا ٞاللٛت مً ؤقض الٓىاَغ
ؤلاوؿاهُت حكٗبا وحٗ٣ضا ،لظا ًهٗب ؤن وؿخ٣غ ٖلى حٗغٍ ٠قامل وص٣ُ٢ا بهُال٢ا مً حٗضصَا ،لظلٌٗ ٪غٞها ال٨شحر مً
الٗلماء مً زال ٫اؾخٗمالها ووْاثٟها.
وحٗض اللٛت مً« ؤهم ممحزاث ؤلاوؿان الاحخماُٖت٦.ىهه مً زاللها هى الىخُض الظي ًخم ً٨مً جغحمت ؤ٩ٞاعه ومكاٖغه
بلى ؤلٟاّ وٖباعاث مٟهىمت م٘ ؤبىاء مجخمٗه».
وبالخالي ٞاللٛت نٟت ؤؾاؾُت ممحزة لئلوؿان ٦-ِ٣ٞما ؤقاع بلى طل ٪صً٩اعث -وهي الىؾُلت الىخُضة ليكإة اإلاٗغٞت
ؤلاوؿاهُت وج٩ىٍجها وجُىعَا ،التي ًى٣ل اإلاغء زاللها بلى آلازغًٍ اإلاٗاوي وألا٩ٞاع التي جضوع في عؤؾه التي هي ؤنىاث ملٟىْت
مغجبت ًٟهم الؿام٘ اإلاغاص مجها وٍسخل الٟهم بطا حٛحر طل ٪الترجِب.
وٍغي ٞغصًىان صي ؾىؾىع«:ؤنها-ؤي اللٛت-هٓام ؤو هخاج احخماعي إلال٨ت اللؿان ،وهي مجمىٖت مً الخ٣الُض الًغوعٍت
التي جبىاها مجخم٘ ما لِؿاٖض ٖلى مماعؾت هظه اإلال٨ت».
وٍظَب جمام خؿان بلى اٖخباع اللٛت «حهاػ نىحي ًخم اؾخٗماله خؿب ٢ىاٖض مُٗىت،ال بض للمخ٩لم ؤن ًُاب٣ها ٖىض
ال٨ال م ،و٦ظل ٪لها حهاػ نغفي ًخ٨ىن مً الهُ ،ٜجسً٘ ل٣ىاهحن مدضصة ،صعحذ ٖلحها البِئت اللٛىٍت ،جلؼم اإلاخ٩لم مً
ؤن ًغاٖحها وٍسً٘ لًىابُها و٢ىاهُجها وؤنىلها»
وما ًم٢ ً٨ىله خى ٫اللٛت َى ؤهه عٚم الخٗغٍٟاث ال٨شحرة واإلاسخلٟت التي ؤُُٖذ للٛت ل٨ىه مً الهٗىبت اهخ٣اء حٗغٍ ٠ؤو
حٗغٍٟحن ص٣ُ٢حن للٛت ٧ىجها جخٗل ٤بالجاهب الاظخماعي لئلوؿان ،طل ٪الجاهب الظي ًخمحز بالخُىع والخٛحر اإلاؿخمغ وَظا ما
ًخجلى في اعجباٍ ؤلاوؿان م٘ َظٍ ألازحرة بٗال٢ت اهضماظُت بضؤث م٘ بضاًت الخلٞ ،٤اللٛت جهى٘ ؤلاوؿان ؤي ؤهه ا٦دؿب
بوؿاهِخه باللٛت وهي في هٟـ الى٢ذ مً نيُٗخه.
ب_ الخًىع اللٛىي ٖبر الخاعٍش البكغي :
ٌٗخبر مٟهىم اللٛت مً ؤ٦ثر اإلاٟاَُم التي قٛلذ الٟالؾٟت ٢ضًما وخضًشاٞ ،ةق٩الُت اللٛت حٗىص بجظوعَا بلى الخًاعاث
الكغُ٢ت ال٣ضًمت و بٗضَا الٗهىع الُىهاهُت مغوعا بالٗهىع الىؾُى ونىال بلى الٗهغ الخضًض ،لخهبذ " اللٛت" مىيىٕ
الٟلؿٟت ألاؾاسخي في ال٣غن الٗكغًٍ.
ول٣ض اَخم باللٛت بياٞت بلى ؤَل اللٛت ،اإلاىاَ٣ت وٖلماء ؤلاظخمإ وٖلماء الىٟـ والٟالؾٟت وٚحرَم ممً لضحهم اَخمام
بالً٣اًا ؤلاوؿاهُت ألههم ًغون ؤن اللٛت هي مغآة ؤي مجخم٘ جخمشل ٞحها خًاعجه و ُ٢مه ومىٗ٢ه بحن اإلاجخمٗاث.
وبالٗىصة بلى الخاعٍش البكغي ؾىجض خًىع اللٛت مغا٣ٞا لخًىع ؤلاوؿان مىظ بضاًت الخل ٤ؤي زل ٤آصم ٖلُه الؿالم٣ٞ.ا٫
هللا حٗالى في ؾىعة الب٣غة﴿:وٖلم آصم ألاؾماء ٧لها﴾ ومىه ٞالخضًض ًٖ اللٛت ٌٗىص بلى ٖهىع ٢ضًمت ظضا « ول٧ ً٨ان في
 -1أيب الفتح عثماف ابن جين،كتاب الخصائص،تح:الشيخ النعار،دار الكتاب ادلصرية ،1961،ص.61
 -2زلمد صاحل بن عمره ،الثورة والتكنولوجيا واللغة ،دار الشؤكف الثقافية ،بغداد  ، 1986ص.7

 - 3فرديناف دم سوسور،علم اللغة العام،ترمجة :يوئيل يوسف عزيز،مراجعة:مالك يوسف ادلطليب،دار آفاؽ عربية ،بغداد ،العراؽ ، 1985 ،ص. 2
 - 4نورم جعفر ،اللغة والفكر ،مكتبة التومي ،الرباط  1971ص .56
 - 5سورة البقرة ،آية .31
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ق٩ل جإمالث ٞلؿُٟت خى ٫وكإة اللٛت وؤؾبُ٣ت اللٛت ؤو ال٨ٟغ ،والٗال٢ت بحن الضا ٫واإلاضلى ٫وؤ٢ؿام ال٨الم...بلخ.ؤما
الضعاؾاث اللٛىٍت التي جبيذ مىاهج ٖلمُت٣ٞ ،ض ْهغث في الٗالم الٛغبي في ؤوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ مُالصي».
ل٣ض ٧ان اَخمام ؤلاوؿان بالٓاَغة اللٛىٍت مىظ الٗهىع ال٣ضًمت التي جمدىعث الضعاؾاث اللٛىٍت ٞحها خى ٫وكإة اللٛت
وؤنلها ،وؤلاَخمام بالىدى والهىاٖت اإلاعجمُت ٢هض الخٟاّ ٖلى لٛاتهم مً الًُإ واإلاىث ،وَظا ما هجضٍ ٖىض اإلاهغٍحن
ال٣ضامى وٖىض الخًاعة الهِىُت والخًاعة الهىضًت و٦ظلٖ ٪ىض الؿىمغٍحن وألا٧اصًحن والُٟيُُ٣حن وٚحرَم مً الكٗىب
وألامم ال٣ضًمت.
و٦ظل ٪ؾىجض اَخمام لٛىي ٦بحر ٖىض ؤلاٚغٍ ٤مً زال ٫الخهىعاث التي ٢ضمىَا ٞـ «:الُىهاهُىن ال٣ضماء ال ًضعؾىن اللٛت
طاتها و بهما اهخمىا بمىيىٖاتها ٞاٖخ٣ضوا ؤن بيُت لٛتهم جبرػ الهىع الٗامت للخ٨ٟحر ؤلاوؿاوي ؤو عبما للىٓام ال٨ىوي ».
.١ 427م.١ 347-م) مً زال ٫مداوعة
وَظا ما ؾىجضٍ ٖىض "بغوجاٚىعاؽ" في ال٣غن الخامـ ٢بل اإلاُالص وبٗضٍ ؤٞالَىن(
٦غاجُلىؽ ،زم م٘ ؤعؾُى مً زال ٫ؤٖماله اللٛىٍت٦ .ما هجض اَخمام آزغ ٖىض ؤلاٚغٍ ٤مً زال ٫اإلاضعؾت الغواُ٢ت في ال٣غن
الشالض ٢بل اإلاُالص و٦ظلٖ ٪ىض الغومان.
وبطا ولجىا الٗهىع الىؾُى ؾىجض خًىعا لٛىٍا آزغ مً زال ٫ؤلاَخمام ال٨بحر بمؿإلت اللٛتٞ ،اَخمىا باللٛت الالجُيُت
 1199ؤل٠
ال٨الؾُُ٨ت و ويٗىا الكغوح والخىاشخي للىهىم الالجُيُت مخإزغًٍ ٦شحرا بالٗب٣غٍت الُىهاهُتٟٞ « .ي ؾىت
ؤلاؾ٨ىضع صي ُٞالصاي ٦ alexander de villa deiخابا مضعؾُا في الىدى الالجُجي بٗىىان  doctrinale puerorumفي ق٩ل مىن
 1301ؤل ٠صاهتي  Danteؤلاًُالي ٦خابا بٗىىان  De Vulgari eloquentiaجىاوُٞ ٫ه اللهجاث
 2645بِذ..،وفي
قٗغٍت بلٛذ
ؤلاًُالُت آهظا ٥و الٗال٢اث ال٣اثمت بُجها .و٢ض ٖغى في هظا ال٨خاب هظا اللٛاث اإلاىُى٢ت التي بلٖ ٜضصها ؤعب٘ ٖكغة و
٢اعنها باللٛت الالجُيُت اإلا٨خىبت» وٚحرَا مً اإلاالٟاث اللٛىٍت ال٨شحرة في َظٍ الٟترة مً الخاعٍش البكغي.
زم ما وظض ٖىض الٗغب واإلاؿلمحن في الكغ٣ٞ ،١ض ٧ان ؤلاَخمام باإلاؿإلت اللٛىٍت مغجبُا ؤؾاؾا بال٣غآن ال٨غٍم اهُال٢ا مما
ًمشله َظا ألازحر مً ٢ضؾُت ،ظٗلذ الٗىاًت به وبدغوٞه مؿإلت ٚاًت في ألاَمُت في ؾبُل خ ٟٔونىن ٦الم هللا ٖؼوظل مً
الخدغٍ ٠والٟهم الخاَئ ٓٞهغث ٖلىم الىدى والهغ ٝوالبالٚت.
وفي الٗهىع الخضًشت ٞةن جىظه الخًىع اللٛىي ؾِذًٙغ جبٗا للخٛحر الظي خضر في َظٍ الٟترة ،وؾِخٛحر الخىظه اللٛىي بلى
ٖملُت البدض ًٖ لٛت ظضًضة اهُال٢ا مً التراظ٘ والًٗ ٠الظي ؤناب اللٛت الالجُيُت باٖخباعَا لٛت ٖاإلاُت .وَظا ما
ؾىجضٍ م٘ ؤَم ٞالؾٟت الٗهغ الخضًض:الظًً حٗخبر ؤٖمالهم وصعاؾاتهم بعَاناث وظظوعا للضعاؾاث اللؿاهُت في الى٢ذ
اإلاٗانغ » ومً بحن اإلا٨ٟغًٍ الظًً ًمثلىن هظه ؤلاعهاناث لُبيُتز ( )Leibnizو ٨ُٞى ( )Vicoوهاعصع( )Herderوهمبىلذ
( )Humboldtو ولُام حىهؼ ( ، )William Jonesصون وؿُان صً٩اعث وبُ٨ىن و حىن لى.٥
وما ًم٢ ً٨ىله ٖمىما خى ٫الضعاؾاث اللٛىٍت التي محزث ٖهغ الجهًت وبضاًت الٗهغ الخضًض َى طل ٪ؤلازخال ٝوالخُٛحر
في ؤلاَخمام اللٛىي،ؾىاء ٖلى مؿخىي اإلاىهج ؤو ٖلى مؿخىي اإلاىيىٕٞ ،لم » ٌٗض بهخمام هداة هظه اإلاغخلت مخىٟ٢ا ٖلى
 - 1أمحد مومن،اللسانيات النشأة والتطور ،ديواف ادلطبوعات ااامعية ،اازائر ،ط ،2005 ،2ص.05
-Bloomfield Leonard, Language, Ed.Psych Library, New york, USA , 1933, p.05.

 - 3أمحد مومن،اللسانيات النشأة والتطور ،ادلرجع السابق ،ص.31.
 - 4ادلرجع نفسو،ص .56
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٦خابت ٢ىاٖض اللٛاث ألاوعبُت اإلاخىامُت ،بل حٗضاه بلى صعاؾت بٌٗ اللٛاث الكغُ٢ت وؤلاٞغٍُ٣ت .وون ٠ألانىاث
اللٛىٍت وجدلُلها ،وابخ٩اع لٛاث ٖاإلاُت وبنالح ؤهٓمت ال٨خابت وجهيُ ٠مٗاحم مخٗضصة اللٛاث ونل بًٗها بلى اخخىاء
ؤعبٗماثت لٛت«.
وفي الخاعٍش اإلاٗانغ ؾحزصاص ؤلاَخمام باللٛت والضعاؾاث اللٛىٍت.ل٣ض ؤنبدذ اللٛت طل ٪الٗالم والًٟاء الظي جخجلى ُٞه ٧ل
مٓاَغ ؤلاوؿان والىظىص ،وجٓهغ لىا جل ٪ألاَمُت وؤلاَخمام باللٛت مً زال ٫بؾدىجاص الٟلؿٟت – خحن اتهمذ بالٗ٣م-
باللٛت مً زال ٫الخإوٍل ؤي الٗىصة بلى اللٛت ( الٟلؿٟت الخدلُلت والخإوٍلُت).
 -2اللٛت وؤهمُتها في ٖملُت الخىانل:
ؤ-ؤهمُت اللٛت في خُاة البكغ:
حٗخبر اللٛت محزة بوؿاهُت بامخُاػ ،والخضًض ٖجها بهما َى مً ٢بُل الخضًض ًٖ ؤلاوؿان في ؤبٗاصٍ وصالالجه اإلاسخلٟت ،وَظا ما
ًخجلى في اعجباٍ ؤلاوؿان م٘ َظٍ ألازحرة بٗال٢ت اهضماظُت مىظ ؤن زلَ ٤ظا ؤلاوؿانٞ ،اللٛت جهى٘ ؤلاوؿان وهي في هٟـ
الى٢ذ مً نيُٗخه » لضعحت ؤن حىن ؾحرًل ًمىيٗها في م٣ضمت اإلاؼاًا البكغٍت ،وطل ٪في ٦خابه )الٗ٣ل واللٛت واإلاجخم٘
والٟلؿٟت في الٗالم الىا٢عي( خُث ًمُل بلى بٖخباعها ) ؤهم ماؾؿت بوؿاهُت( بمٗجى ؤن اإلااؾؿاث ألازغي ٧الى٣ىص
والخ٨ىمت واإلالُ٨ت الخانت والؼواج وألالٗاب ،جخُلب وحىص اللٛت ،ؤوٖلى ألا٢ل جخُلب ؤق٩اال مً الغمؼٍت قبحهت
باللٛت ،بِىما اللٛت ال جدخاج في وحىصها بلى ؤي مً اإلااؾؿاث ألازغي«
وما مً ق ٪في ؤن اللٛت ٖباعة ًٖ مىٓىمت عمؼٍت ًد ٤٣بها ؤلاوؿان وُٖه بظاجه و وُٖه باآلزغ »و٢ض ٖغ ٝؤلاوؿان بإهه
خُىان عمؼي ؤي لضًه ال٣ضعة ٖلى اؾخ٣با ٫الغمؼ اللٛىي وبهخاحه واؾخسضامه٦،ما ٖغ ٝاإلاىاَ٣ت ؤلاوؿان بإهه خُىان
هاَ ،٤وهم ً٣هضون بظل ٪ؤهه ٢اصع ٖلى اؾخٗما ٫لٛت نىجُت طاث م٣اَ٘ ،و٧لماث ،وحمل للخٟاهم م٘ ٚحره مً بجي
حيؿه « ؤي ؤجها حٗخبر ؤَم وؾاثل الخٟاَم والاخخ٩ا ٥بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ الىاخض زهىنا والىظىص البكغي ٖمىما في
ظمُ٘ مُاصًً الخُاة وبضون اللٛت ًخٗظع اليكاٍ اإلاٗغفي.
بن الٗال٢ت التي ججم٘ بحن اللٛت وؤلاوؿان جخجلى ؤ٦ثر في الخإزحر اإلاخباص ٫بُجهما ،طل ٪الخإزحر الظي ًهل بلى صعظت مىث اللٛت
بمىث ؤصخابها ؤو الٗ٨ـٞ،ـ » ال ً٣خهغ ؤمغ الهلت بحن اإلاجخم٘ و اللٛت ٖلى ما هالخٓه مً جبُٗت جٟغيها ْغوٝ
الخًاعة ٖلى ؤلٟاّ اللٛت...وبهما هىا ٥آزاع ؤ٦ثر ٖم٣ا ما جؼا ٫حضًغة بالخيبه والبدث«

 - 1أمحد مومن،اللسانيات النشأة والتطور،ادلرجع السابق،ص ص.62/61

 -2زلمد العباس،اإلنسان و اللغة:من التواصل إلى األعلمة،جريدة الرياض( 2011،الورقة مقدمة يف ملتقى قراءة النص األديب جبدة ما بٌن 31/29مارس

 2011ك منشورة يف جريدة الرياض على جزئٌن اخلميس  31مارس ك اخلميس  7أفريل(www.m-alabbas.com
 - 3فتحي علي يونس ،التواصل اللغوي و التعليم،دار كليد ،القاىرة ،مصر  ،2009 ،ص.04

 - 4موت اللغة يعني :إما أف سبوت طبيعيا بعدما يصيبها الكرب كالععز مثل اللغة السنسكريتية كالفارسية القدشنة ...كغًنذنا .ك إما أف سبوت مقتولة :بفعل
الغزك كاإلستعمار ،كاإلستعمار قد يؤدم إىل التخلي عن الدين ككل مقومات رلتمع ما .ك إما أف سبوت عن طريق ادلزج بٌن لغة كعدة لغات أك ذلعات أخرل
حيث تضيع اللغة األـ مع مركر الوقت كبرضاىا.

 - 5حسن ظاظا،اللسان واإلنسان:مدخل إلى معرفة اللغة،دار القلم للطباعة ك النشر كالتوزيع،دمشق ،سوريا،ط)،1990 ، (2ص. 102.
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ؤي ؤن اللٛت زل٣ذ إلاؿاًغة وحؿهُل الخباص ٫ال٨ٟغي واإلااصي بحن اإلاجخمٗاث ومىه ٞهي جخُىع باؾخمغاع في م٣ابل الخُىع
اإلاؿخمغ لهظا اإلاجخم٘،وؤًٞل صلُل ٖلى طل ٪وظىص ٞئاث ؤو ٢باثل ؤو مىاَ ٤جخٟاَم ُٞما بُجها اهُال٢ا مً لهجتهم او لٛتهم
الخانت بهم٦،ما اهىا ؾىجض بزخالٞاث ٦شحرة بحن لٛت ٧ل ٖهغ وٖهغ آزغ » ما صام الخ٨ٟحر ؤلاوؿاوي هٟؿه في جُىع
مؿخمغً،يخ٣ل مً البؿُِ بلى اإلاغ٦ب ،و ًسُى صاثما في صعحاث الىمى وؤلاحؿإ والخُٗ٣ضٞ ،ةن اللٛت التي هي آلخه ال
حؿخُُ٘ ٦ما ٢لىا ؤن ج ٠٣خُث هي و جب٣ى م٘ طلٖ ٪لى ُ٢ض الخُاة ،بل ًجب ؤن جخُىع هي ؤًًا ،وفي ٖضة اججاهاث « ،
وؤلازخال ٝبحن اللٛاث ال٣ضًمت واللٛاث الخضًشت واضر و ظلي في ٦شحر مً الجىاهب لٗل ؤَما ما ًسو مؿاثل الىدى
والهغ ٝو متن اللٛت.
ب-اللٛت و جدضي الخىانل.
ل٣ض ؤنبذ مٟهىم الخىانل مً اإلاٟاَُم اإلاغ٦ؼٍت في الٟلؿٟت اإلاٗانغةٞ .لم ٌٗض الخىانل مجغص جباص ٫وجضاو ٫للمٗلىماث
وُُٟ٦ت جبلُٛها  ،ِ٣ٞبل ؤنبذ الخىانل ٨ٞغا وٞلؿٟت ٢اثمت بظلتها ٦ما ٖىض َابغماؽ ما٦ضا ٖلى ؤن »:ألاٗٞا ٫التي ج٨ىن
ٞحها مؿخىٍاث الٟٗل باليؿبت للـٟاٖلحن اإلاىخمحن الى الٗملُت الخـىانلُت ٚحر مغجبُت بداحُاث الؿُاؾت،بـل مغجبُت
ؤبٞـٗا ٫الخٟاهم«
ؤي ؤن َابغماؽ ً٣ى ٫لىا بإن الخٟاَم بهما ً٩ىن باللٛت وال جٟاَم بضون لٛت .وَظا ما ٌٗغٖ ٝىضٍ باإلاىُٗ ٠اللؿاوي،
وَىألامغ الظي صٗٞه بلى بصزا ٫اللٛت في الٟٗل الخىانلي مً ؤظل ٞهمه.
بن اللٛت في ج٩ىٍجها ألاؾاسخي ج٣ىم ٖلى مبضؤ الخىانل وهي ؤؾاؽ ٖملُت َظا الخىانل البكغي ،بل ؤن َظٍ ألازحرة لم جسل٤
بال مً ؤظل جد ٤ُ٣و جإصًت ٚاًت الخٟاَم والخ٣اعب وجباص ٫اإلاٗاع ٝبحن ألامم والخًاعاث وحؿاٖضَم في خ ٟٔمايحهم وفي
ٖملُت ه٣له مً ظُل بلى ظُل اهُال٢ـا مً ٧ىجها محزة بوؿاهُت ًسخل ٠بها ؤلاوؿان ًٖ ٚحرٍ مً بـاقي ال٩اثىاث ألازغي.
واللٛت مىظىصة في ٧ل ؤق٩ا ٫الخىانل اإلام٨ىت »مً جىانل بحخماعي مً خُث ألاؾلىب(جىانل لٟٓي ؤو ٦خابي ؤو
بل٨ترووي) ؤو جىانل بحخماعي مً خُث الجهت اإلاؿخُٟضة (مثل الخىانل ألاؾغي والخىانل م٘ ؤهل اإلاؿاحض) ؾىاء ٧ان
.
هظا الخىانل صازل اإلاجخم٘ الىاخض ؤو ما بحن اإلاجخمٗاث اإلاسخلٟت «
ٞـ الخىانل يغوعي ظضا اهُال٢ا مً ٧ىهه ًغجض مباقغة بلى ال٨ٟغ البكغي،و ٌٛحر في َغاث٣ه ،باٖخباع ؤن الخىانل ظؼء مهم
و٦بحر مً اإلاجا ٫الظي ٌكُض الُ٣م واإلاكاٖغ وألا٩ٞاع وَُٗحها زهىنُتها وٍهبٛها بهبٛخه الخانت ،وَظا ما ٌُٗضها مغة
ؤزغي بلى اللٛت التي جغجبِ ب٨ٟغ ؤلاوؿان وٖ٣له ؤ٦ثر مما جغجبِ بلؿاهه وٖال٢خه باآلزغًٍ.

 - 1حسن ظاظا ،ادلرجع نفسو،ص.107
- J.Habermas, Theorie de l’agir communicationnel, Trad .JM. Ferry, Paris, 1987, T.1, p.10

2

 -3ماجد رجب العبد سكر ،التواصل اإلجتماعي أنواعو ضوابطو آثاره ومعوقاتو -دراسة قرآنية موضوعية ، -مذكرة زبرج لنيل شهادة ادلاجيسرت،ااامعة
اإلسالمية ،غزة  ،2011 ،ص .18-17
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-3لُبيُتز و ٨ٞغة اللٛت اإلاثالُت.
أ ُٖ -ىب اللٛت الُبُُٗت.
جغجبِ اللٛت بالٟغص واإلاجخم٘ وب٩ل مجاالث الخُاة البكغٍت ،واهُال٢ا مً َظٍ ألاَمُت ٧ان مً الُبُعي ؤن جإزظ اللٛت
اَخماما ٦بحرا وم٩اهت ؤ٦بر صازل الخ٨ٟحر البكغيٞ ،غٚم خًىعَا مىظ ال٣ضم وٖبر ٧ل الٗهىع الخاعٍسُت بال ؤن الٗهغ
الخضًض ًم ً٨اٖخباعٍ هُ٣ت جدى ٫ومىُٗ ٠في م٩اهت اللٛت والضعاؾاث اللٛىٍت ٞبضاًت مً ٖهغ الجهًت ؾِكهض الٗالم »
وكاَاث ٨ٞغٍت ٦بحرة واقخضث الٗىاًت باللٛت و٧ل ما ًخهل بها مً ٢غٍب ؤو بُٗض ،مجها بخُاء اللهجاث الاوعبُت اإلاخىامُت
وا٦دكا ٝلٛاث حضًضة وج٣ىحن ال٣ىاٖض وانالح ؤهٓمت ال٨خابت والخهجئت وؤلاهخمام باآلصاب بمسخل ٠ؤق٩الها«
وَظا ٌٗىص بلى ْهىع الخغ٦ت ؤلاوؿاهُت وال٣ىمُت والخ٩ىماث الٗلماهُت واهٟخاح ؤوعبا ٖلى بُ٣ت الٗالم ،صون وؿُان ''الُباٖت''
التي محزث ٖهغ الجهًت٦.ما ًم٨ىىا الخضًض ًٖ الخغٍاث والخ٣ى ١التي ٧ان ًخمخ٘ بها اإلا٨ٟغون والٗلماء في َظ الٗهغٖ ،لى
الٗ٨ـ ما ٧ان ؾاثضا في ال٣غون الىؾُىَ ،ظا ما ججلى في ٧ل الخغ٧اث الخدغعٍت مً ؾلُت ال٨ىِؿت واللٛت الالجُيُت...بلخ.
ولٗل ؤَم شخيء ًم ً٨ؤن وكحر بلُه َى ألا٩ٞاع واإلاداوالث التي جضٖىا بلى زل ٤لٛت ٖاإلاُت وهي اللٛت التي ًخٟاَم مً زاللها
ظمُ٘ الىاؽ ٖىيا ًٖ لٛاتهم اإلادلُت.والؿبب في ْهىع َظٍ ألا٩ٞاع َى جل ٪الى٣اثو والُٗىب التي عآَا الٟالؾٟت في
اؾخٗمالهم للٛت الُبُُٗت ،وَظا ما ًجٗلها ال ج٣ىم بىْاثٟها ٖلى ؤ٦مل وظه ،بل ؤنبدذ حُٖٗ ٤ملُت الخىانل بحن ألاٞغاص
واإلاجخمٗاث.
ٞهظا ٞغاوؿِـ بُ٩ىن ًىٓغ بلى اللٛاث الُبُُٗت ٖلى ؤجها جخمحز بالى٣و والٛمىى والُٗىب التي ججٗلها ال جاصي وُْٟتها
الخىانلُت بحن الكٗىبٞ،ـ»ٖضم ٟ٦اًت اللٛاث الُبُُٗت ،وما حؿببه مً زلِ وٖضم ؤلانابت في الخٗبحر ًٖ اإلاٗاعٝ
الٗلمُت ٖلى الخهىم« ً .جب ججاوػٍ مً زال ٫مداولت ابخ٩اع ؤو بىاء لٛت مشالُت جدل مدل اللٛاث الُبُُٗت.
وفي هٟـ الخىظه ًظَب ظىن لىٞ، - ٥ةياٞت بلى الُٗىب والٛمىى والى٣اثو التي جمحز اللٛت الُبُُٗتً -غي ؤًًا ؤن
اؾخٗمالىا لل٩لماث له جإزحر في َظا الٛمىى وؤلابهام وطل ٪مً زال ٫الخٟغٍِ في َغٍ٣ت اؾخٗمالىا لهظٍ ال٩لماث ،وبالخالي
ٞال جاصي جإزحرَا في اإلاخل٣ي ٞـ» ًغج٨ب الىاؽ ٖضة ؤزُاء وٍ٣هغون في الُغٍ٣ت التي ًبلٛىن بها ؤ٩ٞاعهم،وهم بظل٪
ًجٗلىن صاللت الٗالماث ؤ٢ل ويىخا وجماًؼا مما ًجب ؤن ج٨ىن ٖلُه َبُُٗا «
٦ما َاظم بغجغاهض عاؾل اللٛت الُبُُٗت بؿبب ٖضم ٢ضعتها ٖلى الخٗبحر الض ًٖ ٤ُ٢الىٓغٍاث الٗلمُتٞ ،هي ملُئت باألزُاء
واإلاالبؿاثَ ،ظا ما صٖاٍ – ع٣ٞت لضُٞج ٞخجيكخحن -بلى البدض ًٖ لٛت ٖلمُت ص٣ُ٢ت.
وفي ٞغوؿا » ا٢ترح مغؾً (،)Mersenneعبما مخإزغا بضً٩اعث ،ابخضإ لٛت ؤًٞل مً ٧ل اللٛاث ال٣اثمتً ،مَ ًٖ ً٨غٍ٣ها
ؤن ٌٗبر ًٖ ؤ٩ٞاع الىاؽ ٧لها بىٟـ ال٩لماث بازخهاع و ويىح «
 - 1أمحد مومن،اللسانيات النشأة كالتطور ،ادلرجع السابق ،ص.46

 - 2نقال عن  :مصطفى بلبولة ،مشروع اللغة الكونية عند ليبنبتز  ،مذكرة لنيل شهادة ادلاجسرت يف الفلسفة ،جامعة كىراف ،اازائر،2006-2005 ،

ص14

 - 3مصطفى بلبولة ،مشروع اللغة الكونية عند ليبنيتز ،ادلرجع السابق  ،ص.23

 - 4ر.ق.ركبنز ،موجز تاريخ علم اللغة (في الغرب) ،ترمجة :أمحد عوض،اجمللس الوطين للثقافة كالفنوف كاآلداب ،الكويت ،1997،ص.170
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ومىه ًم٨ىىا الخضًض ًٖ هبظ للٛاث الُبُُٗت ٖىض ٦شحر مً الٟالؾٟت( عٍيُه صً٩اعث ،ظىن لىٞ ،ً٦غاوؿِـ بُ٩ىن ،
لُبيُتز ،بغجغاهض عؾلٞ ،خجيكخحن٧ ،اعهاب ٞ،غٍجت...وٚحرَم) اهُال٢ا مً الخىا ٌ٢والٛمىى وؤلاٖخباَُت التي جمحز اللٛاث
الُبُُٗت بياٞت بلى ْىاَغ مشل اإلاجاػ واإلاكتر ٥اللٟٓي والتراص ٝوٚحرَا.
:

ب٨ٞ -غة اللٛت اإلاثالُت ٖىض لُبيُتز

 )1716ؤخض ؤَم الٗلماء والٟالؾٟت في
-1646
ٌٗخبر الُٟلؿى ٝألاإلااوي ٚىجٟغٍض ٞلهلم لُبيُتز (( )Gottfried Wilhelm Leibniz
الٗهغ الخضًض٧ ،ان ًجُض ٦شحرا مً الٗلىم وبغػ ؤؾاؾا في الٟلؿٟت والغٍايُاث ومجا ٫اللٛت.
ٟٞي مجا ٫اللٛت » ٧ان مً ألاواثل الظًً ٢امىا بدصجُ٘ اللٛاث الٗامُت ٖلى البروػ وؤلاهدكاع وخث اإلاىاَىحن ٖلى
الخٗامل بها في حمُ٘ اإلاُاصًً ؤلاحخماُٖت وألاصبُت والٗلمُت«
٦ما ٧اهذ له ؤٖما٦ ٫شحرة في مُضان اللٛتٞ ،ضعؽ الٗضًض مً اللٛاث ألاوعبُت وؤلاٞغٍُ٣ت وآلاؾُىٍت مً ؤظل اؾخسغاط ؤَم
الؿماث والهٟاث اإلاكتر٦ت بُجها ،مؿخٗمال مىهجا ٌٗخمض ٖلى الخدلُل الض ٤ُ٢لهظٍ اللٛاث٦ .ما ؤل ٠اإلاٗاظم و ٦خب
ال٣ىاٖض الىدىٍت لبٌٗ اللٛاث .ومً ؤَم ؤٖماله اللٛىٍت هجض مكغوٕ اللٛت اإلاشالُت ( ال٩ىهُت) ،الظي ؤعاص مً زالله ابخ٩اع
لٛت مهُىٗت عمؼٍت جدل مدل اللٛت الُبُُٗت بؿبب ما جدخىٍه َظٍ ألازحرة مً ه٣اثو وُٖىب.
» بن ال٨ثاٞت الغمؼٍت التي جمحز اللٛاث الُبُُٗت ،والٛمىى وؤلاَىاب الظًً ً٨خىٟانها ،هي بٌٗ ألاؾباب التي ٢ض حُٗ٤
الخىانل بحن الكٗىب٧.ل طل٧ ٪ان صاٗٞا للبدث ًٖ لٛت ٞلؿُٟت جخجاوػ جل ٪الُٗىب والى٣اثو وج٣طخي ٖلى جل٪
الٗىاث ،٤وهظا ٌٗجي ؤن ما ٧ان ًبضو م٨مً ٢ىة و ٦ما ٫في اللٛاث الُبُُٗت -التي ؤٖخبر بًٗها م٣ضؾا -ؤنبذ باليؿبت
للٛت الٟلؿُٟت ه٣ها وُٖبا «
ول ً٨ماطا ٌٗجي لُبيُتز -وٚحرٍ -باللٛت اإلاشالُت ؟
َىا ًم٨ىىا الخضًض ًٖ زالزت ٞغيُاث لهظٍ اللٛتٞ :ةما ؤن حٗجي الٗىصة بلى اللٛت ألانلُت بةٖخباعَا لٛت ٖاإلاُت ،ؤي لٛت آصم،
وبما ؤجها حٗجي لٛت هد ٤٣مً زال ٫جىانال ٖاإلاُا ،وبما ؤن حٗجي لٛت ٞلؿُٟت ؤو لٛت ٖلمُت ؤي زانت بالٗلماء في الٗالم.
و ٨ٞغة اللٛت ألانل( ألام) هي التي اهُل ٤مجها لُبيُتز ٢هض جد ٤ُ٣مكغوٖه اللٛىي ،جل ٪اللٛت التي ؤزخل ٠خى ٫بم٩اهُت
بؾترظاٖها ؤو بٖاصة بىاءَا ٦شحر مً الٟالؾٟت واإلا٨ٟغًٍ ،واه٣ؿم الغؤي في َظا بلى:

 -1كلد غوتفريد فلهلم ليبنيتز  Gottfrid Wilhelm Leibnizعاـ  1646دبدينة ليبزغ األدلانية لعائلة معظمها من احملامٌن  .درس ىو أيضا
القانوف كربصل على الدكتوراه برسالة مساىا ''مشكالت القانوف'' ،بل ككانت لو اسهامات عديدة يف رلاؿ القانوف  .نشأ ليبنيتز يف بيت شنتاز بالثقافة الواسعة
كالرفيعة ككاف يتقن اللغ ة اليونانية كالالتينية إضافة إىل لغتو األدلانية ،ما أكسبو معارفة كثًنة .إلتحق جبامعة ليبزغ يف الػ  14من عمره فدرس القانوف
كالفلسفة.ربصل على الدكتوراه من جامعة التدكرؼ  . altdorعرضت عليو درجة األستاذية فرفضها ،كعرضت عليو عديد ادلناصب كلكنو رفضها أيضا
انطالقا من حبو كتفضيلو لألسفار كادلهاـ الدبلوماسية اليت ذبعلو أكثر حرية من ادلناصب احلكومية

 .إلتقى ليبنيتز بكثًن من الفالسفة أمثاؿ  :أرنو و

"مالبرانش" و"ىويجنز"و"روبرت بويل ".استقر ليبنيتز يف ىانوفر دلدة  40سنة عمل خالذلا مديرا دلكتبة ىانوفر .كيف  14نوفمرب  1716مات بعد مرضو
بالطاعوف ،تاركا كراءه تراثا فكريا كبًنا كمؤلفات يف رلاالت عديدة.

 -2أمحد مومن،اللسانيات النشأة والتطور ،ادلرجع السابق ،ص.57

 - 3مصطفى بلبولة ،مشروع اللغة الكونية عند ليبنيتز ،ادلرجع السابق ،ص.15
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ٞغٍ ٤طَب بلى ال٣ى ٫ؤن ظمُ٘ اللٛاث اإلاىظىصة حٗىص في ؤنلها بلى لٛت واخضة اهُال٢ا مً وظىص ٖالم واخض وبوؿان واخض
وبالخالي ٞالبض مً وظىص لٛت واخضة ويٗها هللا في َظا ؤلاوؿان.وم٘ مغوع الؼمً ٣ٞضث َظٍ اللٛت ( لٛت آصم).
وٞغٍ ٤آزغ ٢ا ٫بإن اللٛت جىاي٘ بكغي ،وبالخالي ازخال ٝألالؿً ٌٗىص إلعاصة هللا.وطَب ٞغٍ ٤زالض بلى بلى ال٣ى ٫بىظىص جل٪
اللٛت ول ً٨اهضزغث و٣ٞضث وبالخالي ال ًم ً٨بًجاصَا .وبلى َظا الٟغًٍ ٤يخمي لُبيُتز .ومىه ٞلُبيُتز ال ًغ ٌٞوظىص اللٛت
ألانلُت ،بل لم ًامً بةم٩اهُت الٗشىع ٖلحها.
٧ل َظا ظٗل ٖملُت البدض ًٖ اللٛت اإلاشالُت جإزظ اججاَحن ٞ »:إخُاها ٧ان الخىحه بلى اإلااضخي مً ؤحل الٗثىع ٖلى "لٛت
آصم" اإلا٣ٟىصة ،ؤي لٛت ؤلاوؿان ألانلُت ،وؤخُاها ؤزغي ٧ان الخىحه بلى اإلاؿخ٣بل مً ؤحل بىاء لٛت مثالُت جخمحز ب٩ل
ال٨ما ٫الظي جمحزث به لٛت آصم و ٣ٞضجه ُٞما بٗض «
ول ً٨ماطا ٌٗجي لُبيُتز -وٚحرٍ -باللٛت اإلاشالُت ؟
َىا ًم٨ىىا الخضًض ًٖ زالزت ٞغيُاث لهظٍ اللٛتٞ :ةما ؤن حٗجي الٗىصة بلى اللٛت ألانلُت بةٖخباعَا لٛت ٖاإلاُت ،ؤي لٛت آصم،
وبما ؤجها حٗجي لٛت هد ٤٣مً زال ٫جىانال ٖاإلاُا ،وبما ؤن حٗجي لٛت ٞلؿُٟت ؤو لٛت ٖلمُت ؤي زانت بالٗلماء في الٗالم.
ل٣ض ؾعى لُبيُتز بلى بىاء لٛت عمؼٍت» جخجىب ٧ل ُٖىب اللٛت الٗاصًت بدُث ً٨ىن ٧ل اؾم صالا ٖلى مؿمى مٗحن ؤوٍ٨ىن
ل٩ل ٧لمت مٗجى و مضلى ،٫ووٗجي في هظه اللٛت ؤًًا بضعاؾت الترُ٦ب الصخُذ إلاٟغصا اللٛت في حمل ؾلُمت البىاء ووي٘
٢ىاٖض هظا الترُ٦ب٦ ،ما نهخم بضعاؾت ٢ىاٖض ؤلاؾخضال ٫مً نىعة مً الجمل بلى ما ًلؼم ٖجها مً نىع ؤزغي وَؿمى
هظا اإلاكغوٕ للٛت ؤخُاها الخؿاب اإلاىُ٣ي « Calculus
ولٗل َظا ٌٗىص لؤلَمُت التي ًىلحها لُبيُتز للمىُ ٤والغٍايُاث التي بغػ ٞحها ٦ما ط٦غها مً ٢بل .ؤي ؤن َظٍ اللٛت اإلاشالُت
ؾى ٝجهبذ خؿابا لها عمىػَا ومٗاصالتها وص٢تها و٣ٞا للىمىطط الغٍاضخيٞ .الىجاح الظي خ٣٣خه الغٍايُاث ظٗل ال٨شحر
ٌٗخمض ٖلحها في ج٨ٟحرٍ وزانت في مؿإلت اللٛت اإلاشالُت ٞهىا » ٥قبه بحمإ ٖلى ؤن ً٢اًا الغٍايُاث البدخت و٢ىاٖض
اإلاىُ ٤لِؿذ بخخمالُت الهض ١وبهما هي ناص٢ت صاثـما وٍ٣حن ال مجاٞ ٫حها للـك« ٪
ل٣ض ٧ان مكغوٕ لُبيُتز اللٛىي ٦بحرا ظضا ،عؤي البٌٗ بؾخدالت جد٣ُ٣ه في الىا ٘٢اهُال٢ا مً ؤَمُت اللٛت الٗاصًت في خُاة
ؤلاوؿانٞ ،هي جمشل خ٩اًت بكغٍت و ظاهب بوؿاوي ال ًم ً٨مدىٍ ؤو به٩اعٍ وَظا ما ؾىجضٍ ما بٗض لُبيُتز زانت م٘ بغجغاهض
عؾل ولضُٞج ٞخجيكخحن ،و٧ان ٢بلهما لى٢ ٥ض صٖا بلى ؤلاؾخٗما ٫الض ٤ُ٢للٛت الُبُُٗت ما٦ضا ؤن اإلاك٩ل في َغٍ٣ت
اؾخٗما ٫ال٩لماث.

 - 1مصطفى بلبولة ،مشروع اللغة الكونية عند ليبنيتز ،ادلرجع السابق ،ص.15
 - 2ادلرجع نفسو ،ص.73

 - 3زلمود فهمي زيداف ،في فلسفة اللغة  ،دار النهضة العربية للطباعة كالنشر،بًنكت ،لبناف ،1985،ص.30
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زاجمت :
جاصي اللٛت صوعا مهما في الخُاة ؤلاوؿاهُت وفي الخىانل الاظخماعي ال ًضاهحها في طل ٪ؤًت وؾُلت ؤزغي مً وؾاثل
الخىانل.واهُال٢ا مً َظٍ ألاَمُت ٧ان ؤلاَخمام باللٛت ٦بحرا مىظ ال٣ضم بلى الضعظت التي ْهغث ٨ٞغة بىاء ؤو زل ٤لٛت
ظضًضة جدل مدل اللٛت الٗاصًت الُىمُت التي ٌؿخٗملها ؤلاوؿان ،و٧ان الؿبب َم ما جخًمىه اللٛت الُبُُٗت مً ه٣اثو
وُٖىبٟٞ،ي الى٢ذ الظي خغم ُٞه ؤههاع اللٛت اإلاشالُت ٖلى بىاء لٛت ظضًضة الٖخ٣اصَم ؤن خل اإلاك٨الث الٟلؿُٟت ال
ً٩ىن بال مً زاللها خغم ؤههاع اللٛت الٗاصًت ٖلى جبُان ٌ ٠ُ٦سخيء الٟالؾٟت اؾخٗما ٫اللٛت.
ومهما ًٞ ً٨ةن مكاعَ٘ مداولت بىاء لٛت مشالُت جب٣ى مداوالث وبياٞت مخمحزة وظضًغة بالضعاؾت وؤلاَخمام في جاعٍش الٟلؿٟت
زانت في و٢خىا اإلاٗانغَ ،ظا مً ظهت ،ومً ظهت ؤزغي ال ًم ً٨بٟٚا ٫ما للٛت الُبُٗت مً ؤَمُت و صوع في خُاجىا بمسخل٠
مجاالتها.
وعٚم الى٣اتم التي حكىب اللٛاث الُبُُٗت بال ؤجها جب٣ى ٢اصعة ٖلى اؾدُٗاب الخجغبت ؤلاوؿاهُت وَظا ما ؾيكضٍ في
الٟلؿٟت اإلاٗانغة مً زال ٫هٓغٍاث لٛىٍت جضٖىا بلى جصخُذ بؾخٗمالىا للٛت الُبُُٗتٞ ،ما ٧ان – خؿب ال٨شحر مً
الٟالؾٟت -ه٣ها وُٖبا في اللٛت الٗاصًت ؤنبذ ٖىضَم مهضع زغاء وجمحز ٞحها.
وعٚم ؤن لُبيُتز لم ًىجر في مكغوٖه اللٛىي َظا ،بال ؤن مكغوٖه اللٛىي ًب٣ى مؿاَمت خ٣ُ٣ت في مجا ٫اللٛت في الٗهغ
الخضًض وبضاًت ال٣غن الشامً ٖكغ ،وٍب٣ى طل ٪اإلاكغوٕ خايغا بإزحرٍ في الٟالؾٟت اإلاٗانغًٍ في ال٣غن الٗكغًٍ زانت م٘
ٞخجيكخحن وعؾل وٚحرَا.
٢اثمت اإلاغاح٘ :
.2005
 .ؤخمض مىمً،اللؿاهُاث اليكإة والخُىع ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼاثغ،2ٍ،
 .ؤلامام الخا ٔٞؤبي ٖبض هللا مدمض بً اؾماُٖل البساعي ،صخُذ البساعي،ط،1.اإلا٨خبت الٗهغٍت ،بحروث ،لبىان،
.277
م
 .3ظمُل نلُبا،اإلاعجم الٟلؿٟي باأللٟاّ الٗغبُت والٟغوؿُت وؤلاهجلحزًت والالجُيُت ،صاع ال٨خاب اللبىاوي ،بحروث،
.1982
لبىان.ط،1.
 .4خؿً ْاْا،اللؿان و ؤلاوؿان:مضزل بلى مٗغٞت اللٛت،صاع ال٣لم للُباٖت و اليكغ والخىػَ٘،صمك ،٤ؾىعٍا، (2)ٍ،
.1990
 .5ؾاَ٘ الخهغي ،ماهي ال٣ىمُت ؟ ،صاعالٗلم للمالًحن ،بحروث ،لبىان ،ب)ؽ(.
.2009
ٞ .6خخي ٖلي ًىوـ ،الخىانل اللٛىي و الخٗلُم،صاع ولُض ،ال٣اَغة ،مهغ ،
ٞ .غصًىان صي ؾىؾىعٖ،لم اللٛت الٗام ،جغظمتً :ىثُل ًىؾٖ ٠ؼٍؼ،مغاظٗت:مالً ٪ىؾ ٠اإلاُلبي ،صاع آٞاٖ ١غبُت ،
بٛضاص ،الٗغا. 1985 ،١
 .ماظض عظب الٗبض ؾ٨غ،الخىانل ؤلاحخماعي ؤهىاٖه يىابُه آزاعه ومٗى٢اجه -صعاؾت ٢غآهُت مىيىُٖت  -مظ٦غة جسغط
.2011
لىُل قهاصة اإلااظِؿتر،الجامٗت ؤلاؾالمُت ٚ،ؼة،
 .9هىعي ظٟٗغ ،اللٛت وال٨ٟغ،م٨خبت الخىمي ،الغباٍ . 1971
 . 0مدمض نالر بً ٖمغٍ  ،الثىعة والخ٨ىىلىحُا واللٛت ،صاع الكاون الش٣اُٞت ،بٛضاص . 1986
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 ) 2011الىع٢ت م٣ضمت في ملخ٣ى ٢غاءة
 .مدمض الٗباؽ ،ؤلاوؿان و اللٛت :مً الخىانل بلى ألاٖلمت،ظغٍضة الغٍاى،
 2011و ميكىعة في ظغٍضة الغٍاى ٖلى ظؼثحن الخمِـ 31ماعؽ و الخمِـ 7ؤٞغٍل
الىو ألاصبي بجضة ما بحن31/29ماعؽ
.(www.m-alabbas.com
 .ببغاَُم ؤهِـ ،في اللهجاث الٗغبُت،م٨خبت الاهجلى اإلاهغٍت ال٣اَغة ،مهغ. 1965،3.ٍ ،
.1961
 . 3ؤبي الٟخذ ٖشمان ابً ظجي٦ ،خاب الخهاثو،جذ:الكُش الىجاع،صاع ال٨خاب اإلاهغٍت،
.1985
 . 4مدمىص ٞهمي ػٍضان ،في ٞلؿٟت اللٛت ،صاع الجهًت الٗغبُت للُباٖت واليكغ،بحروث ،لبىان،
15.Bloomfield Leonard, Language, Ed.Psych Library, New york, USA , 1933.
16. J.Habermas, Theorie de l’agir communicationnel, Trad .JM. Ferry, Paris, 1987, T.1.
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صوع ألاؾاجظة الجامُٗحن في جُٟٗل ؤق٩ا ٫ال٩لُت الخُٟت :
صعاؾت مُضاهُت بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت  -الجؼاثغ
ؤٖ.اقىعي خبِبت/حامٗت ٢ؿىُُىت02

ص.بى٦غػاػة ٦ما/٫حامٗت ٢ؿىُُىت02

ملخو:
ل٣ض ؤزاعث البِئت ؤلال٨تروهُت جىظهاث وعئي ظضًضة ومخٗضصة في بهخاط وبجاخت والخىانل باإلاٗلىماث الٗلمُت ؤلال٨تروهُت،
زانت م٘ بؼو ٙالىٍب 2.0لخٟخذ ًٞاءاث ظضًضة لبروػ الاجها ٫الٗلمي ٚحر الغؾمي بك٩ل ؤ٦ثر ٢ىة في الخضاو ٫واليكغ
ؤلال٨ترووي للمٗلىماث الٗلمُت بحن الباخشحن ماؾؿا إلاٗالم ظضًضة لل٩لُت الخُٟت .و٢ض ظاءث َظٍ الضعاؾت بهض ٝال٨ك٠
والخٗغٖ ٝلى صوع ألاؾاجظة الجامُٗحن في جُٟٗل ؤق٩ا ٫ال٩لُت الخُٟت وبسانت مهاصعَا الال٨تروهُت ًٖ َغٍ ٤الخضاو٫
الال٨ترووي ٚحر الغؾمي ُٞما بُجهم ؤزىاء بدثهم ًٖ اإلاٗلىماث الال٨تروهُت ٖبر الىٍب .وجىُٖت مً ًمشلىن اإلاجخم٘ الٗلمي
ألَمُت اإلاجام٘ الخُٟت في الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث الٗلمُت الالػمت للبدض الٗلمي التي ؤنبدذ ؤ٦ثر خًىعا ٖبر الُغٚ ١حر
الٗاصًت بؿبب حؿاعٕ جض ٤ٞاإلاٗلىماث الٗلمُت وجمحزَا بالض٢ت والخسهو والخهىٖ ٫لى مىاص لم ٌؿب ٤وكغَا ولم حؿدشمغ
بٗض في الضوعٍاث وال٨خب.وال٨كٖ ٠لى الخىظه الجضًض لالجها ٫الٗلمي هدى اليكغ الال٨ترووي وحٗؼٍؼ الىٟاط الخغ وألاعقٟت
اإلاٟخىخت للمٗلىماث الٗلمُت الال٨تروهُت بالبِئت الاٞترايُت التي ؾاَمذ في جُٟٗل ؤق٩ا ٫ال٩لُت الخُٟت .وخىلذ اجهاالث
ألاؾاجظة الجامُٗحن ال٨الؾُُ٨ت بلى اجهاالث بل٨تروهُت ،التي ؾخضٖم البدض والاجها ٫والٗلم في خ٣بدىا الخالُت ،والظي
ؤنبذ َظا ألازحر ؤ٦ثر جىظها هدى الٗلم اإلاٟخىح اإلابجي ٖلى اإلاكاع٦ت الٗاإلاُت للباخشحن.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :الاجها ٫الٗلمي .ال٩لُت الخُٟت .الاجها ٫الٗلمي ٚحر الغؾمي .ألاؾاجظة الجامُٗحن .اإلاٗلىماث الٗلمُت
الال٨تروهُت .الىنى ٫الخغ .ألاعقٟت الظاجُت.
م٣ضمت:
بن اإلاماعؾاث اإلاخجضصة لؤلؾاجظة الجامُٗحن،و٦ظا بدثهم الضئوب ًٖ بًجاص ؤصواث ووؾاثل وَغ ١و٢ىىاث اجهالُت حٗمل
ٖلى جُٟٗل وكاَهم الٗلمي وجد ٤٣الخٗاون ُٞما بُجهم ألظل البدض ًٖ اإلاٗلىماث الال٨تروهُت في بِئت الىٍب٢ ،ض ق٩ل
ال٩لُت الخُٟت الاٞترايُت ٦إؾلىب مخُىع ٌؿاَم في ججضًض الاجها ٫الٗلمي و٣ٞا للمخُلباث الخالُت واإلاؿخ٣بلُت للبدض
الٗلمي .وطل ٪بجم٘ ألاؾاجظة الجامُٗحن في ؤوؾاٍ اٞترايُت وججمٗاث زُٟت حؿمذ لهم بالخٟاٖل وؤلاجاخت والىنى ٫بلى
هخاثج البدىر والخبراث والى٣اقاث ُٞما بُجهم في و٢ذ خ٣ُ٣ي.
وبما ؤن الاهترهذ والىٍب 2.0ومسخل ٠الخ٣ىُاث التي سخغتها ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجها٢ ٫ض اهدكغث بؿغٖت عَُبت
لخُغ ١ؤبىاب ظمُ٘ البلضان واإلاُاصًً ،وهٓغا لؤلَمُت الاؾتراجُجُت لها في ْل اإلاجخمٗاث الخالُت-مجخمٗاث اإلاٗغٞت -وما لها
مً بًجابُاث مخٗضصة في صٖ ٘ٞملُت الخىمُت ال٣اثمت ٖلى اإلاٗغٞت ٣ٞض ٖملذ ظمُ٘ الضوٖ ٫لى جىٞحرَا والٗمل ٖلى حصجُ٘
مجخمٗاتها لالؾخٟاصة مجها زانت اإلاجخمٗاث الٗلمُت اإلاخمشلت في الجامٗاث ومغا٦ؼ البدىر باٖخباعَما مغ٦ؼا إلهخاط وبجاخت
اإلاٗلىماث الٗلمُت.
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لظا حؿعى الجامٗاث الجؼاثغٍت ظاَضة ٖلى جىُْٟها والخىظه هدى الخٗلُم والبدض والاجها ٫اإلابجي ٖلى جُبُ٣اث ج٨ىىلىظُا
اإلاٗلىماث والاجها،٫وَظا ما ؾُُٗي صٗٞا ٦بحرا لخٗؼٍؼ الاجهاالث الٗلمُت الغؾمُت وٚحر الغؾمُت بحن ألاؾاجظة الجامُٗحن
ًٖ َغٍ ٤جغؾُش ٨ٞغة الخٗاون وج٣اؾم هخاثج البدىر الٗلمُت ؤلال٨تروهُت ُٞما بُجهم .والضزى ٫في بِئت البدض والاجها٫
الٗالمي اإلابيُت ٖلى اإلاؿاَمت واإلاكاع٦ت الٗاإلاُت في بهخاط اإلاٗغٞت الٗلمُت اإلاكتر٦ت التي ؾخضٖم اليكاٍ والبدض الٗلمي لخحر
اإلاجخمٗاث البكغٍت.
وفي ْل َظٍ الٟترة الخالُت الجامٗاث الجؼاثغٍت جمغ بمغاخل اهخ٣الُت ؾغَٗت لغ ٘ٞمً صوعَا وم٩اهتها صازل اإلاجخم٘،
وٍخجؿض طل ٪مً زال ٫الاػصًاص اإلاًُغص في ٖضص الجامٗاث والُلبت وألاؾاجظة الجامُٗحن وحٗضص الخسههاث وجىظهها هدى
الخسهو الض .٤ُ٢ومً بحن ظامٗاتها هجض ظامٗاث والًت ٢ؿىُُىت التي حٗمل ٖلى جُىٍغ الٗملُت البدشُت والخٗلُمُت
والاجهالُت ألؾاجظتها الجامُٗحن وطل ٪بالخىُْ ٠اإلاشمغ لخ٨ىىلىظُاث الخضًشت ،بٛغى جغُ٢ت الخٗلُم الجامعي والاجها٫
والبدض الٗلمي باٖخباع َظا ألازحر م٣ىص الخُىع في ظل اإلاُاصًً.ومً َظا اإلاىُل ٤ؾىداو ٫في َظٍ الضعاؾت الاَالٕ ٖلى
الٗالمي اإلاٗغوٞت بال٩لُت الخُٟت الاٞترايُت التي صٗٞذ باالجها ٫الٗلمي ٚحر الغؾمي بلى مؿاعاث
ة
م٩اهت َظٍ الخىظهاث
ظضًضة مً زال ٫جُٟٗل صوعٍ في التراؾل والخباص ٫الال٨ترووي الؿغَ٘ للمٗلىماث الٗلمُت الال٨تروهُت و٣ٞا إلاخُلباث
البدىر والخسههاث الٗلمُت لؤلؾاجظة الجامُٗحن وَظا ما ًجٗلىا هُغح ؤلاق٩الُت الغثِؿُت الخالُت:
ما صوع ألاؾاجظة الجامُٗحن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت في جُٟٗل مٟهىم ال٩لُت الخُٟت وما مضي ججاوبهم م٘ مهاصعها
ؤزىاء بدثهم ًٖ اإلاٗلىماث الال٨تروهُت ٖبر الىٍب ؟.
حؿائالث الضعاؾت:ختى هخم ً٨مً ؤلاإلاام باألبٗاص الخ٣ُ٣ت للمىيىٕ اعجإًىا بلى َغح مجمىٖت مً ألاؾئلت ،و٢ض جم
خهغَا ُٞما ًلي:
 ما هي مُىالث ألاؾاجظة الجامُٗحن هدى الاجها ٫الٗلمي الغؾمي ؤو ٚحر الغؾمي؟.
َ ل ًخٟاٖل ألاؾاجظة الجامُٗىن م٘ ؤق٩ا ٫الاجها ٫الٗلمي ؤلال٨ترووي؟.
 ما هي ؤَم ؤق٩ا ٫ال٩لُت الخُٟت ألا٦ثر اؾخسضاما مً َغ ٝألاؾاجظة الجامُٗحن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت؟.
 ٠ُ٦ ؤزغث الكب٨ت الٗى٨بىجُت الٗاإلاُت في حٗضص مىاٞظ ال٩لُت الخُٟت ؤلال٨تروهُت؟.
 ما هي صعظت اهضماط ألاؾاجظة الجامُٗىن هدى الاجها ٫الٗلمي ٚحر الغؾمي؟.
 ما هي ال٣ىىاث الاجهالُت ؤلال٨تروهُت ألا٦ثر اؾخسضاما بحن ألاؾاجظة الجامُٗحن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت ؤزىاء بدثهم
ًٖ اإلاٗلىماث ؤلال٨تروهُت وما ؤزغ طل ٪في جُٟٗل ال٩لُت الخُٟت؟.
َ ل الك٩ل الخضًض لالجها ٫الٗلمي ؾِخٗاٌل م٘ الىٓام الخ٣لُضي .ألن اؾخسضاماث الاهترهذ ًد٨مها ٢اهىن مىُ٤
الخُىع ال الشىعة ؤم ؾِؿخٛجى ألاؾاجظة الجامُٗحن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت ًٖ الاجها ٫الٗلمي الخ٣لُضي؟.
 ما صوع ألاعقُٟاث اإلاٟخىخت ُ٦غ ١للىٟاط الخغ للمٗلىماث الٗلمُت الال٨تروهُت والخ٣ىُت في ْل الخىظهاث الخضًشت
لالجها ٫الٗلمي في صٖم ؤوانغ ال٩لُت الخُٟت بما ًاؾـ قب٨ت ٖاإلاُت مً الٗال٢اث الٗلمُت وجىَحن للمسخبراث الٗلمُت
الخٗاوهُت اإلاضٖمت للبدض الٗلمي؟.
 ما هي الهٗىباث التي جىاظه ألاؾاجظة الجامُٗحن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت ؤزىاء بدثهم ًٖ اإلاٗلىماث الٗلمُت
الال٨تروهُت ؟ وما هي البضاثل اإلام٨ىت؟.
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ٞغيُاث الضعاؾت:يغوعة نُاٚت الٟغيُاث ألن الٟغوى في " اإلاىُ ٤حكحر بلى ًُ٢ت ؤو ٨ٞغة جىي٘ .زم ًخد ٤٣مً
نض٢ها ؤو زُئها ًٖ َغٍ ٤اإلاالخٓت والخجغبت .ؤما مٗىاٍ في البدض الٗلمي ٞهى ٖباعة ًٖ ٨ٞغة ؤو عؤي ما٢ذ ًداو ٫جٟؿحر
ٖضة و٢اج٘ وكاَضَا ،وؾى ٝجشبذ اإلاالخٓت والخجغبت صخت الٟغى ؤم زُـإٍ" 1.وبىاءا ٖلُه ٞغيُاث صعاؾدىا ظاءث ٧الخالي:
الٟغيُت الٗامت":جخجلى َبُٗت ال٩لُت الخُٟت بحن ألاؾاجظة الجامُٗحن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت جدذ جإزحراث البِئت
الاٞترايُت وجُىعاث الىٍب ٖىض البدض ًٖ اإلاٗلىمت الال٨تروهُت".
الٟغيُت ألاولىً :خٟاٖل ألاؾاجظة الجامُٗىن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت م٘ ٧ل اإلاجاالث والًٟاءاث التي جدُدها مىاٞظ
ال٩لُت الخُٟت ؤزىاء الاجها ٫الٗلمي م٘ ػمالئهم.
الٟغيُت الثاهُتً :مُل ألاؾاجظة الجامُٗىن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت بلى جًُٟل الاجها ٫الٗلمي ؤلال٨ترووي ٚحر الغؾمي
ؤ٦ثر مً الاجها ٫الٗلمي ؤلال٨ترووي الغؾمي ٖىض بدثهم ًٖ اإلاٗلىماث ؤلال٨تروهُت.
الٟغيُت الثالثتً :خجاوب ألاؾاجظة الجامُٗىن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت م٘ ؤق٩ا ٫ال٩لُت الخُٟت الال٨تروهُت مً زال٫
جإزغَم بكب٨ت الىٍب.
ؤهمُت الضعاؾت:جيب٘ ؤَمُت الضعاؾت مً ؤَمُت اإلاىيىٕ في خض طاجه باٖخباعٍ مً اإلاىايُ٘ الخؿاؾت واإلاُغوخت بكضة
ٖلى الؿاخت الضولُت،واإلاٗجي باالَخمام والبدض مً َغ ٝألاؾاجظة الجامُٗحن في ظل الخسههاث الٗلمُت ،لُٗبر ًٖ قب٨ت
ٞؿٟؿاثُت جيبٗض ٖبرَا اإلاٗلىماث الٗلمُت الال٨تروهُت مد٣٣ت الخىانل والتراؾل الالجهاجي بحن ألاؾاجظة الجامُٗحن مضٖمت
بظل ٪مٗالم ال٩لُت الخُٟت .وؤَضاٞها في صٖم وحكُ٨ل مجام٘ ٖلمُت التي جض ٤ٞمجها اإلاٗلىماث الال٨تروهُت ٖبر مؿاعاث
الجهاثُت واإلاٗبر ٖجها في البِئت ؤلال٨تروهُت باإلاسخبراث الٗلمُت الخٗاوهُت.
ؤؾباب ازخُاع اإلاىيىَٕ :ىاٖ ٥ضة صوا ٘ٞؤصث بىا بلى ازخُاع َظا اإلاىيىٕ مجها:
 بػالت الٛمىى الىا ٘٢بحن الاجها ٫والاجها ٫الٗلمي ومضي ؤَمُت َظا ألازحر في جُٟٗل اليكاٍ الجامعي بحن ألاؾاجظة
الجامُٗحن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت.
 الغٚبت في مٗغٞت مى ٠٢ألاؾاجظة الجامٗحن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت اججاٍ الاجها ٫الٗلمي ٚحر عؾمي ؤزىاء الاجها٫
ُٞما بُجهم وصوعٍ في حكُ٨ل ما ٌؿمى بال٩لُت الخُٟت ٦ىدُجت لهظا الاجها.٫
 خضازت َظا اإلاىيىٕ في مجاٖ ٫لم اإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث .وبالخالي مٗغٞت خ٣ُ٣ت َظا اإلاجا ٫و٦ك ٠زباًاٍ في البِئت
الال٨تروهُت.
 مداولت الخٗغٖ ٝلى مضي صعظت بَالٕ ألاؾاجظة الجامُٗحن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت ومٗغٞتهم إلاىيىٕ ال٩لُت الخُٟت
وبٞغاػاتها.
 الاَخمام بهظا اإلاىيىٕ باٖخباعٍ مً ؤَم اإلاىايُ٘ التي جخٗل ٤بخ٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجها ٫بد٨م جسههىا
ج٨ىىلىظُا ظضًضة وؤهٓمت اإلاٗلىماث في هٓام .٫م.ص الجضًض.
ؤهضا ٝالضعاؾت :مىيىٕ صعاؾدىا ظاء للخد ٤ُ٣ألاَضا ٝالخالُت:
 الخٗغٍ ٠بمىيىٕ الاجها ٫الٗلمي بهٟت ٖامت ومىيىٕ ال٩لُت الخُٟت بهٟت زانت َاجه ألازحرة التي حٗخبر مً
اإلاىايُ٘ الجضًضة في مجا ٫اإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث وطل ٪ألظل لٟذ اهدباٍ ألاؾاجظة الجامُٗحن ألَمُتها.
) )1كشركد ،عمار الطيب،البحث العلمي ومناىجو في العلوم االجتماعية والسلوكية .األردف :دار ادلناىج،2006 ،ص.118
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 مداولت الخٗغٖ ٝلى ؤَم ٢ىىاث الاجها ٫الٗلمي ٚحر عؾمي(ؾىاء ٧اهذ في البِئت الخ٣لُضًت ؤو في البِئت ؤلال٨تروهُت )
ألا٦ثر اٖخماصا مً َغ ٝألاؾاجظة الجامُٗحن اإلاىخمىن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت.
 ببغاػ حٛحر خغُ٦ت الاجها ٫الٗلمي بحن ألاؾاجظة والباخشحن مً زال ٫الخٗغى بلى مٟهىم الاجها ٫الٗلمي ؤلال٨ترووي ٚحر
عؾمي ٦إخض الٗىانغ ألاؾاؾُت اإلاازغة في ؾلى ٥ألاؾاجظة والباخشحن في الىٟاط بلى اإلاٗلىماث الٗلمُت الال٨تروهُت وجضاولها
ُٞما بُجهم .ومٗغٞت مى ٠٢ألاؾاجظة الجامُٗىن اإلاىخمحن بلى حامٗاث والًت ٢ؿىُُىت خىَ ٫ظٍ ألاهماٍ الاجهالُت الٗلمُت
الجضًضة وصوعَا في جإؾِـ وجغؾُش مىاٞظ ال٩لُت الخُٟت.
 ببغاػ صوع ال٩لُت الخُٟت في جغقُض البدىر الٗلمُت بما ًاصي بلى بزغاء اإلاٗغٞت البكغٍت.
 مداولت ال٨ك ًٖ ٠مضي جٟاٖل ألاؾاجظة الجامُٗحن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت م٘ اإلاجاالث والًٟاءاث التي جيكئها
ال٩لُت الخُٟت.
 ال٨ك ًٖ ٠مضي ؤَمُت ويغوعة وظىص اجهاالث ٖلمُت بحن ألاؾاجظة الجامُٗحن في الىؾِ الجامعي الجؼاثغي باٖخباعٍ
ؤَم وؤ٦ثر ألاوؾاٍ الظي ًدخاط إلهخاط البدىر الٗلمُت وللٗلىم واإلاٗاع ٝوما ًد٣٣ه مً جاعٍش.
جدضًض ويبِ مٟاهُم الضعاؾت :وختى ج٩ىن َظٍ الضعاؾت ؤ٦ثر ص٢ت وويىح ٧ان مً الًغوعي جدضًض اإلاٟاَُم
واإلاهُلخاث التي ٌكخمل ٖلحها مىيىٕ الضعاؾت و هظ٦غ مجها ما ًلي :
ؤ.ال٩لُت الخُٟت:وحٗجي مجمىٖت مً الباخشحن في مجا ٫مٗحن ًغجبُىن ببًٗهم جدذ ُ٢اصاث ٖلمُت في طل ٪اإلاجا،٫
وٍدباصلىن هخاثج ؤبداثهم وبُغٚ ١حر عؾمُت ٢بل وكغ جل ٪ألابدار.والهضَ ٝى الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث الالػمت للبدض
الٗلمي ًٖ ٚحر الُغٍ ٤الٗاصي وَى اإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث.
ب.ألاؾخاط الجامعيَ :ى الظي ًاصي وُْٟت الخضعَـ في الجامٗت،بياٞت بلى طلً ٪اصي وُْٟت البدض الٗلمي اإلاؿخمغ
للىنى ٫بلى هخاثج ٖلمُت ص٣ُ٢ت وخضًشت ألظل الاعج٣اء بمؿخىي البدض الٗلمي بالجامٗت.
ج .ؤق٩ا ٫ال٩لُت الخُٟت:هي جل ٪الهىع التي حٗغٞها مماعؾت ألاؾاجظة الجامُٗحن لل٩لُت الخُٟت في البِئت ال٨الؾُُ٨ت ،و٦ظا
في البِئت الال٨تروهُت وجإزحراث مسخل ٠ألاوُٖت الال٨تروهُتًٞ ،ال ًٖ ٖامل قب٨ت الىٍب وصوعٍ في جُٟٗل مسخل٢ ٠ىىاث
الاجها ٫الال٨تروهُت وقب٩اث الخىانل الاظخماعي الجضًضة.
ص .البدث ًٖ اإلاٗلىمت ؤلال٨تروهُت :هي ٧ل الُغ ١اإلاخىىٖت واإلاخبٗت مً َغ ٝألاؾخاط الباخض صازل بِئت الغ٢مُت ألظل
الىنى ٫للمٗلىماث الال٨تروهُت التي جٟي وجلبي اخخُاظاجه البدشُت،وطلٖ ٪بر ًٞاءاث الىٍب.
مىهج الضعاؾت٦:ما ظغث الٗاصة في البدىر الٗلمُت ٞةن مىيىٕ الضعاؾت له صوع ٦بحر في جدضًض هىٕ اإلاىهج اإلاؿخسضم"
وَكحر ل ٟٔمىهج بلى الُغٍ٣ت الٗلمُت التي حؿخسضمها الٗلىم للىنى ٫بلى اإلاٗغٞت الٗلمُت٦ ،ما ٌكحر َظا اإلاهُلر بلى
مجمىٖت ال٣ىاٖض وؤلاظغاءاث التي ًدبٗها الباخض في صعاؾت الٓاَغة ؤو مك٩لت ما ،وبن َبُٗت الٓاَغة هي التي جٟغى ٖلى
الباخض اؾخٗمالها إلاىهج صون آزغ ؤو َغٍ٣ت صون ؤزغي" (. )1
وبما ؤهىا ؾيؿعى لل٨ك ًٖ ٠مضي مؿاَمت ألاؾاجظة الجامُٗحن في جُٟٗل ؤق٩ا ٫ال٩لُت الخُٟت ؤزىاء ولىظهم للبدض ًٖ
اإلاٗلىمت ؤلال٨تروهُت ،وطل ٪مً زال ٫مٗغٞت مى ٠٢ألاؾاجظة الجامُٗحن الظًً ًضعؾىن بجامٗاث والًت
٢ؿىُُت.ؾيؿخسضم اإلاىهج الىنٟي ٞهى ٌٗخمض ٖلى ججمُ٘ الخ٣اث ٤واإلاٗلىماث زم م٣اعهتها وجدلُلها وجٟؿحرَا للىنى ٫بلى
) )1بن مرسلي،زلمد،مناىج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال،اازائر:ديواف ادلطبوعات ااامعية،2007،ص.22
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حٗمُماث م٣بىلت٦ .ما ؾىٗخمض ٖلى الىن ٠في الجاهب الىٓغي للضعاؾت مً زال ٫بُٖاء هٓغة قاملت إلاىيىٕ صعاؾدىا.ؤما
الخدلُل ٞؿىٗخمضٍ مً زال ٫الجاهب اإلاُضاوي بدىُٓم هخاثج الضعاؾت اإلاُضاهُت والخٗلُٖ ٤لحها بالكغح والخدلُل والخٟؿحر.
ؤوال الجاهب الىٓغي:
 1.1مٟهىم ال٩لُت الخُٟت":بجها خ٣ل مٗغفي ؤٖض بخل٣اثُت مً َغ ٝاإلاجمىٖت اإلا٩ىهت للىسبت الٗلمُت اإلاىظىصًً بإماً٦
مسخلٟت في الٗالم وَم مسخلٟى الجيؿُاث الهضٞت الٗلمُت ظمٗتهم ومً نٟاتهم ظضًحن وص٣ُ٢حن في ؤٖمالهم الٗلمُت
بدُض ًغاٖىن ٧ل ما َى ظضًض في مجا ٫اإلاٗغٞت الٗلمُت .وفي بٌٗ ألاو٢اث َم مُ٣مىن لبًٗهم البٌٗ خى ٫بدىثهم
الٗلمُت التي ؾخيكغ ٦م٣االث ٖلمُت بالضوعٍاث وؤخُاها َم مىاٞؿىن ُٞما بُجهم ألن الخ٣ل الٗلمي َى م٩ان للمشابغة
الٗلمُت واإلاال ٪ألازحر لهظا الخ٣ل الٗلمي َى الظي ٌؿخُٟض بضعظت ٦بحرة مً مجاالث ال٩لُت الخُٟت ختى ًخدهل ٖلى ؤٖلى
1
الغجب بهغم الهُ٩لت الٗلمُت واإلاؿُُغ ٖلى آزغ اإلاؿخجضاث الخضًشت في الٗلم لُىْٟها في بدىزه الٗلمُت".
٦ما ًغي بغاٌـ بإن مىاٞظ ال٩لُت الخُٟت ما هي بال وؾُلت إلاىاظهت ما ؾمي بإػمت الاجها ٫الٗلمي ألن الً٣اًا اإلاغجبُت
باألٞغاص مٗ٣ضة وٖؿحرة بط ًجب ؤن هإزظ بٗحن الاٖخباع الخإزحر الىَجي وال٩ىوي اإلاخمشل في ٖاإلاُت الٗلم وؤًًا الخإزحر اإلاخباص٫
بحن الباخشحن ببًٗهم البٌٗ،ولظل ٪مً زال ٫ج٣لُو ٖضص ألاًٖاء اإلاىخمحن بلى ظماٖت ٖلمُت مُٗىتً ،اصي بلى جُٟٗل
وحؿهُل الخىانل الصخصخي ُٞما بُجهمًٞ .ال ًٖ صوع َظٍ الجماٖاث ٚحر الغؾمُت في الخىُٓم الجُض للٗمل الٗلمي مً
زال ٫وي٘ هٓام ٗٞا ٫مً الٗال٢اث الصخهُت بحن الىسب الٗلمُت اإلاخىاظضة ٖلى مسخل ٠ظبهاث البدض لخد ٤ُ٣ؤ٦بر
ٗٞالُت اجهالُت مم٨ىت.
و٧ل َظا ٌؿاَم في حٛظًت ٖ٨ؿُت إلاٗلىماتهم الٗلمُت وجؼوٍض مٗاعٞهم بالبدىر الجاعٍت و٧ل ما َى ظضًض في الٗلم الظي
ًاصي َبٗا لخىلُضَم بإ٩ٞاع ٖلمُت ظضًضة والتي جيخهي في ق٩ل م٣ا ٫بضوعٍت ؤو بهخاط ٦خاب وٚحرَا وبالخالي ػٍاصة بهخاظاتهم
الٗلمُت وهمىٍ ؾىاء في الٗلىم ؤلاوؿاهُت ؤو الٗلىم الُبُُٗت والًٟل في َظا ٧له ًغظ٘ بالضعظت ألاولى الٗمل يمً
مجمىٖت مً الباخشحن زاعط ألاَغ الغؾمُت ؤي ال٩لُت الخُٟت.
وما ًم ً٨ؤن ه٣ىله ؤًًا ًٖ الاجها ٫الٗلمي َى في ألاؾاؽ جىانل الباخشحن ًٖ َغٍ ٤ؤلاهخاط ال٨ٟغي 2مً زال ٫الخجم٘
والاجها ٫اإلا٨ش ٠والخإلُ ٠اإلاكتر ٥والاؾدكهاص الٛؼٍغ بالهٟىة اإلابضٖت.

ال٩لُت الخُٟت ال٨الؾُُ٨ت

ال٩لُت الخُٟت الاٞترايُت

 -مىاٞظَا في البِئت الخ٣لُضًت.

 مىاٞظَا في البِئت الاٞترايُت.) (1

PIGNARD, Nathalie. Les nouvelles formes de publication scientifique sur Internet : La remise en cause du
modèle éditorial traditionnel. DEA de Sciences de l'Information et de la Communication Option Communication et
Médias Université. Grenoble : Stendhal Grenoble 3,2000. P.18.] thèse électronique[ . ]visite : le 25/O8/2013 [.
]disponible sur[ http://memesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/33/48/71/pdf/mem_00000229.pdf.

) )2بدر ،أمحد أنور ،الجديد في االتصال العلمي،اإلسكندرية :دار الثقافة العلمية،2003 ،ص.36
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 الاجها ًٖ ٫بٗض ٖبر قب٩اث الاهترهذ وبالخالي الً٣اء ٖلى الخىاظؼ جإزظ بٗحن الاٖخباع الٗىامل الجٛغاُٞت،الخُُ٣ضالجٛغاُٞت والؿُاؾُت(.بُغٍ٣ت جؼامىُت وال جؼامىُت).
بالخىاظض باإلاسابغ البدشُت (.بلؼامُت التزامً).
 جىانل الٗلماء والباخشحن بىاؾُت ٢ىىاث ال٩لُت الخُٟت الاٞترايُت الخىانل بحن ألاؾاجظة الجامُٗحن ٖبر الىؾاثلالخ٣لُضًت مشل :خًىع اإلااجمغاث ،الىضواث ،الل٣اءاث ٧البرًض ؤلال٨ترووي ،اإلااجمغاث ًٖ بٗض ،الهضٞت الٗلمُت ٖبر قب٩اث
ًٖ َغٍ ٤الهضٞت الٗلمُت مشل جىاظضَم بالٟىاص ١الخىانل الاظخماعي( ؾيخُغ ١لهاجه الٗىانغ في الٗىهغ اإلاىالي).
 ظامٗت ٚحر مغثُت اٞترايُت ٌٗجي الاجها ٫الٗلمي ٚحر الغؾميؤزىاء اإلااجمغاث ،الؿٟغ لبلض ما ألظل ج٩ىًٍ...الخ.
 ظامٗت اٖخباعٍت ٦الؾُُ٨ت مٗىاَا الاجها ٫الٗلمي ؤلال٨ترووي. ؾغٖت الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث الٗلمُت والخ٣ىُت م٘ ٚىائها بالىؾاثِٚحر الغؾمي الخ٣لُضي.
ًم ً٨ؤن هدهل ٖلى اإلاٗلىماث ل ً٨لِـ في و٢تها اإلاخٗضصة نىعة،نىث وهوُٞ ،ضًى وٚحرَا. الخ٣اؾم اإلاٗلىماث الٟىعي ؤي مهضع مٗلىماث واخض ًم ً٨ؤناإلاىاؾب٢ .ىىاتها ال٨الؾُُ٨ت لِـ ٚىُت بالىؾاثِ
ٌكاَغٍ مجمىٖت مً الٗلماء في و٢ذ واخض.
اإلاخٗضصة.
 البِئت الاٞترايُت ؾاٖضث ٖلى اهدكاع وجُٟٗل مٟهىم ال٩لُت الخُٞتؤ٦ثر مً زالًٞ ٫اءاتها الاٞترايُت.
الجضو ٫ع٢م :01ؤق٩ا ٫ال٩لُت الخُٟت.
 .2.1الاجها ٫الٗلمي :بخٗبحر ولُم حاعفيٖ ،امل ؤؾاسخي في اليكاٍ الٗلمي الظي ٌٗغٞه ٖلى ؤهه " جل ٪ألاوكُت الخانت
بدباص ٫اإلاٗلىماث والتي جدضر ؤؾاؾا في ؤوؾاٍ الباخشحن الٗلمحن اإلاىٛمؿحن بيكاٍ ٖلى ظبهت البدض وحُٛي َظٍ ألاوكُت
1
الاجها ٫الٗلمي بضءا بما ًضوع بحن ازىحن مً الباخشحن مً مىا٢كاث في ْغو ٝؤبٗض ما ج٩ىن ًٖ الغؾمُت".

الاجها ٫الٗلمي ٚحر الغؾمي2
Informal Communication

الاجها ٫الٗلمي الغؾمي
Formal Communicaation

) )1جاريف ،كليم ترمجة قاسم ،حشمت،االتصال أساس النشاط العلمي ،ط ،1لبناف :الدار العربية للموسوعات ،1983 ،ص.26
) )2جاريف ،كليم ترمجة حشمت قاسم،ادلرجع السابق،ص.66
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 ًخه ٠بإهه طاث َاب٘ ما٢ذ ومىظه لٟئت مدضصة ًخمحز ٧ىهه طاث َاب٘ صاثم ومىظه ل٩اٞت الٟئاثإلاجمىٖت مً الٗلماء والباخشحن.
صون جدضًض.
 وكاٍ ٖلمي ًٟخ٣غ بلى الٗىهغ الاظخماعي الخُىي - .وكاٍ ٖلمي اظخماعي ؤي مجمىٖت مً الٗلماءولظا ًٟخ٣غ بلى الخٟاٖلُت وال ًىظض ما ٌؿمى بالخٛظًت والباخشحن ًدباصولىن ألا٩ٞاع وآلاعاء الٗلمُت خى٫
الٗ٨ؿُت .Feed Backألن الخٟاٖل بحن اإلاال ٠وٚحرٍ مىيىٕ مٗحن.وبالخالي َى جٟاٖلي مً زال ٫عصوص ألاٗٞا٫
ؤي ؤزظا وُٖاءا في جباص ٫ألا٩ٞاع وآلاعاء وَىا ًدضر ما
ال وظىص له
ٌؿمى بالخٛظًت الٗ٨ؿُت  ( Feed Backمظ٧ىعة ؤهٟا في
 ٖىانغ الاجها ٫الغؾمي جخمشل في :الضوعٍاث،ال٨خب الاؾدكهاصاث اإلاغظُٗت..الخ ؤي ٧ل الىؾاثل ٖىانغ الاجها.)٫
اإلا٨خىبت .وهي بمشابت ؤوُٖت مٗلىماث جسؼن ٞحها ظل  -جخمشل ٖىانغ الاجهاٚ ٫حر الغؾمي في ٧ل الىؾاثل
الكٟىٍت مشل اإلااجمغاث واإلادايغاث...بلخ .وهي جلٗب
اإلاٗاع ٝؤي مىخجاث اليكاٍ الٗلمي.
 اإلاٗلىماث التي ًخم بثها ٚحر مخ٨غعة اللهم في ج٨غاع صوعا ؤؾاؾُا في بهخاط مسخل ٠اإلاىخىظاث الٗلمُت. ج٨غاعٍت اإلاٗلىماث التي ًخم بثها ؤي ًم ً٨ؤن حٗاصالاؾدكهاص باألٖما ٫اإلايكىعة واؾخٗغايها.
 اإلاٗلىماث اإلابشت في الضوعٍاث واإلاغاظٗاث الٗلمُت اإلاٗلىماث في َظا الىىٕ في الٗضًض مً اإلاغاث. ال ًم ً٨في ظمُ٘ ألاخُان ٖلى اإلاؿخىي ٚحر الغؾمي Revieursاإلاخ٩املت ًم ً٨اؾدُٗابها.
الخمُحز بحن ؤوكُت بض اإلاٗلىماث وؤوكُت اؾدُٗاب
 ؤصب البدض في الٗلىم الخُبُُ٣ت والخ٣ىُت ًخمحزباإلخالت بلى الضوعٍاث الٗلمُت ؤي الاجها ٫الغؾمي اإلاٗلىماث ألن َىا الاجها ٫جٟاٖلي بال في بٌٗ ألاخُان
ًُلب وسخ ًٖ الخ٣اعٍغ ٚحر الغؾمُت.
ؤ٦ثر مً ؤصب البدض في الٗلىم الاظخماُٖت
وؤلاوؿاهُت ؤي حٗخمض ؤ٦ثر ٖلى الاجها ٫الٗلمي ٚحر  -ؤن وؿبت الدكدذ اإلاىيىعي Subject Dispersion
الغؾمي (.اهٓغ لخٗغٍ ٠الاجها ٫الٗلمي ٚحر الغؾمي ؤٖلى وؿبت مىه في الٗلىم الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُاث
حٗخمض ٖلى الاجها ٫الٗلمي ٚحر الغؾمي وؤ٢ل مىه في
).
الٗلىم الُبُُٗت والخ٣ىُت التي حٗخمض ؤ٦ثر ٖلى الاجها٫
الٗلمي الغؾمي (.اهٓغ لخٗغٍ ٠الاجها ٫الٗلمي ٚحر
الغؾمي ).
الجضو ٫ع٢م :02الٟغ ١بحن الاجها ٫الٗلمي الغؾمي وً ٙغ الغؾمي.
.3.1صوعة جضاو ٫اإلاٗلىماث الٗلمُت صازل بِئت الاجها ٫الٗلمي ؤلال٨ترووي :ل٣ض ؾاٖضث البِئت ؤلال٨تروهُت ٖلى تهئت مى٘٢
للباخضٞ .مً وظهت هٓغ بغاًً ٧اهحن " ٞةن اإلاالً ٠م ً٨ؤن ًخدضر مباقغة م٘ ال٣اعت" .وجخيبإ َظٍ الجملت بةم٩اهُت
خضور طل ٪ما جم بزغاط الىؾُِ (الىاقغ) مً صاثغة اليكغ٦ .ما ط٦غها ؤهٟا ٞةن الخىؾ٘ في اؾخسضام الىٍب ،وؾهىلت
اؾخسضام لٛت تهُئت الىهىم الٟاث٣ت ) ،hypertext Markup Language (HTMLواإلاىانٟت الٗامت للٛت ٦خابت الىزاث٤
والكٟغة ألامغٍُ٨ت لخباص ٫اإلاٗلىماث ( آؾ٩ي ً )Asciiجٗل الباخض بةم٩اهه الخٗاون م٘ باخشحن آزغًٍ بُغٍ٣ت بل٨تروهُت ٖبر
مجمىٖاث الى٣اف ؤو البرًض ؤلال٨ترووي ( ٢ىىاث ال٩لُت الخُٟت ؤلال٨تروهُت اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا) ؤو باؾخسضام بغوجى٧ى ٫ه٣ل
اإلالٟاث (ٞ ،)FTPهظٍ الخ٣ىُاث جمض الباخض بىؾاثل وؤؾالُب بوكاء الىزاث ٤ؤلال٨تروهُت الخانت به ،وجم ً٨آلازغًٍ مً
) )1بدر ،أمحد أنور،الجديد في االتصال العلمي،ص.16
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ؤلاَالٕ ٖلى وزاث٣ه ؤلال٨تروهُت٦ 1،ما ال ً٣خهغ ألامغ ٖلى ػمالثه في الخسهو هٟؿه ،وبهما ٌكمل ؤًًا باخشحن ؤوؾ٘ صون
ؤي ج٩لٟت بياُٞت وبهىعة ؤؾغٕ ب٨شحر مً َغ ١اليكغ الخ٣لُضًت ( ٢ىىاث ال٩لُت الخُٟت ال٨الؾُُ٨ت و٢ىىاث الاجها٫
الغؾمي الخ٣لُضًت) وَظا ٌٗمل ٖلى حكُ٨ل اإلاسخبراث الخٗاوهُت ٖبر الىٍب.
٦ما ؤهه لِـ ٖلى الباخض في البِئت الغ٢مُت ؤن ًيخابه ال٣لٖ ٤لى مىيىٕ خ ٤اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت (خ ٤اليكغ) الخام بإٖماله
ؤلابضاُٖت ،وَغٍ٣ت الخدُ٨م والخدغٍغ ألهه ًم ً٨جدُ٨م ؤلاهخاط ال٨ٟغي ٖبر الُغ ١ؤلال٨تروهُت (مثل اإلاجلت اإلاد٨مت
الٗلمُت  ،)Cybrarians Journalالتي هي ؤؾغٕ وؤ٢ل ج٩لٟت مً الُغ ١الخ٣لُضًت .لظا ٌٗخبر الخضاو ٫ؤلال٨ترووي للمٗلىماث
الٗلمُت والخ٣ىُت بحن الباخشحن ٖملُت اجهالُت ُٞما بُجهم (مً زال ٫مجام٘ ال٩لُت الخُٟت ؤلال٨تروهُت) .بدُض جخم مً زال٫
اؾخٛال٧ ٫ل مً ج٣ىُاث اإلاٗلىماث وج٣ىُاث الاجهاالث مجخمٗت ،بك٩ل ًد ٤٣الاجها ٫الٟىعي بحن ألاؾاجظة وظل الباخشحن
لخباص ٫الغؤي ومىا٢كت ألا٩ٞاع والىٓغٍاث واإلاٗلىماث التي حكٛل بالهم ،في ق٩ل خىاع ؾمٗبهغي م٘ الاؾخٗاهت بإصواث
جىيُدُت ؤزغي ٌؿخسضمها الباخشىن اإلاكاع٧ىن في الخىاع مً ؤهداء مسخلٟت مً الٗالم.
وألاَضا ٝالٗامت مً َظا ألاؾلىب اإلاخُىع في الاجها ٫بحن الباخشحن جخدضص في ٧ىهه ؤصاة إللٛاء الخضوص الجٛغاُٞت
والؿُاؾُت ،و٦ظل ٪ازخهاع اإلاؿاٞاث البُٗضة ،ومجابهت ٖامل الى٢ذ وجىٞحر ألامىا...٫وٚحر طل ٪مً ألامىع التي ٢ض حك٩ل
2
ُ٢ىصا ٖلى اعجباٍ الباخشحن ببًٗهم البٌٗ.
ل ً٨ما ًض ٘ٞباألؾاجظة هدى جضاو ٫اإلاٗلىماث بل٨تروهُا َى خغنهم اإلاؿخمغ ٖلى التزوص باإلاٗلىماث الخضًشت إلزغاء بدىثهم
الٗلمُت،وإلاؿاًغتهم إلاا ًيخج مً مٗلىماث ٖلى اإلاؿخىٍحن اإلادلي والٗالمي زهىنا ألن اإلاٗلىماث جخ٣اصم بؿغٖت وباؾخمغاع "
ٞمٗلىماث الُىم جهبذ مٗلىماث مخ٣اصمت ٚضا" ولهظا هاصي الٗالم صًغ ٥صو البغاؽ ألاؾاجظة والباخشحن بًغوعة الاهًمام
للخجمٗاث الٗلمُت ٖبر مىاٞظ ال٩لُت الخُٟت ؤلال٨تروهُت ختى ًخم٨ىىا مً جدُحن مٗلىماتهم بىاؾُت الخٛظًت الٗ٨ؿُت
3
.Feedback
زاهُا بحغاءاث الضعاؾت اإلاُضاهُت:بن اإلاٗغٞت الٗلمُت ج٣ىم ٖلى وظىص صٖامخحن ؤؾاؾِخحنَ :ما البىاء الىٓغي والبىاء
اإلاجهجي"ٞالبدض ججغبت مُضاهُت في بَاع مٗغفي ومجهجي للىنى ٫بلى هدُجتٞ )4(".البىاء اإلاجهجي ً٣ىم ٖلى مجمىٖت مً
الاججاَاث الٗ٣لُت والخجغٍبُت التي حؿاٖض الباخض ٖلى جدلُل اإلاُُٗاث اإلاُضاهُت والىٓغٍت ،وٖلُه ٞةن َىا ٥ج٩امل بحن
البىاءًً ٞاإلظابت ٖلى الدؿائالث اإلاُغوخت جخد ٤٣مً زال ٫جضُٖم الخلُٟت الىٓغٍت بالضعاؾت اإلاُضاهُت.
 .1.2مجاالث الضعاؾت اإلاُضاهُت وخضوصها :جخمشل مجاالث الضعاؾت اإلاُضاهُت وخضوصَا في الى٣اٍ الخالُت:

)  )1العريشي ،جربيل بن احلسن  ،االتصال العلمي والمكتبات الرقمية؛ مراجعة علمية لقضايا التأثير والتأثر واالتجاىات المستقبلية .دراسات عربية يف
ادلكتبات كعلم ادلعلومات (كتاب دكرم زلكم) .مج،12ع ،02مايو ،2007ص.36-35
) )2املرجع نفسو،ص.36

) (3

Pikas, Christina K. The Impact Of Information And Communication Technologies On Informal Scholarly
Scientific Communication: A Literature Review.San Francisco. California : University Of Maryland College Of
Information Studies , 2006 . Page : 24/01/2014. Disponible sur :
http://terpconnect.umd.edu/~cpikas/878/Pikas_The_Impact_of_ICTs_on_ISSC_0506.pdf.
))4

شفيق ،زلمد.البحث العلمي :الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية،بًنكت :ادلكتب ااامعي احلديث،1985،ص.79
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.1.1.2اإلاجا ٫البكغيً :خمشل اإلاجا ٫البكغي للضعاؾت اإلاُضاهُت في ٧ل مً ٞئت ألاؾاجظة الجامُٗحن اإلاىخمحن بلى الجامٗاث
اإلاخىاظضة بىالًت ٢ؿىُُىت طاتها واإلاهىٟحن خؿب الغجب الخالُت:ؤؾخاط مؿاٖض.ؤ .ومؿاٖض .ب.ؤؾخاط مدايغ.ؤ.
ومدايغ.ب .وعجبت ؤؾخاط ب ٌٛالىٓغ ًٖ مؿاولُاتهم ؤلاصاعٍت.
.2.1.2اإلاجا ٫الجٛغافي :حُٛي الضعاؾت اإلاُضاهُت الجامٗاث اإلاىظىصة بىالًت ٢ؿىُُىت ،واإلامشلت في ظامٗت ٢ؿىُُىت01
.ؤلازىة مىخىعي ،ظامٗت ٢ؿىُُتٖ.02بض الخمُض مهغي ،ظامٗت ٢ؿىُُت 03وظامٗت ألامحر ٖبض ال٣اصع للٗلىم ؤلاؾالمُت.
.3.1.2اإلاجا ٫الؼمجي :وٍ٣هض بظل ٪الى٢ذ التي اؾخٛغ٢ذ ُٞه الضعاؾت بضاءا مً جدضًض الُٗىت ونىال بلى جهمُم اؾخماعة
الاؾخبُان الخجغٍبي مغوعا بخدُ٨مها وججغٍبها وجىػَ٘ وسختها الجهاثُت ٖلى الُٗىت الٟٗلُت لؤلؾاجظة الجامُٗحن اإلاؿخجىبحن،
واؾترظإ اؾخماعاث الاؾخبُان الجهاثُت وجٟغَٛها بلى ٚاًت الاهتهاء مً جدلُل الىخاثج اإلادهلت ٖجها وجم طل ٪بضاءا مً 03ماي
َ. 2014ظا و٢ض جمذ الضعاؾت الىٓغٍت باإلاىاػاة م٘ بظغاءاث الضعاؾت اإلاُضاهُت ،ابخضاءا مً مىا٣ٞت
 2013بلى ٚاًت/05/29
اإلاجلـ الٗلمي إلاىيىٕ الضعاؾت.
.2.2اإلاجخم٘ ال٨لي للضعاؾتً :خمشل اإلاجخم٘ ال٨لي للضعاؾت في ألاؾاجظة الجامُٗحن اإلاىخمحن بلى ظامٗاث والًت ٢ؿىُُىت،
والظًً ًضعؾىن بها بغجب مسخلٟت ،و٢ض جم ازخُاع َظٍ الٟئت مً اإلاجخم٘ ألا٧اصًمي هٓغا لُبُٗت مماعؾاتهم البدشُت
والخٗلُمُت .وَم الٟئت ألا٦ثر اخخُاظا للخىانل م٘ الجامُٗحن آلازغًٍ لخُُ٣م ومغاظٗت ؤٖمالهم الٗلمُت ؾىاء ٢بل وكغَا
ؤو بٗض اليكغ .وبالخالي ٞهي الىسبت التي حك٩ل ؤ٦ثر ال٩لُت الخُٟت م٣اعهت بالٟئاث ألازغي اإلا٩ىهت للمجخم٘ ألا٧اصًمي.والجضو٫
:2014
الخالي ًىضر اإلاجخم٘ ال٨لي لؤلؾاجظة الجامُٗحن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت اإلاضعوؾت .بخهاثُاث/02/28

أستاذ مس.ب

أستاذ مس.أ

أستاذ مح.ب

استاذ مح.أ

أستاذ

%17.00
%18.81

%12.00
%10.55

%41.62

الك٩ل ع٢م :01اإلاجخم٘ ال٨لي للضعاؾت
 .3.2جدضًض ُٖىت الضعاؾت:مً الهٗب ٖلى ؤي باخض بظغاء صعاؾت قاملت ل٩ل ظمُ٘ ٖىانغ اإلاجخم٘ ال٨لي بن ٧ان ًٟى١
ٖضص ؤٞغاصٍ ؤ٦ثر مً ؤلٞ ٠غصا ،ألن الباخض جد٨مه ٖضة ٖىامل ٧الٗىامل اإلااصًت والبكغٍت و٦ظا اعجباَه بٟترة ػمىُت مُٗىت
لخ٨ملت صعاؾخه1.ومً زم ٞةن مٗٓم الضعاؾاث والبدىر ج٨خٟي بُٗىت ًمشل اإلاجخم٘ اإلاضعوؽ ؤي ظؼء مً ال٩ل .وهٓغا لخىػٕ
مجخم٘ صعاؾدىا بلى ألاؾاجظة الجامُٗحن اإلاىخمحن بلى الجامٗاث ألاعبٗت بىالًت ٢ؿىُُىت ،ؾىاء مً خُض ٖضصَم اإلاخٟاوث
بحن ظامٗت ؤو ؤزغي ،ؤو مً خُض الغجب الٗلمُت و٦ظا مً خُض الخسههاث اإلاىيىُٖت٣ٞ.ض اعجإًىا بلى ج٣ؿُم مجخم٘
الضعاؾت بلى َب٣اث مخجاوؿت ب٩ل ظامٗت مضعوؾت ٖلى خضا ،وَى ما ؾُم٨ىىا مً بظغاء مٗالجت مىٟغصة ل٩ل ظؼء ؤو
) )1مصطفى ،رحبي علياف ،عثماف ،زلمد عنيم،مناىج وأساليب البحث العلمي :النظرية والتطبيق .عماف :دار صفاء،2000 ،ص.137
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َب٣ت اهُال٢ا مً اإلاىُل٣اث واإلاُُٗاث اإلاخٗل٣ت بها .م٘ الٗمل ٖلى ؤن ً٩ىن جمشُل ٧ل ٞئت ؤو َب٣ت في الُٗىت بىٟـ وؿبت
جىاظضَا في اإلاجخم٘ ألانلي للضعاؾت خُض خضصها مٗامل الغ ٘ٞاإلامشل بيؿبت : 10ل٩ل َب٣ت وَظا ما ًىاؾب مجخمٗىا ألانلي
1
ًخدضص باإلائاث وآلاال ٝلظا َب٣ىا ال٣اٖضة التي مٟاصَا :بطا ٧ان اإلاجخم٘ ال٨لي ؤ٦ثر مً مئت ٞةن ُٖيخه ًمشل بيؿبت 10%
،لظا ٢مىا بخىػَ٘ ٖضص مً الاؾخماعاث بك٩ل ًدىاؾب م٘ َظٍ اليؿبت ٖلى ٧ل ؤؾخاط ظامعي ًضعؽ بجامٗاث والًت
٢ؿىُُىت والهض ٝمً طل ٪مٗغٞت بن ٧اهىا ً٣ىمىن بٗملُت البدض الٗلمي باإلياٞت بلى وُْٟت جضعَؿهم بالجامٗت .وٖلُه
ُٖىت ٖضص ألاؾاجظة الجامُٗحن هي ُٖىت ٖكىاثُت َبُ٣ت جد٨مُت" والتي حٗجي ج٣ؿُم مجخم٘ الضعاؾت ألانلي بلى َب٣اث ؤو
ٞئاث مُٗىت و٣ٞا إلاُٗاع مٗحن قغٍ ؤن ٌٗض َظا اإلاُٗاع مً ٖىانغ ؤو مخٛحراث الضعاؾت الهامت،وبٗض طلً ٪خم ازخُاع ُٖىت
مً ٧ل ٞئت ؤو َب٣ت بك٩ل ٖكىاجي وبك٩ل ًدىاؾب وحجم جل ٪الٟئت في مجخم٘ الضعاؾت ألانلي"  .وؤ٢ض ؤٞغػث ٖملُت
جىػَ٘ الاؾخماعة ٖلى َظٍ الٟئت ٖلى الىخاثج الخالُت:
الجامٗاث

اإلاجخم٘ اليؿبت الاؾخماعاث
ال٨لي اإلائىٍت اإلاىػٖت

اليؿبت

الاؾخماعاث
اإلاؿترحٗت

اإلائىٍت

حامٗت ٢ؿىُُىت
 . 01الازىة مىخىعي

1614

58.16

162

%10.03

152

09.42

152

حامٗت ٢ؿىُُىت
ٖ .02بض الخمُض
مهغي

541

19.50

54

%09.98

50

09.24

50

09.24

حامٗت ٢ؿىُُىت 03

374

13.48

37

%09.89

33

08.82

33

08.82

حامٗت ألامحر ٖبض
ال٣اصع للٗلىم
ؤلاؾالمُت

246

08.86

25

%10.16

25

10.16

25

10.16

اإلاجمىٕ

2775

100

278

10.01

260

09.36

260

09.36

اإلائىٍت

اليؿبت

اليؿبت

الاؾخماعاث
اإلاٗخمضة

اإلائىٍت
09.42

الجضو ٫ع٢م :03الُٗىت الٟٗلُت لألؾاجظة الجامُٗحن اإلاؿخجىبحن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت
ًخطر مً زال ٫الُ٣م واليؿب بالجضو ٫ع٢م 03بإن الُٗىت الٟٗلُت لؤلؾاجظة الجامُٗحن اإلاؿخجىبحن بجامٗاث والًت
 %10.01مً
 %09.36مً اإلاجمىٕ ال٨لي لهظٍ الٟئت ،بط ٢مىا بخىػَ٘ 278اؾخماعة اؾخبُان ؤي ما ًمشل
٢ؿىُُىت جمشل بـ:
) )1أجنرس ،موريس ترمجة صحراكم ،بوزيد ،بوشرؼ ،كماؿ ،سبعوف ،سعيد
ط(02.منقحة) .اازائر :دار القصبة للنشر،2004 ،ص.319

 .منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية  :تدريبات عملية .

) )2عبيدات ،زلمد؛ أبونصار،زلمد؛ ميبضٌن ،عقلة ،منهجية البحث العلمي :القواعد والمراحل والتطبيقات .ااامعة األردنية :كلية االقتصاد.1999،
ص.91
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مجمىٕ اإلاجخم٘ ال٨لي للضعاؾت وجم اؾترظإ 260اؾخماعة الاؾخبُان و٢ض جم الاٖخماص ٖلحها ٧لها إلًٟائها بكغوٍ ؤلاظابت ٖلى
مٗٓم ألاؾئلت ؤي ما ًمشل بيؿبت.% 09.36
والجضاو ٫الخالُت جىضر وؿبت جىػَ٘ ُٖىت الضعاؾت م٣اعهت باإلاجخم٘ ال٨لي للضعاؾت ب٩ل ظامٗت مضعوؾت ٖلى خضا بدؿب
٧لُاتها ومٗاَضَا.
٧لُاث ومٗاهض حامٗت
٢ؿىُُىت  .01الازىة مىخىعي

الٗضص

اليؿبت

ُٖىت ٖضص ألاؾاجظة

٧لُت الٗلىم الض٣ُ٢ت

413

25.59

41

٧لُت ٖلىم الُبُٗت والخُاة

290

17.97

29

مٗهض الخٛظًت

79

04.89

08

٧لُت ٖلىم ألاعى

88

05.45

09

٧لُت آصاب واللٛاث

279

17.29

28

٧لُت الخ٣ى١

167

10.35

17

٧لُت ٖلىم الخ٨ىىلىحُا

298

18.46

30

اإلاجمىٕ ال٨لي م٘ اليؿبت

1614

100

162

الجضو ٫ع٢مً :04ىضر وؿبت جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت بجامٗت ٢ؿىُُىت .01ؤلازىة مىخىعي
ٌٗبر الجضو ٫ع٢مٖ 04لى ُُٟ٦ت جىػَ٘ ٖضص اؾخماعاث الاؾخبُان ووؿب اؾخجابت ُٖىت الضعاؾت ب٩لُاث ومٗاَض ظامٗت
٢ؿىُُىت . 01الازىة مىخىعي لالؾخماعاث اإلاىػٖت ،بط ًخطر بإن ٧لُت الٗلىم الض٣ُ٢ت ال٩لُت وػٖذ بها ؤ٦ثر اؾخماعة
 ِ٣ٞ %04.89مً اإلاجمىٕ
 .%25.59في خحن سجل مٗهض الخٛظًت ألا٢ل جمشُال مً ُٖىت الضعاؾت بيؿبت
الاؾخبُان بيؿبت
ال٨لي .ول٣ض جم اؾدبٗاص10اؾخماعة اؾخبُان ( 04مً ٧لُت الٗلىم الُبُٗت والخُاة و 06مً ٧لُت الخ٣ى )١لٗضم ؤلاظابت ًٖ
مٗٓم ألاؾئلت اإلاىظىصة باالؾخبُان.

٧لُاث ومٗاهض حامٗت ٢ؿىُُىت ٖ .02بض الخمُض
مهغي

الٗضص ال٨لي

اليؿبت

ُٖىت ٖضص ألاؾاجظة

٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت

141

26.06

14
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٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر

183

33.83

18

٧لُت الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت للمٗلىماث والاجها٫

97

17.93

10

٧لُت ٖلم الىٟـ وٖلىم التربُت

70

12.94

07

مٗهض ٖلم اإلا٨خباث والخىزُ٤

31

05.73

03

مٗهض ٖلىم وج٣ىُاث اليكاَاث البضهُت

19

03.51

02

اإلاجمىٕ م٘ اليؿبت اإلائىٍت

541

100

54

الجضو ٫ع٢مً :05ىضر وؿبت جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت بجامٗت ٢ؿىُُىتٖ 02بض الخمُض مهغي
ًمشل الجضو ٫الؿابٖ ٤ضص ووؿب اؾخجابت ٧ل ال٩لُاث واإلاٗاَض الخابٗت لجامٗت ٢ؿىُُىتٖ .02بض الخمُض مهغي
لالؾخماعاث اإلاىػٖت بط جم اؾدبٗاص 04اؾخماعة اؾخبُان مً ٧لُت الٗلىم الاوؿاهُت والاظخماُٖت لٗضم ؤلاظابت ًٖ مٗٓم
ألاؾئلت اإلاىظىصة باالؾخبُان وَٗض مٗهض ٖلىم وج٣ىُاث اليكاَاث البضهُت اإلاٗهض ألا٢ل جمشُال في ُٖىت الضعاؾت بيؿبت
 ِ٣ٞ %03.51مً اإلاجمىٕ ال٨لي ألٞغاص َظٍ الجامٗت .في خحن حٗض ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر ال٩لُت
 % 33.83باإلاجخم٘ ال٨لي للضعاؾت بؿبب اؾخجابتها لالؾخماعاث اإلاىػٖت.
ألا٦ثر جمشُال مً ُٖىت الضعاؾت بيؿبت
٧لُاث ومٗاهض حامٗت ٢ؿىُُىت 03

الٗضص ال٨لي

اليؿبت

ُٖىت ٖضص ألاؾاجظة

٧لُت الهىضؾت اإلاٗماعٍت والخٗمحر

191

51.07

19

٧لُت الٗلىم الؿُاؾُت

47

12.57

05

٧لُت ٖلىم ؤلاٖالم والاجها٫

34

09.09

03

٧لُت هىضؾت الُغاث ٤الهُضالهُت

54

14.44

05

مٗهض حؿُحر الخ٣ىُاث الخًغٍت

44

11.76

04

٧لُت الٟىىن والث٣اٞت

04

01.07

01

اإلاجمىٕ م٘ اليؿبت اإلائىٍت

374

100

37

الجضو ٫ع٢مً :06ىضر وؿبت جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت بجامٗت ٢ؿىُُىت03
جٟؿغ اإلاُُٗاث بالجضو ٫ؤٖالٍ ٖلى ٖضص ووؿب ُُٟ٦ت جىػَ٘ اؾخماعة الاؾخبُان واؾخجابت ُٖىت الضعاؾت ب٩لُاث ومٗاَض
ظامٗت ٢ؿىُُىت 03لها ،بط ًخطر مً بإن ٧لُت الهىضؾت اإلاٗماعٍت والخٗمحر الٟئت ألا٦ثر جمشُال في ُٖىت الضعاؾت بيؿبت
%01.07
 % 51.07باإلاجخم٘ ال٨لي للضعاؾت.في خحن حٗض ٧لُت الٟىىن والش٣اٞت الٟئت ألا٢ل جمشُال مً ُٖىت الضعاؾت بيؿبت
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 ِ٣ٞبؿبب يٗ ٠اؾخجابتها لالؾخماعاث اإلاىػٖت هٓغا ل٣لت ٖضصَا .ول٣ض جم اؾدبٗاص 04اؾخماعة اؾخبُان مىػٖت ب٩لُت
الهىضؾت اإلاٗماعٍت والخٗمحر هٓغا لٗضم ؤلاظابت ًٖ مٗٓم ألاؾئلت اإلاىظىصة باالؾخبُان.
٧لُاث حامٗت ألامحر ٖبض ال٣اصع للٗلىم
ؤلاؾالمُت

الٗضص

اليؿبت

ُٖىت ٖضص
ألاؾاجظة

٧لُت آلاصاب والخًاعة ؤلاؾالمُت

60

24.40

06

٧لُت الكغَٗت والا٢خهاص

77

31.30

08

٧لُت ؤنى ٫الضًً

109

44.30

11

اإلاجمىٕ م٘ اليؿبت اإلائىٍت

246

100

25

الجضو ٫ع٢مً :07ىضر وؿبت جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت بجامٗت ألامحر ٖبض ال٣اصع للٗلىم ؤلاؾالمُت
جىضر اإلاُُٗاث بالجضو ٫ع٢مٖ 07ضص ووؿب اؾخماعاث الاؾخبُان اإلاىػٖت لُٗىت الضعاؾت بال٩لُاث الشالزت الخابٗت بجامٗت
ألامحر ٖبض ال٣اصع للٗلىم الاؾالمُت ومضي اؾخجابتها لالؾخماعاث اإلاىػٖت ،بط حٗض ٧لُت آلاصاب والخًاعة الاؾالمُت الٟئت
 ِ٣ٞ % 24.40مً اإلاجمىٕ ال٨لي .في خحن سجلذ ٧لُت ؤنى ٫الضًً الٟئت ألا٦ثر جمشُال في اؾخجابت
ألا٢ل جمشُال بيؿبت
 %44.30مً اإلاجخم٘ ال٨لي بؿبب ٦ثرة ٖضص ؤؾاجظتها الجامُٗحن.
الاؾخماعاث اإلاىػٖت بها بيؿبت
 .4.2هخاثج الضعاؾت:ل٣ض خاولىا مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت ؤلاإلاام بإ٦بر ٢ضع مم ً٨مً الجىاهب اإلادُُت بمىيىٕ ال٩لُت الخُٟت
وصوع ألاؾاجظة الجامُٗحن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت في جُٟٗل مهاصعَا زانت ؤزىاء جىاظضَم ٖبر الىٍب وحٗاوجهم ٖلمُا
للبدض ًٖ اإلاٗلىماث الال٨تروهُت ومُاب٣تها بالٟغيُاث اإلاىيىٖت.
 .1.4.2هخاثج الضعاؾت ٖلى يىء الٟغيُاث :مً زال ٫الىخاثج اإلادهلت ٖلحها مً الضعاؾت اإلاُضاهُتً ،مٖ ً٨غى هخاثج
الٟغيُاث الشالر ومٗغٞت مضي جد٧ ٤٣ل مجها اهُال٢ا مما جملُه هخاثج اإلااقغاث الخانت ب٩ل ٞغيُت ٖلى خضا.
ؤ .هدُجت الٟغيُت ألاولى:والتي ٧ان مٟاصَا "ؤن ألاؾاجظة الجامُٗحن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت ًخٟاٖلىن م٘ ٧ل اإلاجاالث
والًٟاءاث التي جدُدها مىاٞظ ال٩لُت الخُٟت ؤزىاء الاجها ٫الٗلمي م٘ ػمالئهم"  ،وجخمشل ماقغاتها ووؿبها ُٞما ًلي:
 ظل ألاؾاجظة الجامُٗحن ًًٟلىن اؾخسضام الاجها ٫الٗلمي ٚحر الغؾمي مىػاة م٘ الاجها ٫الٗلمي الغؾمي وطل ٪بيؿبت
.%61.54
 %13.85مً ألاؾاجظة  ِ٣ٞمً ًغون ؤن وؾاثل الاجها ٫الٗلمي الغؾمي ب٩ل ؤهىاٖه جد ٤٣الخٛظًت الٗ٨ؿُت
 بيؿبت
ٖ٨ـ وؾاثل الاجها ٫الٗلمي ٚحر الغؾمي وؤهىاٖه.
 % 81.1مً ألاؾاجظة بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت ًًٟلىن الاجها ٫الٗلمي ٚحر الغؾمي .وٍىْٟىن اإلاٗلىماث
 بن بيؿبت5
التي ًخدهلىن ٖبر وؾاثله في مكاعَٗهم البدشُت ومماعؾاتهم الاجهالُت.
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٦ ما جا٦ض هخاثج ؤن بلى ظاهب وكاٍ البدض ًٖ اإلاٗلىماث مً ؤظل نُاٚت ؾاا ٫البدض ؤو الخهىٖ ٫لى عصوص ٗٞل
بسهىم البدىر اإلاىجؼة مازغاٞ ،ةن ألاؾاجظة الجامُٗحن ٌؿخسضمىن وؾاثل الاجها ٫الٗلمي ٚحر الغؾمي ٦ظل ٪مً
ؤظل جدضًض قغ٧ائهم في مجا ٫البدىر اإلاؿخ٣بلُت ومىا٦بت مجاالث ؤبداثهم وحؿهُل الا٦دكاٞاث وجدضًض الخاظت مً
اإلاٗلىماث ،خُض ؤجهم مً زالَ ٫ظا الخٗاون ٌك٩لىن مجمىٖاث بدشُت جيؿُٞ ٤ما بُجهم ًم ً٨هُلٖ ٤لحها بمجام٘ ال٩لُت
الخُٟت.
 وٍغي بيؿبت % 85مً اإلاجخم٘ البدثي ؤن اإلادُِ الٗلمي بالجامٗت الجؼاثغٍت الُىم ال ٌصج٘ وال ًدٟؼ ٖلى الخىانل بحن
 %88.46للخٗاون
الؼمالء ألاؾاجظة ؤو لخٗامل مٗهم ب٩ل ز٣ت ،وٖلى الغٚم مً ٧ل َظٍ الهٗىباث َم ٖلى اؾخٗضاص بيؿبت
البدثي والخىانل م٘ بًٗهم البٌٗ ألظل البدض ًٖ اإلاٗلىماث الٗلمُت زانت م٘ ْهىع قب٨ت الىٍب التي ؾهلذ ٖملُت
الخىانل بُجهم ومً مسخل ٠الجيؿُاث مهما ٧اهذ الٓغو ٝوٖضم الاؾدؿالم للىا ٘٢اإلاغٍغ.ومً زال ٫اإلااقغاث واليؿب
التي جم ط٦غَا هجض بإن الٟغيُت ألاولى للضعاؾت مد٣٣ت بيؿبت.%66
ب .هدُجت الٟغيُت الثاهُت:والتي جىو ٖلى ؤن "ألاؾاجظة الجامُٗىن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت ًمُلىن بلى جًُٟل الاجها٫
الٗلمي ؤلال٨ترووي ٚحر الغؾمي ؤ٦ثر مً الاجها ٫الٗلمي ؤلال٨ترووي الغؾمي ٖىض بدثهم ًٖ اإلاٗلىماث ؤلال٨تروهُت".
.%71.96
 اهٟخاح اإلاجخم٘ البدثي ٖلى ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث وجد٨م مٗٓمهم ٞحها بُغٍ٣ت ظُضة بيؿبت
 %76.92مً اإلاجخم٘ البدثي لخُٛحر ؾلىُ٦اتهم ومماعؾاتهم الاجهالُت وطل ٪بالخىظه هدى التراؾل
 اؾخٗضاص بيؿبت
ؤلال٨ترووي ٚحر الغؾمي ُٞما بُجهم ؤزىاء الخٗاون م٘ بًٗهم ٖلى ٖملُت البدض ًٖ اإلاٗلىماث ؤلال٨تروهُت.
ٖ %54.23لى مٟهىم ال٩لُت الخُٟت وخهغ اإلاهُلر ٖلى ؤهه ٌٗجي الاجها ٫الٗلمي ٚحر
 بَالٕ اإلاجخم٘ البدثي بيؿبت
ً %39.23ضٖ ٫لى وٖحهم ألَمُت ؤق٩الها وزانت مهاصع ال٩لُت الخُٟت الال٨تروهُت لخُٟٗل الاجها ٫الٗلمي م٘
الغؾمي
بًٗهم البٌٗ وحصجُ٘ الٗمل الجماعي ُٞما بُجهم ألظل الخىُ٣ب ًٖ اإلاٗلىماث الٗلمُت الال٨تروهُت.
 %65مً اإلاجخم٘ البدثي ًغون ؤن صوعَم في جُٟٗل ال٩لُت الخُٟت واظب وؤمغ ؤؾاسخي ٖلحهم ؤزىاء الخٗاون ُٞما بُجهم
للبدض ًٖ اإلاٗلىماث ؤلال٨تروهُت.
٦ ما جشبذ الىخاثج ؤن اإلاجخم٘ البدثي ٖلى اجها ٫بؼمالئهم الٗلمُحن ؾىاء ٧اهىا صازل الىًَ ؤو زاعط الىًَ وٍدىا٢كىن
مٗهم في الٗضًض مً اإلاىايُ٘ الٗلمُت.
%37.31
 اإلاجخم٘ البدثي ٌٗخمض ٖلى للبرًض ؤلال٨ترووي بيؿبت ،%100وقب٩اث الخىانل الاظخماعي اإلاهىُت  Linked Inبيؿبت
وقب٨ت الخىانل الٟاٌؿبى ٥بيؿبت..% 20وٚحرَا مً الىؾاثل واإلاهاصع ٚحر الغؾمُت اإلاىظىصة ٖبر الىٍب التي حؿاَم في
 % 94.23وال٨خب بيؿبت
جُٟٗل الاجها ٫بحن ػمالئهم ألاؾاجظة والباخشحن وجم٨جهم مً ه٣ل وجدىٍل اإلالٟاث ُٞما بُجهم بيؿبت
.%66.53
 % 92.69ؤو جدىٍل م٣االث ٖلمُت بيؿبت
٦ ما جا٦ض اإلااقغاث والُ٣م ؤن اإلاجخم٘ البدثي له ٨ٞغة خى ٫مٟهىم اإلاسخبراث الخٗاوهُت بيؿبت %58.84وفي خالت ؤجاخذ
 %53.47مجهم ٖلى اؾخٗضاص الهًمام للٗمل ٖلى مؿخىي َظٍ اإلاسابغ الخٗاوهُت ألظل جد٤ُ٣
لهم الٟغنت ٞةن بيؿبت
الخٗاون ُٞما بُجهم للبدض ًٖ اإلاٗلىماث الال٨تروهُت ٖبر الىٍب وؤًًا حؿاَم في جُٟٗل مهاصع ال٩لُت الخُٟت ؤلال٨تروهُت
.%64.95
إلاا لها مً زهاثو واهُال٢ا مً اإلااقغاث والُ٣م اإلا٣ضمت هجض بإن الٟغيُت الثاهُت للضعاؾت مد٣٣ت بيؿبت
ج .هدُجت الٟغيُت الثالثت:والتي جمذ نُاٚتها ٖلى الىدى "ًخجاوب ألاؾاجظة الجامُٗىن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىتم٘
ؤق٩ا ٫ال٩لُت الخُٟت الال٨تروهُت مً زال ٫جإزغَم بكب٨ت الىٍب".
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 %41.16مً ألاؾاجظة ٚحر مُلٗحن ٖلى مٟهىم اإلاسخبراث الخٗاوهُت وال ألَمُتها في جد٤ُ٣
 جشبذ الُ٣م اليؿبُت ؤن بيؿبت
%15.39
وجُٟٗل البدض الخٗاووي بحن الباخشحن مً مسخل ٠الجيؿُاث ألظل البدض ًٖ اإلاٗلىماث ٖبر الىٍب ( بدُض بيؿبت
 % 25.77لم ًجُبىها) ٦ما جا٦ض الىخاثج واإلااقغاث ؤن ٖلى الغٚم مً
مً ُٖىت الضعاؾت لِـ لهم ٨ٞغة خى ٫اإلاىيىٕ وبيؿبت
 %06.53مجهم
 %58.84مً ألاؾاجظة لهم ٨ٞغة ًٖ مىيىٕ اإلاسخبراث الخٗاوهُت و٢ضمىا لىا حٗغٍ ٠لها بال ؤن بيؿبت
ؤن بيؿبت
ال ًغوجها حؿاَم في جُٟٗل مهاصع ال٩لُت الخُٟت الال٨تروهُت زال ٫بدثهم ًٖ اإلاٗلىماث الال٨تروهُت وَم لِؿىا ٖلى
%01.54
ٚ %03.85حر مؿخٗضًً وبيؿبت
اؾخٗضاص لالهًمام لهظا الىىٕ مً اإلاسخبراث في خالت ؤجُدذ لهم الٟغنت ( بط بيؿبت
لم ًجُبىا ).
 يٗ ٠جىاظض اإلادخىي باللٛت الٗغبُت ٖبر الىٍب وايُغاع ألاؾاجظة وزانت ٞئت اإلاؿاٖضًً مجهم البدض ًٖ اإلاٗلىماث
الال٨تروهُت باللٛاث ألاظىبُت التي ال ًخد٨مىن ٞحها بُغٍ٣ت ظُضة ،بط ٌٗخمضون في ٖملُت البدض الٗلمُت بضعظت ٦بحرة ظضا
%21.15وبالخالي
ٖلى اللٛت الٟغوؿُت بيؿبت %35زم اللٛت الٗغبُت بيؿبت %25واللٛت الاهجلحزًت بضعظت مخىؾُت بيؿبت
ألاؾاجظة الجامُٗحن الجؼاثغٍحن بهٟت ٖامت وؤؾاجظة ظامٗاث والًت ٢ؿىُُىت زانت ال ًؼالىن بُٗضًً ٧ل البٗض للخىظه
هدى الخٗاون الٗلمي صولُا زانت وؤن اللٛت الاهجلحزًت حٗض اللٛت الغثِؿُت لليكغ والبدض ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي.
٦ ما جا٦ض الُ٣م واإلااقغاث ؤن ألاؾاجظة بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت لهم ٖال٢اث ٖلمُت واؾٗت ال ٖلى اإلاؿخىي الىَجى ؤو
الا٢لمي ؤو الضولي بال ؤن بيؿبت %100ال ًخٟاٖلىن مٗهم ببك٩ل م٨ش ٠بؿؿب الٗ٣باث الخ٨ىىلىظُا ؤو ٦ثرة اوكٛاالتهم
الٗلمُت ؤو اإلاكا٧ل الصخُت والىٟؿُت زال ٫اعجباَهم بك٨ت الىٍب.
 % 23.84لم ًُٟضوها بخ٣ضًم عؤحهم خى ٫جٟٗلحهم للىٓام ال٩لُت الخُٟت زالٖ ٫ملُت بدثهم ًٖ
 وجبرػ اإلاُُٗاث ؤن بيؿبت
اإلاٗلىماث الال٨تروهُت باٖخباعَم باخشحن ومبدىزحن ٖجهم.
 بن بيؿبت % 100مً ألاؾاجظة الجامُٗحن ًا٦ضون ؤن الٛغى مً بدثهم ًٖ اإلاٗلىماث ؤلال٨تروهُت في هٓام ال٩لُت الخُٟت
َى ألظل جىمُت وحٛظًت بدىثهم الٗلمُت وال للخإؾِـ ال٩لُت الخُٟت الال٨تروهُت ؤو يغوعة اإلاسخبراث الخٗاوهُت ،ألن اإلادُِ
اإلانهي بالجؼاثغي ال ًؼا ٫بُٗضا ٧ل البٗض لالٖترا ٝؤو حصجُ٘ ٖلى وظىص َظٍ الُغ ١وال٣ىىاث الخضًشت التي حؿاَم في جُٟٗل
الاجها ٫الٗلمي بحن ألاؾاجظة الجامُٗحن.
 عٚم ؤن ألاؾاجظة ًخٗاملىن م٘ اإلاٗلىماث الال٨تروهُت ٚحر الغؾمُت وَظا ببدثهم ٖلحها زال ٫جىاظضَم ٖبر الىٍب ،بال ؤن
 %64.61مجهم ًغون ُ٢مت اإلاٗلىماث ؤلال٨تروهُت ٚحر الغؾمُت ال جًاهي ُ٢مت اإلاٗلىمت الىعُ٢ت وٍم ً٨جهيُٟها مً
بيؿبت
اإلاؿخىٍاث ألاصوى وَظا ما جا٦ضٍ اإلااقغاث.
٦ ما حكحر الىخاثج ؤًًا ؤن ٖلى الغٚم مً ألاؾاجظة ًًٟلىن اليكغ بالضوعٍاث الٗلمُت الال٨تروهُت بىىٖها بال ؤن بيؿبت
 %26.73مجهم  ِ٣ٞمً ًدبظ ٨ٞغة اليكغ بالضوعٍاث الال٨تروهُت اإلاجاهُت.
 %13.46مً ألاؾاجظة ٖلى ؤن ٖىهغ الظاجُت جلٗب صوعا ٦بحرا في اهخ٣اء البدىر الٗلمُت ليكغ باإلاجالث
 جإُ٦ض بيؿبت
 %04.62مً ألاؾاجظة ًٞل الخُاص
الٗلمُت بالضوعٍاث ؤلال٨تروهُت وؤن اللجىت الخدُ٨م مجغص واظهت ال ٚحر،و ؤًًا بيؿبت
وٖضم ببضاء عؤًه خىَ ٫ظا اإلاىيىٕ.
 % 25.38مً مجمل ألاؾاجظة ٚحر مُلٗحن ٖلى مٟهىم الىنى ٫الخغ وٖلى الغٚم مً ؤن
٦ ما جشبذ الىخاثج ؤن بيؿبت
 %74.62مجهم مُلٗحن ٖلى مٟهىمه بال ؤجهم ٚحر ٖاإلاحن بمباصعاث وال آلُاث جُٟٗله ولِؿىا ٖلى وعي بإَمُخه في الىٟاط
بيؿبت
الخغ للمٗلىماث الٗلمُت الال٨تروهُت ٖبر الىٍب.
 يٗ ٠الاهخاط ال٨ٟغي لؤلؾاجظة الجامٗحن باإلاهاصع الال٨تروهُت ٚحر الغؾمُت.
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ٖ ضم وعي ألاؾاجظة بإَمُت اإلاؿخىصٖاث الغ٢مُت في البدض ًٖ اإلاهاصع ؤلال٨تروهُت ٚحر الغؾمُت وصوعَا في جُٟٗل
البدض الخٗاووي ُٞما بُجهم .بط بيؿبت  %100مً اإلاجخم٘ البدثي ًغ ٌٞبًضإ بدىثهم الٗلمُت ٢بل وكغَا باألعقُٟاث
اإلاٟخىخت.
 % 11.54وؿبت ألاؾاجظة الظًً ًغًٞىن الٗمل الخٗاووي ألظل البدض ًٖ اإلاٗىماث الٗلمُت الال٨تروهُت ٖبر
٦ ما جمشل
الىٍب .وؤًًا بيؿبت % 85مً اإلاجخم٘ البدثي ًغي ؤن اإلادُِ الٗلمي بالجامٗت الجؼاثغٍت الُىم ال ٌصج٘ وال ًدٟؼ ٖلى
الخىانل بحن الؼمالء ألاؾاجظة ؤو لخٗامل مٗهم ب٩ل ز٣ت وَظا جا٦ضٍ اإلااقغاث والُ٣م والضلُل ٖلى َظا ع ٌٞبيؿبت%15
مً ألاؾاجظة ج٣ضًم ا٢تراخاث لخُٟٗل وجد ٤ُ٣الخٗاون البدثي بحن ألاؾاجظة الجامُٗحن بالجؼاثغ.
٦ ما جشبذ الُ٣م بؿىت مئت باإلائت مً اإلاجخم٘ البدثي ًا٦ض ٖلى وظىص الٗضًض مً الهٗىباث التي حُٗ٣هم زال ٫البدض
ًٖ اإلاٗلىماث الال٨تروهُت صازل هٓام ال٩لُت الخُٟت.
 جا٦ض َظٍ اليؿبت واإلااقغاث ؤن مجمىٖت ٦بحرة مً ألاؾاجظة الجامُٗحن ظاَلحن إلاىيىٕ مهاصع اإلاٗلىماث ؤلال٨تروهُت
ٚحر الغؾمُت وؤَمُت الخهىٖ ٫لحها ًٖ َغٍ ٤مباصعاث الىنى ٫الخغ ألجهم ٌٗضون مً اإلاجخم٘ الٗلمي وألا٧اصًمي لظا ٖلحهم
مىا٦بت ؤَم الخُىعاث والغَاهاث التي جىاظه البدض الٗلمي ب ٌٛالىٓغ ًٖ جسههاتهم الٗلمُت وَى ما ًضٕ بلى يغوعة
بظ ٫مجهىص ٦بحرة مً َغ ٝوػاعة الخٗلُم الٗالي الجؼاثغٍت في جدؿِـ وجىُٖت ٧ل الٟاٖلحن في مُضان البدض الٗلمي وٖلى
عؤؾهم ألاؾاجظة الجامُٗحن بإَمُت َظا اإلاىيىٕ ألظل بىاء هٓام زٟي بدثي وٖلمي مخ٩امل بةم٩اهه ججاوػ ظل الٗ٣باث التي
جدى ٫صون جُىٍغ الاجها ٫الٗلمي بحن ألاؾاجظة والباخشحن .وبالخالي ٞةن الٟغيُت الثالثت للضعاؾت خؿب اإلااقغاث والُ٣م
.%31.61
اإلا٣ضمت ٞهي ٚحر مد٣٣ت بيؿبت
 وبالخالي ٞةن الٟغيُت الٗامت :والتي مٟاصَا " جخجلى َبُٗت ال٩لُت الخُٟت بحن ألاؾاجظة الجامُٗحن بجامٗاث والًت
٢ؿىُُىت جدذ جإزحراث البِئت الاٞترايُت وجُىعاث الىٍب ٖىض البدض ًٖ اإلاٗلىمت الال٨تروهُت٢ ".ض جد٣٣ذ بيؿبت
.%54.18
 .2.4.2الىخاثج الٗامت للضعاؾت :اهُال٢ا مً وا ٘٢الضعاؾت اإلاُضاهُت التي ٖكىاَا جىنلىا بلى ما ًلي:
 ًًٟل ألاؾاجظة بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت اؾخسضام الاجها ٫الٗلمي بىىُٖه (الغؾمي وٚحر الغؾمي) بال ؤن ًًٟلىنبضعظت ٦بحرة ظضا الاجها ٫الٗلمي ال٨خابي وبضعظت مخىؾُت الاجها ٫الٗلمي الكٟهي.
 بن ظل ألاؾاجظة بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت خؿب ٧ل ظامٗت ٖلى خضا ٌؿخٛلىن اإلاٗلىماث الٗلمُت التي ًخدهلىن ٖلحهاٖبر وؾاثل الاجها ٫الٗلمي ال٨خابي في اهجاػ مكاعَٗهم البدشُت اإلاؿخ٣بلُت وٍىْٟىجها زال ٫مىا٢كتهم م٘ الؼمالء٦ .ما ٌٗض
ال٨خاب اإلاهضع ألاو ٫في جدهُل مٗلىماتهم الٗلمُت زم اإلاىؾىٖاث واإلاٗاظم ،الضوعٍاث الٗلمُت وؤزحرا الغؾاثل الجامُٗت
خؿب صعظت ألاَمُت باليؿبت لهم ٦ما ً٣غئجها باللٛاث الشالر اللٛت الٗغبُت،اللٛت الٟغوؿُت واللٛت الاهجلحزًت.
 ٖلى الغٚم مً ؤن ألاؾاجظة بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت ًًٟلىن اؾخسضام الاجها ٫الكٟىي بضعظت مخىؾُت بال ؤن بيؿبت % 81.15مجهم ًىْٟىن اإلاٗلىماث الٗلمُت
 % 18.85مجهم ال ٌؿخٛلىن اإلاٗلىماث الٗلمُت اإلاؿخ٣اة مً زال٢ ٫ىىاجه ،ؤما بيؿبت
التي ٌؿخ٣ىجها مً مسغظاث اإلااجمغاث الٗلمُت ووؾاثل الاجها ٫الخضًشت والىضواث واإلادايغاث الٗلمُت وألاًام الضعاؾُت
بضعظت ٦بحرة ظضا باالؾخٟاصة مجها في اؾدشماع اإلاٗغٞت وجُٟٗل مماعؾاتهم الاجهالُت م٘ ػمالئهم الباخشحن والٗلماء مً
مسخل ٠الجيؿُاث واهجاػ مكاعَٗهم الٗلمُت البدشُت٦ .ما ًا٦ض ألاؾاجظة بيؿبت مئت باإلائت ؤن مً ٖغاُ٢ل وؾاثل الاجها٫
الٗلمي الكٟهي ٖضم الاٖترا ٝباألٖما ٫ال٨ٟغٍت اإلاخىنل ٖبر ٢ىىاجه م٘ بم٩اهُت ج٨غاعٍت اإلاٗلىماث ٖلى مؿخىي وؾاثله
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باإلياٞت بلى ُٚاب ال٣ىاهحن ال٨ٟغٍت التي جدمي َظٍ ؤلابضاٖاث وألا٩ٞاع ال٨ٟغٍت للباخشحن مما ٌؿاَم في جد ٤ُ٣الؿغ٢ت
الٗلمُت.
 -بيؿبت % 85مً اإلاجخم٘ البدثي ً٣غ ٖلى ؤن زال ٫مماعؾاتهم الاجهالُت الٗلمُت بحن ػمالئهم الباخشحن جىاظههم الٗضًضمً الهٗىباث ٗ٦ضم ج٣بل الى٣ض ب٩ل عوح ٖلمُت وؾىء الاؾخمإ للباخشحن واخخ٩اع اإلاٗلىماث بُجهم..الخ .مما ٌؿخىظب
حٛحر همِ الاجها ٫الٗلمي ُٞما بُجهم زانت م٘ ْهىع البِئت الغ٢مُت والخىؾ٘ ال٨بحر في اؾخسضام الاهترهذ بحن ألاؾاجظة م٘
ػمالئهم ؾىاء صازل الىًَ ؤو ٖاإلاُا الظي ؾِؿاَم في جُىع البدض الٗلمي وؾغٖت جباص ٫اإلاٗلىماث وٞخذ اإلاجا ٫ؤ٦ثر
للباخشحن لئلبضإ ال٨ٟغي و٦ظا الخم٨حن مً الىنى ٫للميكىعاث الٗلمُت وحٗمُم هخاثجها واؾدشماع َظٍ اإلاهاصع الال٨تروهُت
مً َغ ٝألاؾاجظة الجامُٗحن للبدض ًٖ اإلاٗلىماث الال٨تروهُت والٗمل ٖلى جُٟٗل الخٗاون البدثي اإلاشمغ بحن ػمالئهم
الباخشحن مً مسخل ٠الجيؿُاث.
 ظل ألاؾاجظة ًخد٨مىن باالهترهذ بُغٍ٣ت ظُضة وٍلجىن لها بك٩ل مىخٓم ،وخؿب عؤحهم اإلادُِ اإلانهي ال ًخذ لهم ٞغنتالىلىط لخضمت الاهترهذ بضعظت ٦بحرة ظضا مما ٌؿخلؼم اؾخسضام الاهترهذ باإلاجز ٫وم٣اهي الاهترهذ بك٩ل م٨ش ٠ظضا.
ؤن ألاؾاجظة ًخىانلىن بضعظت ٖالُت ظضا م٘ ألاؾاجظة الؼمالء زاعط الجامٗت التي ًضعؾىن بها واإلاخىاظضًً بجامٗاث صازلالىًَ و٦ظا م٘ ؤؾاجظة وباخشحن زاعط الىًَ ؾىاء ٧اهىا باخشحن ٖغب ؤو ؤظاهب باإلياٞت بلى الىاقغًٍ للمجالث الٗلمُت
اإلاخسههت ومً اإلاىايُ٘ التي ًدىا٢كىن ٞحها آزغ بنضاعاث اإلاجالث الٗلمُت وؤَم اإلا٣االث التي ؾخهضع بإٖضاص اإلاجالث
الٗلمُت طاث الخسههاث اإلاكتر٦ت آزغ مؿخجضاث اإلالخُ٣اث والىضواث واإلااجمغاث الٗلمُت التي ؾخ٣ام ؤو التي ؤُ٢مذ جباص٫
وحكاَغ ألا٩ٞاع خى ٫آزغ اإلاؿخجضاث الٗلمُت في الخسهو.
 بن الاجها ٫الٗلمي ٚحر الغؾمي الظي ًدضر بحن ألاؾاجظة الجامُٗحن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت ٦ىمِ مً ؤهماٍ الاجها٫الٗلمي والظي ًُلٖ ٤لُه بمهُلر الجامٗت ؤو ال٩لُت الخُٟت  Collége Invisibleؤًٞل وؤص ١مً الاجها ٫الٗلمي ٚحر
عؾمي بدُض ًم ً٨إلاجمىٖت مً ألاؾاجظة الجامُٗحن زال ٫اجهاالتهم الٗلمُت ٚحر الغؾمُت ؤن ًيكئىا مجام٘ زُٟت َضٞها
ألاؾمى جباص ٫اإلاٗلىماث ومىا٢كت ألا٩ٞاع واإلاىايُ٘ الٗلمُت والبدض ًٖ اإلاٗلىماث الال٨تروهُت في مجا ٫اَخماماتهم
وجسههاتهم الٗلمُت وؤن صوع ألاؾخاط الجامعي في جُٟٗلها ؤمغ واظب وؤؾاسخي ٖلُه باٖخباعٍ باخشا ومبدىزا ٖىه ً٨مً الٟغ١
بحن ال٩لُت الخُٟت وبحن الجامٗت الخُ٣ُ٣ت ؤن ألاولى مبضؤَا الخىانل الٗلمي ٚحر الغؾمي مً زال ٫ظل ال٣ىىاث الاجهالُت
ٚحر الغؾمُت ؾىاء في البِئت ال٨الؾُُ٨ت ؤو ؤلال٨تروهُت .ؤما الشاهُت حٗخمض ٖلى مبضؤ الخىانل الغؾمي الظي له ٢ىاهِىه
ومباصثه.
 خؿب عؤي ألاؾاجظة الجامُٗحن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت لل٩لُت الخُٟت ممحزاث ٖضًضة ؤبغػَا:*جدُذ اإلاجا ٫للى٣اقاث زاعط ألاَغ الغؾمُت وٍ٩ىن بضعظت طاث ٟ٦اءة وٗٞالُت.
* الً٣اء ٖلى الخىاظؼ الؼمىُت والجٛغاُٞت زانت م٘ ْهىع ال٣ىىاث الاجهالُت ٚحر الغؾمُت ؤلال٨تروهُت (مهاصع ال٩لُت
الخُٟت الال٨تروهُت).
*جُٟٗل اإلاجام٘ الخُٟت لؤلؾاجظة الجامُٗحن زانت م٘ ْهىع ٢ىىاث الاجها ٫الٗلمي ؤلال٨ترووي ٚحر الغؾمي ٦إصواث
الخىانل الاظخماعي الال٨ترووي.
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* حٗض ؤق٩ا ٫ال٩لُت الخُٟت بمشابت ع٦حزة ؤؾاؾُت لخد ٤ُ٣الخٛظًت الٗ٨ؿُت لؤلؾاجظة والباخشحن في مجا ٫بدثهم
الٗلمي،وؤًًا حؿاَم في الخٗغٍ ٠بالهىٍت ال٨ٟغٍت للباخشحن والٗلماء ؤو الظًً لِـ لهم َىٍت ٨ٞغٍت بٗض ؤي ألاؾاجظة الجضص
باإلاجخمٗاث الٗلمُت وطل ٪مً زال ٫مضي الاٖخماص ٖلحهم في الاؾدكهاصاث اإلاغظُٗت ،ؤو بزباث ظضاعتهم الٗلمُت ؤزىاء
مىا٢كاتهم الٗلمُت باإلااجمغاث والىضواث الٗلمُت.
 ٦ما ٌٗخمض ألاؾاجظة بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت ٖلى الاجها ٫الٗلمي الال٨ترووي زانت ٖلى مهاصعٍ الال٨تروهُت ٚحرالغؾمُت اإلاىظىصة بالبِئت الغ٢مُت ٦إٖما ٫اإلااجمغاث وم٣االث ما٢بل الُب٘٦ ،ما ٌؿخٛلىن مهاصع ال٩لُت الخُٟت
الال٨تروهُت (اإلامشلت في البرًض ؤلال٨ترووي،الكب٩اث الاظخماُٖت الخىانلُت واإلاهىُت ،مجمىٖاث الى٣اقً اإلاضوهاث ومىهاث
الخٗلُم الال٨ترووي،مدغ٧اث البدض الخٗاوهُت وبغمجُاث الىٍ٩ي لل٨خابت الجماُٖت) بما لالجها ٫م٘ بًٗهم البٌٗ إلاىا٢كت
ؤٖمالهم الٗلمُت وبهجاػ مكاعَٗهم البدشُت،ؤو ألظل الخٗاون م٘ بًٗهم للبدض ًٖ اإلاٗلىماث الٗلمُت الال٨تروهُت ٖبر
الىٍب ٦ما ٌٗخمضون ؤًًا ٖلى مدغ٧اث البدض وألاصلت والبىاباث وٞهاعؽ اإلا٨خباث.
 بن َبُٗت الخسهو الٗلمي والغجبت الٗلمُت َما اللظان ًدضصان هىٕ اللٛت التي ًبدض ؤو ً٣غؤ بها ألاؾاجظة الجامُٗحن ًٖاإلاٗلىماث الال٨تروهُت ؤي باللٛت الٗغبُت ؤو بلٛاث ؤظىبُت ؤزغي ،وٖمىما مٗٓم ألاؾاجظة ًبدشىن باللٛت الٟغوؿُت هٓغا ألن
٧ل مٗاملتها جخم باللٛت الٟغوؿُت بٗض اللٛت الٗغبُت زم اللٛت الاهجلحزًت .ولهم ٖال٢اث ٖلمُت واؾٗت ال ٖلى اإلاؿخىي الىَجي
ؤو ؤلا٢لُمي ؤو الضولي بال ؤجهم ًىٓغون بلى ُ٢مت اإلاٗلىماث الال٨تروهُت في هٓام ال٩لُت الخُٟت طاث مؿخىي ؤصوى وؤًًا
اإلادُِ الجامعي الجؼاثغي ال ٌصج٘ لخُٟٗل َظا ألاؾلىب.
 ٦ما ج٣غ ُٖىت الضعاؾت ؤجهم ًًٟلىن اليكغ بالضوعٍاث الال٨تروهُت بىىٖحها اإلاهم الضوعٍت الال٨تروهُت التي جهضع بك٩لصوعي وفي ؤ٢غب و٢ذ٦ ،ما ًا٦ضون ٖلى ال٣اثمحن ٖلى جُُ٣م اإلا٣االث الٗلمُت ٖلى مؿخىي َظا الىىٕ مً الضوعٍاث الٗلمُت
ًُ٣مىجها بُغٍ٣ت مىيىُٖت ظضا.
 بن ألاؾاجظة ٖلى بَالٕ بأزغ اإلاؿخجضاث الخانلت في مجا ٫ؤػمت الاجها ٫الٗلمي وحٛحر همُه زانت م٘ ْهىع الىٍب0.2مما ؤصي بلى بغوػ ما ٌؿمى بمٟهىم الىنى ٫الخغ واإلاسخبراث الخٗاوهُت وألاعقُٟاث اإلاٟخىخت وؤَمُتهم في البدض ًٖ
اإلاٗلىماث الٗلمُت ؤلال٨تروهُت و٦ظا في جُٟٗل مهاصع ال٩لُت الخُٟت الال٨تروهُت زال ٫اإلاماعؾاث الاجهالُت بحن الٗلماء
والباخشحن مً مسخل ٠الجيؿُاث .ل٨جهم لِؿىا ٖلى صعاًت بالخٟانُل اإلاخٗل٣ت باإلاباصعاث الضاٖمت لهظٍ اإلاهُلخاث وال
آللُاث جٟٗلحها والاؾخٟاصة مجها وال ًؼا ٫ألاؾخاط الجامعي الجؼاثغي ٚحر واعي بإَمُت َظٍ اإلاىايُ٘ والضلُل ٖلى طل ٪عًٞهم
إلًضإ ؤٖمالهم الٗلمُت ٢بل وكغَا ٖلى مؿخىي مؿخىصٕ ع٢مي زام بهم.
_ بن الخسهو الٗلمي والغجبت الٗلمُت لهما جإزحر ٦بحرة ظضا في اإلاماعؾاث الاجهالُت بحن ألاؾاجظة الجامُٗحن ؾىاء مً
هاخُت الىؾاثل الاجهالُت اإلاٗخمضة مً َغٞهم ؤو ُٞما ًسو اٖخماصَم ٖلى مهاصع ال٩لُت الخُٟت الال٨تروهُت للخىانل
ُٞما بُجهم .ؤو همِ الاجها ٫الٗلمي وصوعٍ في جُٟٗل وجد ٤ُ٣الٗمل البدثي الخٗاووي اإلاشمغ بحن الباخشحن .هبرػٍ في الجضو٫
الخالي:
الغجب الٗلمُت
الٟغو ١مً هاخُت

ألاؾاجظة اإلاؿاٖضًً

ألاؾاجظة اإلادايغًٍ

ؤؾخاط

 .1وؾاثل الاجها ٫الٗلمي

ٌٗخمضون ٖلى الىؾاثل

الىؾاثل اإلا٨خىبت ؤوال بيؿبت

ؤوال الىؾاثل اإلا٨خىبت بيؿبت
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ٖ .2ضم جىُْ ٠اإلاٗلىماث
اإلاؿخ٣اة مً وؾاثل الاجها٫
الكٟىي اهٓغ للك٩ل ع٢م 20
 .3وحىص نٗىباث لالجها ٫م٘
ػمالئهم ٖلمُا
 .4صعحت الخد٨م في الاهترهذ

 .5ألاما ً٦التي الًلجىن لها
لالعجباٍ بكب٨ت الىٍب

 .6وحهت هٓغهم خى ٫وؾاثل
الاجها ٫الٗلمي الال٨ترووي ٚحر
الغؾمي وصعوها في ٖملُت البدث
ًٖ اإلاٗلىماث الال٨تروهُت وجباصلها
ُٞما بُجهم ٖبر الىٍب
 .7وحهت هٓغهم خى ٫صوعهم في
جُٟٗل ال٩لُت الخُٟت الال٨تروهُت
زال ٫البدث ًٖ اإلاٗلىماث
الال٨تروهُت
 .8وؿبت ألاؾاجظة الظًً
الً٣ىمىن بخدىٍل اإلاهاصع
الىزاثُ٣ت
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الكٟىٍت بيؿبت%34.24
زم الىؾاثل اإلا٨خىبت
بيؿبت%31.15 :
ال ًىُْٟىن اإلاٗلىماث
اإلاؿخ٣اة مً الىؾاثل
الكٟىٍت بيؿبت %02.69
 % 13.46ؤ٢غث بٗضم
وحىص نٗىباث
 %61.92ما بحن حُض
وحُضا حضا وبيؿبت
 % 03.47ما بحن مبخضت
ومخىؾِ
 % 63.46ال ًلجىن
لالهترهذ باإلا٩اجب
الجامُٗت
زم مسابغ البدث بيؿبت
 %55.77وم٣اهي الاهترهذ
بيؿبت %01.92
ً %55.38غونها حؿاٖض
في طل٪
وبيؿبت ً % 10غون
الٗ٨ـ

 %18.84ال ًلجىن لالهترهذ
باإلا٩اجب الجامُٗت
زم مسابغ البدث بيؿبت
 %08.08وم٣اهي الاهترهذ
بيؿبت %01.92

ال ًلجىن لالهترهذ
بم٣اهي الاهترهذ بيؿبت %05
واإلا٩اجب الجامُٗت بيؿبت %0.38

ً %18.08غونها حؿاٖض في
طل٪
وبيؿبت ً % 06.92غون
الٗ٨ـ

ً %06.16غونها ال حؿاٖض في طل٪
وبيؿبت ً % 03.46غون الٗ٨ـ

%65
ًا٦ضون ٖلى ؤهه ٖمل
واحب وؤؾاسخي ٖلحهم

%25
ًغون الٗمل ٖلى جٟٗلحها ٖمل
بزخُاعي

ً %09.62غوهه ٖمل ٚحر بلؼامي

 % 19.22ال ًدىلىن الغؾاثل
الجامُٗت و %01.92اإلا٣االث
الٗلمُت ألؾخاط ما

 % 07.77ال ًدىلىن ال٨خب
و %01.15اإلا٣االث الٗلمُت ألؾخاط
ما

لُى٨ضبن بيؿبت  % 18.07زم
الؿ٩اًب بيؿبت % 09.61
واإلاضوهاث بيؿبت  %7.30زم
الٟاٌؿبى ٥بيؿبت %01.92
وؤزحرا مجمىٖاث الى٣اف
بيؿبت %00.76

لُى٨ضبن بيؿبت  % 06.15زم
الؿ٩اًب بيؿبت  % 02.31واإلاضوهاث
ومجمىٖاث الى٣اف بيؿبت
 %01.15زم الٟاٌؿبى ٥بيؿبت
%00.77

 ِ٣ٞ % 17.69مً مىٓم

 ِ٣ٞ % 08.08مً مىٓم

 % 06.93ال ًدىلىن
الغؾاثل الجامُٗت
و %04.23اإلا٣االث
الٗلمُت ألؾخاط ما
الٟاٌؿببى ٥بيؿبت
 .9وؿبت ولىحهم ألق٩ا ٫ال٩لُت
 % 17.31زم لُى٨ضبن
الخُٟت الال٨تروهُت ؤزىاء بدثهم ًٖ
بيؿبت  %13.08وجىٍتر
اإلاٗلىماث الال٨تروهُت ٖبر الىٍب
بيؿبت  ، %10ؾ٩اًب
بيؿبت ،% 05.38
مجمىٖاث الى٣اف
بيؿبت %04.61
واإلاضوهاث بيؿبت %0.39
 ِ٣ٞ % 09.61مً مىٓم
 .10وؿبت اهًمامهم للمجام٘

 %22.31زم الىؾاثل
الكٟىٍت بيؿبت %02.69

 %6.92وزاهُا الىؾاثل الكٟىٍت
بيؿبت %2.60

ال ًىُْٟىن اإلاٗلىماث
اإلاؿخ٣اة مً الىؾاثل
الكٟىٍت بيؿبت %09.62
 % 00.77ؤ٢غث بٗضم وحىص
نٗىباث
 %14.44ما بحن مبخضت
ومخىؾِ وبيؿبت  %11.16ما
بحن حُض وحُض حضا

ال ًىُْٟىن اإلاٗلىماث اإلاؿخ٣اة مً
الىؾاثل الكٟىٍت بيؿبت %06.54
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 % 00.77ؤ٢غث بٗضم وحىص
نٗىباث
 %05.38ما بحن مبخضت ومخىؾِ
وبيؿبت  %04.23ما بحن حُض وحُض
حضا
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الخُٟت الضولُت
 .11وحهت هٓغهم خى ٫ألاؾالُب
التي ًجب ؤن ًدبٗىها لخُٟٗل
ال٩لُت الخُٟت

 .12عؤيهم خى ٫لجىت الخدُ٨م
للم٣االث الٗلمُت الال٨تروهُت

 .13لٛت البدث ًٖ اإلاٗلىماث
الال٨تروهُت ٖبر الىٍب

 .14الالىخاحاث ال٨ٟغٍت لهم ٖبر
الىٍب

ً % 53.08ا٦ضون ٖلى
يغوعة الجم٘ بحن
الخإلُ ٠واليكغ
الال٨تروهُت الجماعي م٘
الاؾخٟاصة مً بدىر
ػمالئهم
 % 51.92مىيىُٖت
وبيؿبت  %13.46مجهم
ًا٦ضون ٖلى ؤنها طاجُت
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 %15.77لم ًبضوا عؤيهم

 %04.61لم ًبضوا عؤيهم

 % 21.94مىيىُٖت وبيؿبت
 %03.08مجهم ًٞلىا الخُاص
وٖضم الاحابت

 % 08.08مىيىُٖت وبيؿبت
 %01.54مجهم ًٞل الخُاص وٖضم
الا
الاحابت
بضعحت ٦بحرة حضا اللٛخحن
الٟغوؿُتوالهجلحزًت زم اللٛت
الٗغبُت زم بلٛاث ؤزغي

بضعحت ٦بحرة حضا اللٛت
بضعحت ٦بحرة حضا اللٛت
الٟغوؿُت وبضعحت مخىؾُت
الٗغبُت زم الٟغوؿُت
اللٛت الاهجلحزًت والٗغبُت زم
والاهجلحزًت ل ً٨بضعحت
بلٛاث ؤزغي
يُٟٗت حضا
اليكغ ٖلى مؿخىي مىا٘٢
اليكغ ٖلى مؿخىي مىا٘٢
الجامٗت  ،وكغ م٣االث ٖلمُت
قب٨ت الخىانل
واٖما ٫ماجمغاث م٘ ألاصلت
الاحخماعي بضعحت ٦بحرة
حضا زم ؤٖما ٫اإلااجمغاث واإلاُبىٖاث وؤزحر اليكغ ٖلى
مؿخىي مىا ٘٢قب٨ت
الٗلمُت وم٣االث ٖلمُت
الخىانل الاحخماعي
بالضوعٍاث اإلاجاهُت

اليكغ ٖلى مؿخىي مىا ٘٢الجامٗت
 ،وكغ م٣االث ٖلمُت واٖما٫
ماجمغاث م٘ ألاصلت والمَبىٖاث
وؤًًا اليكغ ٖلى مؿخىي مىهاث
الخٗلُم الال٨ترووي وؤزحرا اليكغ
ٖلى مؿخىي مىا ٘٢قب٨ت الخىانل
الاحخماعي

الجضو ٫ع٢م :08صاعؾت م٣اعهت بحن ألاؾاجظة الجامُٗحن خؿب عجبهم الٗلمُت.
 .5.2ا٢تراخاث الضعاؾتٖ :لى يىء الىخاثج اإلاخىنل بلحهاٞ ،ةن ا٢تراخاث الضعاؾت جمشل في الى٣اٍ الخالُت:
يغوعة جُٟٗل اإلاكاع٦ت إلهخاط اإلاٗغٞت ال٨ٟغٍت بحن ألاؾاجظة الجامُٗحن (الخإلُ ٠الجماعي) وجىُٖتهم في الابخٗاص ًٖ
الخسهو (الخإلُ ٠الٟغصي) الظي ًخجه هدى بىاء عظاٌٗ ٫غٞىن ٧ل شخيء مً ما الشخيءُٞ ،جٗلهم ًدؿىن صوما بالٗؼلت ًٖ
الباخشحن آلازغًٍ ،لظي وظب ٖلى وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي الجؼاثغٍت الخ٨ٟحر في ٖ٣ض الٗضًض مً الل٣اءاث
واإلااجمغاث الٗلمُت إلزغاط الباخض اإلاخسهو مً الٗؼلت وطل ٪مً زال ٫اإلاىا٢كاث اإلاىٓمت التي جخم ٖملُت الاجها٫
وجباص ٫وج٣اؾم اإلاٗغٞت بحن الباخشحن.
يغوعة جىٞحر الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخضًشت وزانت الاهترهذ باإلادُِ اإلانهي (الجامٗت ) لؤلؾاجظة الجامُٗحن التي جم٨جهم
مً جد ٤ُ٣الخىانل ُٞما بُجهم مً مسخل ٠الجيؿُاث ٖبر الٗالم ،باإلياٞت بلى جدىٍل وجدمُل مهاصع اإلاٗلىماث الٗلمُت.
الٗمل ٖلى جُىٍغ وحصجُ٘ اإلاباصعاث والجهىص الغامُت بلى جضعٍب وجدٟحز ألاؾاجظة الجامُٗحن الظًً ًمشلىن اإلاجخم٘
ألا٧اصًمي ٖلى اؾخٗما ٫وؾاثل الاجها ٫الٗلمي ؤلال٨ترووي ٚحر الغؾمي (مهاصع ال٩لُت الخُٟت ؤلال٨تروهُت) إلاا لها مً صوع
ٗٞا ٫في جُٟٗل وجد ٤ُ٣البدض الخٗاووي في بهخاط وبض اإلاٗلىماث الٗلمُت بحن الباخشحن.
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وفي هٟـ الؿُاٖ ،١لى ألاؾاجظة الجامُٗحن جُٟٗل التراؾل الال٨ترووي ُٞما بُجهم الظي ًدٞ ٤٣ىعٍت جىا٢ل اإلاٗلىماث
وجباصلها ٖبر الٗالم ومً مسخل ٠الجيؿُاث ،لظا وظب ٖلحهم الاٖخماص ٖلى ؤصواث الخىانل الاظخماعي ٦خهمُم بىاباث
مٗلىماجُت ظامُٗت،بوكاء مىهاث بدشُت حٗاوهُت ،مضوهاث بل٨تروهُت ،قب٩اث الخىانل الٟاٌؿبى... ٥الخ.
ٖلى وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي الجؼاثغٍت بٖاصة الىٓغ في حُٛحر َغ ١ؤصواث البدض اإلاٗخمضة خالُا مً َغٝ
ألاؾاجظة الجامُٗحن للىٟاط بلى اإلاٗلىماث الٗلمُت والخ٣ىُت ،وَظا بخىظحههم للىٟاط الخغ واإلاٟخىح للمٗلىماث الٗلمُت والخ٣ىُت
مما ًلؼم ٖلحها ج٩ىًٍ ألاؾاجظة الجامُٗحن ٖلى اؾخسضام ألاعقُٟاث اإلاٟخىخت والضوعٍاث الال٨تروهُت اإلاجاهُت وجدٟحزَم ٖلى
بزغاءَا مً زال ٫وكغ ؤٖمالهم الٗلمُت اإلاُبىٖت وما ٢بل الُب٘ ٖلى مؿخىاٍ.
وفي الؿُا ١طاجه ٌؿخلؼم ٖلى الىػاعة جىٞحر ظمُ٘ اإلا٣ىماث اإلااصًت واإلاالُت وال٣اهىهُت التي حصج٘ ألاؾاجظة الجامُٗحن ٖلى
اؾخسضام والاؾخٟاصة مً بض وبهخاط بدىثها ٖلى مؿخىي مهاصع اإلاٗلىماث الخغة واإلاٟخىخت بضون جغصص.
الٗمل ٖلى بوكاء مؿخىصٕ ع٢مي ماؾسخي مىخضة ًجم٘ ظمُ٘ الاهخاظاث ال٨ٟغٍت اإلايكىعة وٚحر ميكىعة الخانت
باألؾاجظة الجامٗحن الظًً ًضعؾىن بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت ٩٦ل ،وَظا ٌؿاَم في جد ٤ُ٣الخىانل ُٞما بُجهم وحٗمل ٖلى
مٗغٞت آزغ اإلاؿخجضاث الٗلمُت باإلياٞت بلى ججىب اػصواظُت البدىر الٗلمُت اإلاىجؼة.
 الخض ألاؾاجظة الجامُٗحن للخىظه هدى الاهًمام للمسخبراث الخٗاوهُت (هاَُ ًٖ ٪اهًمامهم بمسابغ البدض) التي جمً٨
مً جُٟٗل الخىانل ُٞما بُجهم وحؿاٖض في ٚغؽ ألازال ١الىبُلت مما ًجٗلهم ًش٣ىن ؤ٦ثر في بًٗهم البٌٗ خى ٫اإلاٗلىماث
الٗلمُت التي ًخضاو لىجها والتي ؾُىْٟىجها بمكاعَٗهم الٗلمُت اإلاؿخ٣بلُت.
حٗؼٍؼ اليكغ الٗلمي وطل ٪الابخٗاص ًٖ الظاجُت ُٞما ًسو جدُ٨م اإلا٣االث الٗلمُت وٞخذ آلاٞا ١لليكغ ؤ٦ثر باإلاجالث
الٗلمُت الال٨تروهُت اإلاد٨مت.
ٖلى الضؾخىع الجؼاثغي ؤن ًً٘ مجمىٖت مً ال٣ىاهحن والبىىص التي جدمي خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت بالبِئت الاٞترايُت
وحصج٘ ألاؾخاط الجامعي ٖلى بهخاط ووكغ وبض ؤٖماله ال٨ٟغٍت اإلايكىعة وٚحر اإلايكىعة ٖبر الىٍب صون زى.ٝ
 الٗمل ٖلى جُبُ ٤هخاثج البدىر الٗلمُت وزانت اإلاخٗل٣ت بيخاثج البدىر الٗلمُت اإلاُضاهُت الخانت بالضولت الجؼاثغٍت ال
وكغَا  ِ٣ٞؤو مجغص اإلاكاع٦ت بها بةخضي اإلااجمغاث الٗلمُت زم جب٣ى خبِؿت م٨خب الٗمل وبهما وظب ٖلى وػاعة الخٗلُم
الٗالي والبدض الٗلمي حُٗحن لجىت جغا٢ب البدىر الٗلمُت التي هي بهضص بهخاظها وؤن جُل٘ ٖلى هخاثج البدىر اإلاىجؼة وج٠٣
ٖلى الا٢تراخاث اإلاؿخسلهت مً الضعاؾت ومداولت ججؿُضَا ٖلى ؤعى الىا.٘٢
يغوعة ابخٗاص مضعاء اإلاسابغ البدشُت ٖلى مماعؾت البحرو٢غاَُت يض ألاؾاجظة الجامُٗحن وزانت الجضص مجهم ،وٞخذ
اإلاجا ٫لؤلؾاجظة الجامُٗحن في خغٍت ازخُاع مسبر البدض الظي ًغٍضون الاهًمام له ،ألن مٗٓم ألاؾاجظة الجامُٗحن عًٞىا
ؤلاظابت ًٖ الؿاا ٫الخام بمسبر البدض اإلاىًم له مما ظٗلىا هدظَ ٝظا الؿاا ،٫والؿبب في طل ٪ؤجهم ؤنبدىا ٌٗملىن
ٖلى بزباث َىٍتهم ال٨ٟغٍت باالٖخماص ٖلى ؤهٟؿهم وال ًغٍضون الٗمل جدذ ؤي يٛىَاث ؤو مكا٧ل ٢ض حُٗ ٤مؿاعَم الٗلمي
ألن ما ًالخٔ في آلاوهت ألازحرة مسابغ البدض ؤنبدذ بمشابت خاظؼ لهم ولِـ ٦ضٖم وؤن مضعاء اإلاسبر جىاؾىا الهض ٝالىبُل
الظي جإؾـ مسبر البدض ألظله واإلامشل في جُٟٗل الخىانل بحن الباخشحن والدصجُ٘ ٖلى بهخاط البدىر الٗلمُت بخىٞحر ظى
مالثم (الخمىٍل اإلااصي وجىٞحر له الخجهحزاث) ٌؿاٖض ٖلى اليكغ الٗلمي وخ٣ُ٣ت ألامغ مسابغ البدض بىالًت ٢ؿىُُىت ال
حصج٘ ٖلى َظا.
بن الىٓام الىَجي للخىزُٖ ٤لى الخِ  Sndlطو ؤَمُت ٦بحرة في مجا ٫البدض الٗلمي .وَٗض مكغوٕ ضخم لى اؾدشمغهاٍ في
الخٗغٍ ٠بمسغظاث مسابغ البدض وميكىعاث ألاؾخاط الجامعي الجؼاثغي بهٟت زانت ألامغ الظي ًم ً٨ؤن ًىٗ٨ـ بك٩ل
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بًجابي ٖلى ع ٘ٞعنُض اإلاغظُٗت الٗلمُت ،وُ٢مت الاؾدكهاصاث اإلاغظُٗت اإلاىْٟت في بدىر ألاؾاجظة والخض مً الؿغ٢اث
الٗلمُت.
زاجمت:
بن ال٩لُت الخُٟت بإق٩الها (ال٨الؾُُ٨ت والاٞترايُت) حٗض ق٨ال مً ؤق٩ا ٫الاجها ٫الٗلمي .التي حٗمل ٖلى جُٟٗل
الخىانل الٗلمي بحن ألاؾاجظة الجامُٗحن ٖىض بدثهم ًٖ اإلاٗلىماث الٗلمُت وزانت الال٨تروهُت مجها في الُ٣إ ٚحر
الغؾمي.والهض ٝالغثِسخي مً جإؾِؿها َى ظم٘ قمل ألاؾاجظة الجامُٗحن الظًً لهم هٟـ الاَخماماث الٗلمُت ب ٌٛالىٓغ
ًٖ ظيؿُاتهم،وجُٟٗل الخىانل الٗلمي بُجهم ً٩ىن ًٖ َغٍ ٤الاٖخماص ؤ٦ثر ٖلى وؾاثلها الاجهالُت ال٨الؾُُ٨ت
والال٨تروهُت.ومً ممحزاث ال٩لُت الخُٟت الخٗغٍ ٠بالهىٍت ال٨ٟغٍت ل٩ل ؤؾخاط مىًم لها (وزانت باليؿبت لؤلؾاجظة الجضص
الظًً لِـ لهم م٩اهت ٖلمُت بٗض باإلاجخم٘ الٗلمي) وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤الخٗغٍ ٠باالهخاط ال٨ٟغي اإلايكىع وٚحر اإلايكىع لهم ؤو
بىاؾُت الاؾدكهاصاث اإلاغظُٗت اإلاٗخمضة مً َغٞهم.
ًء
و٢ض ٦كٟذ صعاؾدىا َاجه اإلاُب٣ت ٖلى 260ؤؾخاطا ظامُٗا بجامٗاث والًت ٢ؿىُُىت ؤن الخسهو الٗلمي والغجبت الٗلمُت
لهما جإزحر ٦بحر ظضا في اإلاماعؾاث الاجهالُت بحن ألاؾاجظة الجامُٗحن ؾىاء مً هاخُت الىؾاثل الاجهالُت اإلاٗخمضة مً َغٞهم
ؤو ُٞما ًسو اٖخماصَم ٖلى ؤق٩ا ٫ال٩لُت الخُٟت (ال٨الؾُُ٨ت والال٨تروهُت) .ؤو في همِ الاجها ٫الٗلمي وصوعٍ في جُٟٗل
وجد ٤ُ٣الٗمل البدثي الخٗاووي اإلاشمغ بحن الباخشحن.
و٢ض زلهذ الضعاؾت ؤن بٞغاػاث الاهترهذ ٖلى الاجها ٫الٗلمي٧ ،ان لها ألازغ البال ٜفي جىظه ألاؾاجظة الجامُٗحن هدى
الاٖخماص ٖلى مهاصع ال٩لُت الخُٟت الال٨تروهُت وطل ٪باالٖخماص ؤ٦ثر ٖلى وؾاثل الاجها ٫الٗلمي الال٨ترووي ٚحر الغؾمي
ؤزىاء بدثهم ًٖ اإلاٗلىماث الال٨تروهُت.
وؤن ألاؾاجظة الجامُٗحن ٖلى بَالٕ بأزغ اإلاؿخجضاث الخانلت في مجا ٫ؤػمت الاجها ٫الٗلمي وحٛحر همُه زانت م٘ ْهىع
الىٍب 2.0مما ؤصي بلى بغوػ ما ٌؿمى بمٟهىم الىنى ٫الخغ واإلاسخبراث الخٗاوهُت وألاعقُٟاث اإلاٟخىخت وؤَمُتهم في البدض
ًٖ اإلاٗلىماث الٗلمُت ؤلال٨تروهُت .ل٨جهم لِؿىا ٖلى صعاًت بالخٟانُل اإلاخٗل٣ت باإلاباصعاث الضاٖمت لهظٍ اإلاهُلخاث وال
آللُاث جٟٗلحها والاؾخٟاصة مجها وال ًؼا ٫ألاؾخاط الجامعي الجؼاثغي ٚحر واعي بإَمُت َظٍ اإلاىايُ٘ والضلُل ٖلى طل ٪عًٞهم
إلًضإ ؤٖمالهم الٗلمُت ٢بل وكغَا ٖلى مؿخىي مؿخىصٕ ع٢مي زام بهم.
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ً
صوع الاٖالم في زضمت البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت:الجؼاثغ همىطحا
ؤ.هىعالضًً صخماع/حامٗت الجُاللي الُابـ،ؾُضي بلٗباؽ ؤ .ؾىؾً ؾ٩ي/جامٗت مدمض إلاحن صباٚحن،ؾُُ2٠

ملخو :
ٌٗخبر جُٟٗل صوع ؤلاٖالم في جىاوً٢ ٫اًا البِئت و الخىمُت اإلاؿخضامت اؾخجابت خخمُت للمك٨الث البُئُت اإلاخٟا٢مت جؼامىا
م٘ جىامي خغ٦ت الىعي البُئي ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ؤو اإلادلي لخضاع ٥اإلاساَغ اإلاسخلٟت اإلادض٢ت باإلوؿان ظغاء اؾخجزاٝ
البِئت ومىاعصٍ  ...بال ؤن َظا الضوع حٗتريه ال٨شحر مً الٗ٣باث ألامغ الظي ظٗل ؤلاٖالم البُئي ٢انغا ًٖ اخخىاء مىايُ٘
البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت بك٩ل ظضي.
جداو ٫الضعاؾت لدؿلُِ الًىء ٖلى مهام ومكا٧ل ؤلاٖالم البُئي في جىاوله لً٣اًا الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ وؾبل
جُٟٗل طل ٪الضوع .
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :ؤلاٖالم ،البِئت ،ؤلاٖالم البُئي ،الخىمُت اإلاؿخضامت ،الضوع.
م٣ضمت:
قهضث الؿىىاث ألازحرة اَخماما متزاًضا بالً٣اًا البُئُت مً َغ ٝاإلاجخم٘ الضولى  ،وَظا عاظ٘ لخٗغى ال٨غة الاعيُت
للٗضًض مً الخٛحراث في ؤهٓمتها البُئُت .مما ظٗل وظىص ؤلاوؿان ٖلحها مهضص بالخُغ .و٢ض جؼامً م٘ طل٣ٖ ٪ض ال٨شحر مً
اإلالخُ٣اث والىضواث الٗاإلاُت بُٛت َغح للمكا٧ل البُئُت والضٖىة الى وكغ الىعي البُئي بحن الجماَحر .
وَظا ال ًخإحى بال بخُٟٗل وججىُض آلُاث ؤزغي طاث ٟ٦اءة في الخإزحر ٖلى الجماَحر وحكُ٨ل طَىُاتهم وتهظًب ؾلىُ٦اتهم
ججاٍ البِئت مً بُجها وؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت .خؿب جىنُاث ال٨شحر مً اإلااجمغاث البُئُت واإلايكٛلحن بالخىمُت الظًً ؤظمٗىا
ٖلى ؤن الخىمُت الخُ٣ُ٣ت و اإلاؿخضامت هي التي ج٣ىم باالٖخماص اإلاخباص ٫بحن اإلاجهىصاث الخ٩ىمُت وألاَلُت  ،م٘ جإُ٦ض صوع
وؾاثل ؤلاٖالم في مؿاهضة َظٍ الجهىص.
ؤًً ً٨مً صوع ؤلاٖالم البُئي ججاه ًُ٢ت الخىمُت اإلاؿخضامت  ،وما مخُلباث جد٣ُ٣ه في الجؼاثغ؟.
اإلادىع ألاو:٫الخىمُت اإلاؿخضامت م٣اعبت جٓغٍت
ؤوال :الخىمُت اإلاؿخضامت مؿمى واخض ومٟاهُم مخٗضصة
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ا٦دؿب مهُلر الخىمُت اإلاؿخضامت اَخماما بالٛا  .بٗض ْهىع ج٣غٍغ لجىت" بغٍذ الهض"  .والظي نا ٙؤو ٫حٗغٍ ٠للخىمُت
اإلاؿخضامت ٖلى ؤجها الخىمُت التي جلبي الاخخُاظاث الخالُت الغاَىت صون اإلاؿاومت ٖلى ٢ضعة ألاظُا ٫اإلا٣بلت في جلبُت خاظاتهم(.)1
وَىا ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الخىمُت اإلاؿخضامت حٗاوي مً التزاخم الكضًض في الخٗغٍٟاث واإلاٗاويٞ،إنبدذ اإلاك٩لت لِؿذ
ُٚاب الخٗغٍ ٠و بهما في حٗضص وجىىٕ الخٗغٍٟاث،خُض ْهغ مجها ما جًمً ٖىانغ وقغوٍ َظٍ الخىمُت ومىا ما ؤقاع بلى
ؤبٗاصَا وزهاثهها.لظل٣ٞ ٪ض جًمً الخ٣غٍغ الهاصع ًٖ مٗهض اإلاىاعص الٗاإلاُت،خهغ ٖكغ حٗغٍٟاث واؾٗت الخضاو٫
للخىمُت اإلاؿخضامت٢ ،ض ٢ؿم الخ٣غٍغ َظٍ الخٗغٍٟاث بلى ؤعب٘ مجمىٖاث:ا٢خهاصًت  ،اظخماُٖت  ،بُئُت وج٨ىىلىظُت(.)2
ٗٞلى الهُٗض الا٢خهاصي:
حٗجي الخىمُت اإلاؿخضامت للضو ٫اإلاخ٣ضمت بظغاء ز ٌٟفي اؾتهال ٥الُا٢ت  ،واإلاىاعص ؤما باليؿبت للضو ٫اإلاسخلٟت ٞهي حٗجي
جىُْ ٠اإلاىاعص مً ؤظل ع ٘ٞمؿخىي اإلاِٗكت و الخض مً ال٣ٟغ.
وٖلى الهُٗض الاحخماعي وؤلاوؿاوي ٞ:ةجها حٗجي الؿعي مً ؤظل اؾخ٣غاع الىمى الؿ٩اوي وع ٘ٞمؿخىي الخضماث الصخُت
والخٗلُمُت زانت في الغٍ.٠
ؤما ٖلى الهُٗض البُئي :
ٞهي حٗجي خماًت اإلاىاعص الُبُُٗت والاؾخسضام ألامشل لؤلعاضخي الؼعاُٖت واإلاىاعص اإلااثُت.
و ٖلى الهُٗض الخ٨ىىلىجي:
ه٣ل اإلاجخم٘ بلى ٖهغ الهىاٖاث الىُٟٓت التي حؿخسضم ج٨ىىلىظُا مىٟٓت للبِئت جيخج الخض ألاصوى مً الٛاػاث اإلالىزت
والخابؿت للخغاعة والًاعة باألوػون  .وط٦غ ج٣غٍغ اإلاىاعص الُبُُٗت ؤن ال٣اؾم اإلاكتر ٥لهظٍ الخٗغٍٟاث والتي ؾب ٤ط٦غَا َى
ؤن الخىمُت ل٩ي ج٩ىن مؿخضامت ًجب ؤال جخجاَل الًٛىٍ البُئُت ،وؤال جاصي بلى صماع واؾخجزا ٝاإلاىاعص الُبُُٗت ٦ ،ما
ًجب ؤن جدضر جدى ٫ج٣ىُا لل٣اٖضة الهىاُٖت والخ٨ىىلىظُت الؿاثضة.
زاهُا  :مباصت الخىمُت اإلاؿخضامت:
ج٣ىم الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى مجمىٖت مباصت حك٩ل الغ٧اثؼ التي حؿدىض بلحها في جد ٤ُ٣بؾتراجُجُتها الهاصٞت بلى جىمُت عٞاَُت
ألاظُا ٫الخالُت صون اإلاؿاؽ ب٣ضعة ألاظُا ٫آلاجُت ٖلى جلبُت خاظُاتهم  ،و جخمشل ؤَم َظٍ اإلاباصت في:
ؤ -مبضؤ الاخخُاٍ :
ٖغ ٝال٣اهىن الضولي للبِئت مىظ الؿبُٗيُاث،جُىعا ملخىْا إلاؿاًغة مسخل ٠ألازُاع الجضًضة ٞ ،بٗضما ٧ان مجغص
٢اهىها ًخسظ ٖاصة في خاالث الاؾخعجا ٫إلاىاظهت ال٩ىاعر،صزل مغخلت ظضًضة بط ؤنبذ ٢اهىها مىظها ؤًًا هدى اإلاؿخ٣بل في
بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت و في َظا الؿُاْ ١هغ مبضؤ الخُُت و الظي بمىظبه ًجب ٖلى الضو ٫اجساط الخضابحر الالػمت
( )1اللعنة العادلية للبيئة ك التنمية  )،مستقبلنا المشترك  (:ترمجة زلمد كامل عارؼ  ،سلسلة عامل ادلعرفة  ،اجمللس الوطين للثقافة ك الفنوف ك اآلداب ،
الكويت  ،عدد  ، 142أكتوبر .1989

( )2زلمد صاحل الشيخ،اآلثار االقتصادية والمالية لتلوث البيئة و وسائل الحماية منها،ط،1مطبعة اإلشعاع الفنية،اإلسكندرية ، 2002 ،ص. 17
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الؾخضعا ٥جضَىع البِئت،ختى في خالت ُٚاب الُ٣حن الٗلمي ال٣اَ٘ خى ٫آلازاع الىاظمت ًٖ ألاوكُت اإلاؼم٘ الُ٣ام بها ،
ٞالًغع الظي ٌؿعى مبضؤ الاخخُاٍ بلى مى٘ و٢ىٖه َى يغع ٌؿخٗصخي ٖلى اإلاٗغٞت الٗلمُت اإلاخاخت ؤن جا٦ض و٢ىٖه ؤو جدضص
آزاعٍ و هخاثجه ٖلى البِئت بطا ما و،٘٢ؤي ؤن ً٩ىن َىاٖ ٥ضم وظىص ً٣حن ٖلمي ُٞما ًخٗل ٤بماَُت الًغع(.)1
وٍخه ٠مبضؤ الخُُت بمحزة الدؿبُ ٤والخى .٘٢وَى بظل ٪مىظه ٧لُا ؤو ظؼثُا هدى اإلاؿخ٣بل  ،واؾدىاصا للمُُٗاث الٗلمُت
الخالُت ًجب الٗمل ٢بل الخهىٖ ٫لى ؤي صلُل اخخما ٫جد ٤٣الًغع( .)2ومً الىاخُت ال٣اهىهُت ٞمبضؤ الاخخُاٍ مىهىم
ٖلُه يمً اإلابضؤ الخامـ ٖكغ مً بٖالن عٍى خى ٫البِئت والخىمُت والظي جخم ؤلاقاعة بلُه ُٞما ما بٗض يمً ؤٚلبُت
الاجٟاُ٢اث اإلاىٗ٢ت بمىاؾبت ،و بٗض اوٗ٣اص ماجمغ ألاعى وَى بظلٌُٗ ٪ي مٗجى ؤولي للمبضؤ ٖلى ؤهه ال ًدخج باالٞخ٣اع بلى
الُ٣حن الٗلمي٦ ،ؿبب لخإظُل اجساط جضابحر اخخُاَُت لخماًت البِئت(.)3
ب  -مبضؤ اإلاكاع٦تٖ :ىض الخهضي للمك٨الث البُئُت لبلض ما ،ج٩ىن ٞغم الىجاح ٢ىٍت بضعظت ٦بحرة ،بطا قاع ٥اإلاىاَىىن
اإلادلُىن ،ومشل َظٍ اإلاكاع٦ت ج٩ىن يغوعٍت لؤلؾباب آلاجُت(: )4
٢ضعة اإلاىاَىحن ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي ٖلى جدضًض ألاولىٍاث.ؤًٖاء الجماٖاث اإلادلُت ٌٗغٞىن خلىال مم٨ىت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي.ؤًٖاء الجماٖاث اإلادلُت ٌٗملىن ٚالبا ٖلى مغا٢بت مكاعَ٘ البِئتمكاع٦ت اإلاىاَىحن ًم ً٨ؤن حؿاٖض ٖلى بىاء ٢ىاٖض ظماَحرًت جاٍض الخُٛحر.
ج  -مبضؤ ؤلاصماج:
لم ً ً٨مً اإلاخٗاعٖ ٝلُه في الؿاب ٤اٖخماص الاٖخباعاث البُئُت و الاظخماُٖت ٦جؼء مً اإلاُُٗاث التي ًخم بىاء ٖلحها جهمُم
الخُِ الا٢خهاصًت ؤلاهماثُت ،بال اهه ؤنبذ مً الىاضر بإن وي٘ الاٖخباعاث البُئُت في خؿاباث اإلاسُُاث ؤلاهماثُت بما في
طل ٪جُُ٣م آلازاع البُئُت للمكغوٕ ٢بل البضء في جىُٟظٍ ٌُٗي ؤبٗاصا ظضًضة لُ٣مت اإلاىاعص واؾخسضامها ٖلى ؤؾاؽ جدلُل
الخ٩لٟت والٟاثضة وً ٠ُ٦م ً٨اإلادآٞت ٖلحها ًٞ ،ال ٖما ؾُٗىص ًٖ طل ٪مً ٞىاثض ا٢خهاصًت  ،باإلياٞت َبٗا لخد٤ُ٣
َض ٝاإلادآٞت(. )1
ٖىضما ًخٗل ٤ألامغ بدماًت البِئتٞ،ةن الى٢اًت ج٩ىن ؤعزو ٦شحرا وؤ٦ثر ٗٞالُت مً الٗالط خُض حؿعى مٗٓم البلضان آلان
بلى جُُ٣م جس ٠ُٟالًغع اإلادخمل مً الاؾدشماعاث الجضًضة في البيُت الخدخُت وباجذ جً٘ في الخؿبان الخ٩الُ ٠واإلاىا٘ٞ

( )1زلمد صايف يوسف  ،مبدأ االحتياط لوقوع األضرار البيئية  ،دراسة يف إطار القانوف الدكيل  ،دار النهضة العربية  ،القاىرة  ، 1989 ،ص52

( ) le principe de précaution en droit international de l'environnement .RGDIP , octobre – ،Bidou Martín
décembre, 1999, N 03, P 633.
(Droit International Publique , 4em Edition , Dalloz , Paris , 1998 , P101.،Pierre-Marie )3

( )4أسيا قاسيمي :التنمية المستدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئة مع اإلشارة إلى التجربة الجزائرية ، .مداخلة
ضمن ادللتقى الدكيل الثاين السياسات كالتعارب التنموية باجملاؿ العريب كادلتوسطي التحديات  ،التوجهات  ،االفاؽ  ،باجة (تونس )  27-26أفريل

 ،2012ص . 14

( )1زلمد غنامي  ،دمج

البعد البيئي في التخطيط اإلنمائيwww.ao.academy.org ،

تم زيارة الموقع االلكتروني ، 10.03.2014:على الساعة 13:15
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اليؿبُت ٖىض جهمُم بؾتراجُجُتها اإلاخٗل٣ت بالُا٢ت ٦ ،ما ؤجها ججٗل مً البِئت ٖىهغا ٗٞاال في بَاع الؿُاؾاث الا٢خهاصًت
واإلاالُت و الاظخماُٖت والخجاعٍت والبُئُت(.)2
ص -مبضؤ اإلالىر الضا: ٘ٞ
ٌٗخبر مً بحن ؤَم اإلاباصت ال٣اهىهُت التي جد ٤٣الخىمُت اإلاؿخضامت بك٩ل ٦بحر وٗٞا٧،٫ىهه مغجبِ بالجاهب الا٢خهاصي
لليكاَاث اإلالىزت  ،وحهض ٝبلى جدمُل الخ٩الُ ٠الاظخماُٖت للخلىر الظي جدضزه ٦غاصٕ ًجٗل اإلااؾؿاث اإلادؿببت في الخلىر
جخهغ ٝبُغٍ٣ت جيسجم ٞحها آزاع وكاَاتها م٘ الخىمُت اإلاؿخضامت التي حٗخبر الىمىطط الىخُض اإلا٣بى ٫مً ٚالبُت الضو ٫بن لم
ج٧ ً٨لها.
بن جُبُ ٤مبضؤ اإلالىر الضاً ٘ٞدؿم باإلاغوهتٞ،هظا اإلابضؤ ًم ً٨جىُٟظٍ حكغَُٗا بىؾاثل ظؼاثُت ؤو مضهُت ؤو بصاعٍت ؤو ختى
مالُت(.)3
زالثا :الاهخمام الضولي بالخىمُت اإلاؿخضامت :
ؤ-ماجمغ اؾخ٨هىلم:اوٗ٣ضث في الٟترة ما بحن 05و 16ظىٍلُت٢ 1972مت ألامم اإلاخدضة خى ٫البِئت البكغٍت بمضًىت
اؾخ٨هىلم،خُض ها٢ل َظا اإلااجمغ للمغة ألاولى الً٣اًا البِئت و ٖال٢تها بىا ٘٢ال٣ٟغ و ُٚاب الخىمُت في الٗالم ،اهخ٣ض
الضو ٫و الخ٩ىماث التي ال ػالذ جخجاَل البِئت ٖىض الخسُُِ للخىمُت.
نضع ًٖ َظا اإلااجمغ ؤو ٫وزُ٣ت صولُت جًمىذ مباصت الٗال٢اث بحن الضو ٫و الخىنُاث التي جضٖى ٧اٞت الخ٩ىماث و
اإلاىٓماث الضولُت الجساط جضابحر مً ؤظل خماًت البِئت و به٣اط البكغٍت مً ال٩ىاعر البُئُت .
ول٣ض ؤ٦ض اإلابضؤ ألاو ٫مً بٖالن ؾخى٦هىلم ٖلى خ ٤ؤلاوؿان في الخغٍت و اإلاؿاواة في بِئت ؾلُمت وهُٟٓت بال ؤهه لم ًدضص
مٗاًحر البِئت الالث٣ت ؤو ماقغاث الٗال٢ت اإلاخىاػهت بحن ؤلاوؿان و بُئخه(.)1
بٗض مغوع ٖ٣ض مً الؼمً ٖلى ماجمغ ؾخى٦هىلم ٣ٖ ،ض في هحروبي ماجمغ آزغ للبِئت لخُ٣م الخالت البِئت ٖلى هُا ١الٗالم و
وي٘ ؤؾـ و مباصت ظضًضة جدضص ٖال٢ت ؤلاوؿان باإلاىاعص البُئُت  ،و٢ض نضع ًٖ َظا اإلااجمغ بٖالن هحروبي و الظي ًخ٩ىن
 1972وبٖالن هحروبي لؿىت
مً ٖكغة بىىص جا٦ض مباصت ماجمغ ؾخى٦هىلم()2بلى ظاهب بٖالن ؾخى٦هىلم للبِئت البكغٍت لؿىت
 ، 1982ؤنضعث الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ؾىت 1982اإلاُشا ١الٗالمي للُبُٗت الظي جًمً اإلاباصت ألاؾاؾُت لخماًت و
نُاهت الُبُٗت و هىُٖتها وخ ٟٔاإلاىاعص الُبُُٗت لهالر ألاظُا ٫الخايغة و اإلاؿخ٣بلُت وطل ٪مً زال ٫اجساط جضابحر
()3
مالثمت ٖلى اإلاؿخىي الضولي والىَجي لخماًت الُبُٗت وصٖم الخٗاون الضولي
( )2سادلي رشيد  ،أثر تلوث البيئة في التنمية االقتصادية فني الجزائر  ،أطركحة دكتوراة يف العلوـ االقتصادية  ،فرع التسًن  ،جامعة اازائر ، 2006 ،
ص . 111
( )3عبد الناصر زياد ىياجة ،القانوف البيئي  :النظرية العامة للقانون البيئي منع شرح التشريعات البيئية، ،دار الثقافة للنشر كالتوزيع  ،عماف  ،ص. 1
( )1مصطفى كماؿ طلبة  ،برنامج األمم المتحدة للبيئة إنقاذ كوكبنا  ،الطبعة األكىل  ،مركز د راسات الوحدة العربية  ،بًنكت  ، 1975 ،ص 274
( )2سالفة طارؽ عبد الكرمي ،الحماية الدولية للبيئة من ظاىرة االحتباس الحراري  ،الطبعة .األكىل  ،منشورات احلليب  ،بًنكت  ، 2010 ،ص . 98
(Droit international de l' environnement ,ellipses , paris ,1998, p138.:Jean-Marc Lavieille )3
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ب -ج٣غٍغ بغوجالهض:
ظاء ج٣غٍغ لجىت بغوهضجالهض اإلاٗىىن بمؿخ٣بلىا اإلاكتر ٥الظي ٢ضمخه َظٍ اللجىت بلى الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ؾىت
 1989بٟهل ٧امل ًٖ الخىمُت اإلاؿخضامت و جم بلىعة حٗغٍ ٠ص ٤ُ٢لها  ،اهُال٢ا مً ؤن الخىمُت اإلاؿخضامت حؿعى بلى جلبُت
خاظُاث وَمىخاث الخايغ مً صون ؤلازال ٫بال٣ضعة ٖلى جلبُت خاظاث اإلاؿخ٣بل وؤ٦ض الخ٣غٍغ ٖلى ؤهه ال ًم ً٨الاؾخمغاع
في الخىمُت بهظا الك٩ل ما لم ج ً٨الخىمُت ٢ابلت لالؾخمغاع ومً صون يغع بُئي.
ج-بٖالن عٍى:
جًمً بٖالن عٍى ٖضة مباصت ؤ٦ضث ٖلى الخىمُت اإلاؿخضامت  ،مً بُجها وظىب بٖما ٫الخ ٤في الخىمُت ختى ًٟي بك٩ل
مىه ٠باالخخُاظاث ؤلاهماثُت و البُئُت لؤلظُا ٫الخالُت و اإلا٣بلت  ،باإلياٞت بلى ؤهه لخد ٤ُ٣جىمُت مؿخضامت ًيبػي خماًت
البِئت التي حٗخبر ظؼء ال ًخجؼؤ مً ٖملُت الخىمُت  ،وال ًم ً٨الىٓغ بلحها بمٗؼٖ ٫جها  ،في خحن ًىو اإلابضؤ الخاؾ٘ ٖلى
يغوعة حٗاون الضو ٫في حٗؼٍؼ بىاء ال٣ضعة الظاجُت ٖلى الخىمُت اإلاؿخضامت بخدؿحن الخٟاَم الٗلمي ًٖ َغٍ ٤جباص ٫اإلاٗاعٝ
الٗلمُت و الخ٨ىىلىظُت.
ص -حضو ٫ؤٖما ٫ال٣غن: 21
ٌٗخبر ظضو ٫ال٣غن 21بغهامج ٖمل قامل جبيخه 180صولت و الخُت الخٟهُلُت لخد ٤ُ٣اإلاؿخ٣بل اإلاخىانل ل٩ى٦ب ألاعى
زال ٫ال٣غن 21و ألاظىضة جًم ؾلؿلت مً اإلاىيىٖاث جيخٓم في ؤعبٗحن ٞهال و مئت و زمؿت ٖكغ مجاال مً مجاالث
الٗمل ًمشل ٧ل مجها بٗضا َاما مً ؤبٗاص بؾتراجُجُت قاملت لؤلٖما ٫التي ًلؼم الُ٣ام بها لخماًت البِئت و جد ٤ُ٣الخىمُت
البكغٍت بك٩ل مخ٩امل.
عابٗا-ؤبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت (: )1
ؤ-البٗض البُئي:
ؤنبدذ ٖملُت الخٟاّ ٖلى البِئت والخُلىلت صون جضَىعَا جخهضع ؾلم ألاولىٍاث والاَخماماث الضولُت والىَىُت ألن
اؾخجزا ٝالبِئت وؤلازال ٫بخىاػجها ًازغ ؾلبا ٖلى الخىمُت .
وج٣ىم ٞلؿٟت الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى خ٣ُ٣ت ج٣ى ٫بإن اؾخجزا ٝاإلاىاعص البُئُت الُبُُٗت التي حٗخبر يغوعٍت ألي وكاٍ
ا٢خهاصي ؾُ٩ىن له آزاع ياعة ٖلى الا٢خهاص والخىمُت ،لظلٞ ٪ان ؤو ٫بىض في مٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت َى مداولت اإلاىاػهت
بحن الىٓام الا٢خهاصي والىٓام البُئي صون اؾخجزا ٝللمىاعص الُبُُٗت  ،و٢ض ؤنبذ الٗمل مً ؤظل الً٣اء ٖلى ال٣ٟغ
وجدؿحن جىػَ٘ الضزل لِـ  ِ٣ٞمً مىٓىع الٗضالت الاظخماُٖت  ،وبهما ؤًًا مً مىٓىع خماًت البِئت وجد ٤ُ٣الخىاػن
البُئي .و٧اهذ الضعاؾاث التي ؤٖضَا هاصي عوما وبغهامج ألامم اإلاخدضة للخىمُت وج٣غٍغ بغوهضجالهض وٚحرَا زُىاث تهض ٝإلًجاص
اعجباٍ واضر بحن البِئت والخىمُت وبُٖاء مٗجى واضر وطو صاللت للخىمُت اإلاؿخضامت.

( )1مرمي مصطفى أمحد كإحساف حفظي ،قضايا التنمية في الدول النامية ،دار ادلعرفة ااامعية  ،اإلسكندرية ، 2005 ،ص. 189
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ب .البٗض الا٢خهاصي :
جخُلب الخىمُت الا٢خهاصًت اؾخسضام اإلاؼٍض مً اإلاىاعص  ،وبىاءا ٖلى هىُٖت اإلاىاعص اإلاؿخسضمت ًخدضص جإزحر الىمى الا٢خهاصي
ٖلى البِئت ،جضوع الٗضًض مً الى٣اقاث خى ٫الاوٗ٩اؾاث الؿلبُت لهظا الىمى بلى ظاهب ؾىء جسهُو اإلاىاعص وؾىء
اؾخسضامها،مما ًاصي بلى جضَىع البِئت واؾخجزا ٝبٌٗ اإلاىاعص وهًىب مىاعص ؤزغي وما جغجب ًٖ طل ٪مً مكا٧ل بُئُت
تهضص خُاة ؤلاوؿان .وؤنبذ الدؿائ ٫اإلالر في َظا ؤلاَاع َى :ما َى ؤًٞل ؤؾلىب الؾخسالم ؤ٢صخى عٞاَُت مً اليكاٍ
الا٢خهاصي م٘ اإلادآٞت ٖلى عنُض ألانى ٫الا٢خهاصًت وؤلاً٩ىلىظُت ٖلى امخضاص الؼمً لًمان اؾخضامت الخىمُت والٗضالت
بحن ألاظُا.٫
ج -البٗض الاحخماعي:
بن يٗ ٠الاَخمام باألبٗاص الاظخماُٖت في اؾتراجُجُاث الخىمُت ٧ان الؿبب في ٞكل ال٨شحر مً البرامج الخىمىٍت وهخج ًٖ
طل ٪الٗضًض مً آلازاع الؿلبُت ٖلى اإلاجخم٘ والبِئت  ،خُض جؼاًضث مماعؾاث ألاٞغاص التي جدضر ايُغاباث في الٓىاَغ
الُبُُٗت ،وونلذ بلى خض بخضار بٌٗ الخٛحراث التي ٧اهذ لها هخاثج ؾلبُت ٖلى ٦شحر مً هىاحي الخُاة وفي مىاَ ٤مسخلٟت
مً الٗالم ،ومً زم صٖذ الًغوعة بلى جىظُه اَخمام ؤ٦بر للبكغ في الؿُاؾاث والبرامج الغامُت بلي خٟؼ الخىمُت ،خُض
جؼاًضث الضٖىاث بلى عٖاًت ألابٗاص الاظخماُٖت وزانت ً٢اًا ال٣ٟغ والبُالت والتهمِل ٦ما اوكٛل ال٨ٟغ الخىمىي
بالجىاهب البكغٍت التي تهخم بمضي هجاح الخىمُت اإلاد٣٣ت في جلبُت خاظاث البكغ وجدؿحن هىُٖت الخُاة بمٗىاَا الكامل
للىىاحي اإلااصًت واإلاٗىىٍت.
ص -البٗض الؿُاسخي :
جؼامً الاَخمام بً٣اًا البِئت م٘ الخٛحر الؿُاسخي الظي قهضٍ اإلاٗؿ٨غ الكغقي  ،وبضؤث اإلاكا٧ل البُئُت جإزظ َابٗا ؤ٦ثر
خضة مً زال ٫بٌٗ الخىاصر مشل اهٟجاع مٟاٖل حكغهىبُل ؾىت  1986ومىظاث الجٟا ٝالتي ٖهٟذ بال٨شحر مً اإلاىاَ٤
في الٗالم  ،ومً زم ٣ٞض اخخلذ الً٣اًا البُئُت ؤولىٍت اَخماماث اإلاجخم٘ الضولي  ،خُض ؤ٦ض البُان الهاصع ًٖ ماجمغ ألامً
والخٗاون ألاوعوبي الظي ؤٖلً ُٞه ًٖ جهاًت الخغب الباعصة في هىٞمبر ٖ 1990لى ؤن اهتهاء َظٍ الخغب ؾىً ٝاصي بلى ه٣ل
باعة الاَخمام اإلاكتر ٥بلى الً٣اًا البُئُت.
٦ما َُإ اإلاىار الٗالمي لُغح ًُ٢ت البِئت والخىمُت باٖخباعَما ً٢اًا ٖاإلاُت ًخٗحن ٖلى الىٓام الٗالمي ويٗهما ٖلى عؤؽ
ؤولىٍاجه واَخماماجه  ،و٢ض جغظم َظا الاَخمام الضولي في اوٗ٣اص الٗضًض مً اإلااجمغاث الضولُت والتي جمدىعث في مجملها ٖلى
يغوعة بخضار حُٛحراث اظخماُٖت وا٢خهاصًت وؾُاؾُت مً ؤظل جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت ومىاظهت اإلاكا٧ل البُئُت
هـ  -البٗض الخ٨ىىلىجي :
ًمشل البٗض الخ٨ىىلىجي ع٦ىا ؤؾاؾُا في جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت  ،طل ٪ؤن الخضَىع البُئي في مٗٓمه هدُجت
لخ٨ىىلىظُاث جٟخ٣غ بلى الٟ٨اءة ؤو لٗملُاث جبضًض ال جسً٘ للغ٢ابت بلى خض ٦بحر ٞ ،الخىمُت اإلاؿخضامت حٗجي الخدى ٫بلى
ج٨ىىلىظُاث ؤهٓ ٠وؤٟ٦إ وج٣لو مً اؾتهال ٥الُا٢ت وٚحرَا مً اإلاىاعص الُبُُٗت بلى ؤصوى خض ٦ ،ما جدؿبب َظٍ
الخ٨ىىلىظُاث في ملىزاث ؤ٢ل في اإلا٣ام ألاو ، ٫وحُٗض جضوٍغ الىٟاًاث صازلُا  ،م٘ بب٣اء الخ٨ىىلىظُاث الخ٣لُضًت التي جٟي
بهظٍ اإلاٗاًحر.

132

الٗضص ً : 21ىهُى – 2016

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

اإلادىع الثاوي :ؤلاٖالم البُئي و الخىمُت اإلاؿخضامت:
ؤوال :حٗغٍ ٠ؤلاٖالم البُئي:
َى حٗبحر مغ٦ب مً مٟهىمحن َما ؤلاٖالم والبِئت.
ؤ-ؤلاٖالم :
َى الترظمت اإلاىيىُٖت والهاص٢ت وألامىُت لؤلزباع واإلاىيىٖاث والخ٣اث ٤وجؼوٍض الىاؽ بها بك٩ل ٌؿاٖضَم ٖلى ج٩ىًٍ
عؤي ناثب بػاء واٗ٢ت مً الى٢اج٘.
ب-البِئت :
هي ٧ل الٓغو ٝوالٗىامل التي جدُِ باإلوؿان ومدهلت ٧اٞت الٗىامل الخاعظُت التي جدُِ بدُاجه وجازغ ٞحها وَٗخبر ؤلاٖالم
ؤخض اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت للخٟاّ ٖلى البِئت خُض ًخى ٠٢بًجاص الىعي البُئي وا٦دؿاب اإلاٗغٞت الالػمحن لخُٛحر الاججاَاث
والىىاًا هدى الً٣اًا البُئُت ٖلى همى اإلاٗلىماث وه٣لها وٖلى اؾخٗضاص الجمهىع هٟؿه ألن ً٩ىن ؤصاة في الخىُٖت ليكغ الُ٣م
()1
الجضًضة ؤو الضٖىة للخسلي ًٖ ؾلىُ٦اث زاَئت
و٢ض حٗضصث حٗغٍٟاث ؤلاٖالم البُئي هظ٦غ ؤهمها:
بٖالم ال ٌٗبر ًٖ وظه هٓغ ال٩اجب ؤو اإلاغؾل ،ب٣ضع ما ٌٗبر ًٖ ؤَمُت الً٣اًا البُئُت وؤبٗاصَا وزُىعتها وَى بٖالم طو
حٗبحر مىيىعي بدُض ً٣ىم بُغح الخ٣اث ٤البُئُت بحن الجماَحر(.)2
اؾخسضام ٧اٞت وؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت لخىُٖت ألاٞغاص وجؼوٍضَم ب٩اٞت اإلاٗلىماث التي مً قاجها اإلاؿاَمت في اإلادآٞت ٖلى()3
ؾالمت اإلادُِ البُئي الظي ٌِٗل ُٞه.
اؾخسضام ٧اٞت وؾاثل ؤلاٖالم اإلا٨خىبت واإلاغثُت واإلاؿمىٖت في بًها ٫اإلاٗلىماث والخ٣اث ٤وآلاعاء ب خىً٢ ٫اًا البِئت بلى()4
ألاٞغاص والجماٖاث في اإلاجخم٘
عؾالت جىمُت الىعي البُئي لضي الجماَحر ولضي ناوعي ال٣غاع مً ظهت ؤزغي ًٖ َغٍ ٤وؾاثل الاجها ٫الجماَحر(.)5 ؤلاٖالم الظي ٌؿلِ الًىء ٖلى اإلاك٨الث البُئُت وٍؼٍض مٗغٞت الجماَحر ومٗلىماتهم ووٖحهم به وٖغ ٝؤًًا :بإهه ؤلاٖالماإلاؿاهض للً٣اًا البُئُت مً زال ٫صوعٍ في جُٟٗل وصٖم مكاع٦ت الجماَحر في الخٟاّ ٖلى البِئت ،وخماًت مىاعصَا اإلاخجضصة
وٚحر اإلاخجضصة مً الاؾخجزا ٝوالخسغٍب والٗمل ٖلى جدؿحن وجىمُت َظٍ اإلاىاعص لخماًت ؤًٞل في الخايغ واإلاؿخ٣بل(.)6

( )1علي منعم القضاة ،مكانة البيئة في اإلعالم .نموذج الصحافة األردنية ،ادلكتبة الوطنية ،عماف ،1996 ،ص . 11

( )2جالؿ إمساعيل حلمى ،شادية علي قناكل ،علم اجتماع البيئة مركز جامعة القاىرة للتعليم ادلفتوح،دكف سنة نشر،ص . 294
( )3نيفٌن أمحد غباشي ،اإلعالـ كقضايا التنمية ،دار اإلشناف للطباعة ،القاىرة ،2005 ،ص. 257
( )4سوزاف القليين ،صالح مدكور ،اإلعالم البيئي بين النظرية والتطبيق ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،2004 ،ص . 54

( )5دياب حامد الشافعي ،التلوث البيئي مفهومو ،أثاره ،عالجو ،رللة الفن اإلذاعي ،القاىرة ،العدد ،154جويلية  -ستمرب ،1998ص 37
( )6مسًن زلمود ،اإلعالم العلمي ،دار الفعر للنشر كالتوزيع ،القاىرة ، 2008 ،ص . 149
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جإؾِؿا ٖلى ما ؾب ٤وؿخسلو ؤن ؤلاٖالم البُئي َى جؼوٍض الجماَحر اإلاسخلٟت باإلاٗلىماث و ألازباع والخ٣اث ٤خى ٫الً٣اًا
واإلاكا٧ل البُئُت اإلاسخلٟت وجبجي مباصت الخىمُت اإلاؿخضامت باؾخسضام ٧اٞت الىؾاثِ الخ٣لُضًت والغ٢مُت مً ؤظل زل ٤وعي
بُئي لضحهم ٌؿدىض بلى اإلاٗغٞت الٗلمُت الؿلُمت خى ٫البِئت وجإؾِـ مىاَىت اً٩ىلىظُت ُٟ٦له بمجابهت ً٢اًاَا .
زاهُا :صوع ؤلاٖالم البُئي في جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت :
ًخُلب هجاح الخىمُت اإلاؿخضامت بُئُا خؿً ؤلاصاعة البُئُت للمكاعَ٘ ؤلاهماثُت  ،بدُض ًضمج مدىع الخٟاّ ٖلى البِئت في
َظٍ اإلاكاعَ٘ م٘ بظغاء الخُُ٣م البُئي اإلاؿخمغ للمكاعَ٘ الخىمىٍت و وكغ الىعي البُئي و التربُت و الخضعٍب والخش،٠ُ٣وبالخالي
هجض ؤن َىا ٥اعجباَا وزُ٣ا بحن الخىمُت اإلاؿخضامت وؤلاٖالم  ،خُض ً٩ىن لئلٖالم صوع مهم في جىُٖت ال٣اٖضة الٗغًٍت مً
الجماَحر بما لهم و ما ٖلحهم في َظا اإلاجا ، ٫وبطا ٧ان ؤلاٖالم ًلٗب صوعا ج٣لُضًا في اإلااضخي ً٣خهغ ٖ ِ٣ٞلى ه٣ل اإلاٗلىمت ؤو
ببغاػ الًُ٣ت ؤو حُُٛت الخبر ٞ،ةن ؤلاٖالم بمٟهىمه الخضًض بٖالم جىمىي باٖخباعٍ قغٍ٩ا ؤؾاؾُا في جد ٤ُ٣الخىمُت،مً
زال ٫مؿاَمخه في وي٘ وجىُٟظ و جُُ٣م الخُِ الخىمىٍت هٓغا إلاا جخمخ٘ به وؾاثل ؤلاٖالم مً م٩اهت وما ج٣ضمه مً مباصعاث
بٖالمُت و خىاعاث قٗبُت ،و ه٣ل اَخماماث َظا اإلاجخم٘ بلى ناوعي ال٣غاع و وايعي زُِ الخىمُت و حٗؼٍؼ صوعٍ في
الخهضي إلاسخل ٠اإلاكا٧ل الخىمىٍت  ،و ٌؿهم في خلها ٖلى ؤؾـ ٖلمُتوٌؿعى ؤلاٖالم البُئي بلى جد ٤ُ٣مجمىٖت مً
ألاَضا ٝمً ؤَمها(:)2
زل ٤ؤلاصعا ٥وػٍاصة الىعي بً٣اًا البِئت.بمضاص الٟغص باإلاٗلىماث اإلاسخلٟت ًٖ الً٣اًا البُئُت.حُٛحر الاججاَاث الؿلبُت للٟغص هدى البِئت.الخض ٖلى مكاع٦ت الٟغص في مىاظهت اإلاك٨الث البُئُت.ب٦ؿاب الٟغص اإلاهاعاث اإلاسخلٟت الالػمت إلاكاع٦خه في خماًت البِئت وجىمُت مىاعصَا ،وب٦ؿابه ال٣ضعة ٖلى الخيبا باإلاك٨الثالبُئُت ٢بل و٢ىٖها.
زل ٤الضاُٗٞت لضي الٟغص للمكاع٦ت في خل اإلاك٨الث البُئُت.حُٛحر الؿلى ٥الؿلبي هدى البِئت.ومً وْاث ٠ؤلاٖالم البُئي في اَاع الخىمُت اإلاؿخضامت:
ؤ-ؤلازباع وؤلاٖالم:
حٗخبر َظٍ الىُْٟت مً الىْاث ٠الغثِؿُت لئلٖالم البُئي ،وهي مدىع الاعج٩اػ للىْاث ٠ألازغي ًٖ َغٍ ٤بٖالم وبزباع
الجماَحر ومسخل ٠قغاثذ اإلاجخم٘ ٖلى ازخال ٝؤٖماعَم ومؿخىٍاتهم بما ًضوع مدلُا وب٢لُمُا وصولُا مً ؤخضار بُئُت.

( )2ماىيناز زلسن ،اإلعالم والبيئة ،دكف دار نشر ، 2008 ،ص ص. 18-17
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ب-ؤلاعقاص والخىحُه:
جخٗضي الىُْٟت ؤلازباعٍت واإلاٗلىماث بلى قغح وجٟؿحر اإلاك٨الث البُئُت وجىيُذ ؤؾبابها وآزاعَا الؿلبُت.
حـ-الخٗلُم والخث:٠ُ٣
ً٣ىم ؤلاٖالم البُئي بضوع َام في الخٗلُم والخش ،٠ُ٣بما َى ظضًض بما ًسو البِئت وً٢اًاَا وص ٘ٞألاٞغاص للبدض والاَالٕ
وا٦دؿاب اإلاهاعاث الالػمت لخُىٍغ ألاصاء وجىمُت الاججاَاث ؤلاًجابُت هدى البِئت
زالثا :ؤهماٍ الخ٣ىُت ؤلاٖالمُت اإلاؿخسضمت في جىاوً٢ ٫اًا الخىمُت اإلاؿخضامت:
ٖىض جىاوً٢ ٫اًا الخىمُت اإلاؿخضامت بٖالمُاٞ ،ةهه ٖلى الٗمىم َىا ٥ج٣ىِخحن حؿخسضم لٗغى مىيىٖاث الخىمُت اإلاؿخضامت
وهي:
-1الخ٣ىُت ؤلاٖالمُت اإلاخسههت:
جضوع في هُا ١ج٣ضًم اإلااصة الٗلمُت اإلاخسههت لٟئت مدضصة مً اإلاهخمحن بمىيىٕ مٗحن وجدؿم باالٖخماص ٖلى البدىر
والضعاؾاث طاث الخسهو الض ٤ُ٢في مىيىٕ ما واإلاىظهت بلى ٖضص ٢لُل مً اإلاخل٣حن ،وألاصاة ؤلاٖالمُت الغثِؿُت في َظا
ؤلاَاع َى اإلاجلت الٗلمُت اإلاخسههت ؤو ال٨خب الٗلمُت اإلادضصة اإلاىيىٕ ،وٍُلٖ ٤لى َظا الىمِ ؤلاٖالمي الىاجج ًٖ َظٍ
الخ٣ىُت همِ بٖالم الىسبت الٗلمُت.
-2ج٣ىُت ؤلاٖالم الجماهحري:
و٢ض جم اؾخسضامها في هُاً٢ ١اًا الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى ٖضة مؿخىٍاث:
ؤ-اإلاؿخىي ؤلازباعي:
وجغجبِ به ؾغٖت الخُُٛت ؤلازباعٍت لؤلخضار اإلاخٗل٣ت بالبِئت واإلااجمغاث والىضواث البُئُت ؤو هخاثج ألابدار التي ججغي في
َظا اإلاجا،٫بياٞت بلى الخىاصر اإلاشحرة اإلاغجبُت بالبِئت ،وَٗخمض َظا اإلاؿخىي ٖلى الخبر ؤو الؿب ٤ؤلاٖالميٞ ،الضا ٘ٞاإلادغ٥
له َى صا ٘ٞمنهي ًغجبِ بمهىت ؤلاٖالم ومً زمت الغؾالت ؤلاٖالمُت ٖىض َظا اإلاؿخىي جخمحز بالبؿاَت والؿُدُت.
ب-مؿخىي الؿعي بلى زل ٤عؤي ٖام حضًض ؤو اججاه حضًض لضي اإلاخل٣ي لً٣اًا الخىمُت اإلاؿخضامت:وَى اإلاؿخىي ألا٦ثر
حُٗ٣ضا ،وٍم ً٨لىؾاثل ؤلاٖالم ؤن ً٩ىن لها صوع في جبجي اإلاخل٣حن آلعاء واججاَاث ظضًضة زانت في اإلاىيىٖاث التي ال ً٩ىن
اإلاخل٣ىن ٢ض ؤبضوا ؤو ٧ىهىا هدىَا آعاء.
و٢ض ؤقاعث ألابدار التي ؤظغتها مىٓمت الُىوؿ٩ى بلى الخ٣ىُاث ؤلاٖالمُت التي ًم ً٨لىؾاثل ؤلاٖالم ؤن ج٣ىم مً زاللها
بيكغ ألا٩ٞاع الجضًضة ،وهي ما ًلي:
الخث ؤو الخيكُِ :وطل ٪مً زال ٫البرامج اإلاهممت إلزاعة الاَخمام والخىبُه والخض ٖلى يغوعة جبجي ٨ٞغة ظضًضة.الخُُ٣م :وطل ٪مً زال ٫البرامج اإلاسههت لخ٣ضًم اإلاٗلىماث لهاالء اإلاهخمحن بمىيىٕ مٗحن وٍبدشىن ٖلى مىاص بياُٞتل٩ي حؿاٖضَم ٖلى جُُ٣م ما ًبدشىن ٖىه.
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الخٗؼٍؼ :وجضوع في هُا ١وي٘ زُت بٖالمُت لضٖم الاَخمام باإلاؿإلت اإلاُلىب جبىحها مً ظاهب اإلاخل٣حن باؾخمغاع ٖلى الغئٍتاإلاُلىب جىنُلها للمخل٣حن مً زال ٫الخ٨شُ ٠والخ٨غاع الاجهالي ٚحر اإلامل.
ؤلازباع٣ً :هض به ج٣ضًم ال٣ٟغاث ؤلازباعٍت البؿُُت التي جخًمً اإلاٗلىماث الجضًضة اإلاغجبُت بالجىاهب اإلاسخلٟت للمؿإلتمدل الاَخمام.
الخ٣ىُت اإلاهىُت :وهي التي جضوع في هُا ١بٖضاص البرامج اإلاهممت زهُها للمجمىٖاث وألاٞغاص اإلاغجبُحن اعجباَا مباقغاباإلاىيىٕ مدل الاَخمام ،وحكمل َظٍ الخ٣ىُت مؿخىٍحن َما :مؿخىي اإلاخل٣حن ،ومؿخىي ال٣اثمحن باالجها.٫
زالثا :الٗىامل اإلاازغة في جىاوً٢ ٫اًا الخمىُت اإلاؿخضامت والبِئت:
ً٣هض بها مجمىٖت الٗىامل التي جازغ ٖلى الخىاو ٫ؤلاٖالمي لً٣اًا البِئت التي ًيخج ٖىه ؤؾلىب مٗحن في مٗالجت َظٍ
الً٣اًا٣ٞ ،ض ال ج٩ىن بالًغوعة مخ٣ٟت م٘ الضوع اإلاُلىب مً ؤلاٖالم في َظا اإلاجا )1( ٫وحكمل َظٍ الٗىامل ما ًلي:
 -1الٗىامل الؿُاؾُت:خُض جلٗب الٗىامل الؿُاؾت صوعا َاما في الخىاو ٫ؤلاٖالمي وٍخى ٠٢طلٖ ٪لى:
مضي جبجي الخ٩ىماث والجمُٗاث ٚحر الخ٩ىمُت وألاخؼاب لهظٍ الً٣اًا خُض جسخل ٠صعظت الاَخمام بهظٍ الً٣اًا مً
مجخم٘ بلى ؤزغ ومً صولت ألزغي.
ازخال ٝالغئي بحن الضو ٫الهىاُٖت ال٨بري وصو ٫الٗالم الشالضٞ ،بِىما حٗض ًُ٢ت ص ًٞالىٟاًاث الُ٨مُاوٍت الؿامتوالىىوٍت في ؤعاضخي صو ٫الٗالم الشالض هي الًُ٣ت الهامت باليؿبت لهاٞ ،ةن جس ٌُٟوؿبت جلىر الهىاء بٛاػ زاوي ؤ٦ؿُض
ال٨غبىن هي الًُ٣ت ألاَم باليؿبت للضو ٫الهىاُٖت ال٨بري.
ازخال ٝعئٍت ناوعي ال٣غاع الؿُاسخي خىً٢ ٫اًا البِئت،وازخال ٝج٣ضًغَهم ألَمُتها(.)1-2الٗىامل الا٢خهاصًت:
بغػ الٗامل الا٢خهاصي ٗ٦امل مازغ في جىاوً٢ ٫اًا البِئت٣ٞ ،ض عؤث الضو ٫الىامُت ؤن اإلاكا٧ل اإلاُغوخت ٖلى بؿاٍ البدض
حٗجى الضو ٫الهىاُٖت في اإلا٣ام ألاو ٫وؤجها ال جمشل ؤولىٍت باليؿبت للضو ٫التي الػالذ بغامج الخهيُ٘ لضحها في مغاخلها ألاولى.
-3الٗىامل ؤلاٖالمُت:
وٍ٣هض باإلادضصاث ؤلاٖالمُت مجمىٖت الٗىامل اإلاخٗل٣ت بالبىاء اإلااؾسخي لىؾاثل ؤلاٖالم وَبُٗت ٖملها ومؿخىي الٗاملحن في
ؤلاٖالم مً خُض الخغُٞت ومضي بإلاامهم بً٣اًا البِئت ومؿخىي الخ٣ىُتٞ ،اؾخسضام ؤلاٖالم في ؤلا٢ىإ بً٣اًا البِئت ٌؿخلؼم
ما ًلي:
جدضًض الهض ٝالظي حؿعى لخد٣ُ٣ه الٗملُت ؤلاٖالمُت٦ ،مىاظهت الخلىر بالهغ ٝالهىاعي.-جدضًض الجمهىع اإلاؿتهض٦ ٝسُىة ؤولى لخدضًض الىؾُلت اإلاىاؾبت ل٩ل ُ٢إ ،و٦ظل ٪الغؾالت اإلاالثمت له.

( )1أبو عمود زلمود سعد ،دور اإلعالم في معالجة قضايا البيئة ،رللة السياسية الدكلية ،القاىرة ،العدد ،110أكتوبر ،1992ص .145
( )1سوزاف القليين ،صالح مدؾكر ،مرجع سابق ،ص ص . 78-77
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عبِ الغؾالت بالخىاٞؼ ؤلاًجابُت م٘ ج٣ضًم الىماطط ؤلاًجابُت للؿلى ٥البُئي ،وبُٖاء الجماَحر حٗلُماث مدضصة خى٫()2
ُُٟ٦ت الخٗامل الصخُذ م٘ البحئة .
-4مدضصاث جخٗل ٤بال٨ٟغ البُئي طاجه:
وب٣هض به الازخال ٝالخاصر هدُجت جىاوٖ ٫لماء البِئت إلاك٩لتها وج٣ضًم خلى ٫وم٣ترخاث مسخلٟت ومخٗضصة لٗالظها ،بياٞت
بلى ازخالٞهم بكإن ألاولىٍاث التي ٌُٗحها ٧ل ٞغٍ ٤مجهم لهظٍ الٓىاَغ( ،)2مما ٧ان له جإزحرٍ الىاضر ٖلى جىاو ٫ؤلاٖالم لً٣اًا
البِئت.
ً٢اًا الخىمُت اإلاؿخضامت والبِئت التي حٗالجها وؾاثل ؤلاٖالم :
جسخل ٠الخُُٛت ؤلاٖالمُت للخىاصر البُئُت وجغجِب ؤولىٍاتها مً صولت بلى ؤزغي ،ومً ٞترة بلى ؤزغي ومً وؾُلت بٖالمُت
ألزغي خؿب الٓغو ٝاإلاىيىُٖت التي ًغاَا ال٣اثمىن ٖلى الخُُٛت ؤلاٖالمُت للبِئت.
وجىظض الٗضًض مً الً٣اًا البُئُت التي مً اإلاٟترى ٖلى وؾاثل ؤلاٖالم ؤن حٗالجها وٍم ً٨بظماَ ٫ظٍ الً٣اًا جدذ الٟئاث
الغثِؿُت الخالُت:
الخٟاّ ٖلى البِئت ونُاهتها ،خماًت البِئت مً الخلىر ،الغبِ بحن البِئت والخىمُت في بَاع بؾتراجُجُت الخىمُت اإلاخىانلت.وٍخٟغٕ ٖجها ال٨شحر مً الً٣اًا البُئُت مجها:
الخىاػن بحن الؿ٩ان واإلاىاعص ،مكا٧ل الجىٕ والُٗل ،ؤلاصاعة البُئُت الؿلُمت.م٩اٞدت الخصخغ والجٟا،ٝبصاعة الىٟاًاث الخُغة ،خماًت مهاصع اإلاُاٍ ،الخٟاّ ٖلى الخىىٕ البُىلىجي الخ٨ىىلىظُااإلاالثمت للُبُُٗت(.)1
عابٗا :مٗى٢اث ؤلاٖالم البُئي في جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ:
ًىاظه ؤلاٖالم البُئي في الجؼاثغ ٛ٦حرٍ مً ألاهىإ ألازغي مً ؤلاٖالم اإلاخسهو الٗضًض مً الهٗىباث بدُض جىٗ٨ـ ٖلى
َغٍ٣ت اإلاٗالجت ؤلاٖالمُت للً٣اًا البُئُت والخىمُت اإلاؿخضامت ،وُٞما ًلي ٖغى لبٌٗ اإلاٗى٢اث التي حٗتريه:
ؤ-اإلاٗى٢اث الٟىُت:وجخمشل في:
يُ ٤اإلاؿاخت اإلاسههت للبِئت ؾىاء للبض ؤو اليكغ ،مما ًازغ ٖلى َغٍ٣ت جىاو ٫اإلاىايُ٘ والً٣اًا البُئُت.يُ ٤اإلاؿاخت الؼمىُت اإلاخاخت للصخٟي إلٖضاص اإلااصة ؤلاٖالمُت اإلا٣غوءة ؤو اإلاؿمىٖت ؤو اإلاغثُت ؤو الخد ٤٣مً ص٢تهاوج٣ىٍمها ظُضا.
ٖضم وظىص ٧اصع بٖالمي مخسهو بً٣اًا ومك٨الث البِئت ،مما ًًٟي الؿُدُت ٖىض جىاوَ ٫ظٍ اإلاىيىٖاث.( )2ىويدا مصطفى ،إسهام اإلعالم في تنمية الوعي البيئي بالتطبيق على قضية التغيرات المناخية ،رللة اإلذاعات العربية ،العدد  ،2010 ،01ص .34
( )1فاركؽ أبوزيد ،ليلى عبد اجمليد ،الصحافة المتخصصة ،مركز جامعة القاىرة للتعليم ادلفتوح ،القاىرة ،2002 ،ص ص ص. 200-199 -198
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اَخمام وؾاثل ؤلاٖالم بمك٨الث البِئت الٗاإلاُت وابخٗاصَا ًٖ الً٣اًا اإلادلُت.ٖضم الاؾخمغاعٍت والخيؿُ ٤بحن وؾاثل ؤلاٖالم في جىاو ٫اإلاىيىٖاث البُئُت.صعظت ؤَمُت ؤلاٖالم البُئي مً وظهت هٓغ ال٣اثم باالجها ٫في وؾاثل ؤلاٖالم٣ٞ ،ض ًغي خاظت اإلاجخم٘ لئلٖالم ًٖ ً٢اًامُٗىت ٧الخىاصر الؿُاؾُت والخغوب ؤَم مً الً٣اًا البُئُت.
الاٖخ٣اص الخاَئ لضي ال٣اثمحن ٖلى ؤلاٖالم البُئي بٗضم اَخمام الجمهىع باإلاىيىٖاث البُئُت ؤصي بلى ٖضم اَخمام اإلادغعًٍبهظا اإلاجا.٫
ب-اإلاٗى٢اث اإلاخٗل٣ت باإلاكا٧ل والً٣اًا البُئُت وَبُٗت اإلاجخم٘:
جدؿم ٚالبُت اإلاٗلىماث البُئُت بالٛمىى.الاٞخ٣اع للمٗغٞت الٗلمُت الض٣ُ٢ت آلزاع وهخاثج ً٢اًا البِئت.نٗىبت ٞهم بٌٗ الٓىاَغ الُبُُٗت ،ما ًجٗل الغؾالت ٚحر واضخت.َبُٗت الٗاصاث والخ٣الُض وألاويإ الؿُاؾُت والا٢خهاصًت الؿاثضة في اإلاجخم٘ ًازغ ٖلى اؾدُٗاب الجمهىع للً٣اًاالبُئُت.
جضازل ٦شحر مً اإلاٗلىماث بإؾلىب ًهٗب جدلُله وجٟؿحرٍ(.)1مخُلباث ؤلاٖالم البُئي ججاه ً٢اًا الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ:
ٌٗخبر ؤلاٖالم في مجا ٫البِئت ؤخض اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت للخٟاّ ٖلحها وبًجاص الىعي البُئي وه٣ل الخبراث واإلاٗاع ٝوالُ٣م
الجضًضة الخانت بدماًتها  ،والضٖىة للخسلي ًٖ الؿلىُ٦اث الًاعة بها ،وجىظُه ؤلاٖالم للجماَحر مً ؤظل حكُ٨ل ٢ىي
ياُٚت لخض ؤصخاب ال٣غاع ٖلى اهتهاط ؾُاؾت بهماثُت مخىاػهت جدترم البِئت ،وجداٖ ٔٞلى مىاعصَا الُبُُٗت.و ختى
ًخد ٤٣الخإزحر ؤلاًجابي لىؾاثل ؤلاٖالم البُئي في الجمهىع ،ال بض ؤن ً٩ىن جيؿُ٧ ٤امل بحن َظٍ الىؾاثل ،وَظا ًخُلب
جسُُُا ٖلمُا ً٣ىم ٖلى اإلاباصت الخالُت:
ج٣ضًم الىماطط ؤلاًجابُت وصٖم ٧اٞت الجهىص اإلاؿاهضة للبِئت.جىٞحر ؤلام٩اهُاث اإلااصًت والبكغٍت الالػمت لخبجي الؿلىُ٦اث الجضًضة وحُٛحر ؤهماٍ الؿلىُ٦اث الًاعة.الاَخمام بالتربُت البُئُت في اإلاضاعؽ والجامٗاث وبحن ٧اٞت ؤٞغاص اإلاجخم٘.يغوعة مكاع٦ت ألاخؼاب في ٧اٞت الجهىص اإلابظولت لخماًت البِئت ومؿاهضة ألاظهؼة الغؾمُت في َظا اإلاجا.٫-حصجُ٘ الجمُٗاث التي حؿتهض ٝاإلاؿاَمت في خل اإلاك٨الث البُئُت التي جىاظه اإلاجخم٘.

( )1سوزاف القليين ،صالح مدكور ،مرجع سابق ،ص ص . 70-69
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ؾً وجُبُ ٤ال٣ىاهحن البُئُت بكضة ونغامت،ختى ًخد ٤٣الاهًباٍ البُئي في الخاالث التي ال جٟ٨ي ٞحها الجهىص ؤلا٢ىاُٖتلخدَ ٤ُ٣ظا الهض.ٝ
الاَخمام بالضعاؾاث والبدىر اإلاُضاهُت التي تهخم باإلاك٨الث البُئُت في الجامٗاث ومغا٦ؼ البدض الٗلمي اإلاخسههت.بٖاصة جىػَ٘ الؿ٩ان ٖلى ؤ٦بر ٢ضع مم ً٨مً اإلاؿاخت الجٛغاُٞت للضولت.يغوعة اؾخسضام وؾاثل ؤلاٖالم البُئي ٧اٞت اؾتراجُجُاث ؤلا٢ىإ ال٣اصعة ٖلى الخإزحر وؤلا٢ىإ بإهماٍ ؾلىُ٦ت ظضًضةوحُٛحر ؤهماٍ ؾلىُ٦ت ؾاثضة(.)1
زامؿا :ؾبل جُٟٗل صوع ؤلاٖالم البُئي اإلاخسهو لخد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ:
َىا ٥مجمىٖت آلُاث حٗمل ٖلى جُٟٗل الضوع الظي ً٣ىم به ؤلاٖالم بٛغى جد ٤ُ٣ؤَضاٞه  ،وٍم ً٨جلخُو الجىاهب
ألاؾاؾُت لخُٟٗل َظا الضوع ٧الخالي:
ًيبػي ؤن حٗمل عؾاثل الخىُٖت البُئُت لىؾاثل ؤلاٖالم ٖلى جىىَ٘ اإلاضازل ؤلا٢ىاُٖت ختى جد ٤٣الجظب الجماَحري والخإزحر
اإلايكىص٧ ،التر٦حز ٖلى ألايغاع الصخُت الىاججت ًٖ الخلىر ،جىيُذ مى ٠٢الضًً مً الؿلىُ٦اث البُئُت الخاَئت،ببغاػ
الخؿاثغ اإلاالُت والا٢خهاصًت للخضَىع البُئي ،ببغاػ الخؿم في جُبُ٢ ٤اهىن البِئت ٖلى اإلاسالٟحن ،ببغاػ الخىٖ ٝلى
مؿخ٣بل ألاظُا ٫ال٣اصمت للِٗل في بِئت ؾلُمت ،اإلا٣اعهت بؿلى ٥الجمهىع في الضو ٫اإلاخ٣ضمت،خ ٤الجمهىع في اجساط
اإلاباصعاث في خماًت البِئت مً الخلىر،ببغاػ الجهىص الخُىُٖت في اجساط اإلاباصعاث لخماًت البِئت مً الخلىر(. )2
زاجمت:
جدىىٕ الىؾاثل التي جخسظَا اإلاجخمٗاث لخد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت  ،ولً ً٨احي الاٖالم ٦مجا ٫خُىي واؾتراججي
حؿخسضمه الضو ٫واإلااؾؿاث إلاىاظهت اإلاك٨الث والاٞاث التي ج ٘٣صازل اإلاجخم٘  ،وَٗخبر الاٖالم ووكغ الخىُٖت بمك٨الث
البُئُت لخد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت بخضي َظٍ الٛاًاث ألاؾاؾُت التي ًيبػي لىؾاثل الاٖالم ج٣ىم بضوع ٗٞا ٫هدىَا.
بن الهض ٝاإلايكىص مً الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ ؤو ٚحرَا مً صو ٫الٗالم َى الىٞاء بداظاث البكغ ،وجد ٤ُ٣الغٖاًت
الاظخماُٖت ٖلى اإلاضي الُىٍل م٘ الخٟاّ ٖلى ٢اٖضة اإلاىاعص البكغٍت و الُبُُٗت والخض مً الخضَىع .بال ؤن ججؿُض
الخىمُت اإلاؿخضامت بإبٗاصَا الا٢خهاصًت،البُئُت،ؤلاوؿاهُت،الاظخماُٖت،ؤلاصاعٍت و الخ٣ىُت ال ًخم بال مً زال ٫مىٓىمت
مخ٩املت للٗمل اإلاخىاػن بحن الضولت و وؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت ؾىاء الخ٩ىمُت ؤو الخانت .
٢اثمت اإلاغاح٘:
.1992
 ،110ؤ٦خىبغ
-1ؤبى ٖمىص مدمىص ؾٗض،صوع ؤلاٖالم في مٗالجت ً٢اًا البِئت ،مجلت الؿُاؾُت الضولُت ،ال٣اَغة ،الٗضص
-2اللجىت الٗاإلاُت للبِئت والخىمُت )،مؿخ٣بلىا اإلاكتر (: ٥جغظمت مدمض ٧امل ٖاع ، ٝؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞت  ،اإلاجلـ الىَجي
.1989
للش٣اٞت والٟىىن و آلاصاب  ،ال٩ىٍذ ٖ ،ضص ،142ؤ٦خىبغ
( )1علي ععوة ،اإلعالم وقضايا التنمية ،عامل الكتب ،القاىرة ،2008 ،ص ص . 130-129

( 2عادؿ عبد الغفار ،اإلعالم وقضايا المجتمع ،مركز ادلدينة للنشر كاإلعالـ كالتوزيع ،القاىرة ،2007،ص. 111
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-3ؤؾُا ٢اؾُمي ،الخىمُت اإلاؿخضامت بحن الخ ٤في اؾخٛال ٫اإلاىاعص الُبُُٗت واإلاؿاولُت ًٖ خماًت البِئت م٘ ؤلاقاعة بلى
الخجغبت الجؼاثغٍت  ،مضازلت يمً اإلالخ٣ى الضولي الشاوي الؿُاؾاث والخجاعب الخىمىٍت باإلاجا ٫الٗغبي واإلاخىؾُي الخدضًاث
.2012
 ،الخىظهاث  ،الاٞا ،١باظت (جىوـ ) 27-26ؤٞغٍل ،
-4ظال ٫بؾماُٖل خلمى ،قاصًت ٖلي ٢ىاويٖ ،لم ا حخمإ البِئت مغ٦ؼ ظامٗت ال٣اَغة للخٗلُم اإلاٟخىح  ،صون ؾىت وكغ.
 ،154ظىٍلُت -
-5صًاب خامض الكاٞعي ،الخلىر البُئي مٟهىمه ،ؤزاعهٖ ،الحه ،مجلت ال ًٟؤلاطاعي ،ال٣اَغة ،الٗضص
.1998
ؾخمبر
َ-6ىٍضا مهُٟى ،بؾهام ؤلاٖالم في جىمُت الىعي البُئي بالخُبُٖ ٤لى ًُ٢ت الخٛحراث اإلاىازُت ،مجلت ؤلاطاٖاث الٗغبُت،
.2010
الٗضص،01
. 2008
-7ماَُىاػ مدؿً ،ؤلاٖالم والبِئت ،صون صاع وكغ ،
-8مهُٟى ٦ماَ ٫لبت  ،بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت به٣اط ٦ى٦بىا  ،الُبٗت ألاولى  ،مغ٦ؼ ص عاؾاث الىخضة الٗغبُت ،
. 1975
بحروث ،
-9مدمض نالر الكُش  ،آلازاع الا٢خهاصًت واإلاالُت لخلىر البِئت و وؾاثل الخماًت مجها  ،الُبٗت ألاولى  ،مُبٗت ؤلاقٗإ
. 2002
الٟىُت  ،ؤلاؾ٨ىضعٍت،
-10مدمض نافي ًىؾ ، ٠مبضؤ الاخخُاٍ لى٢ىٕ ألايغاع البُئُت  ،صعاؾت في بَاع ال٣اهىن الضولي  ،صاع الجهًت الٗغبُت ،
. 1989
ال٣اَغة ،
-11مدمض ٚىاًم،صمج البٗض البُئي في الخسُُِ ؤلاهماجي ،اإلاى. www.ao.academy.or:٘٢
-12مغٍم مهُٟى ؤخمض وبخؿان خٟٓيً٢ ،اًا الخىمُت في الضو ٫الىامُت ،صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت  ،ؤلاؾ٨ىضعٍت. 2005 ،
. 2005
-13هُٟحن ؤخمض ٚباشخي ،ؤلاٖالم وً٢اًا الخىمُت ،صاع ؤلاًمان للُباٖت ،ال٣اَغة،
.2004
-14ؾىػان ال٣لُجي ،نالح مض٧ىع ،ؤلاٖالم البُئي بحن الىٓغٍت والخُبُ ،٤صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة،
. 2008
-15ؾمحر مدمىص ،ؤلاٖالم الٗلمي ،صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘ ،ال٣اَغة،
.2002
ٞ-16اعو ١ؤبىػٍض ،لُلى ٖبض اإلاجُض ،الصخاٞت اإلاخسههت ،مغ٦ؼ ظامٗت ال٣اَغة للخٗلُم اإلاٟخىح ،ال٣اَغة،
.2007
ٖ-17اصٖ ٫بض الٟٛاع ،ؤلاٖالم وً٢اًا اإلاجخم٘ ،مغ٦ؼ اإلاضًىت لليكغ وؤلاٖالم والخىػَ٘ ،ال٣اَغة،
ٖ-18بض الىانغ ػٍاص َُاظت  ،ال٣اهىن البُئي ،الىٓغٍت الٗامت لل٣اهىن البُئي مى٘ قغح الدكغَٗاث البُئُت، ،صاع الش٣اٞت
لليكغ والخىػَ٘ ٖ ،مان.
.1996
ٖ-19لي مىٗم الً٣اة ،م٩اهت البِئت في ؤلاٖالم همىطج الصخاٞت ألاعصهُت ،اإلا٨خبت الىَىُتٖ ،مان،
. 2008
ٖ-20لي عجىة ،ؤلاٖالم وً٢اًا الخىمُتٖ ،الم ال٨خب ،ال٣اَغة،
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-21ؾالمي عقُض  ،ؤزغ جلىر البِئت في الخىمُت الا٢خهاصًت ٞجي الجؼاثغ  ،ؤَغوخت ص٦خىعاة في الٗلىم الا٢خهاصًت ٞ ،غٕ
2006
الدؿحر  ،ظامٗت الجؼاثغ ،
-22ؾالٞت َاعٖ ١بض ال٨غٍم ،الخماًت الضولُت للبِئت مً ْاهغة الاخخباؽ الخغاعي  ،الُبٗتألاولى  ،ميكىعاث الخلبي ،
. 2010
بحروث ،
23-Martín Bidou، le principe de précaution en droit international de l'environnement .RGDIP , octobre – décembre,
1999, N 03,.
-24Pierre-Marie ، Droit International Publique , 4em Edition , Dalloz , Paris , 1998.

141

الٗضص ً : 21ىهُى – 2016

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

142

الٗضص ً : 21ىهُى – 2016

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

إلادت جاعٍسُت خى٢ ٫هت الٟحزًاء و الخخمُت
مدمض زُضون،حامٗت مىالي اؾماُٖل٧،لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت،م٨ىاؽ،اإلاٛغب

ملخو :
ج٨مً ؤَمُت الٟحزًاء و ٢ىتها في ٧ىجها الٗلم الظي ؤزظ ٖلى ٖاج٣ه ؤلاظابت ًٖ مجمىٖت مً ألاؾئلت ال٨بري التي ٧اهذ
ٞلؿُٟت بامخُاػ ،و ٢ض اؾخُاٖذ مً زال ٫بظاباتها جل ٪ؤن جخد٨م بك٩ل ٢ىي في مىخى جاعٍش ال٨ٟغ و الٗلىم ،و ؤن حٛحر مً
هٓغجىا بلى الٗالمٞ ،مىظ الشىعة الىُىجىهُت ،ناع الٗالم ٖباعة ًٖ هٓام مُ٩اهُ٩ي جماماً ،خًمً عوابِ ٢ابلت للُ٣اؽ
الض ٤ُ٢و ؤلا٦دكا ،ٝو َ٨ظا ٣ٞض اؾخُاٖذ الٟحزًاء بمىهجها الُٗٓم َظا و بىٓغتها الجضًضة لل٩ىن ؤن جمىذ الضٗٞت
ألا٢ىي للٗلىم هدى الخ٣ضم ب٩ل خؼم و بًمان ب٣ضعة الٗلم ٖلى جٟؿحر الىا ٘٢بل و الؿُُغة ٖلُه ؤًًا .و ٢ض اؾخمغ ألامغ بلى
ؤن ظاء ال٣غن الٗكغًٍ ،لُٗخبر َظٍ الخهىعاث جًُِ٣ا إلاٟهىم الٗلم و الٗلمُتٞ .ى٣ٞا إلاُ٩اهُ٩ا ال٨م ،الؿبب = الىدُجت،
مبضؤ جبؿُُي للٛاًت و ال ٌٗ٨ـ ؤبضا وا ٘٢الُبُٗت اإلاٗ٣ض والظي ٢ض ًهل بلى خض حعجؼ ؤمامه ٢ضعجىا ٖلى اإلاالخٓت.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :الٟحزًاء ال٨الؾُُ٨ت ،اإلاُ٩اهُُ٨ت ،ال٩ىن ،الخخمُت ،الؿببُت ،مُ٩اهُ٩ا ال٨م ،الالً٣حن.
إلادت جاعٍسُت خى٢ ٫هت الٟحزًاء و الخخمُت:
مىظ ؤن ْهغ ؤلاوؿان في الٗالم و َى ً٨ٟغ صاثما مداوال ؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت التي خحرجه بكإن َظا ال٩ىن ٠ُ٦ ،بضؤ ،و
ٌ ٠ُ٦ؿحر ،و بلى ؤًً اإلاهحر ؟ و جىالذ بظاباث ألاظُاَ ًٖ ٫ظٍ ألاؾئلت لخخُىع مً ألاؾاَحر بلى اإلاظاَب الٟلؿُٟت زم
ال٣ىاهحن الٗلمُت ( ،)1و م٘ ؤن َظا الخىالي ًبضو نلبا بلى خض ما ،بال ؤهه لم ٌٗض ٦ظل ٪الُىمٞ ،الخاعٍش ّبحن ؤن ٦شحرا مً
ؤلاظاباث التي جخ٣ضم هي هٟؿها ٢ض جُغح ؤؾئلت ؤزغي٦ ،ما ؤن ال٣ىاهحن الٗلمُت هي في ؤي و٢ذ ٖغيت لٛؼو اإلاظاَب
الٟلؿُٟت ،و التي ٢ض حؿدىض بضوعَا في ٦شحر مً ألاخُان بلى ؤ٩ٞاع ؤؾُىعٍت .و َا هدً آلان هدؿاء ٫بضوعها ،بلى ؤي خض
اؾخُاٖذ بظاباث ألاؾئلت ًٖ ال٩ىن ؤن حٛحر مً هٓغجىا بلُه؟ و ما مضي ٢ضعتها ٖلى يبِ ٧ل الخٟانُل التي ًدخىحها َظا
ال٩ىن؟ و بلى ؤي خض ًم ً٨لهظٍ ؤلاظاباث ؤن جداٖ ٔٞلى م٣ضعتها في ب٢ىاٖىا؟
ؤ -الىٓغة ٩٦اثً ًٖىي:
ٖلى الٗمىمً ،م ً٨ال٣ى ٫ؤن الًٟى٧ ٫ان صاثما صاٗٞا هدى ٞهم الٗالم و جٟؿحر ٧ل ما ًدهل ُٞه ،بال ؤن قؿاٖخه في
م٣ابل عجؼ خىاؽ ؤلاوؿان٧ ،ان و الًؼا٣ٖ ٫بت ً٩اص ٌؿخدُل اظخُاػَاٞ ،الخٟانُل في مىيىٕ الٗلم ( ؤًا ٧ان َظا الٗلم )
ال جيخهي ،و م٘ عٚبدىا في اؾدُٗابها ظمُٗا جخىلض هٓغة ٧لُت جبدض ًٖ زُِ هاْم ًجم٘ بحن قخاث ما هخإمله بدُض ًهبذ
٦ال مٗ٣ىال ٢ابال للٟهم .و في َظا الهضص ًم ً٨ؤن وؿخدًغ اإلاغاخل التي مغث بها الىٓغة بلى ال٩ىنٖ ،لى اٖخباع ؤجها في
 1ريتشارد موريس" ،1994 ،حافة العلم (عبور الحد من الفيزياء [الفيزيقا] إلى الميتا فيزيقا )" ،ترمجة د  .مصطفى إبراىيم فهمي ،ط  ، 1منشورات
اجملمع الثقايف ،أبو ظيب -اإلمارات العربية ادلتحدة ،ص . 5
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جغابِ ال ً٣بل ؤلاهٟها ًٖ ٫الٗلم و جُىعاجه٦ ،ما ؤجها لِؿذ  ِ٣ٞمجغص جهىع لك٩ل الٗالم و َبُٗخه و بهما هي ؤًًا
جهىع إلااَُدىا و َبُٗت مىٗ٢ىا صازل َظا الٗالم .و بالٗىصة بلى الُىهان هجض ؤن الىٓغة ؤو الهىعة ألاهمىطظُت التي ٧اهذ
ؾاثضة لضحهم ،ؾىاء ٧اهىا ؤعؾُُحن ؤو ؤٞالَىهُحن ؤو عواُ٢حن ،هي الهىعة الًٗىٍت ،ؤي ؤجهم ٧اهىا ًخهىعون ال٩ىن ٩٦اثً
ًٖىي ،و بما ؤن جاعٍش ؤوعوبا ال٨ٟغي ٖلى امخضاص ال٣غون الىؾُى لم ًٚ ً٨حر ا٢خهام و جمشل لترار ؤلاٚغٍ٣ٞ ،٤ض
اؾخمغ َظا الىمِ مً الخهىع ختى ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ ج٣غٍبا،خُض ٦خب ؤخض الٟلىعوؿُحن ألاٞالَىهُحن في ٖهغ الجهًت
٢اثال "بن ظؿم الٗالم َى ٧ل ٧امل ،خُض ؤن ظمُ٘ ؤظؿام الخُىاهاث هي ؤظؼاء مىه ...بن ظؿم الٗالم بإ٦مله ًيبٌ
بالخُاة" ،و ٖلى الٗمىم ٞالٟالؾٟت ال٣ضماء ٧اهىا ًجزٖىن بلى جهىع الٗالم ُ٢اؾا م٘ ألاهٓمت الًٗىٍت الخُت )1( .و بىاء ٖلى
َظا الخهىع ٣ٞض ظغي الخٗامل م٘ خغ٦ت ألاظؿام التي لِـ ٞحها خُاة (مشل الصخىع) بخمازلها م٘ خغ٦ت الخُىاهاث٨ٞ ،ما
ه٣ى ًٖ ٫ال٩لب بهه ً٣ىم بدغ٦ت مُٗىت لُدهل ٖلى ُٗ٢ت لخم مُٗىت٧ ،اهذ مُ٩اهُ٩ا الٗهىع الىؾُى جٟترى ؤن ُٗ٢ت
الدجغ حؿ ِ٣ل٩ي جهل بلى م٩اجها الُبُعي )2(.و٧ان مً هخاثج َظا الخهىع ال٨ٟغة ال٣اثلت بالدكابه بحن ؤلاوؿان و ال٩ىن ،و
1194م) ،خُض ً٣ى " :٫ؤٖلم ؤن
جٓهغ َظٍ ال٨ٟغة بك٩ل واضر في ؤخض الىهىم الكهحرة للُٟلؿى ٝمىسخى ماًمىهُضؽ (
ال٩ىن بإؾغٍ لِـ بال ٧اثىا ٞغصا ...و ٦ما ؤن الٟغص بضوعٍ ًخ٩ىن مً الٗضًض مً اإلاىاص الهلبت ،مشل اللخم و الٗٓام و
ألاٖهاب و ؾىاثل مىىٖت و ٖىانغ ٚاػٍت مىىٖتٞ ...ةن ال٩ىن بإؾغٍ ًخ٩ىن باإلاشل مً ؤظغام ؾماوٍت و مً الٗىانغ ألاعب٘ و
مغ٦باتها ،"...و ًبض ٫ماًمىهُضؽ ٢هاعي ظهضٍ لبُان الخمازل بحن ظؿم ؤلاوؿان و ال٩ىن اإلااصي ٣ُٞى" :٫بن الجؼء ألاؾاسخي
في ظؿم ؤلاوؿان ،و َى ال٣لب ،في خالت خغ٦ت مؿخمغة ،و َى مهضع ٧ل خغ٦ت في الجؿم ...و بُغٍ٣ت مكابهت حؿُُغ ال٨غة
الخاعظُت بدغ٦تها ٖلى ٧ل ظؼء مً ؤظؼاء ال٩ىن" .و ًىضر َظا الُٟلؿى ٝلب الىٓغٍت الًٗىاهُت ٖىضما ً٣ىٖ " :٫ىضما
جخى ٠٢هبًاث ال٣لب لخٓت ًمىث ؤلاوؿان و جيخهي ٧ل خغ٦خه و ٢ىجه .و ٖلى هدى ممازل ؾى ٝحهل ٪ال٩ىن ظمُٗه و
()3
ًسخٟي ٧ل شخيء مً الىظىص بطا جىٟ٢ذ ال٨غاث ًٖ الخغ٦ت".
ب -ال٨ىن باٖخباعه آلت:
م٘ جهاًت الٗهغ الىؾُِ ْهغ ٖلماء لم ً٩ىهىا ٞالؾٟت و ل٧ ً٨اهذ آلعائهم و هٓغٍاتهم هخاثج ٞلؿُٟت َامت مً ؤمشا٫
(٧ىبغهُ٩ىؽ و ٚالُلُى و ٦بلغ) وؿٟىا ٢ىاٖض ٖلم ال٩ىهُاث في الٗهىع الىؾُى و ال٨شحر مً مباصت ؤعؾُى في الٟحزًاء،
بياٞت بلى مٟهىمه لىخضة الُ٨ىىهتٞ .اهضٞإ ٚالُلُى وعاء بزًإ الُبُٗت الٟحزًاثُت إلاٗالجت عٍايُت و ٦مُت ،بهما ٌٗجي
ؤؾاؾا ج٣ؿُم ألاقُاء بلى زهاثو ؤولُت (و اإلا٣هىص بها َى الك٩ل ال٨خلت و الٗضص و الخغ٦ت و الدجم) و ؤزغي زاهىٍت ،و
ًيبػي اٖخباع ألاولى زهاثو واُٗ٢ت  ِ٣ٞؤو طاث مٗجى و مٟهىم باليؿبت للٗلم ،بِىما ًم ً٨ازتزا٧ ٫ل ما ٖضاَا بلى
زهاثو زاهىٍت ،و طل ٪ؤن الُبُٗت الٟحزًاثُت ًجب جُهحرَا مً ظمُ٘ مٓاَغ الخُاة )4(.و ً٣ى ٫ؤلٟغص هىعر َىاًتهُض في
َظا الهضص " بن الُبُٗت ؤنبدذ ًُ٢ت ٚبُت بلُضة ...بجها مجغص بهضٞإ اإلااصة اهضٞاٖا ال مخىاَُا و ٞا٢ضا ل٩ل مٗجى ...بجها
نلبت باعصة ال لىن لها ،نامخت ب٨ماء ٞا٢ضة ل٩ل مٓهغ مً مٓاَغ الخُاة" .و َ٨ظا لم ٌٗض ؤلاوؿان ًداوٞ ٫هم الىجىم و
1

ركنالد سرتكمربج " ،1994 ،تاريخ الفكر األوروبي الحديث  ،"1988 – 1601ترمجة أمحد الشيباين ،ط  ،3دار القارئ العريب ،مصر ،ص .65

 2فيليب فرانك" ،1957 ،فلسفة العلم (الصلة بين العلم والفلسفة)" ،ترمجة علي علي ناصف ،ط  ،1ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،بًنكت،
ص.127
3فيليب فرانك ،نفس ادلرجع السابق ص .131
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الدجاعة و ؤ٢ىاؽ ٢ؼح مً خُض ٧ىجها مٗبرة ًٖ ٚاًتٞ )1( ،الٗالم ٦ما ٢ا ٫صً٩اعث "َى آلت ال مجاٞ ٫حها ؤبضا للىٓغ بال
ألق٩ا ٫و خغ٧اث ؤظؼائها" ،بن الُبُٗت َّش
حكبه بمجمىٖت مىخٓمت مً ال٣ىاهحن طاث الُاب٘ الالشخصخي ،والتي ال ٖال٢ت لها
بالُ٣م ألازالُ٢تٞ ،الٗالم لم ٌٗض ٖالم ُ٢م ،وبهما ٖالم و٢اج٘ زايٗت لٟهم ٖ٣الوي ،و إلاخُلباث اإلامٞ ،ً٨لِـ َىال ٪مً
ؾغ ال ًم ً٨للٗ٣ل ؤن ًهل بلى جهاًخه )2(.وٖلى الٗمىم ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن خغ٦ت ال٨ٟغ الظي ٌؿعى بلى ازتزا ٫مجمىٕ خغ٦ت
الٗالم ،وختى ايُغاباث الىي٘ البكغي ،في مجمىٖت مً ال٣ىاهحن اإلاىيىُٖت ،و في ج٨غاعاث ًم ً٨الخيبا بها ،ؤزظث
باالهُال ١في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ ،و م٘ ؤٖما ٫مجمىٖت مً الٗلماء ال٨باع ،اهخ٣ل اإلاجخم٘ الٛغبي مً الٗالم اإلاٛل٤
()3
للؿ٩ىالثُت بلى الٗالم الالمدضوص للٟلؿٟت اإلاُ٩اهُُ٨ت ،ؤو خؿب ٦ىاعي "مً ٖالم الخ٣غٍب بلى ٖالم الض٢ت".
بن َظٍ الشىعة ال٨ٟغٍت التي بضؤث بالٗلماء الشالزت (٦ىبغهُ٨ىؽٚ ،الُلُى٦ ،بلغ) و التي خمل لىاءَا ؤًًا ٞالؾٟت ٖلماء
مً ؤمشا ٫صً٩اعث و بُ٩ىن ،زل٣ذ اَخماما ٦بحرا بالً٣اًا الٗلمُت و الغٍايُت ،و ٧ان ٧ل ا٦دكاً ٝؼٍض مً بزاعة َمىح
ؤوعوبا بلى اإلاؼٍض مً الخ٣ضم في مُاصًً الٗلم ،و ٧اهذ الٟحزًاء و الغٍايُاث ٖلى عؤؽ اإلاى٦ب الٗلمي ،و ب٣ي الك ٪في هخاثج
 1687و بضص ُٚىمه ٧لُا٣ٞ ،ض بضا بمغ٦به الُٗٓم و
الشىعة الٗلمُت مسُما ٖلى ألاظىاء الٗلمُت بلى ؤن ظاء هُىجً في ٖام
بخيؿُ٣ه ل٣ىاهحن الخغ٦ت و الجاطبُت زال٣ٖ ٫ض واخض مبضصا ل٩ل ٚمىى و ببهام٣ٞ ،ض ظاءث ألاظؼاء مخىاؾ٣ت في اإلاغ٦ب ،و
٦كٟذ الُبُٗت ًٖ ؤؾغاعَا٦ ،ما ون ٠البٌٗ ما خ٣٣ه هُىجً بإهه ؤٖٓم ما خ٣٣ه ٖ٣ل بكغي٣ٞ ،ض ٢امذ ؤٖماله
بخُٛحر الىٓغة بلى الُبُٗت بك٩ل جهاجي ،بط ناع الٗالم الٟحزًاجي ،وبك٩ل ال ً٣بل الك ،٪عوابِ ٢ابلت للُ٣اؽ و الا٦دكا.ٝ
( )4ل٣ض ق٩لذ زىعة هُىجً َظٍ ،مىُٟٗا خاؾما في جاعٍش الٗلىم و ال٨ٟغ ،خُض ؤن ال٩ىن ؤنبذ ٖباعة ًٖ آلت لها ٢اهىن ٖلمي
هاْم ،و مٗجى َظا ؤهه ًم ً٨جٟؿحرٍ مً زال٢ ٫ىاٖض عٍايُت زابشت ٦ما ًم ً٨الخد٨م ُٞه ؤًًاٞ ،اإلاٗغٞت الٗ٣الهُت ل٣ىاهحن
الُبُٗتً ،جب ؤن حُٗي ؤلاوؿان ال٣ضعة إلزاعتها ٖلى َىاٍ ،ؤو ٖلى مٗاعيتها و ٤ٞاإلاهلخت التي ًجضَا في طل .٪بن الُبُٗت
َّش
اإلاٟغٚت مً ؤؾغاعَا ،جهبذ لٗبت مُ٩اهُُ٨ت (ٖلى خض حٗبحر عوبحر لىهىبل) بحن ؤًضي الىاؽ الظًً ٌكاع٧ىن في َظا الخدى٫
ؤلابؿخمىلىجي و الخ٣جي ،ل٣ض اهضزغث الىخضة بحن ؤلاوؿان و الُبُٗت إلاهلخت زًىٕ َظٍ ألازحرة )5(.و ٢ض ق٩لذ َظٍ ألا٩ٞاع
زلُٟت و خاٞؼا ل٩ل الٗلىم ج٣غٍبا (بما ٞحها الٗلىم ؤلاوؿاهُت) ،و جاب٘ الضٞإ ٖجها ٦شحر مً الٗلماء بٗض هُىجً لٗل البالؽ
ُ
 ،)1827و الظي ً٣ى ٫في هو مكهىع له "بن ظمُ٘ الخىاصر ختى جل ٪التي جبضو لهٛغَا مؿخٗهُت ٖلى
-1749
ؤبغػَم (
٢ىاهحن الُبُٗت الٗامت هي هدُجت يغوعٍت لهظٍ ال٣ىاهحن ،مشلها في طل ٪مشل خغ٦ت الكمـٚ ،حر ؤن ظهلىا للغوابِ التي
حكضَا بلى الىٓام ال٩ىوي الٗام٢ ،ض ظٗلىا وٗؼوَا بلى ؤؾباب ٚاثُت ؤو بلى الهضٞت خؿب ما ج٩ىن جل ٪الخىاصر مخخابٗت
باهخٓام ؤو ظاعٍت بضون هٓام ْاَغي ،و ٢ض ؤصي همى مٗاعٞىا بلى اؾدبٗاص َظٍ ألاؾباب الخُالُت جضعٍجُا،و هي جسخٟي آلان
٧لُا ؤمام الٟلؿٟت الصخُدت التي ال جغي ٞحها بال حٗبحرا ًٖ ظهل هدً اإلاؿاولىن الخُ٣ُ٣ىن ٖىه .بن الخىاصر الغاَىت لها
م٘ الخىاصر اإلاايُت عابُت ماؾؿت ٖلى اإلابضؤ الىاضر الخالي :و َى ؤهه ال شخيء ًبضؤ في الى٢ىٕ صون ؾبب ،و بن َظٍ
البضحهُت اإلاٗغوٞت بمضؤ الؿبب ال٩افيً ،يسخب مٟٗىلها ختى ٖلى ألاٗٞا ٫التي وٗخبرَا ؤٗٞا ٫بعاصًت خغة،و الىا ٘٢ؤن ؤ٦ثر
 1ف ركنالد سرتكمربج  ،نفس ادلرجع السابق  ،ص .66
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ؤلاعاصاث خغٍت ال ًم ً٨ؤن جسلَ ٤ظٍ ألاٗٞا ٫بال بطا ٧ان َىا ٥خاٞؼ مدضص ،طل ٪ألهه بطا حكابهذ ظمُ٘ الٓغو ٝباليؿبت
بلى مىٟ٢حن مُٗىحن ،و ٧اهذ جل ٪ؤلاعاصة الخغة جماعؽ ٗٞلها في ؤخضَما صون آلازغٞ،ةن ازخُاعَا َظا ؾُ٩ىن هدُجت ال ؾبب
لها و خُيئظ ههبذ ٦ما ٢ا ٫لُبجز ؤمام جل ٪الهضٞت الٗمُاء التي ٢ا ٫بها ألاب٣ىعٍىن،بن الغؤي اإلاسال٨ٌٗ ٠ـ وَما مً
ؤوَام ال٨ٟغ الظي ٌٗخ٣ض ؤمام عجؼٍ ًٖ عئٍت ألاؾباب الخُٟت التي جض ٘ٞؤلاعاصة بلى ؤلازخُاع بحن ألاقُاء اإلاخمازلت ،ؤن َظٍ
ؤلاعاصة ٢ض خضصث هٟؿها بىٟؿها و صوهما خاٞؼً .جب ؤن هىٓغ بلى الخالت الغاَىت لل٩ىن ٦ىدُجت لخالخه الؿاب٣ت و ٦ؿبب
لىدُجخه الالخ٣تٞ ،لى ؤن ٖ٣ال ًم٨ىه ؤن ٌٗغ ٝفي لخٓت مً اللخٓاث ظمُ٘ ال٣ىي التي جدغ ٥الُبُٗت ،و ٧ل ألاويإ التي
جخسضَا ُٞه ال٩اثىاث التي جخإل ٠مجها  -الُبُٗت ،-و لى ؤن َظا الٗ٣ل َى هٟؿه مً ؤلاحؿإ و الكمى ٫بدُض ًم٨ىه ؤن
ًسً٘ َظٍ اإلاُُٗاث للخدلُلٞ ،ةهه ؾُ٩ىن ٢اصعا ٖلى ؤن ًًم في ٖباعة عٍايُت واخضة خغ٧اث ؤ٦بر ألاظؿام في ال٩ىن و
ؤص ١و ؤنٛغ الظعاث ٞال شخيء ً٩ىن باليؿبت بلى َظا الٗ٣ل مىيىٕ ق ،٪بن اإلااضخي واإلاؿخ٣بل ؾُ٩ىهان خايغًٍ ؤمام
ُٖيُه." )1(...
ج -ؤػمت الٟحزًاء في ال٣غن الٗكغًٍ وانهُاع اإلاغ٦ب الُٗٓم لىُىجً:
ل٣ض ونلذ الٟحزًاء ال٨الؾُُ٨ت بلى ؤوط بهجاػاتها في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ،خُض ٧اهذ ٢ىاهحن هُىجً في الخغ٦ت و٢اهىهه في
الجاطبُت طاث ص٢ت عاجٗت،بط بن ون ٠خغ٧اث ال٩ىا٦ب و خغ٦ت ألاظؿام ٖلى ؾُذ ألاعى ٧ان ًبضو ٧امال ،بل ختى ؤن َظٍ
ال٣ىاهحن ٞؿغث خغ٦ت اعجٟإ اإلاض و اهسٟاى الجؼع .و ٖلى امخضاص ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ و ختى الٗ٣ض ألازحر مىه ٧اهذ الٟحزًاء
ٞغٖا مً اإلاٗغٞت ًبضو ٧امال )2(،بلى ؤن ظاء ال٣غن الٗكغًٍ ،و الظي ٌٗض بد ٤ؤَم ٢غن في جاعٍش الٟحزًاء،خُض اهخهى مخىظا
بدهاص ٖلمي ًدُه به ٖلى ظمُ٘ ال٣غون ،و بجغص ؤن اهخهى ههٟه ألاوُ٢ ٫ل ؤن ؤ٦ثر مً زالزت ؤعبإ ٖلم الٟحزًاء اإلاٗغو ٝلىا
الُىم ٢ض ؤهخجه َظا ال٣غن،وفي ههٟه الشاوي جًاَٖ ٠ظا الىخاط .و مىظ البضاًت ٧ان ٞغى ال٩ىاهخم مخهضعا لُلُٗت اإلاض
الشىعيَ،ظا الٟغى الظي ج٣ضم إلاداولت خل مك٩لت ٖلمُت ؾمُذ "بال٩اعزت ٞى ١البىٟسجُت"،و ٢ض هخجذ َظٍ ال٩اعزت
ٖ٣ب عجؼ ٢ىاهحن الضًىامُ٩ا الؿاثضة .خُض ؤن َظٍ ال٣ىاهحن ٧اهذ جىُب ِ٣ٞ ٤في هُا ١اإلاىظاث الُىٍلت مً الُُ٠
اإلاغجي ،و هي ألازًغ و ألانٟغ و ألاخمغ،و ال جىُبٖ ٤لى اإلاىظاث ال٣هحرة ٖىض الا٢تراب مً ألاقٗت الؼع٢اء و البىٟسجُت و
ٞى ١البىٟسجُت ،و ٢ض ؾمي َظا اإلاإػ ١بال٩اعزت ٞى ١البىٟسجُت ل٩ىهه لم ً ً٨ؤػمت ٢اهىن واخض  ،ِ٣ٞبل ؤػمت الخهىع
الٟحزًاجي ال٨الؾُ٩ي بإؾغٍ )3(.و طل ٪ألهه – وب٩ل بؿاَتً -م ً٨اؾخسضام ٞحزًاء هُىجً و ما٦ؿىٍل الخ٣لُضًت في ون٠
ؤلاقٗاٖاث الُىٍلت اإلاىظت ونٟا ص٣ُ٢ا و مىاؾبا ،ؤما في ؤلاقٗاٖاث ال٣هحرة اإلاىظت ؤو الٗالُت الخىجغ ٞال ٞاثضة جغجى مً
اؾخسضامها )4(.ل٣ض ٧ان ٖلى الٟحزًاثُحن الىٓغٍحن ؤن ًبدشىا ًٖ ٢اهىن قامل إلقٗإ الجؿم ألاؾىص ًخًمً ؤظىبت ًٖ ٧ل
ألاؾئلت اإلاُغوخت ،ل ً٨لم ً ً٨لضحهم في طل ٪الؼمً ما ًغقضَم في بدىثهم ؾىي ٢ىاهحن الخغ٦ت الخ٣لُضًت (اإلاُ٩اهُ٩ا
الىُىجىهُت) و٢اهىن الترمىصهامُ ٪و هٓغٍت ما٦ؿىٍل ال٨هغَِؿُت في ؤلاقٗإ ،لظل٧ ٪اهذ الٟحزًاء بداظت بلى مبضؤ ؤؾاسخي و

 1عابد ااابرم" ،1976 ،مدخل إلى فلسفة العلوم (العقالنية المعاصرة وتطور الفكر العلمي )" ،الطبعة  ، 1مركز دراسات الوحدة العربية ،بًنكت؛
الدار البيضاء  ،ص.394
لويد مثز ك جيفرسوف ىٌن كيفر" ،1999 ،قصة الفيزياء " ،سلسلة الثقافة ادلميزة  ،6ترمجة د  .طاىر تربداد ك كاسل األتاسي ،ط  ، 2دار طاالس،

دمشق -اكتسرتاد ادلزة ،ص.202

مثز ك جيفرسوف ىٌن كيفر ،نفس ادلرجع ،ص .176-175-174

لويد
4
لويد مثز ك جيفرسوف ىٌن كيفر ،نفس المرجع ،ص .216
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مٟهىم ظضًض ٧ل الجضة )1(.و ٢ض ؾاَم باله ٪في طل ٪خُض ٢ام بإبدار جىنل ٞحها بلى مٗاصلت جدى ٫صون ال٩اعزت ،بال ؤن َظٍ
اإلاٗاصلت ٧اهذ مخىعَت في مهاٖب ٖضة جخلخو في ؤجها جإبى الخًىٕ ألَغ الخخمُت التي ج٣ىم ٖلحها الٟحزًاء ال٨الؾُُ٨ت،
بِىما جخجاوب بك٩ل عاج٘ م٘ اإلاُُٗاث الخجغٍبُت٣ٞ ،ض ٢ا ٫ما٦ـ باله ٪ؤن ألاظؿام ج٨دؿب الُا٢ت ؤو حُٗحها ال باؾخمغاع
٦ؿُل ،بل ٖلى ٦ماث ؤو ٧ىاهخاث .بن َظا ؤلاهجاػ إلاا٦ـ بالهَ ٪ى ؤٖٓم بهجاػ في مُضان الظعة و ؤ٦ثرَا ؤنالت و ٖب٣غٍت،
ٞهى لم ً ِ٣ٞ ً٨مدٌ مىبه ؤو صا ٘ٞللٟحزًاء الظعٍت ،و ل٨ىه ؤًًا و بال ظضا ،٫الؿبب ألاَم في جىؾُ٘ آلاٞا ١و َغح ٦شحر
مً ؤؾالُب ال٨ٟغ الجضًضةٞ )2(.شىعٍت ٨ٞغة باله ٪ج٨مً في ٧ىجها ج٣ىم بىنْ ٠ىاَغ الُبُٗت ونٟا ججؼٍئُا في ؤؾاؾه،
ٖ٨ـ الىٓغٍت ال٨الؾُُ٨ت التي ج٣ىم ٖلى ون ٠مخهل ،بل ختى بن باله ٪هٟؿه ٧ان ميؿا٢ا ٖ٨ـ عٚبخه و ٖ٨ـ ما ٧ان
()3
ًًٓ ؤهه ألاًٞل ،بلى ٞغى وظىص ال٩ىهخم.
الىا ٘٢ؤن ال٩اعزت ٞى ١البىٟسجُت لِؿذ الهؼة الىخُضة التي يغبذ الٟحزًاء ال٨الؾُُ٨تٞ ،بيُت الظعة ٧اهذ ؾاالا ٢اثما
ُ
ال ًَ ًٖ ٠٨غح هٟؿه ،و في مغخلت مُٗىت اجطر ؤجها هي طاتها ًيبػي ؤن حٗض مجمىٖت مً الجؿُماث ألانٛغ مجها ،و التي
م٘ َظا جخماؾ ٪ب٣ىة ججٗلها حؿل ،٪باليؿبت بلى ظمُ٘ الخٟاٖالث الُ٨مُاثُت٧ ،ىخضة زابخت ،و ٢ض ٧اهذ الٟحزًاء الىٓغٍت
الؿاب٣ت ٖلى ٖهغ ال٩ىاهخم حٗلم ؤن للظعة جغُ٦با صازلُا َى طل ٪الظي ٢ام به الٗالم الغوسخي مىضلُُ ٠في ؤوازغ ال٣غن
الخاؾ٘ ٖكغ ،و ٢ض عبِ الٗالم الاهجلحزي بعوؿذ عطعٞىعص بحن َظٍ ال٨كى ٝالُ٨مُاثُت و ٦ك ٠الال٨ترون ،و وي٘
الىمىطط ال٩ى٦بي الكهحر للظعة )4(،و جبٗا لهظا الىمىطط ٞةن ؤلال٨ترون ًضوع خى ٫الىىاة ب٣ىة الجاطبُت ٦ما جضوع ألاعى خى٫
الكمـَ ،ظا الدكبُه للظعاث باإلاىٓىماث الكمؿُت اإلاهٛغة ٧ان ٨ٞغة مٛغٍت إلاا ٞحها مً صاللت ٖلى وخضة الخهمُم في
 1910بٗض ؤن ؤنبذ اللىعص عطعٞىعص مضًغا إلاسخبراث الٟحزًاء
الُبُٗت ،مً الٗالم الىاؾ٘ بلى الٗالم الهٛحر ظضا )5(.و في ؾىت
في ماوكؿتر ،هٓم ؾلؿلت مً الخجاعب ؤزبدذ بهىعة خاؾمت ؤن البروجىهاث مجخمٗت في الظعة في هىاة مغ٦ؼٍت يئُلت و
٦شُٟت ،و ؤن الال٨تروهاث جضوع خىَ ٫ظٍ الىىاة و ٤ٞهمىطط مً الخدغٍ( ٪الضًىامُ )٪لم ً ً٨مٟهىماٞ ،باث الٟحزًاثُىن
مغٚمحن ٖلى الىٓغ ظضًا في الىمىطط الؿاب ٤للظعة )6(،و طل ٪ؤهه ٢ض َغح نٗىباث زُحرة ٌؿخٗصخي خلها في بَاع الىٓغٍاث
الؿاثضة ،و في َظا الهضص جضزل ؤخض ؤَم الٟحزًاثُحن في ال٣غن الٗكغًٍ و َى هُلؼ بىع٣ٞ ،ام بى٣ض الخ٣ابل الظي جُ٣مه
الٟحزًاء ال٨الؾُُ٨تٖ ،ىضما جٟترى ؤن اججاٍ هٓغٍت الظعة و اججاٍ هٓغٍت الاقٗإ ٌؿدبٗضان بًٗهما بدُض ؤن الٓاَغة بما
طعة و بما بقٗإ ،ل٣ض ع ٌٞبىع َظا ألامغ و عؤي ؤن همىطط الظعة ًجب ؤن ًغجبِ ب٩ىاهخم الُا٢ت ٖىض بالهٞ ،٪ىي٘ مبضؤ
الخ٩امل ؤو الخخامُت ،الظي لبى الاخخُاط ل٨ال اإلاٟهىمحن بٛحر ؤن ًخهاصما ؤو حٗاعيا ،بل ختى ؤجهما اجدضي وجألٟا٨َ )7(.ظا ،و
لويد مثز ك جيفرسوف ىٌن كيفر ،نفس ادلرجع ،ص .207

لويد مثز ك جيفرسوف ىٌن كيفر  ،نفس ادلرجع ،ص .178-177

3
4

لويد مثز ك جيفرسوف ىٌن كيفر ،نفس ادلرجع ،ص .202

شنىن طريف اخلويل" ،2000 ،فلسفة العلم في القرن العشرين (األصول-الحصاد-اآلفاق المستقبلية )" ،سلسلة عامل ادلعرفة  ،264الكويت،

ص.181

 5لويد مثز ك جيفرسوف ىٌن كيفر" ،1999 ،قصة الفيزياء " ،سلسلة الثقافة ادلميزة  ،6ترمجة د  .طاىر تربداد ك كاسل األتاسي ،ط  ، 2دار طاالس،
دمشق -اكتسرتاد ادلزة ،ص .272
 6لويد مثز ك جيفرسوف ىٌن كيفر" ،1999 ،قصة الفيزياء " ،سلسلة الثقافة ادلميزة  ،6ترمجة د  .طاىر تربداد ك كاسل األتاسي ،ط  ، 2دار طاالس،
دمشق -اكتسرتاد ادلزة ،ص .272
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م٘ جىالي الا٦دكاٞاث ،ناعث الٟحزًاء ج٣خى٘ قِئا ٞكِئا ؤجها لً حؿخُُ٘ الخمؿ ٪بمغ٦بها الُٗٓم الظي ناٚه هُىجً و
 1917ؤٖلً
ؤجباٖه ،طل ٪اإلاغ٦ب الظي ً٣ىم ٖلى الخخمُت ٦ضٖامت ؤؾاؾُت ال مدُض ٖجها في حٗغٍ ٠مٟهىم الٗلم،و في ٖام
لىَـ صي بغوي في عؾالخه للض٦خىعاٍ ؤن الًىء م٩ىن مً ظؿُماث و مً مىظاث،و ألو ٫مغة ه٣ل َظٍ ال٨ٟغة بلى طعاث
اإلااصة ٞإنبذ ٧ل ظؿُم نٛحر مً اإلااصة م٣ترن بمىظت ٖلى ؤؾاؽ عٍاضخي ص ،٤ُ٢ؤي ؤن الًىء و اإلااصة ٦الَما طو َبُٗت
ظؿمُت و مىظُت في آن واخض ،و ًسبرها صي بغوي ؤن َظا ألامغ ٢ض ًبضو بال ٜالهٗىبت بطا ٨ٞغها بمٟاَُم الٟحزًاء
ال٨الؾُُ٨ت و بدشىا ًٖ الخخمُت ،ل٨جها جبضو واضخت و بؿُُت ٖىضما هضزل الاخخماالث بهىعة مىخٓمت في نلب الٓىاَغ
 1927باليؿبت
ألاولُت ،و هً٘ مىي٘ الاٖخباع في ون ٠الٓىاَغ هىاحي ج٨مُلُت .و بًٟل ؤبدار الٗلماء ججضصث في ٖام
 1917باليؿبت للًىءٞ ،لم ج٣خهغ ٖلى الًىء بل جىؾ٘ َظا الاػصواط
لئلل٨ترون الشىاثُت الجؿمُت اإلاىظُت التي زبدذ في ٖام
بحن ألامىاط و الجؿمُاث لِكمل ٧ل ٖىانغ اإلااصة و ٖلى ألازو الال٨تروهاثُٞ ،ب٣ذ ٖلى ٧ل ٖىانغ اإلااصة جهىعاث
()1
الاخخما ٫و الالخخمُت و ٖضم الخدضًض و الالٞغصًت و اإلآاَغ الخ٨مُلُت.
 1925اٖخبر ؤخض الٟحزًاثُحن ًضعى َاًؼهبحر ٙؤهه مً الخم ٤اٖخباع خغ٦ت ؤلال٨ترون صازل الظعة ٦دغ٦ت ٦غة
و في ؾىت
نٛحرة ججغي خى ٫مضاع ما ،طل ٪ألن ؤلال٨ترون َى مً الهٛغ والخُٗ٣ض بدُض ٌؿخدُل جُبُ٢ ٤ىاهحن اإلاُ٩اهُ٩ا
ال٨الؾُُ٨ت ٖلى خغ٦خهٞ ،اإلاٗاصالث التي ًداو ٫الٗلماء جُبُ٣ها ٖلى ؤلال٨ترون جسو خغ٦ت ألاظؿام ال٨بحرة ال٣ابلت
للُ٣اؽ ججغٍبُا ،بمٗجى ؤن َبُٗخه الخالهت جٟغى ٖلُىا اٖخباعٍ ال ٦جؿم ًيخ٣ل مً م٩ان بلى آزغ ،بل ٦صخيء ًم ً٨ؤن
ًىظض في هٟـ الى٢ذ في ؤم٨ىت مسخلٟت )2( ،و الىا ٘٢ؤن َظٍ ال٨ٟغة زىعٍت جماما و لِؿذ ٦إي شخيء ؾمٗىا به مً ٢بل٦،ما
ؤن صالالتها الٟلؿُٟت مهمت ظضاٞ ،هي حٗجي ؤن ال٨ٟغة ال٣اثلت بإن ظمُ٘ ألاقُاء مدكابهت مً خُض الىىُٖت ،و زايٗت
لل٣ىاهحن طاتها ،و جسخل ًٖ ٠بًٗها البٌٗ  ِ٣ٞمً خُض ألاخىا ٫ال٨مُت ،بياٞت بلى ٢ىلت البالؽ "بن ظمُ٘ الخىاصر
ختى جل ٪التي جبضو لهٛغَا مؿخٗهُت ٖلى ٢ىاهحن الُبُٗت الٗامت هي هدُجت يغوعٍت لهظٍ ال٣ىاهحن مشلها في طل ٪مشل
خغ٦ت الكمـ" ،لم حٗض نالخت بٗض آلان ،و الخ٣ُ٣ت ؤن َظا لِـ ٧ل شخيء٣ٞ ،ض جمَ ً٨اًجزبغ ٙمً ا٦دكا ٝما ؾمي بمضؤ
"الالص٢ت" ،و الظي ًُٟض باؾخدالت جدضًض ٧ل مً م٩ان وخغ٦ت (ػزم) ظؿُم ؤولي في الى٢ذ طاجهَ ،اإلاا ؤن الجهض اإلابظو٫
لخدضًض ؤخضَما ؾُٛحر مً الشاوي بُغ ١ال ًم ً٨الخيبا بهاٞ ،بخدضًض اإلاى ٘٢بك٩ل خؿً٣ً ،ل جدضًض الخغ٦ت و الٗ٨ـ
بالٗ٨ـٞ ،ل٩ي ًدضص اإلاجغب مى ٘٢الال٨ترون ًجب ؤن ٌؿلِ ٖلُه خؼمت يىثُت ،و َى ما ًاصي بلى ه٣ل الٟىجىن لصخيء مً
اهضٞاٖه بلى الال٨ترونُٞ ،دضر بظل ٪زُإ في مٗغٞخىا باهضٞإ الال٨ترون ،و ٌكبه الٟحزًاجي الٟغوسخي صًخىف َظٍ الٓاَغة
بُ٣ت مدهىعة في ٢بى جسا ٝمً الًىء و تهغب مىه ،و َ٨ظا ٗٞىضما هغٍض جدضًض مىٗ٢ها في ال٣بى ه٩ىن مًُغًٍ بلى
الىٓغ بلحها مً زال ٫ز٣ب نٛحر هغؾل مىه بٌٗ الًىء ،و ل ً٨بما ؤجها جسا ٝالًىء و تهغب مىهٞ ،ةجها جٟغ بمجغص ؤن
()3
جغاٍ ،الصخيء الظي ًجٗل مً اإلاؿخدُل جدضًض مىٗ٢ها بالًبِ.
بن لهظا الا٦دكاُ٢ ٝمت ببؿخمىلىظُت ٖمُ٣ت ظضاٞ ،هى ٌك٩ل هُ٣ت اوُٗا٦ ٝبري في جاعٍش الٗلم ،بط للمغة ألاولى لم
ٌٗض مم٨ىا ُ٢اؽ و مغا٢بت الٗالم بض٢ت و ٦ما ،٫و بالخالي ٣ٞض ؤوًَ َظا اإلابضؤ م٩اهت جمخٗذ بها هٓغٍت "الؿبب و الىدُجت"
 2500ؾىت بىنٟها اللبىت ألا٦ثر ؤؾاؾُت و التي ال ه٣اف ٞحها صازل مىٓىمت البدض الٗلمي ،لخدل مدلها
ٖلى مغ ؤ٦ثر مً
2

شنىن طريف اخلويل ،نفس ادلرجع السابق ص .185

عابد ااابرم" ،1976 ،مدخل إلى فلسفة العلوم (العقالنية المعاصرة وتطور الفكر العلمي )" ،الطبعة  ، 1مركز دراسات الوحدة العربية ،بًنكت؛

الدار البيضاء  ،ص .379
3عابد ااابرم :نفس ادلرجع السابق ص .381
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هٓغٍت "الؿبب و الٟغنت في الىدُجت" .ل٣ض ًَٗ الخىظه ألامشل لضعاؾت الٟحزًاء في الهمُم و ٚحر بلى ألابضٞ ،الخخمُت
الٗلمُت ج٣ىم ٧لها ٖلى ؤلاٖخ٣اص في ام٩اهُت جى ٘٢مى ٘٢الجؿم بطا ٖغٞذ ؾغٖخه ،و بما ؤن َظا الخى٢ ٘٢ض ؤنبذ مؿخدُال في
الٟحزًاء الظعٍتٞ ،ةن الخهىع ال٨الؾُ٩ي للخخمُت ًجهاع جماما لُدل مدله ؤلاخخما، )1(٫و ألا٦ثر مً طل ٪ؤن هُلؼ بىع و َى مً
ماؾسخي اإلاُ٩اهُ٩ا ال٨مُت بلى ظاهب َاًؼهبحر ٙو ٖلماء آزغًًٍ ،ا٦ض ٖلى ؤن الجؼيء ٢بل مالخٓخه ً٩ىن ج٣غٍبا في ٧ل ألام٨ىت
بلى ؤن ًدضر ٗٞل اإلاالخٓت ،ؤي ؤن َظٍ ألازحرة ججبرٍ-بك٩ل ؤو بأزغٖ -لى هجغ ٧ل ألاما ً٦التي مً اإلادخمل ؤن ً٩ىن ٞحها،
وؤن ًسخاع م٩اها مدضصا خُض ؾخجضٍ ،و ٢ض ٖمم بىع ومجمىٖت مً الٟحزًاثُحن الجضص مبضؤَم اإلاضَل ٖلى الُبُٗت ؤًًا،
مما ؤيٟى ٖلى مُ٩اهُ٩ا ال٨م بٗضا ٞلٟؿُا مشالُاٖ ،لى زال ٝالٟلؿٟت الُبُُٗت التي آمً بها مٗانغوَم و ٖلى عؤؾهم
آًيكخاًً الظي ٧ان ال ًؼا ٫مخمؿ٩ا بمباصت الٟحزًاء ال٨الؾُُ٨تٟٞ ،ي ٖالم َاًؼهبحر ٙو بىع لم ٌٗض اإلاغا٢ب خُاصي اإلاى٠٢
مىيىُٖا ،بل ؤنبذ ظؼء مً الىا ٘٢اإلاغا٢بٞ ،ال خغ٦ت مىيىُٖت لئلل٨ترون خى ٫الىىاة ،و ال ٢مغ مىظىص بن لم ًىٓغ
( )2
بلُه ،و في َظا الخىا ٌ٢ج٨مً ٞلؿٟت الالص٢ت.
بن مُ٩اهُ٩ا ال٨م هي ؤَم ما ظاء به ال٣غن الٗكغونٟٞ ،ي و٢ذ بضي ُٞه ؤن الٟحزًاء ٖلى وق ٪ؤن جهحر الٗلم اإلا٨خمل،
الٗلم الظي ال جسُئ خؿاباجه مُل٣ا ،الٗلم الظي ًد٨م ؾُُغجه ٖلى ٧ل ما ًخدغْ ،٥هغث ا٦دكاٞاث ظضًضة لم جً٨
لخسُغ ٖلى با ٫ؤخض ٢بل طل ٪ال٣غن ،خُض ْهغ ٖالم آزغ ًسخل ٠جماما ًٖ الٗالم الظي ٞؿغجه اإلاُ٩اهُ٩ا ال٨الؾُُ٨ت،
ٖالم خُض الخىاصر ج ٘٣بهىعة ٖكىاثُت ،بط ال ًىظض ؾبب ًجٗل الظعة اإلاشاعة جخدلل بهىعة في لخٓت مُٗىت ،و م٘ ؤن
َىا٢ ٥ىاهحن جد٨م الٗملُت بغمتها ،ل٨جها حٗبر  ًٖ ِ٣ٞاخخما ٫خضور الخاصزت في ػمً بُٗىه و لِـ في ػمً آزغ .بن
اخخمالُاث ال٩ىاهخم لِؿذ بضًال ًٖ مٗغٞت ص٣ُ٢ت بخٟانُل زُٟت طاث نلتٞ ،لِـ زمت ؤي جٟانُل طاث نلت ،و بهما
()3
مجغص نضٞت زالهت.
زاجمت:
بن الٟحزًاء حٗض بد ،٤الٗلم الُبُعي ألام ،ل٣ض خآٞذ ٖلى خغُ٦ت ج٣ضم صا٣ٞت جبضو ٞحها و ٦إجها ْلذ َىا ٫ال٣غن
الٗكغًٍ مدخٟٓت بضماء الشىعة و مدىعا جضوع خىله ٞلؿٟت الٗلم ،لظلٞ ٪االهٟخاح ٖلى جاعٍسها َى ؤمغ ال مدُض ٖىه لٟهم
الىي٘ الغاًَ الظي حٗغٞه الٗلىم ،زانت في ما ًخٗل ٤بٗال٢تها بمؿإلت الخخمُتٞ ،الٟحزًاء ٢ضمذ ال٨شحر ،و جد٨مذ بك٩ل
٢ىي في جاعٍش ال٨ٟغ ،خُض ؤجها ٚحرث جهىعها للُبُٗت و ؤُٖذ الضٗٞت والخاٞؼ ألا٢ىي للدكبض بالٗلم و اإلاطخي به ٢ضما ،و
طلٖ ٪ىضما اٖخبرث ال٩ىن هٓاما مُ٩اهُُ٨ا ًخإل ٠مً ٖال٢اث و عوابِ ٢ابلت للُ٣اؽ و ؤلا٦دكا ،ٝو َى ما ٌٗض ؤلاؾهام
ألا٦بر في جاعٍش الٗلىم ،و ٢ض ٢ضمذ ؤًًا مجمىٖت مً ألا٩ٞاع ٖلى عؤؾها جل ٪التي جُٟض بإن للُبُٗت هٓاما مىخضا و ٢ىاهحن
مىخضة حؿغي ٖلى ظمُ٘ ؤظؼائها ،و مً زال ٫ججاوػَا لهظٍ ال٨ٟغة بالظاثٖ ،ؼػث الٟحزًاء مبضؤ ؤؾاؾُا في ٞهمىا لُبُٗت
الٗلمُت ،و َى طل ٪اإلاخمشل في ؤن مؿاع الٗلم ًجب ؤن ً٩ىن ٖباعة ًٖ ُ٢اج٘ و لِـ  ِ٣ٞمجغص جغا٦ماثٟٞ ،ي ال٣غن
الٗكغًٍ لم ٌٗض مالثما الخضًض ًٖ ٨ٞغة ؤن الُبُٗت مدكابهت مً خُض الىىُٖت ،بط جبحن ؤن للٗالم الظعي ٢ىاهِىه الخانت
 1كينداؿ ىيفن" ،2010 ،قصة أعظم مئة اكتشاف علمي على مر الزمن " ،ترمجة د  .جكر عبد اهلل الريكاين ،ط  ، 1دار الزماف للنشر كالطباعة كالتوزيع
دمشق -سوريا ،ص .228
2
كينداؿ ىيفن :نفس ادلرجع السابق ص . 230
 3ركالف أكمنيس" ،2002 ،فلسفة الكوانتم (فهم العلم المعاصر و تأويلو )" ،ترمجة أمحد فؤاد باشا ك شننا طريف اخلويل ،سلسلة عامل ادلعرفة
الكويت  ،ص .201
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التي ٢ض جسخل ٠ظظعٍا ًٖ ٧ل ما ؤلٟىاٍ و جخدضي مٟهىمىا ؤو حٗغٍٟىا إلاا َى مىُ٣ي٦ ،ما جدضي ؤًًا ٢ضعة الباخض ٖلى
اإلاالخٓت الض٣ُ٢ت ،و بظل٣ٞ ٪ض حٛحرث ٨ٞغجىا خى ٫مىيىٕ الٗلىم الُبُُٗت ،الظي ال َاإلاا اٖخبرهاٍ ظامضاٞ ،خجاعب ال٣غن
الٗكغًٍ ٢ض بُيذ ؤهه باإلياٞت بلى ٧ىن بٌٗ ألاظؼاء في الٗالم الظعي ٢ض ٌؿخدُل يبِ خغ٦تها ،هي ؤًًا جخإزغ بٟٗل
اإلاالخٓت ،ما ًىٟي جماما بم٩اهُت الخيبا التي ق٩لذ بخضي صٖاثم الٗلم لٟترة َىٍلت مً الؼمً.
٢اثمت اإلاغاح٘:
" ،1994خاٞت الٗلم (ٖبىع الخض مً الٟحزًاء [الٟحزً٣ا] بلى اإلاُخا ٞحزً٣ا)" ،جغظمت ص .مهُٟى ببغاَُم
 .عٍدكاعص مىعَـ،
ٞهمي ، 1ٍ ،ميكىعاث اإلاجم٘ الش٣افي ،ؤبى ْبي -ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة.
 ،"1988جغظمت ؤخمض الكِباوي ،3 ٍ ،صاع ال٣اعت
– 1601
" ،1994جاعٍش ال٨ٟغ ألاوعوبي الخضًث
 .عوهالض ؾترومبرط ،
الٗغبي ،مهغ.
ٞ" ،1957لؿٟت الٗلم (الهلت بحن الٗلم والٟلؿٟت)" ،جغظمت ٖلي ٖلي هان ،1ٍ ،٠اإلااؾؿت الٗغبُت
ُٞ .3لُب ٞغاه،٪
للضعاؾاث واليكغ ،بحروث.
1997م" ،ؤهثروبىلىحُا الجؿض و الخضازت" ،جغظمت مدمض ٖغب نانُال ، ،2 ٍ ،مجض/اإلااؾؿت
 .4صاُٞض لىبغوجىن،
الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ و الخىػَ٘ ،بحروث.
٢" ،1999هت الٟحزًاء" ،ؾلؿلت الش٣اٞت اإلامحزة  ،6جغظمت صَ .اَغ جغبضاص و واؾل
 .5لىٍض مثز و ظُٟغؾىن َحن وٍٟغ،
ألاجاسخي ، 2ٍ ،صاع َاالؽ ،صمك -٤اوحؿتراص اإلاؼة.
" ،1976مضزل بلى ٞلؿٟت الٗلىم (الٗ٣الهُت اإلاٗانغة وجُىع ال٨ٟغ الٗلمي)" ،الُبٗت  ، 1مغ٦ؼ
ٖ .6ابض الجابغي،
صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،بحروث .الضاع البًُاء.
ٞ" ،2000لؿٟت الٗلم في ال٣غن الٗكغًٍ (ألانى-٫الخهاص-آلاٞا ١اإلاؿخ٣بلُت)" ،ؾلؿلت ٖالم
ً .مجى َغٍ ٠الخىلي،
اإلاٗغٞت ،264ال٩ىٍذ.
٢" ،2010هت ؤٖٓم مئت ا٦دكاٖ ٝلمي ٖلى مغ الؼمً" ،جغظمت ص .ظ٨غ ٖبض هللا الغٍ٩اوي ، 1ٍ ،صاع
ُ٦ .ىضا،ًَُٟ ٫
الؼمان لليكغ والُباٖت والخىػَ٘ صمك -٤ؾىعٍا.
ٞ" ،2002لؿٟت ال٨ىاهخم (ٞهم الٗلم اإلاٗانغ و جإوٍله)" ،جغظمت ؤخمض ٞااص باقا و ًمىا َغٍ ٠الخىلي،
 .9عوالن ؤومىِـ،
ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞت ،350ال٩ىٍذ.
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صوع ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت في ٚغؽ ُ٢م اإلاىاَىت  -صعاؾت مُضاهُت
ؤ٦.ىزغ ػٍاصة/حامٗت ٖبض الخمُض مهغي "٢ؿىُُىت "02

ملخو:
تهض ٝهظه الضعاؾت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى صوع ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت في وكغ ُ٢م اإلاىاَىت مً زال ٫اؾتراجُجُاتها
ًء
مً بغامج و ؾُاؾاث واضخت مؿخمضة حٗالُمها مً الضًً ؤلاؾالمي،و ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً 56مىسغَا يمً نٟىٞها "
ٞىط الُمىح "،جم ازخُاعَم بُغٍ٣ت ٖكىاثُت بؿُُت ،و باالٖخماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ،لدصخُو الىا ٘٢الٟٗلي
للٓاَغة ،و جىنلذ الضعاؾت بلى ظملت مً الىخاثج مً ؤَمها:
 نغح ما ًؼٍض ًٖ ًٖ %69خض الخىُٓم ال٨كٟي ٖلى الخٗغٖ ٝلى جاعٍش و ز٣اٞت هٓم اإلاجخمٗاث اإلادلُت  ،الٗغبُت والٗاإلاُت ،مما ًدُ٢ ٤٣م الدؿامذ والخٗاٌل م٘ آلازغ٦ ،ما ًبض الخماؽ و الٟسغ لضي ال٨كاٞحن ؤزىاء جإصًت اليكُض الىَجي،
و مٗغٞت عمىػ ؾُاصة الضولت.
 الخغم ٖلى وكغ ز٣اٞت اإلاكاع٦ت و الىعي الؿُاسخي لضي ال٨كاٞحن ،مً زال ٫حٗؼٍؼ الاهخساباث اإلاسخلٟت صازل الٟىط وألازظ بمبضؤ الكىعي بـ٦ ،% 62ما ًازظ بمبضؤ الدؿاوي في جُبُ ٤ال٣اهىن الضازلي و زانت ٖىضما ًخٗل ٤بٗضم اخترام
ال٨كا ٝللىٓام الضازلي لل٨كاٞت و الالتزام به.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :الخىُٓم ال٨كٟيُ٢ -م اإلاىاَىت – الخغ٦ت ال٨كُٟت -ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت.
م٣ضمت.
حٗخبر اإلاىاَىت مً ظملت الُ٣م ؤلاوؿاهُت ،التي جًغب بجظوعَا الخاعٍسُت مىظ ال٣ضم ،بهض ٝزل ٤الاهخماء لضي الٟغص هدى
ُ٦ان مٗحن ،و هي ؤصاء واظباث مدضصة،و الخمخ٘ بد٣ى ١مُٗىت ،و هي مٟخاح ل٩ل مً الخغٍت الصخهُت ،و اإلاؿاولُت ججاٍ
صولت وٚحرَا مً اإلااؾؿاث و اإلاىاَىحن،مً َىا قٛل مىيىٕ اإلاىاَىت اَخمام الباخشحن في مسخل ٠الخسههاث ،هٓغا
لُ٣مها ؤلاوؿاهُت الغاُ٢ت التي حؿمى بها ُ٢مت ؤلاوؿان  ،ألامغ الظي ص ٘ٞبماؾؿاث اظخماُٖت طاث اَخماماث ؾاب٣ت
للمضعؾت ؤو الخ٣ت ؤو مىا٦بت لها،حٗمل ٖلى ٚغؾها و جىمُتها في ألاظُا ،٫و مً َظٍ اإلااؾؿاث ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت،
مً مىُل٧ ٤ىجها تهض ٝبلى ج٩ىًٍ مىاَىحن نالخحن ( تهُئت ألصواع الخٗاون ) ،قبه ٖؿ٨غٍت ( تهُئت ألصواع الاهًباٍ )٢ ،اهىن
ال٨كا ٝو بٖضاص ٢اصة الٛض ( تهُئت ألصواع الُ٣اصة ).
 -1ؤلاق٩الُت:
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جىاظه اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة زىعاث ز٣اُٞت ٢اثمت ٖلى اإلاٗاع ٝال٨شُٟت ،و الىزباث اإلاٗلىماجُت ،ؤل٣ذ الؿخاع ٖلى ٦شحر مً
اإلاٟاَُم ٞ ،اجدت اإلاجا ٫إلاٟاَُم خضًشت ؤو صزُلت ٖلى اإلاجخمٗاث زانت الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،ألامغ الظي اؾخضعى يغوعة جبجي
اؾتراجُجُاث الخدهحن الش٣افي ،لًمان ٖضم طوبان ألاظُا ٫في ؤي مدلى ٫خًاعي ٚغٍب ٖجهاً،بٗضَا ًٖ م٣ىماتها
ألاؾاؾُت و م٣ضؾاتها ،مما ًجٗلهم مٛتربحن هٟؿُا ًٖ وَجهم ،مما ظٗل ماؾؿاث اإلاجخم٘ التي حٗخبر ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت
الجؼاثغٍت واخضة مجها ،ؤن جإزظ ٖلى ٖاج٣ها مهمت جغبُت و جىمُت عوح اإلاىاَىت لضي ألاظُا ٫مً زال ٫بؾتراجُجُت جغبىٍت
مؿخمضة مً حٗالُم الضًً ؤلاؾالمي  ،لُدملىا مكٗل الؿل ٠في خماًت الىًَ و الضٞإ ٖىه.
و بىاءا ٖلى ما ج٣ضم،و ما لليكاٍ ال٨كٟي مً صوع و ؤَمُت في جدؿحن مسغظاث الٗملُت التربىٍت ،ظاءث َظٍ الضعاؾت
لئلظابت ٖلى الؿاا ٫الخالي :ما هى صوع ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت في ٚغؽ ُ٢م اإلاىاَىت؟
 -2ؤهضا ٝالضعاؾت:
 ال٨ك ًٖ ٠الُ٣م اإلاخًمىت في ؾلىُ٦اث اإلاىسغَحن يمً نٟى ٝاليكاٍ ال٨كٟي ُٞما ًسو اإلاىاَىت. الخٗغٖ ٝلى وا ٘٢اليكاٍ ال٨كٟي و ًٖ الضوع الظي ًلٗبه ٦ماؾؿت جيكئت اظخماُٖت. مٗغٞت ج٣ضًغ اإلاىسغَحن لضوع اليكاٍ ال٨كٟي في ٚغؽ و جىمُت ُ٢م اإلاىاَىت لضحهم. -3ؤهمُت الضعاؾت:
ج٨مً ؤَمُت َظٍ الضعاؾت في ٧ىن ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت ماؾؿت جيكئت ال ج٣ل ؤَمُت ًٖ باقي ماؾؿاث الخيكئت
ألازغي ( ألاؾغة ،اإلاضعؾت ،)...حٗمل ٖلى جغبُت وج٩ىًٍ ؤظُا ٫نالخت حؿعى لخضمت وَجهم و الضٞإ ٖىه مً زالٞ ٫هم
واؾدُٗاب ُ٢م اإلاىاَىت ،اهُال٢ا مً مجهاظها التربىي و بغامجها الخضعٍبُت الكاملت و اإلاخىىٖت.
ؤوال :الجاهب الىٓغي للضعاؾت:
 -1جدضًض اإلاٟاهُم:
 -1-1مٟهىم الضوع:
َى ٖىصة الصخيء بلى ما ٧ان ٖلُه الُب٣ت مً الصخيء اإلاضاع بًٗه ٞى ١بٌٗ ،و صوع اإلامشل َى ؤخض اإلاىا ٠٢التي ًٓهغ ٞحها
ٖلى الغ٦ذ  -و التي جخ٩ىن مجها اإلاؿغخُت -و ٢ام بضوع زُحر ٖلى مؿغح الؿُاؾت ،ؤي ؤْهغ م٣ضعة ٧اهذ طاث ؤزغ باعػ و
ٗٞالُت لها وػجها في َظا اإلاُضان.1
٦ما ٌٗغ ٝبإهه همِ الؿلى ٥الظي جيخٓغٍ الجماٖت و جخُلبه مً ٞغص طي مغ٦ؼ مٗحن ،و َى ؾلىً ٥محز الٟغص ًٖ ٚحرٍ ممً
ؾِكٛلىن مغا٦ؼ ؤزغي.2
 -2-1ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت:

 -1علي بن ىادية ك آخركف :القاموس الجديد للطالب ،ادلؤسسة الوطنية للكتاب ،اازائر ،1991 ،ص .349

 -2خًنم خليل ااميلي :نظريات في خدمة الفرد ،ادلكتب العلمي للكمبيوتر للنشر ك التوزيع ،اإلسكندرية ،1998،ص .309

152

الٗضص ً : 21ىهُى – 2016

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

هي مً اإلاٟاَُم الخضًشت ،ألن التربُت ال٨كُٟت ْهغث خضًشا باإلا٣اعهت م٘ جاعٍش التربُت ،و ًم ً٨بعظإ ْهىع َظا اإلاهُلر
بلى ؤواثل ال٣غن الٗكغًٍ،و٧اهذ ٨ٞغة ال٨كاٞت الًابِ البرًُاوي " باصن باو " ٫مً زال ٫صعاؾخه لٗاصاث و َباج٘ ٢بُلت
الؼولى في ظىىب بٞغٍُ٣ا و خغنهم ٖلى جغبُت ؤبىائهم جغبُت ظُضة.
و ٌٗغ" ٝباصن باو "٫ال٨كاٞت ٖلى ؤجها خغ٦ت للٟخُت و الكباب مغهت و صاثمت في جدغ ٥مؿخمغ ،و هي ٖ٣ل و مىهج ٢بل ؤن
ج٩ىن مىٓمت.1
ُ٢ -3-1م اإلاىاَىت:
هي جل ٪اإلاجمىٖت مً الُ٣م الاهخماثُت بإبٗاصَا الىَىُت ،ال٣ىمُت ،ؤلاؾالمُت ،ؤلاوؿاهُت ،الخ٣ىُ٢ت ،الىاظباجُت ،و اإلاكاع٦ت
اإلاجخمُٗت،2التي حؿعى ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت لٛغؾها و جىمُتها في ألاظُا ٫الهاٖضة و اإلاىسغَت يمً
نٟىٞها،لخدمل مكٗل الؿل ٠في الخٟاّ ٖلى الىًَ و خماًخه و الضٞإ ٖىه.
 -2الضعاؾاث الؿاب٣ت:
 -1-2الضعاؾت ألاولى :صعاؾت ٞغ٢ت بدث جدذ بقغا ٝالض٦خىع :ؤخمض نالر ٖلىي ،الض٦خىع ٖبض الخمُض ؤخمض ؾُٗضٖ،ام
،2005بٗىىان":صوع اإلاضعؾت ألاؾاؾُت في جىمُت ُ٢م اإلاىاَىت لضي الخالمُظ"ً،خمدىع ؾاا ٫ؤلاق٩الُت في :ما َى صوع
اإلاضعؾت ألاؾاؾُت في جىمُت ُ٢م اإلاىاَىت؟
تهض ٝالضعاؾت بلى مٗغٞت ُ٢م اإلاىاَىت التي حؿعى اإلاضعؾت ألاؾاؾُت بلى جىمُتها لضي الخالمُظ ،ومٗغٞت ج٣ضًغاث اإلاضعاء و
اإلاىظهحن و اإلاٗلمحن لضوع اإلاضعؾت ألاؾاؾُت التربىي و الخٗلُمي في جىمُت ُ٢م اإلاىاَىت لضي الخالمُظ.3
ؤَم هخاثج الضعاؾت:
ٞ -1اٖلُت البِئت الخٗلُمُت في اإلاضاعؽ مً خُض َبُٗت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ال٣اثمت بحن ٖىانغ الٗملُت الخٗلُمُت مً مضعاء
ومٗلمحن وجالمُظ ،حؿاٖض ٖلى جىمُت ُ٢م اإلاىاَىت لضي الخالمُظ ،إلاا جدؿم به َظٍ الٗال٢ت مً صًم٣غاَُت واخترام.
 -2يٗ ٠صوع اإلاضعؾت في ظاهب ألاوكُت اإلاضعؾُت ؾىاء الغٍايُت ؤو الش٣اُٞت ؤو بوكاء ظمُٗاث ٖلمُت ،مما ًًٗ ٠صوعَا
في ج٩ىًٍ الصخهُت الٟٗالت و اإلاكاع٦ت ،طل ٪ؤن ألاوكُت جلٗب صوعا خُىٍا في جىمُت ظىاهب َامت مً شخهُت الخالمُظ
لٗل ؤَمها حٗلم الُ٣اصة و الهبر و جدمل اإلاؿاولُت و الخٗاون.
 -3الضوع الٟٗا ٫للمضعؾت في جىمُت و حٗؼٍؼ الاهخماء بإهىاٖه الىَجي و ال٣ىمي و ؤلاؾالمي و ؤلاوؿاوي.4
 -2-2الضعاؾت الثاهُت:صعاؾت ؾلمان مؿلم ضخُ ٪بٗىىان":الُ٣م اإلاخًمىت في ؾلىُ٦اث ٢اصة اليكاٍ ال٨كٟي في
مضاعؽ مدآٞاث ٚؼة و ٖال٢تها باالجؼان الاهٟٗالي"،تهض ٝالضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى وا ٘٢اليكاٍ ال٨كٟي  ،و ٖلى
 -1بادف باكؿ :المرشد لقادة الكشافة ،ترمجة حسن زلمد جوىر ك مجاؿ خشبة ،دار ادلعارؼ ،مصر  ،1962ص .5

 -2أمحد صاحل علوم،عبد احلميد أمحد سعيد :دور المدرسة األساسية في تنمية قيم المواطنة لدى التالميذ ،دراسة من إنشاء فرقة حبث ،مركز البحوث

ك التطوير الرتبوم ،فرع " عدف "  ،اامهورية اليمنية ،2005 ،ص .10
 -3ادلرجع السابق  :ص .7
 -4ادلرجع السابق :ص .93
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مؿخىي ال٣اصة ال٨كُٟحن مً مٗلمي مدآٞاث ٚؼة،و ال٨كٖ ٠لى الُ٣م اإلاخًمىت لؿلىُ٦اث ٢اصة اليكاٍ ال٨كٟي مً
مٗلمي اإلاضاعؽ مً الجيؿحن ،اهُال٢ا مً الدؿائالث الخالُت:
 -1ما ؤ٦ثر الُ٣م قُىٖا و اإلاخًمىت في ؾلىُ٦اث ٢اصة اليكاٍ ال٨كٟي في مضاعؽ مدآٞاث ٚؼة؟
َ -2ل جسخل ٠الُ٣م اإلاخًمىت في ؾلىُ٦اث ٢اصة اليكاٍ ال٨كٟي في مضاعؽ مدآٞاث ٚؼة بازخال ٝالخبرة ( 5ؾىىاث
ٞإ٢ل – ؤ٦ثر مً 5ؾىىاث )؟
مً ؤَم هخاثجها :ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في الُ٣م حٗؼي إلاخٛحر الخبرة ال٨كُٟت ( 5ؾىىاث ٞإ٢ل – ؤ٦ثر مً5
ؾىىاث ) ،في ٧ل ألابٗاص و اإلاجمىٕ ال٨لي لئلؾدباهتٖ ،ضا الُ٣م الؿُاؾُت مً خُض الٟغو ١الضالت بخهاثُا ٖىض مؿخىي
 ) 0.01لهالر طوي الخبرة ( ؤ٦ثر مً 5ؾىىاث ).
صاللت (
،) 1993تهض ٝبلى
 -3-2الضعاؾت الثالثت:بٗىىان:التربُت ال٨كُٟت في صو ٫الخلُج الٗغبُت واٗ٢ها و ؾبل جُىٍغها،للٗلي (
الخٗغٖ ٝلى وا ٘٢الخغ٦ت ال٨كُٟت في صو ٫الخلُج الٗغبُت و حجم وكاَاتها ،و ٖضص اإلاىدؿبحن لها ،و الخٗغٖ ٝلى اإلاىاهج في
صو ٫الخلُج الٗغبي وواٗ٢ها التربىي.
و ٢ض اؾخسضم الباخض في بظغاءاجه اؾدباهه لل٣اصة ،وػٖذ ٖلى ُٖىت مً ال٣اصة ال٨كُٟحن في صو ٫الخلُج واؾخماعة
مٗلىماث للجمُٗاث ،و الؼٍاعاث و اإلا٣ابالث ،وجىنلذ الضعاؾت بلى ما ًلي:
ٖ -1ضم حصجُ٘ اإلاجخم٘ و ؤولُاء ألامىع ألبىائهم في الاهًمام لهظٍ الخغ٦ت.
٢ -2لت ألاوكُت التي جماعؽ في الخالء و التي جمشل قغٍان الخغ٦ت ال٨كُٟت ،خُض جؼاو ٫ؤٚلب ألاوكُت صازل اإلاضاعؽ ؤو
مغا٦ؼ الخضعٍب صازل اإلاضن.
ٖ -3ضم بإلاام بٌٗ ال٣اصة باألٚغاى التربىٍت للخغ٦ت ال٨كُٟت ٞخم جدىٍلها بلى ؤوكُت.
 -3إلادت جاعٍسُت ًٖ ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت.
1990
 ،0091و في 01وٞ 02براًغ
 1989جم اٖخماص الخغ٦ت ال٨كُٟت مً َغ ٝوػاعة الضازلُت جدذ ع٢م م.ث.م/76
في 07هىٞمبر
جم اوٗ٣اص ماجمغ ال٨كاٞت " ألانالت " بىاصي الهىىبغ البدغي يم ال٣اصة اإلاخب٣حن في ٞغٕ ال٨كا ٝؾاب٣ا الظي ٧ان ًيكِ
جدذ لىاء الاجداص الىَجي للكبِبت الجؼاثغٍت و مً بحن ؤَم هخاثجه:
 -1ؤلاٖالن ٖلى ؤن ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت مؿخ٣لت ًٖ الاجداص الىَجي للكبِبت الجؼاثغٍت.
 -2جبجي الدؿمُت ال٣ضًمت للخغ٦ت و هي ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت.
 -3اهخساب مجلـ وَجي و م٨خب جىُٟظي.
 1990جم ٖ٣ض اظخمإ جيؿُ٣ي ظم٘ ُ٢اصة الُغٞحن  ،جم مً زاللها الاجٟاٖ ١لى ألاؾـ التي جم بمىظبها جغؾُش
و في 08ماي
وخضة الخغ٦ت ال٨كُٟت و جدضًض ؤلاظغاءاث الٗملُت الُٟ٨لت بخدَ ٤ُ٣ظا الهض.ٝ
ُٞ 1989ما ًلي:
و هىظؼ ؤَم اإلادُاث و اليكاَاث التي ٢امذ بها الخغ٦ت مىظ اهبٗاثها في
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 :1990اإلاكاع٦ت بىٞض مىخض في اإلااجمغ الشاوي لئلجداص ال٨كٟي للمٛغب الٗغبي اإلاىٗ٣ض بالغباٍ ،مً ؤَم ٢اعاجه
 25و 26مايحؿمُت الجمُٗت الجؼاثغٍت بـ ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت بضال مً م٨خب ال٨كا.ٝ
:1997هٓمذ ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت ماجمغَا الىَجي ال٨كٟي الؿاب٘"آلاٞا "١ب٣هغ ألامم هاصي
مً 26بلى 28هىٞمبرالهىىبغ جدذ قٗاع":هٓغة ؤقمل ل٨كُٟت ؤًٞل"،و بمىيىٕ عثِسخي"ال٨كُٟت عئٍت للمؿخ٣بل ".
 :1998بمىاؾبت الُىم الٗالمي للُٟىلت هٓمذ ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت وكاٍ الُٟل البرإلااوي بم٣غ اإلاجلـ
 01ظىانالكٗبي الىَجي جدذ قٗاع " التربُت مً اظل الضًم٣غاَُت " بالخٗاون م٘ مجلـ ألامت و اإلاجلـ الىَجي و اإلاغنض الىَجي
لخ٣ى ١ؤلاوؿان ومىٓمت الُىوؿُ ،٠و٢ض بلٖ ٜضص اإلاكاع٦حن في َظا اليكاٍ 380مكاع ، ٥و بل ٜؾً اإلاكاع٦حن ما بحن 12و
 16ؾىت ٦ ،ما زههذ 40باإلااثت للٟخُاث.
 :2002اإلااجمغ الغاب٘ لئلجداص ال٨كٟي البرإلااهُحن الٗغب  ،و اهخسبذ الجؼاثغ لىُابت عثاؾت الاجداص في
 مً 06بلىً 11ىاًغ1
شخو ال٣اثض الٗام لل٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت الؿُض " هىع الضًً بً بغاَم "
 :2002اخخًً اإلاسُم ال٨كٟي الضولي " مدمض بىعاؽ" بؿُضي ٞغط الىضوة الىَىُت ل٣اصة ؤ٢ؿام
 مً 21بلى 26ماعؽال٨كاٞت و َظا جدذ بقغا ٝمضًغ البرامج و جىمُت اإلاغاخل باألماهت الٗامت للٗامت للمىٓمت ال٨كُٟت الٗغبُت ال٣اثض " َاع١
مدمض ٞاًض".2
 :2003نضوع مغؾىم عثاسخي بالجغٍضة الغؾمُت ًخًمً الاٖترا ٝبُاب٘ اإلاىٟٗت الٗمىمُت للجمُٗت الىَىُت اإلاؿماة
 19ماي" ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت " ،خُض جىو اإلااصة ألاولىٌٗ " :تر ٝليكاٍ الجمُٗت اإلاؿماة ( ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت )
بُاب٘ اإلاىٟٗت الٗمىمُت ".3
 :2003ل٣ض ظىضث ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت ٧اٞت ٦كاٞحها و بَاعاتها للمؿاَمت و اإلاكاع٦ت في ٖملُت ؤلاه٣اط و
 21ماي٢ 2121اثض و ظىا ٫مىػٖحن ٖبر ظمُ٘
ؤلاٚازت و الخملت الخًامىُت للخٟ٨ل بطخاًا الؼلؼا ٫و ٧ان ٖضص ال٨كاٞحن اإلاخضزلحن
اإلاغا٦ؼ.4
 :2003جم بمًاء اجٟاُ٢ت الخٗامل و الكغا٦ت بحن ؤلاصاعة الٗامت للسجىن والُ٣اصة الٗامت لل٨كاٞت ؤلاؾالمُت
 09ظىٍلُت5
الجؼاثغٍت  ،و التي تهض ٝبلى عٖاًت وبصماط ألاخضار في اإلاجخم٘ .
 :2005اإلااجمغ الىَجي الخاؾ٘ " ال٨كُٟت ؾلم ،مىاَىت و جىمُت مؿخضامت " ،بٟىض ١ألاوعاسخي
 مً 30هىٞمبر بلى 02صٌؿمبرالجؼاثغ الٗانمت بدًىع وػعاء و ممشلىن ًٖ الخغ٦ت ال٨كُٟت الٗغبُت و الٗاإلاُت.

 -1كاعد فؤاد :المؤتمر الرابع للبرلمانيين العرب ،رللة الكشاؼ ،العدد االكؿ ،مارس  ،2002اازائر ،ص .16،17
 -2دلياء قامسي :الندوة الوطنية لقادة األقسام ،رللة الكشاؼ ،العدد الثاين ،أفريل  ،2002اازائر ،ص .5

 -3اامهورية اازائرية الدشنقراطية الشعبية ،مرسوم رئاسي رقم  ،217 – 03ااريدة الرمسية ،عدد  35الصادرة بتاريخ  17ربيع األكؿ عاـ  1424ادلوافق

لػ  19مام  ، 2003ص .5

 -4قفاؼ صربينة " :الزلزال " ،رللة الكشاؼ ،العدد الرابع ،2003 ،اازائر ،ص .20

 -5قفاؼ صربينة " :اتفاقية السجون " ،رللة الكشاؼ ،العدد الرابع ،2003،اازائر ،ص .20
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 :2007مكاع٦ت مكغٞت لىٞض لل٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت٦ ،ما ٧ان الاخخٟا ٫اإلائىي بخإؾِـ
 مً 27ظىٍلُت بلى 08ؤوث1
. 1907
الخغ٦ت ال٨كُٟت مً َغ " ٝباصن باو " ٫ؾىت
2

 :2008مكاع٦ت ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت في اإلالخ٣ى الضولي خى ٫خ ٤الكٗىب في ج٣غٍغ مهحرَا.
 -مً 27و 28اٞغٍل

 :2009بخُاء الظ٦غي الؿبٗحن لخإؾِـ ُٞضعالُت ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت مً َغ ٝالكهُض "
 27و 28و 29ظىٍلُت3
مدمض بىعاؽ " ،و الاخخٟا ٫بظ٦غي مغوع ٖكغون ؾىت ٖلى اهبٗار الخغ٦ت .
 :2013جم جىُٓم بالجؼاثغ الٗانمت ٗٞالُاث اإلااجمغ ال٨كٟي الٗغبي الـ 27بمكاع٦ت 300مىضوبً ،مشلىن 16صولت
 25مايٖغبُت ،وخًغ اٞخخاح ألاقٛا ٫عثِـ اإلاجلـ الكٗبي الىَجي " مدمض الٗغبي ولض زلُٟت " ،وٖضص مً ؤًٖاء الخ٩ىمت،و
ممشلىن ًٖ اإلاجخم٘ اإلاضوي ،وفي عؾالت وظهها بلى اإلاكاع٦حن في اإلااجمغ و ٢غؤَا هُابت ٖىه عثِـ اإلاجلـ الكٗبي الىَجي،صٖا
عثِـ الجمهىعٍت بلى يغوعة الخىظه هدى مٗالجت الً٣اًا الخُ٣ُ٣ت،و ب٢امت جدال ٠يض الخسل ٠ومًاٖٟاجه ،مكضصا ٖلى
ؤَمُت ج٨شُ٧ ٠ل الجهىص لخىى ٚماع الخىمُت في بَاع الٗضالت الاظخماُٖت.
و اٖخبر عثِـ الجمهىعٍت ؤن طل ٪مً قإهه ؤن ًد ٤٣الهض ٝالظي ًهبى بلُه قباب ألامت الٗغبُت و اإلاخمشل في جًُِ٤
الٟجىة التي جٟهلهم ًٖ ال٣ؿم اإلاخ٣ضم مً اإلاٗمىعة بالٗلم و الٗمل و ا٦دؿاب ال٣ضعة و الخ٨ىىلىظُا ،و لئلقاعة ٞةن
اإلااجمغ الظي امخض ٖلى مضاع زمؿت ؤًام اوٗ٣ض جدذ قٗاع " :ال٨كُٟت و اإلاىاَىت الٟاٖلت " ،و طل ٪جؼامىا م٘ الاخخٟاالث
اإلاسلضة للُىم الىَجي لل٨كا ٝالتي ناصٞذ الـ 27مً قهغ ماي و ٦ظا الظ٦غي الـ 72الؾدكهاص ماؾـ ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت
الجؼاثغٍت الكهُض "مدمض بىعاؽ".4
و ٢ض ازخخم اإلااجمغ بٗضة جىنُاث جمذ بخهىع عئٍت ظضًضة للمغخلت الخالُت و اإلاؿخ٣بلُت ،مً زال ٫عؾم الؿُاؾت الٗامت
للخغ٦ت ال٨كُٟت في الىًَ الٗغبي،و طل ٪بدىُٓم مجمىٖاث ٖمل و وعقاث ٖملُت و مُضاهُت ،و٦ظا ظلؿاث ٖامت جىاولذ
ٖضة مداوع ؤَمها "الكباب و اإلاهاعاث الخُاجُت"،اإلاؿاع الاؾتراجُجي للخغ٦ت ال٨كُٟت ،و الُ٣اصة اإلاالثمت لل٣غن الخاصي و
الٗكغًٍ.
 -4مباصت و ؤؾـ ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت:
َب٣ا للماصة الخامؿت مً ال٣اهىن ألاؾاسخي حٗخمض ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت و اإلاىٓمت ال٨كُٟت الٗاإلاُتٖ 5لى زالر
مباصت ؤؾاؾُت و التي جمشل ٢ىاٖض الؿلى ٥التي ٖلى ٧ل ًٖى في الخغ٦ت ال٨كُٟت الالتزام بها و اإلاخمشلت في:
 الىاظب هدى هللا و الىًَ. -الىاظب هدى آلازغًٍ.

 -1عبد احلكيم لكحل :مشاركة مشرفة للوفد الجزائري في الجمبوري العالمي  21ببريطانيا.
 -2توفيق سراج :حق الشعوب في تقرير مصيرىا ،رللة الكشاؼ ،العدد  ،2008 ،9ص .25

 -3ياقوت.ح :الذكرى الـسبعين لتأسيس فيدرالية الكشافة اإلسالمية الجزائرية  ،رللة الكشاؼ ،العدد العاشر ،اازائر ،2010 ،ص .32
 -4زلمد رجاب :الجزائر تحتضن المؤتمر الكشفي العربي الـ  ، 27جريدة الشركؽ اازائرية ،العدد  23 ،4024مام  ،2013ص .17
 -5فوزم فرغلي :الدور التربوي للحركة الكشفية ( ،القاىرة :ادلنظمة الكشفية العربية) ،ص .6
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 الىاظب هدى الظاث. -1الىاحب هدى هللا و الىًَ:
ٌٗخبر الىاظب هدى هللا مً بحن ؤَم اإلاباصت ألاؾاؾُت في جإؾِـ الخغ٦ت ال٨كُٟت ،خُض ًجب الٗمل بخٗالُم الضًً
ؤلاؾالمي و الخغم ٖلى جإصًتها ،بياٞت بلى جغؾُش ؤلاًمان باهلل و عؾله و مالث٨خه و ٦خبه في هٟىؽ ألاَٟا ٫و الٟخُت٦ ،ما
ًمشل الضًً ؤلاؾالمي مً ؤَم مً ؤَم الشىابذ التي ٢امذ ٖلحها الخغ٦ت و الػالذ بلى ًىمىا َظا ،بياٞت بلى طل ٪الىاظب هدى
الىًَ و اإلاخمشل في الاٖتزاػ به و الاهخماء له و الضٞإ ٖلُه و الخطخُت مً ؤظله ألن خب الىًَ مً ؤلاًمان ،و َظا ما ؤ٦ض
 ،1954و الظي ٌٗخبر وزُ٣ت ؤؾاؾُت و مغظُٗت في الخغ٦ت ال٨كُٟت ،بياٞت بلى ال٣اهىن ال٨كٟي
ٖلُه بُان ؤو ٫هىٞمبر
الٗالمي و بغامج اإلاىٓمت ال٨كُٟت الٗاإلاُت.
 -2الىاحب هدى آلازغًٍ:
ٌٗخبر الىاظب هدى آلازغًٍ اإلابضؤ الشاوي الظي ج٣ىم ٖلُه الخغ٦ت خُض ًضٖى بلى الخأدي ُٞما بحن الىاؽ و اإلادبت بُجهم صون
جمُحز في الٗغ ١ؤو اللٛت ؤو الضًً ،و ًمشل الىاظب هدى آلازغًٍ الدجغ ألاؾاؽ باليؿبت لل٨كا ،ٝخُض ً٣ىم باإلاكاع٦ت في
زضمت و جىمُت اإلاجخم٘ الظي ًيخمي بلُه م٘ اخترام خ٣ى ١آلازغًٍ.
 -3الىاحب هدى الظاث:
َى زالض مبضؤ ج٣ىم ٖلُه الخغ٦ت و ً٣هض به واظب جىمُت الظاث ،و ًخجؿض طل ٪مً زالَ ٫ض ٝمً ألاَضا ٝال٨كُٟت و
1
هي جىمُت ال٣ضعاث البضهُت و الٗ٣لُت و الغوخُت لؤلَٟا ٫و الٟخُت و حؿاٖضَم ٖلى الاهضماط في مجخمٗهم.
و جخجلى اإلاباصت الشالر مً زال ٫الخدُت ال٨كُٟت خُض جخم َظٍ ألازحرة بشالر ؤناب٘ ( البىهغ ،الىؾُى و الؿبابت) ،و
الشالر جظ٦غ ال٨كا ٝبىٖضٍ اإلاخمشل بالىاظباث الشالر ،في لٛت ٌٗغٞها بال ال٨كاٞحن ،و جض ٫الخدُت ال٨كُٟت ٖلى ٖضة
مٗاوي و هي ٧الخالي:
 -1البىهغ ًضٖ ٫لى الىاظب هدى هللا و هدى الىًَ.
 -2الىؾُى ًضٖ ٫لى الىاظب هدى آلازغًٍ.
 -3الؿبابت جضٖ ٫لى الىاظب هدى الظاث.
 -4الخىهغ جدذ ؤلابهام ًضٖ ٫لى اخترام الهٛحر لل٨بحر.
 -5ؤلابهام ٖلى الخىهغ ًضٖ ٫لى ُٖ ٠ال٨بحر ٖلى الهٛحر.
 -6ق٩ل الضاثغة ًضٖ ٫لى اإلادبت و ألازىة ؤو ابدؿامت ال٨كا.ٝ
 -7الُغٍ ٤اإلاؿخُ٣م.

 -1المادة الخامسة من القانون األساسي للكشافة اإلسالمية الجزائرية.
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الك٩ل ع٢م ( :) 1اإلاباصت الثالر مً زال ٫الخدُت ال٨كُٟت.
٦ما جخ٩ىن قاعة ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت َب٣ا للماصة 11مً ال٣اهىن ألاؾاسخي ٧الخالي:
 -1ػَغة الُاؾمحن :باللىن ألابٌُ جمشل ٞغوٖها الخمـ ؤع٧ان ؤلاؾالم و اللىن ألابٌُ ًغمؼ للهٟاء.
 -2الهالً :٫غمؼ للٗالم ؤلاؾالمي و اللىن ألازًغ ًغمؼ لؤلمل م٨خىب ٖلُه باللىن ألانٟغ قٗاع "  ً٦مؿخٗضا ".
 -3ال٩ل في بَاع ؤخمغ ًغمؼ لضم الكهضاء.
 -4الالٞخت البًُاء م٨خىب ٖلحها باللىن ألاخمغ " الجؼاثغ ".1

الك٩ل ع٢م ( :) 2قاعة ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت
 -5الخيكئت ال٨كُٟت و التربُت ٖلى اإلاىاَىت.
َىا ٥ؤؾاؾُاث زابخت ال جخٛحر في الخغ٦ت ال٨كُٟت ،و مجها الهض ٝو اإلاباصت و الُغٍ٣ت ال٨كُٟت ،و حٗخبر الُغٍ٣ت ال٨كُٟت
هي ألاؾاؽ الظي ؤُٖى للخغ٦ت ال٨كُٟت ؤؾلىبا جغبىٍا مخمحزا ،خُض ٖىض ب٢امت ؤو ٫مسُم ٦كٟي للٟخُان مً َغ ٝماؾـ
الخغ٦ت اللىعص " باصن باو " ٫في ظؼٍغة " بغاو وسخي" باهجلترا ،لم ً٨ًٟ ً٨غ في الك٩ل الؼي للُغٍ٣ت ال٨كُٟت ،و ل٨ىه ًمل٪
عوح الُغٍ٣ت ،و ٧اهذ الُغٍ٣ت التي اجبٗها "باصن باو "٫هي ما حؿمى آلان بالُغٍ٣ت ال٨كُٟتٞ ،اٖخمض ٖلى ج٣ؿُم الٟخُت بلى
مجمىٖاث ج٣ىم بجمُ٘ ؤوكُت البرهامج ،و َظا ما ًُلٖ ٤لُه هام الُالج٘،و اٖخمض ٖلى الخُبُ ٤الٗملي ؤ٦ثر مً الكغح
الىٓغي و َى ما ٌؿمى بـ الخٗلم باإلاماعؾت ختى ال ًمل الٟخُت٦،ما ٧ان ًدٟؼَم بٗمل الٗضًض مً اإلاؿاب٣اث و اإلاخُٟ٨اث

 -1المادة الحادي عشر من القانون األساسي للكشافة اإلسالمية الجزائرية.

158

الٗضص ً : 21ىهُى – 2016

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

اللُلُت و اظخماٖاث خل٣ت الؿمغ التي حُٗي عوخا ظظابت ومشحرة لليكاٍ ،و َى ما ٌؿمى بـ خُاة الخالء و البرهامج اإلاخضعط
اإلاشحر.
و حٗغ ٝالُغٍ٣ت ال٨كُٟت في صؾخىع اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخغ٦ت ال٨كُٟت في اإلااصة الشالشت:1
الُغٍ٣ت ال٨كُٟت هي هٓام جغبُت طاجُت و مخضعط مً زال:٫
 الىٖض و ال٣اهىن. الخٗلم باإلاماعؾت. الًٗىٍت في ظماٖاث نٛحرة (مشل الُالج٘) ،حٗمل بُغٍ٣ت جضعٍجُت و بةعقاص ال٨باع ٖلى ا٦دكا ٝو ٢بى ٫اإلاؿاولُت والخضعٍب ٖلى الخ٨م الظاحي،و طل ٪بُٛت جىمُت الصخهُت و الٟ٨اءة و الاٖخماص ٖلى الىٟـ و ال٣ضعة ٖلى الخٗاون و الُ٣اصة.
 بغامج مخضعظت و مشحرة جخًمً ؤوكُت مخىىٖت ج٣ىم ٖلى اَخماماث اإلاكاع٦حن وحكمل ألالٗاب ،و اإلاهاعاث اإلاُٟضة ،والخضماث للمجخم٘ ،و ًماعؽ الجؼء ألا٦بر مً َظٍ ألاوكُت في الخالء بحن ؤخًان الُبُٗت.
و مً َظا الخٗغٍ ٠للُغٍ٣ت ال٨كُٟت الظي وعص في الضؾخىع ًخطر ؤن الُغٍ٣ت َىا جدخىي ٖلى ؤعبٗت ٖىانغ بىِذ ٖلحها ٧ل
ألاٖما ٫ال٨كُٟت لٟترة َىٍلت و بٟ٨اءة ٖالُت ،و ل ً٨م٘ مغوع الى٢ذ٧ ،ان ال مً بظغاء بٌٗ الخىيُداث الهامت وببغاػ
بٌٗ الخٟانُل الهامت،و التي ال ًؼٍض ٖلى ؤنل الُغٍ٣ت قِئا ول ً٨ججٗلها ؤ٦ثر ويىخا.
و ل٣ض ظاء في وزُ٣ت الؿماث ألاؾاؾُت للخغ٦ت ال٨كُٟت التي ٧اهذ بخضي الىزاث ٤التي ؤٖضث للماجمغ ال٨كٟي الٗالمي الـ35
 1999في صعبان بجىىب ؤٞغٍُ٣ا ؤن بخضي َظٍ الؿماث الغثِؿُت لل٨كُٟت هي الىٓام اإلاخ٩امل لتربُت الٟخُت مً زال٫
ٖام
الُغٍ٣ت ال٨كُٟت،و ؤوضخذ الىزُ٣ت ؤن ٖىانغ الُغٍ٣ت ال٨كُٟت هي:
 الىٖض و ال٣اهىن. الخٗلم باإلاماعؾت. هٓام اإلاجمىٖاث الهٛحرة. هٓام الخ٣ضم الصخصخي. خُاة الخالء -.صٖم الغاقضًً.وهجض ؤن ٖىانغ َظٍ الُغٍ٣ت جدىاٚم وجخضازل ُٞما بُجها ،مما ظٗل ٧ل ٖىانغ الُغٍ٣ت ظؼءا ال ال ًىٟهل ًٖ باقي
ألاظؼاء بدُض ال ًم٨ىىا جُبُٖ ٤ىهغ صون بُ٣ت الٗىانغ ألازغي ختى ً٨خمل الىٓام التربىي ال٨كٟي ،و هجض ؤن َظٍ
الٗىانغ ٢ض ػٍضث بلى ؾبٗت ٖىانغ بضال مً ؤعبٗت ،و ل٨ىه في الخ٣ُ٣ت لم ًؼص ٖلى الخٗغٍ ٠الؿاب ٤في شخيء ،بل جم جىيُذ
و جبؿُِ الُغٍ٣ت ال٨كُٟت ؤ٦ثر و ؤ٦ثرٞ ،بُٗضا ًٖ الىٖض و ال٣اهىن و الخٗلم باإلاماعؾت اللظًً بُ٣ا ٦ما َما هجض بن
ٖىهغي الٗمل في مجمىٖاث نٛحرة وصٖم الغاقضًً ٧اها ؾىٍا و ؤلاَاع الغمؼي وهٓام الخ٣ضم و خُاة الخالء ٧اهذ ؾىٍا في
البرامج اإلاخضعظت اإلاشحرة ،و بظل ٪هجض ؤن ٧ل الٗىانغ مؿخىٞاة في اإلاٟهىم الشاوي للُغٍ٣ت.
1

- l’organisation mondiale du mouvement de scout , constitution et règlement du scout, ( suisse : bureau mondiale
de scout ; juillet 2008).p.p 4.5.
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زاهُا :الجاهب الخُبُ٣ي للضعاؾت:
 -1مجاالث الضعاؾت.
 اإلاجا ٫اإلا٩اوي :اإلاغ٦ب الجىاعي " ٖثامىت نضً." ٤ اإلاجا ٫البكغي :ألاشخام اإلاىسغَحن يمً نٟى ٝال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت " ٞىج الُمىح "..2015
 اإلاجا ٫الؼمجي :صٌؿمبر -2مىهج الضعاؾت:
ٞغيذ َبُٗت الضعاؾت الاؾخٗاهت بمىهج اإلاسر بالُٗىت،الظي ٌٗض مً ؤ٦ثر اإلاىاهج اؾخسضاما في مجا ٫البدىر باٖخباعٍ
ٌؿاٖض في الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث و الخهاثو التي جخٗل ٤بالٓاَغة مىيىٕ الضعاؾت ،التي جداو ٫اؾخُالٕ صوع ال٨كاٞت
ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت في جغؾُش ُ٢م اإلاىاَىت،و الخهىٖ ٫لى مسخل ٠البُاهاث و اإلاٗلىماث مً زال ٫جىػَ٘ الاؾخبُان ٖلى
الُٗىت مدل الضعاؾت.
ُٖ -3ىت الضعاؾت.
جم الاٖخماص ٖلى الُٗىت الٗكىاثُت البؿُُت  ،خُض جم ؤزظ %70مً مجمىٕ الُٗىت ٦ما ًلي:
ًء
الُٗىت  56 = 7٠×8٠ :مىسغَا.
٠٠
الجضو ٫ع٢م َ :1غٍ٣ت ازخُاع الُٗىت.
الٟئت

الخ٨غاع

اليؿبت%

ؤقبا٫

٠

% 7.85

ٞخُان

5

%26.78

٦كا ٝمخ٣ضم

٠

% 7.85

حىالت

2

%37.5٠

اإلاجمىٕ

56

% ٠٠

ٞ -4غيُت الضعاؾت:
 حٗخبر ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت ماؾؿت مً ماؾؿاث الخيكئت الاظخماُٖت  ،جلٗب صوع مهم في ٚغؽ ُ٢م اإلاىاَىت . -5ؤصواث حم٘ البُاهاث:
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 -1-5اإلاالخٓت :اٖخمضها ٖلى اإلاالخٓت اإلاباقغة ٦إصاة لجم٘ البُاهاث زهىنا في ٖملُت جىػَ٘ الاؾخماعاث ،ومالخٓت حٗبحراث
وظىَهم ؤزىاء ؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت.
 -2-5اإلا٣ابلت :خُض ٧اهذ لىا ٖضة م٣ابالث م٘ عثِـ الٟىط  ،ؤًً جم ج٣ضًم قغوخاث واُٞت خى ٫ؾحر الٗمل ،و ٦ظا بُاهاث
زانت بالٟىط ،بياٞت بلى ٖضة م٣ابالث م٘ اإلاىسغَحن.
 -3-5الاؾخماعة :اٖخمضها اؾخماعة جدخىي ٖلى 25ؾاالا بإهىاٖها اإلاٟخىخت ،اإلاٛل٣ت ،طاث اخخماالث ،و اإلاٟخىخت اإلاٛل٣ت ،وهي
ألاصاة ألاؾاؾُت التي اٖخمضها ٖلحها في ظم٘ البُاهاث الًغوعٍت لبدشىا ،والتي حؿاٖضها ٖلى مٗغٞت ؤعاء ؤٞغاص ُٖىت بدشىا خى٫
مىيىٕ صوع ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت في ٚغؽ ُ٢م اإلاىاَىت.
 -6هخاثج الضعاؾت:
 ٌصج٘ الخىُٓم ال٨كٟي ٖلى وكغ عوح الخٗاون و الٗمل الجماعي و الخًامً بحن اإلاجخم٘ ال٨كٟي بـ ،%65جُبُ٣ا لىٖضال٨كا" ٝؤٖض بكغفي ؤن ؤبظ ٫حهضي في ؤن ؤ٢ىم بما ًجب ٖلي هدى هللا زم الىًَ و ؤن ؤؾاٖض الىاؽ في حمُ٘ الٓغوٝ
و ؤن ؤٖمل ب٣اهىن ال٨كاٞت" ،مما ًىٞغ الجى اإلاالثم ال٦دؿاب اإلاٗاع ٝو جُىٍغ اإلاىاَب و ال٣ضعاث و مماعؾت ألاوكُت
بٟٗالُت.
 بن %72مً اإلابدىزحن٢،ض نغخىا باإلاكاع٦ت في اإلاىاؾباث الىَىُت و الضًيُت و الاَخمام بها ،خُض ًدغم الخىُٓم ال٨كٟيٖلى جىمُت الىعي لضي ال٨كا ٝبإهه ٌٗخبر ظؼء مهم مً البِئت التي ٌِٗل ٞحها و ًخإزغ بها.
 ٖبر %69مً ُٖىت الضعاؾت ًٖ جىمُت عوح اإلاىاَىت لضحهم  ،مً زال ٫الخغم ٖلى جىُٓم عخالث و زغظاث بلى اإلاىا٘٢اإلاهمت الؿُاؾُت مجها و الاظخماُٖت و ألازغٍت ،و الخٗغٍ ٠بضوع اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت و الٛحر خ٩ىمُت في بصاعة الؿُاؾت
الٗامت للضولت.
 الٗمل ٖلى حٗمُ ٤الخـ اإلاضوي و الىالء و الاهخماء للىًَ ،مً زال ٫الخىانل ٖبر الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخضًشت ،إلاؼاولتألاوكُت اإلاسخلٟت بيؿبت ، %79م٘ بجاخت الٟغنت للجمُ٘ مً صون جمحز.
 نغح ما ًؼٍض ًٖ ًٖ %69خض الخىُٓم ال٨كٟي ٖلى الخٗغٖ ٝلى جاعٍش و ز٣اٞت هٓم اإلاجخمٗاث اإلادلُت  ،الٗغبُت والٗاإلاُت ،مما ًدُ٢ ٤٣م الدؿامذ والخٗاٌل م٘ آلازغ٦ ،ما ًبض الخماؽ و الٟسغ لضي ال٨كاٞحن ؤزىاء جإصًت اليكُض الىَجي،
و مٗغٞت عمىػ ؾُاصة الضولت.
 الخغم ٖلى الاخخٟا ٫باإلاىاؾباث الىَىُت،الٗغبُت و الٗاإلاُت اإلاخٗل٣ت بضٖم خ٣ى ١ؤلاوؿان ،و مؿاهضة الكٗىب في ج٣غٍغمهحرَا بـ.% 75
 الخغم ٖلى وكغ ز٣اٞت اإلاكاع٦ت و الىعي الؿُاسخي لضي ال٨كاٞحن ،مً زال ٫حٗؼٍؼ الاهخساباث اإلاسخلٟت صازل الٟىط وألازظ بمبضؤ الكىعي بـ٦ ،% 62ما ًازظ بمبضؤ الدؿاوي في جُبُ ٤ال٣اهىن الضازلي و زانت ٖىضما ًخٗل ٤بٗضم اخترام
ال٨كا ٝللىٓام الضازلي لل٨كاٞت و الالتزام به.
 ٌٛغؽ الخىُٓم ال٨كٟي بـ % 85في وظضان وطا٦غة ال٨كاٞحن خب الىًَ و اخترام و جمجُض ٧ل شخيء ًغمؼ بلى الخاعٍش وؾُاصة الىًَ و ألامت.
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 ٖبر% 57مً ال٨كاٞحن ًٖ حصجُٗهم للُ٣ام بدمالث جُىُٖت لضوع الُخامى و العجؼة و الخمالث الخدؿِؿُت للخ٣لُل مًآلاٞاث الاظخماُٖت ٦خٗاَي اإلاسضعاث و الخض مً خىاصر الؿحر ،زضمت للمجخم٘ و الهالر الٗام.
 الخض ٖلى ؤَمُت الخٟاّ ٖلى اإلاغا ٤ٞالٗامت التي ج٣ىم بخ٣ضًم الخضماث الًغوعٍت للمجخم٘ و الخٗغٍ ٠باإلظغاءاثال٣اهىهُت و الجؼاثُت التي جخسظ اججاٍ ٧ل شخو ًمـ بالؿحر الخؿً للمغا ٤ٞالٗمىمُت.
زالنت:
مً زال ٫ما جم ٖغيه ؾاب٣ا ًم٨ىىا ال٣ى ٫ؤن ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت هي ماؾؿت جيكئت اظخماُٖت ،حٗمل و٤ٞ
َغ ١و آلُاث واضخت اإلاٗالم  ،التي م٨ىتها مً ؤن ج٩ىن ظضًغة بتربُت ظُل وإ و مضع ٥للمىاَىت الٟاٖلت و ؤبٗاصَا،بما
جدخىٍه مً خ٣ى ١و واظباث ،لُ٩ىن مىاَىا نالخا مُٟضا إلاجخمٗه اإلادلي و الىَجي.
جىنُاث:
 بصعاط التربُت ال٨كُٟت ٦ماصة ؤ٧اصًمُت يمً اإلاىاهج الضعاؾُت.
 الاَخمام بخ٩ىًٍ ٢اصة اليكاٍ ال٨كٟي ٖلى مؿخىي ٖا ٫مً زال ٫جغبهاث وَىُت و صولُت مً مضعبحن مسخهحن.
 ج٣ضًم الضٖم اإلااصي و اإلاٗىىي للمىسغَحن يمً نٟى ٝال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت،جم٨جهم مً حُُٛت ه٣ٟاث
الخغظاث اإلاُضاهُت،الخمالث الخىٖىٍت و الؼٍاعاث الخحرًت مً ظهت ،و مً ظهت ؤزغي ٦ضا ٘ٞللمىانلت و الاؾخمغاع ٦إٞغاص
مىخجحن.
٢اثمت اإلاغاح٘:
 -1ؤخمض نالر ٖلىيٖ،بض الخمُض ؤخمض ؾُٗض :صوع اإلاضعؾت ألاؾاؾُت في جىمُت ُ٢م اإلاىاَىت لضي الخالمُظ ،صعاؾت مً بوكاء ٞغ٢ت بدض،
.2005
مغ٦ؼ البدىر و الخُىٍغ التربىيٞ ،غٕ " ٖضن "  ،الجمهىعٍت الُمىُت،
 -2ال٣اهىن ألاؾاسخي لل٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت.
. 2003
 1424اإلاىا ٤ٞلـ 19ماي
 -3الجغٍضة الغؾمُتٖ ،ضص 35الهاصعة بخاعٍش 17عبُ٘ ألاوٖ ٫ام
.1962
 -4باصن باو :٫اإلاغقض ل٣اصة ال٨كاٞت ،جغظمت خؿً مدمض ظىَغ و ظما ٫زكبت ،صاع اإلاٗاع ،ٝمهغ
.2008
 - 5جى ٤ُٞؾغاط :خ ٤الكٗىب في ج٣غٍغ مهحرها ،مجلت ال٨كا ،ٝالٗضص،9
 ،1998م.309
 -6زحري زلُل الجمُلي :هٓغٍاث في زضمت الٟغص ،اإلا٨خب الٗلمي لل٨مبُىجغ لليكغ و الخىػَ٘ ،ؤلاؾ٨ىضعٍت،
.1991
ٖ - 7لي بً َاصًت و آزغون :ال٣امىؽ الجضًض للُالب ،اإلااؾؿت الىَىُت لل٨خاب ،الجؼاثغ،
ٖ -8بض الخُ٨م ل٨دل :مكاع٦ت مكغٞت للىٞض الجؼاثغي في الجمبىعي الٗاإلاي 21ببرًُاهُا.
.2013
 23،4024ماي
 -9مدمض عظاب :الجؼاثغ جدخًً اإلااجمغ ال٨كٟي الٗغبي الـ ، 27ظغٍضة الكغو ١الجؼاثغٍت ،الٗضص
 ،2003الجؼاثغ.
ٟ٢ - 10ا ٝنبرًىت " :الؼلؼا ،" ٫مجلت ال٨كا ،ٝالٗضص الغاب٘،
 ،2002الجؼاثغ.
 -11إلاُاء ٢اؾمي :الىضوة الىَىُت ل٣اصة ألا٢ؿام ،مجلت ال٨كا ،ٝالٗضص الشاوي ،ؤٞغٍل
 ،2002الجؼاثغ.
 -12واٖض ٞااص :اإلااجمغ الغاب٘ للبرإلااهُحن الٗغب ،مجلت ال٨كا ،ٝالٗضص ألاو ،٫ماعؽ
.2010
ً -13ا٢ىث.ح :الظ٦غي الـؿبٗحن لخإؾِـ ُٞضعالُت ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت  ،مجلت ال٨كا ،ٝالٗضص الٗاقغ ،الجؼاثغ،
4
- l’organisation mondiale du mouvement de scout , constitution et règlement du scout, ( suisse :
bureau mondiale de scout ; juillet 2008).
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اإلاسضعاث الغ٢مُتْ :هىع بصمان حضًض ٖبر قب٨ت ألاهترهذ
مِؿىم لُلىَ،البت ص٦خىعاه/حامٗت جلمؿان،الجؼاثغ

ملخو:
هدىاو ٫في َظا اإلا٣ا ٫مىيىٕ اإلاسضعاث الغ٢مُت ،والتي حٗخبر هىٕ مً ؤلاصمان الجضًض ٖبر قب٨ت ألاهترهذ،ؤو ما ٌؿمى
باإلصمان الغ٢مي ؤو ؤلال٨ترووي ،وهي ْاَغة خضًشت الٓهىع٢ ،ضًمت ألانل والخاعٍش ،وج٨مً في بصمان الٟغص ٖلى وٛماث
نىجُت جيؿاب بلى ألاطن ،وجهل بلى اإلاش ،وجازغ ٖلى طبظباجه الُبُُٗت ،وهي حٗخمض ٖلى ج٣ىُت الغهحن ألاطوي ،وحُٗي بخؿاؽ
خ٣ُ٣ي ؤو وَمي إلاؿخسضمحها بالغاخت والاؾترزاء ٌكبه مٟٗى ٫اإلاسضعاث الُبُُٗت ،ول٣ض ازخلٟذ وظهاث الىٓغ خى٫
خ٣ُ٣ت جإزحر َظٍ اإلاسضعاث بحن الباخشحن اإلاى٨غًٍ لها جماما،وبحن اإلااٍض واإلاا٦ض ٖلى ال٨شحر مً ؤيغاعَا ٖلى الصخت الىٟؿُت
والجؿمُت للٟغص،وٍب٣ى البدض مخىانال إلاٗغٞت اإلاؼٍض ًٖ ؤؾغاع وَغٍ٣ت ٖمل وؤيغاع َظٍ اإلاسضعاث مً زال ٫الضعاؾاث
اإلاُضاهُت ،وجب٣ى الى٢اًت زحر مً ؤلٖ ٠الط،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤الخىُٖت والخدؿِـ بإيغاعَا ،وجٟاصي ججغٍبها مً َغٝ
اإلاغاَ٣حن والكباب ألي ؾبب مً ألاؾباب.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :اإلاسضعاث الغ٢مُت ،ألاهترهذ ،ؤلاصمان الغ٢مي ،الغهحن ألاطوي ،اإلاسضعاث الُبُُٗت.

م٣ضمت:
ّ
ٌكهض الٗالم الُىم زغوة وزىعة ج٨ىىلىظُت بل٨تروهُت َاثلت،بط ؾاَم الخد٨م في الخ٨ىىلىظُا في جىمُت الخضٖ ٤ٞبر قب٨ت
ألاهترهذ،وَظا الىجاح والُلب اإلادؿاعٕ ؾاَم في اهدكاع الٗضًض مً الٓىاَغ الجضًضة ٖلى اإلاجخم٘ الٗغبي والجؼاثغي ٖلى
وظه الخهىم ،وطل ٪باهدكاع مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،خُض ؤن اإلاٗلىمت ٢ض ج ُ٘٣مؿاٞت زىاوي ٢لُلت للىنى ٫بلى
ناخبها ،وبالخالي ٧ان لؼاما ٖلى الضولت جُىٍغ الكب٨ت باإلاىاػاة م٘ جُىٍغ الىؾاثل إلاداعبت الىخاثج الٗ٨ؿُت التي ًٓهغَا
الخُىع ٚحر مدضوص لؤلهترهذ،وَظا خؿب ما نغح به "ٖلي ٦دالن" اإلاضًغ الٗام لكغ٦ت ()Satlinkerلخضماث ألاهترهذ،وؤمً
ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث وخلى ٫ألاٖما،٫وعثِـ ظمُٗت مؼوصي ألاهترهذ ،ألن َظا الخُىع والخض ٤ٞال٨بحر لؤلهترهذ مً قإهه
حؿهُل حؿلل وصزى ٫بٌٗ الٓىاَغ،والؿمىم الال٨تروهُت الجضًضة بلى بُىجىا ومجخمٗىا ،مشل ما ٌؿمى باإلاسضعاث الغ٢مُت
ؤو ؤلاصمان ؤلال٨ترووي.1
.ركاب ،منًن كذلوازم ،زلمد ( ،2015مارس  ، )16المخدرات الرقمية تتسلل إلى الجزائر ..أوالدكم في خطر(خبراء ومختصون يطالبون بحرب
استباقية ضد مروجيها)  ،الشركؽ أكف الين ،اسرتجاع نوفمرب  ، 2015 ،19من موقع
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/236724.html
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وْاَغة ؤلاصمان الال٨ترووي ؤو الغ٢مي ْاَغة خضًشت الٓهىع ٢ضًمت ألانل والخاعٍشٞ ،بٗضما ٦ىا وؿم٘ ًٖ بصمان
اإلاسضعاث ًٖ َغٍ ٤الخ ً٣في الىعٍض ؤو الكم ؤو اإلاً ٜؤو الخضزحن ،ؤنبدىا وؿم٘ ًٖ الخٗاَي ًٖ َغٍ ٤ألاهترهذ ؤو ما
ٌؿمى ؤلاصمان الغ٢مي،وَى ًدضر هٟـ الخإزحر الظي جدضزه اإلاسضعاث الُبُُٗت ،وَظٍ عبما هي يغٍبت الخ٨ىىلىظُا والخُىع
الغَُب الخانل في الكب٨ت اإلاٗلىماجُت وؤلاٖالم الجضًض.
ًء
ًء
َاثال بحن مؿخسضمي ألاهترهذ وزانت مً ٞئت الكباب،و٢ض جباًيذ آعائهم خى٫
ول٣ض وظضث اإلاسضعاث الغ٢مُت عواظا
َظٍ اإلاىظه الجضًض ،وزانت مً مغ بهظٍ الخجغبتٞ ،مجهم مً ًا٦ض ؤجها "وَم ٦بحر"،وؤجهم لم ٌكٗغوا بإي جإزحر بال يُإ
ؤمىالهم،بِىما جباًيذ ألاٖغاى ٖىض آزغًٍ ما بحن الضوزت والؼٚللت والؿٗاصة ،ؤو وكاٍ و زٟت ًمازل الخإزحر الظي جدضزه
بٌٗ اإلاىاص اإلاسضعة التي اٖخاصوا ٖلحها ،وؤخُاها يغباث ٖالُت وؾغَٗت في ال٣لب ونضإ ويُ ،٤وعٚبت في بجهاء الخجغبت
بإؾغٕ ما ً٩ىن ،وٍيكغ مىٖ)YouTube(٘٢ضصا مً الُٟضًىَاث إلاجمىٖاث مً الكباب واإلاغاَ٣حن ؤزىاء ججغبت جل ٪اإلاسضعاث
ؤلال٨تروهُت وَم ٚاع٢ىن في خالت مً الهلىؾت.1
 104ملُىن مغة،
وط٦غ مى" ٘٢سخي هذ" ألامحر٧ي ؤن ٖضص اإلالٟاث اإلاىؾُُ٣ت التي ٢ام بخدمُلها ج٨غع اؾخٗمالها ؤ٦ثر مً
بُجها 18ؤل ٠مغة زال ٫ؤؾبىٕ واخض ،و٢ض ؤصي الاهدكاع اإلاؼعج للمسضعاث الغ٢مُت بلى مى٘ اإلاضاعؽ في الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٨ت لضزى ٫ؤظهؼة ألاي بىص ( ،)IPODوطل ٪مً ؤظل م٩اٞدت مؿإلت ؤلاصمان الغ٢مي٦،ما ط٦غ بُان ناصع ًٖ م٨خب
م٩اٞدت اإلاسضعاث ألامحر٧ي ؤن زُىعة َظا الىىٕ الجضًض مً اإلاسضعاث ،ج٨مً في نٗىبت يبُها٦،ما ؤجها ٢ض ج٣ىص اإلاضمً بلى
ؤما ً٦ؤزغي ال وؿخُُ٘ الخ٨هً بها ،ألن ٧ل شخيء ًجغي في ٖالم اٞتراضخي٦،ما اخخلذ ؤزباع َظا الىباء ال٣اصم ؤٚلب اإلاىا٘٢
ؤلازباعٍت في الٗالم ،م٘ ؤلاقاعة ٖلى ؤن الخى ٝألاؾاسخي ً٨مً في بم٩اهُت جُىٍغ َظٍ ألا٩ٞاع لخهبذ وباء ًسغط ًٖ
الؿُُغة ،وفي الىًَ الٗغبي ٣ٞض ؤ٦ضث بٌٗ اإلاىا ٘٢ؤن ال٨شحر مً اإلاىخضًاث الٗغبُت بضؤث جغوط بلى َظٍ الىىُٖت مً
اإلاسضعاث ،ختى ؤن بًٗها ٢ضم للمكتر٦حن ظغٖاث مجاهُت للخدمُل.2
ؤما في الجؼاثغ ٣ٞض ٦ك ٠مؿاوٞ ٫غ٢ت خماًت ألاخضار بالُ٣اصة الجهىٍت ألاولى للضع ٥الىَجي بالبلُضة ًٖ ،ا٦دكاٝ
ؤولى خاالث ؤلاصمان ٖلى اإلاسضعاث ؤلال٨تروهُت في والًت البلُضة ،خُض جم حسجُل ٢غابت 15خالت ،بط ٦ك ٠اإلاخدضر ؤجها
جضزل في بَاع مداعبت ومىاظهت ْاَغة ؤلاصمان بمسخل ٠ؤهىاٖه لضي ال٣هغ ،و٢ا ٫بن َاالء ال٣هغ جىظهىا بلى ٞغ٢ت خماًت
ألاخضار ٢هض جل٣ي الٗالط.3
واهُال٢ا مما ؾبً ٤دبحن ؤن اإلاسضعاث الغ٢مُت ٢ض حؿللذ خ٣ا بلى اإلاجخم٘ الجؼاثغي ٖلى ٚغاع الضو ٫الٗغبُت وباقي صو٫
الٗالم ،وبضؤث حك٩ل زُغا خُ٣ُ٣ا ٖلى الصخت الىٟؿُت والجؿمُت لضي قبابىا ،وطل ٪بٟٗل الخُىع الخ٨ىىلىجي ،وقب٨ت
ألاهترهذ التي ظٗلذ الٗالم ٢غٍت نٛحرة ٌؿهل الخد٨م ٞحها ًٖ بٗض .ألامغ الظي ٌؿخضعي ص ١ها٢ىؽ الخُغ لٓهىع بصمان
ال٨ترووي وع٢مي ظضًض ،ؤقض وؤٞخ ٪مً اإلاسضعاث الخ٣لُضًت خؿب ما ؤزبدخه الٗضًض مً الضعاؾاث ،لظا ؾىداو ٫مً زال٫
.أبو سريع ،أمحد عبد الرمحاف ( ،)2010استخدام اإلنترنت في تعاطي المخدرات "المخدرات الرقمية " ،كزارة الداخلية ،قطاع الشؤكف الفنية ،اإلدارة
العامة للمعلومات كالتوثيق ،ص 8ػ، 9من موقع
http://www.child-trafficking.org/sites/default/files/14.pdf

 .أبو سريع ،أمحد عبد الرمحاف ،مرجع سبق ذكره  ،ص.9
.3شاكش  ،أمٌن ( ،2015جويلية15،)11طفال يدمنون على المخدرات اإللكترونية في الجزائر ،النهار ااديد  ،من موقع
http://www.djazairess.com/ennahar/246543
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َظٍ الىع٢ت حؿلُِ الًىء ٖلى ْاَغة اإلاسضعاث الغ٢مُت بخدضًض ويبِ اإلاٟهىم الٗلمي لها ،ومٗغٞت ؤنل وجاعٍش ْهىعَا،
وآلُت ٖملها ،ومسخل ٠اإلاساَغ الجؿمُت والىٟؿُت التي ًم ً٨ؤن جدضثها ،وؾبل الى٢اًت مجها.
 - 1مٟهىم اإلاسضعاث الغ٢مُت :
اإلاسضعاث الغ٢مُت،ؤلاصمان الغ٢مي،ؤلاصمان الال٨ترووي ،ؤلاصمان الاٞتراضخي ٧لها مهُلخاث حؿخسضم لئلقاعة بلى ْاَغة
الخٗاَي ًٖ َغٍ ٤ألاهترهذ إلاىاص مسضعة ٚحر ُ٦مُاثُت ،والخضًض ًٖ َظٍ الٓاَغة مً الىاخُت الخ٣ىُت لِـ ظضًضا ،في هٓغ
اإلاسخهحن في ج٨ىىلىظُاث ؤلاٖالم والاجها٧ ،٫ىن الٓاَغة ؾب ٤واهدكغ نُتها في بٌٗ الضو ٫الٛغبُت والكغ ١ألاوؾِ
بك٩ل مخظبظب ،وؤَل ٤الخ٣ىُىن ٖلى مغوظحها بإجهم "وخىف بل٨تروهُت" ًخمخٗىن بض٢ت في ازخُاع هىٕ اإلاسضعاث الهىجُت
ًٖ َغٍ ٤الكب٨ت الٗى٨بىجُت ،وَٗغٞىن ظُضا انُُاص ضخاًاَم البكغٍت ممً ً٨ٟغون في البدض ًٖ مسضعاث ظضًضة ؤ٢ل
ج٩لٟت ،وٚحر مٗغيت للمغا٢بت للىنى ٫بلى اليكىة التي ًبدشىن ٖجها صون مىاص ُ٦مُاثُت.1
وٍ٣ىً"٫ىوـ ﭬعاع" الخبحر في ج٨ىىلىظُاث ؤلاٖالم والاجها ٫واإلاؿدكاع الؿاب ٤لىػٍغ البرًض وج٨ىىلىظُاث ؤلاٖالم
والاجها ٫ؤن َظٍ الٓاَغة جضزل يمً ٞئت الخغب الال٨تروهُت التي ًباقغَا ٢غانىت وَىاة الخ٣ىُت ٖلى قب٨ت ألاهترهذ،
وؤجها جدمل في بغامجها وزُُها ما ٌؿمى بالتروٍج الخ٨ىىلىجي للمسضعاث الاٞترايُت ٖىض َغٍ ٤قب٩اث مسخهت في نىاٖت
البرامج ،وهي نىاٖت م٣ىىت ومضمغة لخُاة ؤلاوؿان ،والٟئت اإلاؿتهضٞت هي ٞئت اإلاغاَ٣حن  ،وْهىع اإلاسضعاث ؤلال٨تروهُت هي
بمشابت خغب "الؿُبر الغ٢مي" ،وَى ما ٌٗجي خغب وؿبتها ال٨بحرة جىهب يمً ْاَغة الجغاثم ؤلال٨تروهُت. 2
واإلاسضعاث الغ٢مُت ؤو ما ًُُلٖ ٤لُه اؾم " "Digital Drugsؤو " "IDoserهي ٖباعة ًٖ م٣اَ٘ وٛماث ًخم ؾماٖها ٖبر
ؾماٖاث ب٩ل مً ألاطهحن ،بدُض ًخم بض جغصصاث مُٗىت في ألاطن الُمجي ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫وجغصصاث ؤ٢ل بلى ألاطن الِؿغي،3
وهي ٖباعة ًٖ وٛماث جيؿاب بلى ألاطن ٚالبا ما ج٩ىن بهُٛت(،)Mp3وجهل بلى اإلاش ،وجازغ ٖلى طبظباجه الُبُُٗت ،وبالخالي
ٞهي حٗمل ٖلى ه٣ل مخٗاَحها بلى ٖالم آزغ مً الغاخت والاؾترزاء الىَمي ،وٍخم جدمُل َظٍ اإلاسضعاث ٖبر ألاهترهذ ،وٖاصة
ما ج٩ىن الُٗىت الخجغٍبُت ألاولى مجاهُت ،وَظا ما ًض ٘ٞال٨شحر مً الكباب واإلاغاَ٣حن بلى ججغبتها وبصماجها والى٢ىٕ ٞغَؿت لها.4

.ركاب ،منًن كذلوازم ،زلمد ( ،2015مارس  ، )16المخدرات الرقمية تتسلل إلى الجزائر ..أوالدكم في خطر(خبراء ومختصون يطالبون بحرب
استباقية ضد مروجيها)  ،الشركؽ أكف الين ،اسرتجاع نوفمرب  ، 19،2015من موقع
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/236724.html

 .نفس ادلرجع السابق .

 .3كيكيبيديا  ،الموسوعة الحرة  :مخدر رقمي  ،اسرتجاع أبريل ، 2016،5من موقع
/https://ar.wikipedia.org/wikiسلدر-رقمي
 .4العبادم ،نضاؿ خضًن ( ،)2015المخدرات الرقمية ( ،)Digital Drugsص ،5من موقع
https://www.youtube.com/watch?v=i7I0YSb0pG0&feature=autoshare
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ٞاإلاسضعاث الغ٢مُت ٖباعة ًٖ ملٟاث نىجُت وؤخُاها جترا ٤ٞم٘ مىاص بهغٍت وؤق٩ا ٫وؤلىان جخدغ ٥وجخٛحر و ٤ٞمٗض٫
مضعوؽ ،جمذ َىضؾتها لخسضٕ الضماَ ًٖ ٙغٍ ٤بض ؤمىاط نىجُت مسخلٟت الترصص بك٩ل بؿُِ ل٩ل ؤطن ،وألن َظٍ ألامىاط
الهىجُت ٚحر مإلىٞت ٌٗ .مل الضماٖ ٙلى جىخُض الترصصاث مً ألاطهحن للىنى ٫بلى مؿخىي واخض ،وبالخالي ًهبذ ٦هغباثُا ٚحر
مؿخ٣غ ،وخؿب هىٕ الازخال ٝفي ٦هغباثُت الضماً ٙخم الىنى ٫إلخؿاؽ مٗحن ًدا٧ي بخؿاؽ ؤخض ؤهىإ اإلاسضعاث
الُبُُٗت.1
و٢ض نممذ َظٍ اإلالٟاث الهىجُت إلادا٧اة الهالوؽ ،وخاالث الاهدكاء اإلاهاخب لخٗاَي اإلاىاص اإلاسضعة ًٖ َغٍ ٤الخإزحر
ٖلى الٗ٣ل بك٩ل الوعيَ ،ظا الخإزحر الظي ًدضر ًٖ َغٍ ٤مىظاث نىجُت ٚحر ؾمُٗت لؤلطن حؿمى(الًىياء البًُاء)
مُٛاة ببٌٗ ؤلاً٣اٖاث البؿُُت لخُُٛت بػٖاط جل ٪اإلاىظاث ،2وحؿدىض َظٍ اإلاسضعاث ٖلى الغهحن ألاطوي ،والظي ٧ان
مىيىٕ ٖضة صعاؾاث م٘ هخاثج مشحرة للجض ٫لٗضة ٖ٣ىص مً الؼمًٗٞ ،ىض ؾمإ نىث م٘ ٦شاٞت زابخت وجغصص في ؤطن ،وجغصص
ًء
آزغ مسخل٢ ٠لُال في ألاطن ألازغيٞ ،ةن الضماً ٙيخج هبًاث صازلُت جدؿ٘ للٟغ ١في الترصص بحن ألاطهحن ،وَظا ما ٌٗغٝ
بالغهحن ألاطوي ،والظي ٌٗض واخض مً ؤ٢ضم مدٟؼاث الضما ٙالخجغٍبُت اإلاٗغوٞت .3
وَىا ٥ؤهىإ مخٗضصة مً اإلاسضعاث الغ٢مُت جمازل اإلاسضعاث الخ٣لُضًت ،وجدمل ؤؾمائها ٧ل بدؿب مٟٗىلها٧ ،اإلااعٍىاها
وال٩ى٧اًحن ومُشا هٟخُامحن اإلاٗغو ٝبـ (٦غؾخا ٫مُثا) ،و٧ل هىٕ مً ؤهىإ َظٍ اإلاسضعاث لها جغصصاث مُٗىت ،بال ؤن بٌٗ ؤهىإ
اإلاسضعاث الغ٢مُت ج٣ضمذ ٖلى ؾاب٣تها في الاؾخسضام ،وهجض مً بحن اؾخسضاماث اإلاسضعاث ألازحرة به٣ام الىػن ،ومؿمُاث
ؤزغي ٦ـ "ؤبىاب الجخُم" ،و"اإلاخٗت في الؿماء " وٚحرَا .4
 - 2جاعٍش وؤنل اإلاسضعاث الغ٢مُت:
وكإث "اإلاسضعاث الغ٢مُت" ٖلى ج٣ىُت ٢ضًمت حؿمى بـ "الى٣غ باألطهحن"٢ ،ام با٦دكاٞها الٗالم ألاإلااوي الٟحزًاجي "هُجرً٪
 1970لٗالط بٌٗ الخاالث الىٟؿُت لكغٍدت مً اإلاهابحن باال٦خئاب
 ،1839واؾخسضمذ ألو ٫مغة ٖام
ُٞلهُلم صوٖ "ٝام
الخ ٠ُٟفي خالت اإلاغضخى الظًً ًغًٞىن الٗالط الؿلى٧ي (الضواجي) ،ولهظا جم الٗالط ًٖ َغٍ ٤جظبظباث ٦هغومٛىاَِؿُت،
وطل ٪لٟغػ مىاص ميكُت للمؼاط ،5خُض ا٦دك" ٠صو "ٝؤهه بطا ؾلُىا جغصصاث ؤو طبظباث مُٗىت ٖلى ألاطن بدُض ً٣ل جغصص
٧ل ؤطن ًٖ ألازغيً .اصي طل ٪بلى بٞغاػ مىاص ميكُت ٧الضوبامحن وبِخا ؤهضعوٞحن اللظان ٌُُٗان للمخل٣ي مٟٗىال ًدا٧ى
ًء
مٟٗى ٫اإلاسضعاث  ،6و٢ض اؾخسضمذ مىؾُ٣ى اإلاسضعاث في مؿدكُٟاث الصخت الىٟؿُتً ،ء
وه٣ها في
هٓغا ألن َىا ٥زلال
 .العبادم ،نضاؿ خضًن  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .5

 .الصاحل ،نزار كماكٌن ،أنور كأمحد ،عالء كإمساعيل ،أمحد ( ،)2015بحث علمي عن إدمان المخدرات الرقمية (حقيقة أم خيال ) ،اللعنة الوطنية
دلكافحة ادلخدرات ،السعودية  ،ص  ،6من موقع
/http://ncnc.sa/wp-content/uploads/2015/07حبثpdf.

 .3أبو سريع ،أمحد عبد الرمحاف ،مرجع سبق ذكره  ،ص.5
 .4حسن عبد الكاظم زينب(د.ت)  ،المخدرات الرقمية  ،كرقة علمية مقدمة إىل ندكة ادلخدرات الرقمية ،كلية القانوف /جامعة ميساف ،ص ، 2من موقع
http://www.uomisan.edu.iq/law/admin/pdf/95548289595.pdf
 .5كيكيبيديا  ،الموسوعة الحرة  :مخدر رقمي  ،اسرتجاع أبريل ، 2016،5من موقع
/https://ar.wikipedia.org/wikiسلدر_رقمي

الرقمي تعطي مفعول جرعة من المخدرات الحقيقية ،اسرتجاع نوفمرب  ،2015 ،19من موقع
ة
 .6زلمود ،دينا خالد ( ،2015مارس  ،)24المخدرات
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اإلااصة اإلايكُت للمؼاط لضي بٌٗ اإلاغضخى الىٟؿُحن ،ولظلً ٪دخاظىن بلى اؾخدضار الخالًا الٗهبُت إلٞغاػَا جدذ بقغاٝ
َبي بدُض ال جخٗض ٖضة زىان ،ؤو ظؼء مً الشاهُت ،وؤال حؿخسضم ؤ٦ثر مً مغجحن ًء
ًىمُا ،م٘ جى ٠٢الٗالط بهظٍ الُغٍ٣ت -
آهظاً – ٥ء
هٓغا لخ٩لٟتها الٗالُت .1
وحؿمي ج٣ىُت "الى٣غ باألطهحن"بالغهحن ألاطوي،خُض وكغ "صو "ٝالىخاثج التي جىنل بلحها في مجلت ٖلمُت
اؾمها)  ،(Repertorium der Physikفي خحن اؾخمغ البدض ًٖ الغهحن ألاطوي بٗض طل ،٪وب٣ي لهظا اإلاىيىٕ ًٞىٖ ٫لمي ختى
وكغ "ححرالض ؤوؾتر" م٣الت ٖلمُت بٗىىان (tory Beats inthe Brain
 ،)Audiوطل ٪بٗض  134ؾىت ،وصعاؾت "ؤوؾتر"خضصث اإلاٗلىماث اإلاخىازغة ًٖ الغهحن ألاطوي مىظ صعاؾت "صو ،"ٝو٢ضث عئي
وهخاثج مسبرًت ظضًضة للبدض في َظا اإلاجا ،٫و٢ض عؤي ؤن الغهحن ألاطوي ًم ً٨ؤن ً٩ىن ؤصاة ٢ىٍت للبدىر اإلاٗغُٞت والٗهبُت
ًء
والدصخُو الُبي،لِـ  ِ٣ٞلدصخُو وجُُ٣م ؤلاٖا٢اث الؿمُٗت ،ول ً٨ؤًًا للخاالث الٗهبُت ،ومٗالجت مؿاثل
ٖضًضة مشل ُُٟ٦ت جدضًض الخُىاهاث لؤلنىاث في بِئتها الشالزُت ألابٗاص٦،ما ؤن الغهحن ألاطوي ًىُىي ٖلى مؿاعاث ٖهبُت
مسخلٟت ٖىا ألنىاث الؿمُٗت الٗاصًت. 2
 - 3آلُت ٖمل اإلاسضعاث الغ٢مُت:
ًخمشل َظا الخُىع الخضًض في حٗاَي اإلاسضعاث ٖبر قب٨ت ألاهترهذ في ظلىؽ جاظغ اإلاىاص اإلاسضعة ؤمام ظهاػ الخاؾب
آلالي الخام به ،وطل ٪لُخل٣ى َلباث قغاء اإلاىاص اإلاسضعة ٖبر مىٗ٢ه الال٨ترووي ،وَىا ال ً٣ىم بةعؾا ٫ؤخض جابُٗه لِؿلم
اإلااصة اإلاسضعة ،وبهما ً٣ىم اإلاكتري بكغاء اإلاسضع الظي ًغٚبه في ق٩ل ملٟاث ،وَى ما ٌٗغ ٝبـ ) (downloadبةظغاء ٖملُت
جدمُل اإلالٟاث الهىجُت ؤو اإلاسضعاث الغ٢مُت.3
وٍإحي الخإزحر اإلاُلىب مً زال ٫ؾمإ جل ٪اإلاىظاث مً ؾماٖاث ؤطن الخخىاء اإلالٖ ٠لى مىظخحن مسخلٟخحن ل٩ل ؤطن،
باإلياٞت بلى بغهامج مخسهو لخل ٪الىىُٖت مً اإلاىؾُ٣ى ٌؿمى ( ،)I-Doserوٍ٣ىم اإلاؿخسضم الغاٚب في قغاء اإلااصة اإلاسضعة
بازخُاع الجغٖت اإلاىؾُُ٣ت وهىٖها مً بحن ٖضة ظغٖاث مخاخت ٖلى اإلاى ،٘٢زم ً٣ىم بخدمُل ما جم ازخُاعٍ وقغاءٍ مً ملٟاث
ٖلى مكٛل ؤٚاوي( )MP3وؾماٖاث"ؤؾترًى" لؤلطهحن ،والاؾخل٣اء في ٚغٞت بها يىء زاٞذ ،وحُُٛت الُٗىحن ،والتر٦حز ٖلى
اإلاُ٣ىٖت اإلاىؾُُ٣ت التي جتراوح مضتهابحن 15ـ 30ص٣ُ٢ت للمسضعاث اإلاٗخضلت ؤو 45ص٣ُ٢ت للمسضعاث قضًضة الخإزحر. 4
وٍا٦ض اإلاخاظغون في اإلاسضعاث الغ٢مُت مً زال ٫مىاٗ٢هم ٖلى ٢اهىهُت اإلالٟاث الهىجُت ؤو اإلاسضعاث ؤلال٨تروهُت،
اؾدىاصا بلى ٖضم وظىص ٢اهىن ًمى٘ جدمُل اإلالٟاث الهىجُت،ختى وبن ٧ان لها جإزحر اإلاسضعٞ ،اؾخسضام اإلاىظاث الهىجُت في

http://aitmag.ahram.org.eg/News/7873.aspx

 .كيكيبيديا  ،الموسوعة الحرة  :مخدر رقمي  ،اسرتجاع أبريل ، 2016،5من موقع

/https://ar.wikipedia.org/wikiسلدر_رقمي

 .الصاحل ،نزار كماكٌن ،أنور كأمحد ،عالء كإمساعيل ،أمحد ( ،)2015بحث علمي عن إدمان المخدرات الرقمية (حقيقة أم خيال ) ،اللعنة الوطنية
دلكافحة ادلخدرات ،السعودية ،ص ، 6- 5من موقع

/http://ncnc.sa/wp-content/uploads/2015/07حبثpdf.

.3أبو سريع ،أمحد عبد الرمحاف ،مرجع سبق ذكره ،ص.5
.أبو سريع ،أمحد عبد الرمحاف ،مرجع سبق ذكره ،ص.7
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ًء
ٖملُاث اإلادا٧اة الٗ٣لُت لؤلخاؾِـ اإلاسخلٟت مؿخسضما بالٟٗل في مجاالث ؤزغي ٧الٗالط الىٟسخي ،وٖالط ال٣ل ،٤والخىجغ
وألاع ،١وٖضم اهخٓام الىىم مً زال ٫بض مىظاث ٚحر ؾمُٗت جازغ في الالوعي للخد٨م في الخالت اإلاؼاظُت.1
وَغٍ٣ت حٗاَي َظا الىىٕ مً اإلاسضعاث جخُلب مً اإلاخٗاَي ؤن ًجلـ في م٩ان زاٞذ ؤلاياءة ،وٍُٟئ ؤي ؤظهؼة حٗخبر
مهضع للدكىَل ؤو ؤلاػٖاط وٍغجضي مالبـ ًٟٞايت ،وًٍ٘ الؿماٖاث ٖلى ؤطهُه،زم ٌٛمٌ ُٖيُه ،وَكٛل اإلال٠
الهىحي ،والجاهب اإلاسضع مً َظٍ الىٛماث ً٩ىن ٖىض جؼوٍض َغفي الؿماٖت بضعظخحن مسخلٟخحن مً الترصصاث الهىجُت،
والٟاع ١بُجهم ً٩ىن يئُل خُض ً٣ضع بما ً٣غب مًَ 30حرجؼ ؤو ؤ٢ل ،ولظلً ٪جب ؤن ج٩ىن الؿماٖت بجىصة ٖالُت ظضا ،ومً
هىٕ "ؤؾترًى"لخ٩ىن بض٢ت وجغ٦حز ٖالي ،والجضًغ بالظ٦غ ؤن ػٍاصة الٟغ ١بحن َغفي الؿماٖت ٌٗجي ػٍاصة الجغٖت. 2
وٖملُت الى٣غ باألطهحن ( )Binaural beatsجدضر ٖىضما ج٩ىن َىا ٥وٛمخان ( )Tonesبٟاع ١جغصص ٢لُل حٗمل بىٟـ
الى٢ذ ،وبضون اؾخسضام ؾماٖاث الغؤؽٞ ،ةن الصخو ٌؿم٘ ٧ل الىٛمخحن ٦هىث واخض ،وبن الٟغ ١ال٣لُل في الترصص
ًاصي بلى ؾمإ الهىث ٦هىث واخض ،ولٖ ً٨ىضما حؿم٘ الًغباث الشىاثُت مً زال ٫ؾماٖاث الغؤؽٞ ،ةن الصخو
ؾِؿم٘ بىيىح الٟغ ١بالىٛماث ،والضما ٙؾُٗامل ألانىاث ٦ىبًخحن مىٟهلخحن ،والضما ٙبك٩ل َبُعي ٌٗالج ألانىاث
ؤلاً٣اُٖت ٦ىبًاث ٦هغباثُت ؤو مىظاث صماُٚت.3
وال٨ٟغة مً وعاء اإلاسضعاث الغ٢مُت هي الؿُُغة ٖلى اإلاىظاث الضماُٚت مً زال ٫اإلاؼامىت له بى٣غاث مهممتٞ ،مشال
َ )315غجؼٞ ،ةن الضما ٙؾُٗمل ٖلى مٗالجت اإلاىظخحن
َ)325غجؼ ،والِؿغي بلى مىظت (
لى حٗغيذ ألاطن الُمجى بلى مىظت(
لدكُ٨ل نىث ومىظت ظضًضة هي (َ)10غجؼ ،وهي هٟـ اإلاىظت التي ًيخجها الضما ٙؤزىاء الاعجساء والخإمل ،و٧ل هىٕ مً ؤهىإ
جل ٪اإلاسضعاث (ألامىاط الهىجُت) والترصصاث ج٣ىم باؾتهضا ٝهمِ مٗحن مً اليكاٍ الضماغي ،وٍخٗل ٤ألامغ بمضة الخٗغى،
والٓغو ٝاإلاىاجُت له وؤخُاها ًخم الاؾخٗاهت بالبهغ لؼٍاصة جدٟحز الضما.4ٙ
 - 4اإلاىٓىع الُبي والىٟسخي للمسضعاث الغ٢مُت:
مً الىاخُت الُبُت ًىضر البروِٞؿىع"مدمض ججحزة" عثِـ مهلخت الُب الٗ٣لي بمؿدكٟى صعٍض خؿحن
بالٗانمت ٨ٞغة اإلاسضعاث الغ٢مُت بإن الضما ٙالبكغي م٩ىن مً ٞهحن ؤًمحن وؤٌؿغ ،و٧ل مجهما مسخو في وْاث ٠مُٗىت،
وٖىض حؿلُِ طبظباث نىجُت مسخلٟت ٖلى ألاطنٞ ،ةن الضماً ٙداو ٫جصخُذ الظبظباث الهىجُت اإلاىؾُُ٣ت ،ألن َىا٥
ٖال٢ت بحن ما ٌؿمٗه وَكاَضٍ ؤلاوؿان وبحن الٗ٣ل الىاعي  ،مشل مؿخٗملي الُغ ١الهىُٞت الظًً ًهلىن بلى خاالث
الالوعي والؿ٨غ باالؾخمإ بلى هىٕ مٗحن مً اإلاىؾُ٣ى.5
 .نفس ادلرجع السابق  ،ص. 7

.3العبادم ،نضاؿ خضًن ( ،)2015المخدرات الرقمية ( ،)Digital Drugsص ،6من موقع
https://www.youtube.com/watch?v=i7I0YSb0pG0&feature=autoshare
 .4نفس ادلرجع السابق  ،ص .6

.العبادم ،نضاؿ خضًن ( ،)2015المخدرات الرقمية ( ،)Digital Drugsص ، 8- 7من موقع
https://www.youtube.com/watch?v=i7I0YSb0pG0&feature=autoshare

 .5ركاب ،منًن كذلوازم ،زلمد ( ،2015مارس  ، )16المخدرات الرقمية تتسلل إلى الجزائر ..أوالدكم في خطر(خبراء ومختصون يطالبون بحرب
استباقية ضد مروجيها)  ،الشركؽ أكف الين ،اسرتجاع نوفمرب  ، 2015 ،19من موقع
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وَكحر "ججحزة" بلى وظىص ظهاػ ٖلى مؿخىي الضماً ٙخإزغ بإهىإ مُٗىت مً اإلاىؾُ٣ى ،وٍخىَم الصخو بزغَا بإهه ونل
بلى صعظت اللظة واليكىة ،والصخو اإلاضمً ٖلى اإلاسضعاث الغ٢مُت ًهى٘ لىٟؿه خاظت انُىاُٖت إلاشل َظٍ اإلاازغاث
الخاعظُت التي ال جخٗل ٤بالخاظاث الُبُُٗت لئلوؿان ،وٍا٦ض البروِٞؿىع وظىص مغضخى بمهلخت ألامغاى الٗ٣لُت مهابحن
بىىٖحن مً ؤلاصمان ٖلى اإلاسضعاث الخ٣لُضًت والغ٢مُت في آن واخض ،خُض جىظض لضحهم قهىاث للمسضعاث الخ٣لُضًت
وؤلال٨تروهُت في و٢ذ واخض ،وَؿبب ؤلاصمان الغ٢مي في ٦شحر مً ألاخُان هىباث نغٕ لؤلشخام ،ألن الخالًا الٗهبُت
للضما ٙخؿاؾت ظضا إلاشل َظٍ اإلاازغاث.1
وٍىضر البروِٞؿىع "٢ىان لخًغ" ؤزهاجي في ظغاخت اإلاش وألاٖهاب باإلاؿدكٟى الجامعي ؾلُم ػمحرلي بالخغاف -
الجؼاثغ ؤن الازخال ٝفي الظبظباث اإلاىؾُُ٣ت التي جخٗغى له ألاطهحن ٌؿبب ايُغابا في الخالًا الٗهبُت والضما ٙبهٟت
ٖامتَ،ظا ألازحر ًداو ٫بًجاص طبظبت مىخضة ،وَىا ًخسُل اإلاخٗاَي لهظا الىىٕ مً اإلاسضعاث ؤهه ًدـ بالؿٗاصة واللظة ؤو
الاؾترزاء ،والكباب ًخٗاَىجها خالُا للخهىٖ ٫لى هٟـ هخاثج اإلاسضعاث الخ٣لُضًت مً اإلاىعٞحن وال٩ى٧اًحن ،عٚم ؤن
مخٗاَحها ًخىَم  ِ٣ٞؤجها جسٖ ٠ٟىه مٗاهاجه ،ألهه َُإ هٟؿه مؿب٣ا إلاشل َظٍ اإلاسضعاث.2
ول ً٨الض٦خىع ظىػٍ ٠الخىعي مؿدكاع وَبِب هٟسخي مخسهو في ؤلاصمان ٌكحر ؤهه لم ٌؿم٘ بهظا الىىٕ مً ؤلاصمان
ختى ٖىضما جدضزذ ٢ىاة ()MTVاللبىاهُت ًٖ اإلاىيىٕ ،ولم جمغ مٗه ؤًت خالت بصمان بؿبب َظا الىىٕ مً اإلاسضعاث م٘ ؤهه
ًء
ًلخ٣ي اإلاضمىحن ًىمُا بد٨م ٖمله،وٍىا٢ل بإهه ختى حٗغ ٝجإزحر هىٕ مٗحن مً اإلاسضعاث ٖلى الضما،ٙوجداُ٦ه بالظبظباث
ًء
ًء
الهىجُتً ،جب ٖلُ ٪ؤن ج٩ىن مجغبا له ؤوال ،لظلٖ ٪لى ألاعجر مً ٌؿخسضم َظٍ اإلاسضعاث اؾخٗمل مً ٢بل اإلاسضعاث
الٗاصًت اإلاٗغوٞت ،وآلان ًداو ٫بوكاء هٟـ ؤلاخؿاؽ ٖبر الظبظباث الهىجُت،وٍىضر ؤهه ال جىظض ختى آلان ؤًت وع٢ت ٖلمُت
جدمل صلُل ٢اَ٘ ٖلى ؤن َظا الىىٕ مً اإلاسضعاث ٌؿبب ؤلاصمان ؤو هي مًغة بإي خا ٫مً ألاخىا ،٫وٍخ ٤ٟمٗه مضًغ
مؿدكٟى ألامل في ظضة الض٦خىع ؤؾامت ببغاَُم ؤن جإزحرَا مجغص بًداء ٌٗخمض ٖلى مضي ج٣بل الصخو لها ،وؤن ميكإَا
هٟسخي ولِـ ُ٦ماوي.3
ؤما مً الىاخُت الىٟؿُت ٞةن الخسضًغ الغ٢مي مجغص "بًداءاث" ووَم صاثم لِـ له ٖالط ،وَظا ما ؤ٦ضجه "ؾهام
بٌُٛل"ؤؾخاطة وؤزهاثُت هٟؿاهُت ومضًغة جىُٟظًت إلااؾؿت بهمتي "للكغو ١ؤوهالًً" ،وؤن اإلاسضعاث الاٞترايُت مً مىٓىع
ألازهاثُحن الىٟؿُحن هي ْاَغة زُحرة لِـ لها ٖالط ص ٤ُ٢لكضة ألاٖغاى التي ًهاب بها مخٗاَي مشل َظا الىىٕ الجضًض
مً ؤلاصمان الاٞتراضخي ،وؤن ؤٖغاى َظا الىىٕ مً اإلاسضعاث ًٟخ٣ض لىٓام الدصخُو الظي ٢ض َحًدغم الصخو اإلاخٗاَي مً
الٗالط الجهاجي بطا ٞاث ألاوان ،لُخم جدىٍل َظا الصخو بلى مهالر ألامغاى الٗ٣لُت التي بضوعَا ؾخجض نٗىبت في
حصخُو الٓاَغة ،والتي ٢ض جضمغ وْاث ٠الضما ٙالبكغي بال٩امل وج٣طخي ٖلى هٟؿُت اإلاخٗاَي ،وطل ٪بؿبب الىخاثج

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/236724.html

 .نفس ادلرجع السابق .
 .4ادلرجع نفسو.
 .3زلمود ،دينا خالد ( ،2015مارس  ، )24المخدرات الرقمية تعطي مفعول جرعة من المخدرات الحقيقية  ،اسرتجاع نوفمرب  ،2015 ، 19من موقع
http://aitmag.ahram.org.eg/News/7873.aspx
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الىزُمت التي حؿببها الجغٖاث اإلاىؾُُ٣ت اإلاسخلٟت ألانىاث ٖلى الضما ،ٙوالظي ًازغ بضوعٍ ٖلى الجؿض ٧له ،وَى ما ًاصي
بلى الاجهُاع الخام لىٟؿُت الطخُت وعبما "الىَم الضاثم".1
٦ما جغي ؤن جإزحرَا مجغص" بًداء" ٌٗخمض ٖلى مضي ج٣بل الصخو لها ،وؤن ميكإَا هٟسخي ولِـ ُ٦مُاوي ،خُض "ال ًهل
بلى خالت ؤلاصمان ٖلى اإلاىؾُ٣ى الغ٢مُت بال مً ونلىا بلى خالت ؤلاصمان الكضًض والخضَىع الهخي وزانت الىٟسخي" ،وؤن
ؤٚلب مً ًلجاون بلى اإلاىؾُ٣ى الغ٢مُت َم اإلاضمىىن اإلاهابىن بدالت مً الهىؽ والكغوص الظَجي وَكٗغون ؤن اإلاسضع
الظي ًخٗاَىهه ال ًٟ٨حهم ،لظلً ٪ظَبىن للصخب واإلاىؾُ٣ى اإلااظىت طاث الهىث اإلاغج ٟ٘ختى ًُٟئىا خالت الالوعي ؤو
الٟىضخى الٗبصُت صازلهم ،وؤن مً ًضمً اإلاسضعاث الاٞترايُت جيخابه خالت َؿخحرًا ،وٍهاب بسلل في ج٨ٟحرٍ ،وهدُجت لخل٠
بٌٗ زالًا اإلاش ال ٌٗغ ٝماطا ًغٍض ،لظلً ٪غٍض ؤي شخيء ًسغظه مً ٖاإلاه ُٞلجإ للمىؾُ٣ى اإلاغجٟٗت واإلاسخلٟت في الترصصاث
الهغجؼٍت ومجها اإلاىؾُ٣ى الغ٢مُت.2
 - 5مساَغ اإلاسضعاث الغ٢مُت:
ٌٗغ ٝؤلاصمان ٖلى ؤهه ؾلى٢ ٥هغي عٚم ما ًلخ٣ه مً يغعٞ ،ةطا اؾخمغ الٟغص باؾخسضام اإلاسضعاث الغ٢مُت بالغٚم مً
بصعا٦ه آلزاعَا الًاعةٞ ،ةهه ًدخاط بلى اإلاؿاٖضة للخسلو مً َظا ؤلاصمان  ،وبما ؤن الٗ٣ا٢حر الغ٢مُت هي ظضًضة وؿبُاٞ ،ةن
َىا ٥خاظت لى٢ذ ؤ٦بر لخدضًض الخإزحر الٟٗلي لها ،وٖىا٢ب َظٍ ظغٖاث مً الٗ٣ا٢حر ،ولٛاًت آلان لِـ َىال ٪ما ٌكحر بلى
وظىص يغع ُ٦مُاجيٞ ،الٗ٣ا٢حر الغ٢مُت هي بصمان مً وظهت الىٓغ الىٟؿُت ،والظي ٌٗخبر ال٨شحر ؤن ؤلا٢الٕ ٖىه ؤ٦ثر
نٗىبت مً ؤلاصمان اإلااصي.3
ولخض آلان ال ًىظض عؤي مىخض خى ٫جإزحر ومساَغ اإلاسضعاث الغ٢مُتٟٞ ،غٍ ٤مً الباخشحن عًٞىا الخهضً ٤و٨ٞغة َظٍ
اإلاسضعاث ،واٖخبروَا هىٕ مً الخجاعة لكغ٧اث نىاٖت اإلاىؾُ٣ى في بٌٗ ألاُ٢اع الٛغبُت ،والظًً ػٖمىا ؤجها ٢اصعة ٖلى
جىنُل اإلاؿخمٗحن بلحها بلى خاالث اليكىة مشل اإلاسضعاث الخُ٣ُ٣ت ،و٢ض ونل بهم ألامغ بلى ه٨غان وظىص ؤي وع٢ت ٖلمُت
جدمل صلُال ٢اَٗا ؤن َظا الىىٕ مً اإلاىؾُ٣ى ٌؿبب ؤلاصمان ،وؤن جإزحرَا مجغص بًداء هٟسخي ولِـ ُ٦مُاثُا ٌٗخمض ٖلى مضي
ج٣بل الٟغص لها ،وؤن َظٍ اإلاىؾُ٣ى نممذ لُ٣ىؽ مً ٖبضة الكُاَحن ،وَؿعى َاالء بلى وكغ اإلابضؤ مً زال ٫وكغ
اإلاىؾُ٣ى الهازبت للُ٣ىؽ.4
ؤما الٟغٍ ٤الشاوي مً الباخشحن ٣ٞض ؤ٦ضوا خضور َظٍ الٓاَغة ،وؤن اإلاىؾُ٣ى اإلاخٟاوجت بالترصصاث ،وجدذ َ٣ىؽ مُٗىت
ًم ً٨ؤن جىنل اإلاؿخم٘ بلى خالت قبحهت بأزاع اإلاسضعاث الىاُٗ٢ت ،ألن اإلاىؾُ٣ى جازغ في مؼاظىا ٞبٌٗ الىاؽ ٌؿخسضمها
 .ركاب ،منًن كذلوازم ،زلمد ( ،2015مارس  ، )16المخدرات الرقمية تتسلل إلى الجزائر ..أوالدكم في خطر(خبراء ومختصون يطالبون بحرب
استباقية ضد مروجيها)  ،الشركؽ أكف الين ،اسرتجاع نوفمرب  ، 19،2015من موقع
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/236724.html

 .نفس ادلرجع السابق.

 .3العبادم ،نضاؿ خضًن ( ،)2015المخدرات الرقمية (،)Digital Drugsص ،11من موقع
https://www.youtube.com/watch?v=i7I0YSb0pG0&feature=autoshare

 .4عويدات ،عبد اهلل ( ،)2016اآلثار النفسية واالجتماعية للمخدرات الرقمية ودور مؤسسات الضبط االجتماعي في الحد من آثارىا  ،كرقة علمية
مقدمة إىل ندكة ادلخدرات الرقمية كأثرىا على الشباب العريب ،ص  ،9من موقع
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/63521
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لُىام ،وبًٗهم ٌؿخسضمها لخدؿحن مؼاظه ،و٦شحرا ما ججض ٖىض ٦شحر مً الكٗىب مىؾُ٣ى للخؼن ،ومىؾُ٣ى حٗؼ ٝو٢ذ
ألاٞغاح ،وَىا ٥مىؾُ٣ى حٗبر ًٖ خاالث زانت ومىاؾباث زانت ،ول٣ض ؤ٦ضوا بإن اإلاسضعاث الغ٢مُت هي ؤمغ وا٢ ٘٢اثم ٖلى
ؤؾاؽ ٖلمي مشل ألاؾاؽ الظي ٢امذ ٖلُه الضعاؾاث الٗلمُت للصخت الىٟؿُت والجؿمُت.1
وَٗخبر البٌٗ ؤن اإلاسضعاث الغ٢مُت مُٟضة ،ألجها مً اإلام ً٨ؤن حؿخسضم لؤلشخام الظًً ٌٗاهىن مً نٗىبت في الىىم
ؤو ال٣ل ٤ؤو الا٦خئاب وٚحرَا ،وم٘ طلٞ ٪ةن اإلاسضعاث الغ٢مُت مً اإلام ً٨ؤن جدا٧ي جإزحر اإلاسضعاث ال٣ىٍت والخُغة مشل
ال٩ى٧اًحن ،والهحروًٍ ،وألاُٞىن ،واليكىة( )Ecstasyوٚحرَا٦ ،ما وكغث الىاقىًُ بىؾذ في ٖام  2010صعاؾت للمٗهض
ال٣ىمي ألامغٍ٩ي إلا٩اٞدت اإلاسضعاث ،خُض ؤ٦ضث ٖضم وظىص ؤًت بُاهاث ٖلمُت بكإن َظٍ الٓاَغة ،و٦كٟذ ظامٗت ظىىب
ٞلىعٍضا مً زال ٫صعاؾت ٢امذ بها لخدضًض ُٞما بطا ٧اهذ ْاَغة( )Binaural beatsجاصي لؼٍاصة التر٦حز ُٞما ٌٗغ ٝب٣هىع
الاهدباٍ وٞغٍ الخغ٦ت ( ،)ADHDوجىنلذ لىدُجت ؤن الٓاَغة ال جاصي بلى حُٛحراث ُ٦مُاثُت في الضما ،ٙبال ؤن م٨خب"
ؤو٦الَىما" للمسضعاث والٗ٣ا٢حر الخُغة ًغي ؤن ال٣ل ٤ألا٦بر ٖىضما ًجغبها الُٟل ،وٍيخهي به ألامغ بخضزحن اإلااعَٛىاها مشال.2
ول ً٨الض٦خىع "عاجي الٗمضة" مؿدكاع َب ألاٖهاب باللجىت الُبُت لؤلمم اإلاخدضةً ،ا٦ض ؤن َظٍ الجغٖاث مً
اإلاىؾُ٣ي الهازبت جدضر جإزحرا ؾِئا ٖلى مؿخىي ٦هغباء اإلاش ،وَظا ال ٌكٗغ اإلاخٗاَي باليكىة والابتهاط  ،ِ٣ٞول٨ىه
ًدضر ما ٌؿمى َبُا بـ " لخٓت قغوص طَجي" ،وهي مً ؤزُغ ما ً٩ىن ،ألجهم ٌكٗغون ًء
وَما بإجها وكىة واؾخمخإ ،بِىما هي
لخٓت ً٣ل ٞحها التر٦حز بكضة ،وٍدضر ٞبها اهٟها ًٖ ٫الىا ،٘٢وج٨غاع ازخال ٝمىظت ٦هغباء الضما ٙبهظا الٗى ،٠وجإزغَا
بالصخب ال ًاصي  ِ٣ٞللخٓاث قغوص ،ول ً٨لىىباث حكىج .3
ؤما الض٦خىع"مدمض ؤخمض ٖىًٍت" ؤؾخاط الُب الىٟسخي ب٩لُت الُب بجامٗت ألاػَغٞ ،حري ؤن اؾخسضام اإلاىؾُ٣ي
ًء
الهازبت واإلاغجٟٗت ظضا في ؤٚغاى ٖالظُت زابذ بالٗلمٞ ،هي حٛجي ًٖ ٖ٣ا٢حر الهلىؾت التي حؿخسضم في الٗالط وحؿبب
ؤلاصمان ،وَى ما ٌٗغ ٝبخ٨ىُ" ٪الهىلى جغوبُ ،"٪وَؿمذ للمؿخم٘ بٗض ٞترة بؿُُت بالضزى ٫بلى مغخلت حٗغ ٝبـ"ما ٢بل
الىعي" ،وهي مغخلت وؾِ ج ٘٣ما بحن الىعي والالوعي ،وٞحها ٌؿترظ٘ ؤلاوؿان ط٦غٍاث وٍخٗاٌل في زبراث ؾاب٣ت ٢ض ج٩ىن
ماإلات ،وال ٌؿخُُ٘ جظ٦غَا في الٓغو ٝالٗاصًت،جل ٪اللخٓاث ٢ض جغظ٘ بلى لخٓاث مُالصٍ.4
وؤقاع "ٖىًٍت" ؤن اإلاسضعاث الغ٢مُت جضزل الكباب في خالت ممازلت لخإزحر "الهىلى جغوبُ،"٪الٞخا بلى ؤن َظٍ الُغٍ٣ت
الٗالظُت ًجب ؤن جخم جدذ بقغاَ ٝبي لخدضًض هىُٖت اإلاىؾُ٣ي ،ومضة الاؾخمإ لها ،ألن جإزحرَا ٢ض ً٩ىن مضمغا ،ألن لها

.عويدات ،عبد اهلل  ،مرج سبق ذكره  ،ص

.

 .العبادم ،نضاؿ خضًن ( ،) 0 5المخدرات الرقمية ( ،)Digital Drugsص 9ـ ، 0من موقع
https://www.youtube.com/watch?v=i7I0YSb0pG0&feature=autoshare
.أبو سريع ،أمحد عبد الرمحاف ( ، ) 0 0استخدام اإلنترنت في تعاطي المخدرات "المخدرات الرقمية" ،كزارة الداخلية  ،قطاع الشؤكف الفنية  ،اإلدارة

العامة للمعلومات كالتوثيق  ،ص  ،من موقع
http://www.child-trafficking.org/sites/default/files/14.pdf

 .3أبو سريع ،أمحد عبد الرمحاف ،مرجع سبق ذكره  ،ص .
.4نفس ادلرجع السابق  ،ص .
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هٟـ مٟٗى٣ٖ ٫ا٢حر الهلىؾت ،وهي جاصي لئلصمان ،وٍسخل ٠جإزحر اإلاسضعاث الغ٢مُت مً قاب آلزغ،ألن َىا ٥بٌٗ
ألاشخام لضحهم باع نغُٖت ٚحر م٨دكٟت ،وَاالء َم مً ًهابىن بالدكىجاث لضي ؾماٖهم َظٍ اإلاىؾُ٣ي.1
٦ما حكغح الخبحرة ألامحرُ٦ت "بغٍجُذ ٞىعحى" الخإزحراث الٗهبُت والىٟؿُت للمسضعاث الغ٢مُت ،ومضي زُىعتها ٖلى
مؿخسضمحهاٞ ،ؤلن َظٍ اإلاسضعاث حٗخمض ٖلى ج٣ىُت الى٣غ في ألاطهحنٞ ،خبض بظل ٪نىجحن مدكابهحن في ٧ل ؤطن ،ول ً٨جغصص
٧ل مجهما مسخل ًٖ ٠آلازغ ،وَظا ألامغ ًاصي بلى خض الضماٖ ٙلى جىلُض مىظاث بُُئت ٦مىظاث (ؤلٟا) اإلاغجبُت بداالث
الاؾترزاء  ،وؾغَٗت ٦مىظاث (بِخا) اإلاغجبُت بداالث الُٓ٣ت والتر٦حز ،مما ًجٗل اإلاخل٣ي ٌكٗغ بدالت مً الالوعي مصخىبت
بالهلىؾاث ،و٣ٞضان الخىاػن الجؿضي والىٟسخي والٗ٣لي٦ ،ما ؤن الاؾخسضام اإلاٟغٍ لؤلنىاث اإلادٟؼةً .م ً٨ؤن ًاصي ٖلى
ًء
اإلاضي الُىٍل بلى ايُغاباث في الىىم ؤو ال٣ل ٤جماما ٧اؾخسضام اإلايكُاث التي حؿخٗمل في بٌٗ الخاالث اإلاغيُت ٗ٦الط
هٟسخي. 2
ومً الىاخُت الضًيُت ًغي الكُش "٦ما ٫بىٖغوة" بمام مسجض الٗغبي الخبسخي بدؿحن صاي بالجؼاثغ الٗانمت ؤن ْاَغة
اإلاسضعاث الغ٢مُت ال جؼا ٫في مغخلت البدض ،لظل ٪وظب ؤن ً٩ىن البدض مؿخمغا في َظا اإلاجا،٫ومخابٗت َظٍ الٓاَغة مً
الىاخُت الٗلمُت والصخُت لخبُان يغعَا وهخاثجها ٖلى مؿخٗملحها،خُض جاصي بلى هخاثج ؾلبُت مشل ه٣و ٟ٦اءة الظا٦غة بلى
صعظت الخغوط مً الىعي ،وَى ؤزُغ شخيء ،ألن اإلاخٗاَي ًهبذ زُغ ٖلى هٟؿه وٖلى ؤَله واإلاجخم٘ ٩٦ل ،ألهه ًهبذ
٧اإلاجىىن والغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا " :٫ع ٘ٞال٣لم ًٖ زالر" وط٦غ اإلاجىىن ختى ٌٗ٣ل ،وٍدظع مً زُىعة حٗاَي
مشل َظا الىىٕ مً اإلاسضعاث  ،ألجها حٗض م٣ضمت ؾهلت للصخو لخىاو ٫اإلاسضعاث الخ٣لُضًت الُ٨مُاثُت بإهىاٖها،ألهه ً٩ىن في
خالت الالوعي ،و٦ظل ٪بىظىص ظلِـ الؿىءٞ ،حرج٨ب مسخل ٠اإلامىىٖاث مشل جىاو ٫الخمىع وٚحرَا. 3
وًٍُ ٤الكُش "بىٖغوة" ؤن ألامىع ٖلى خؿب هخاثجها مً الىاخُت الضًيُت ،وألانل في ألاقُاء ؤلاباخت بال بطا ظاء هو
ًدغم َظا الصخيء  ،ألن هللا ٖؼ وظل خلل لىا الُُباث ،وخغم ٖلُىا الخباثض ،ولى هٓغها بلى هخاثج َظٍ اإلاسضعاث الغ٢مُت
لىظضهاَا ؤ٢غب بلى الخدغٍم٧ ،الخضزحن مشال الظي لم ً ً٨يغعٍ ّبِىا في ألاو ،٫ول ً٨م٘ الى٢ذ جبِىذ ؤيغاعٍ ٖلى صخت
ؤلاوؿانٞ ،خم جدغٍمه ألن الكغَٗت ؤلاؾالمُت ظاءث للمدآٞت ٖلى زمؿت ٧لُاث ،وهي خ ٟٔالٗ٣ل والىٟـ والضًً
واليؿل والٗغىٞ ،ةطا ٧اهذ َظٍ اإلاسضعاث الغ٢مُت ٞحها يغع ألخض َظٍ ال٩لُاث الخمـ ٞد٨مها الخدغٍم ،وبطا زبذ ٖلمُا
ؤن اإلاسضعاث الغ٢مُت حؿبب طَاب الٗ٣ل ،وجًغ بالىاخُت الىٟؿُت للصخوٞ .د٨مها الخدغٍم جبٗا ل٣اٖضة ٣ٞهُت ج٣ى٫
"ؤًىما صاعث الٗلت صاع الخ٨م" بمٗجى بطا لم جَ ً٨ىاٖ ٥لت ٞال ًىظض خ٨م.4
 - 6ؾبل الى٢اًت مً اإلاسضعاث الغ٢مُت:
ؤوضخذ الضعاؾاث وألابدار ال٣لُلت التي ؤظغٍذ خىْ ٫اَغة ؤلاصمان ؤلال٨ترووي ،ؤن اإلاجخم٘ الٗغبي ٖمىما ،واإلاجخم٘
الجؼاثغي ٖلى وظه الخهىم ٚحر وإ ججاٍ مشل َظا الىىٕ الجضًض مً اإلاسضعاثُٞ ،ما ؤزبدذ ؤلاخهاثُاث ؤن مؿخىي الىعي

.أبو سريع ،أمحد عبد الرمحاف ،مرجع سبق ذكر،ص. 8
 .3ركاب ،منًن كذلوازم ،زلمد ( ،2015مارس  ، )16المخدرات الرقمية تتسلل إلى الجزائر ..أوالدكم في خطر(خبراء ومختصون يطالبون بحرب
استباقية ضد مروجيها)  ،الشركؽ أكف الين ،اسرتجاع نوفمرب  ، 2015 ،19من موقع
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/236724.html

 .4ركاب ،منًن كذلوازم ،زلمد ،مرجع سبق ذكره.
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لضي الكباب ًٖ زُىعة حٗاَي اإلاسضعاث ال ًخجاوػ 31باإلااثت ُٞ ،ما ظاء الىعي لضي اإلاشٟ٣حن ًٖ اإلاسضعاث بجىاهب
الًُ٣ت خىالي 51باإلااثت ،واؾخيخجذ الضعاؾاث التي ٢امذ بها بٌٗ الضو ٫الٗغبُت التي مؿتها الٓاَغة ٧اإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت ولبىان ،ؤن آلاباء واإلاٗلمحن لِـ لضحهم ؤؾالُب بىاء الىعي لضي مخٗاَي اإلاسضعاث الغ٢مُت ،وَى صوع الظي ًجب
ؤن جلٗبه الضولت بُ٣اٖاتها اإلاسخلٟت ،وؾاثل ؤلاٖالم مً زال ٫ج٨شُ ٠الٗمل اإلاكتر ،٥والاَخمام بهظا الىىٕ الجضًض مً
اإلاسضعاث.1
ولظلً ٪جب ٖلى ألاولُاء مغا٢بت ؤبىائهم ،وججىب جغ ٥الخىاؾِب صازل ٚغٞهم ،واؾخسضامها لؿاٖاث مخإزغة مً اللُل.
ٞإٚلب الخاالث التي ا٦دكٟذ في الؿٗىصًت ٧ان وعائها ألاولُاء الظًً الخٓىا حُٛحراث ظظعٍت في َبإ وجهغٞاث
ؤبىائهم،ولهظا ٧ان لؼاما ٖلى الضولت والؿلُاث اإلاٗىُت الخٗغٍ ٠بالٓاَغة ،وبوكاء نٟداث وبٖالهاث بقهاعٍت للخدظًغ مجها .2
وجخم الى٢اًت ؤًًا مً الىاخُت ال٣اهىهُت والدكغَُٗت ،بةنضاع ههىم ٢اهىهُت عصُٖت ّ
مدُىت يض مغوجي َظا الىىٕ مً
اإلاسضعاث ،والخدًحر لخغب ؾلمُت اؾدباُ٢ت للخٗغٍ ٠بسُىعة اإلاسضعاث الغ٢مُت ٖلى الصخت الىٟؿُت والجؿمُت للٟغص،
وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤الخدًحر لىضواث ول٣اءاث ٖلمُت وصًيُت ٢هض الخدًحر الىٟسخي إلاٗغٞت الٓاَغة ،ووظىب الخهضي
ومداعبتها بىؾاثل الخ٣ىُت ،بذجب اإلاىا ٘٢اإلاغوظت لها ٖىض َغٍ ٤مجم٘ اجهاالث الجؼاثغ ،ومخٗاملي الهاج ٠الى٣ا،٫
وجغنضَا ٖلى ٚغاع مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مً َغ ٝاإلاهالر اإلاسخهت،وجُبُ ٤ال٣اهىن ٖلى التروٍج الضولي ًٖ َغٍ٤
اجٟاُ٢اث ،وجإؾِـ لجىت مسخهت إلاداعبت الٓاَغة مً مسخل ٠الُ٣اٖاث (الٗضالت ،والتربُت ،واإلاهالر ألامىُت ،وال٣اهىهُت،
وٖلماء الضًً ،واإلاسخهحن في ج٨ىىلىظُاث ؤلاٖالم والاجها ٫وٚحرَم)ٞ ،مداعبت َظٍ الٓاَغة ًخم صازل الكب٨ت ،ومىا٘٢
الخىانل الاظخماعي هٟؿها للخىُٖت وبىاء مجخم٘ بل٨ترووي ًداعب بضوعٍ ْاَغة اإلاسضعاث الغ٢مُت ،والٗضًض مً الٓىاَغ التي
اهدكغث في الٗالم.3
زاجمت :
ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن جإزحر اإلاسضعاث الغ٢مُت ْاَغة للُٗان خؿب الٗضًض مً الضعاؾاث ،ختى وبن لم ًَ ً٨ىا ٥بظمإ ٧امل
خى ٫مٟٗىلها ٖلى صخت الٟغص ،وطل ٪الٖخماصَا ٖلى ج٣ىُت الغهحن ألاطوي ،والظي ٌٗخبر ؤ٢ضم مدٟؼ ججغٍبي للضما ،ٙوالتي
ؤزبدذ ٖلمُا مىظ ٖضة ؾىىاث ،واؾخٗمل ألٚغاى َبُت لٗالط بٌٗ ألامغاى الىٟؿُت ،وألن اإلاسضعاث الغ٢مُت حٗخمض ٖلى
مىؾُ٣ى مخباًىت حؿلِ ٖلى ألاطنٞ ،هي ججٗل الضماٚ ٙحر مؿخ٣غ،وٍٟغػ مىاص ُ٦مُاثُت جازغ ٖلى الٗ٣ل ،و٢ض ًاصي طل ٪بلى
صعظت مً ؤلاصمان،وما ٢ض ًيخج ٖىه مً جإزحراث ياعة بالٟغص ،وَظا ما ًجٗلىا همُل بلى ٞئت الباخشحن اإلااٍضًً واإلاا٦ضًً ٖلى
وظىص َظٍ الٓاَغةٞ ،اإلٖالم الجضًض والخض ٤ٞال٨بحر لكب٨ت ألاهترهذ ،واهدكاع زضماث الجُل الشالض والغاب٘ ؾحزًض مً
 .ركاب ،منًن كذلوازم ،زلمد ( ،2015مارس  ، )16المخدرات الرقمية تتسلل إلى الجزائر ..أوالدكم في خطر(خبراء ومختصون يطالبون بحرب

استباقية ضد مروجيها)  ،الشركؽ أكف الين ،اسرتجاع نوفمرب  ، 2015 ،19من موقع
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/236724
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اهدكاع َظٍ الٓاَغة،وصزى ٫مسخل ٠الٓىاَغ الال٨تروهُت الخُحرة ،وٖلى اإلاجخم٘ ٩٦ل ججىُض ٧ل الىؾاثل اإلام٨ىت إلاىاظهت
هخاثج وجبٗاث الخُىع الهاثل في الخ٨ىىلىظُا الغ٢مُت.
٢اثمت اإلاغاح٘ :
 ،)2010اؾخسضام ؤلاهترهذ في حٗاَي اإلاسضعاث "اإلاسضعاث الغ٢مُت" ،وػاعة الضازلُت ،
 - 1ؤبى ؾغَ٘ ،ؤخمض ٖبض الغخمان(
ُ٢إ الكاون الٟىُت  ،ؤلاصاعة الٗامت للمٗلىماث والخىزُ ،٤مً مى٘٢
http://www.child-trafficking.org/sites/default/files/14.pdf
 ،)2015بدث ٖلمي ًٖ بصمان اإلاسضعاث الغ٢مُت (خ٣ُ٣ت
 - 2الهالر ،هؼاع وما٦حن ،ؤهىع وؤخمضٖ ،الء وبؾماُٖل ،ؤخمض (
ؤم زُا، )٫اللجىت الىَىُت إلا٩اٞدت اإلاسضعاث ،الؿٗىصًت  ،مً مى٘٢
/http://ncnc.sa/wp-content/uploads/2015/07بدضpdf.
 ،)2015اإلاسضعاث الغ٢مُت (،)Digital Drugsمً مى٘٢
 - 3الٗباصي ،هًا ٫زًحر (
https://www.youtube.com/watch?v=i7I0YSb0pG0&feature=autoshare
 - 4خؿً ٖبض ال٩اْم ػٍيب(ص.ث) ،اإلاسضعاث الغ٢مُت ،وع٢ت ٖلمُت م٣ضمت بلى هضوة اإلاسضعاث الغ٢مُت٧،لُت ال٣اهىن /ظامٗت
مِؿان ،مً مى٘٢
http://www.uomisan.edu.iq/law/admin/pdf/95548289595.pdf
 ،2015ماعؽ ،)16اإلاسضعاث الغ٢مُت جدؿلل بلى الجؼاثغ..ؤوالص٦م في زُغ(زبراء
 - 5ع٧اب ،مىحر ولهىاػي ،مدمض (
 ،2015مً مى٘٢
ومسخهىن ًُالبىن بدغب اؾدباُ٢ت يض مغوححها) ،الكغو ١ؤون الًً ،اؾترظإ هىٞمبر،19
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/236724.html
 ،2015ظىٍلُتَٟ15،)11ال ًضمىىن ٖلى اإلاسضعاث ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ ،الجهاع الجضًض  ،مً مى٘٢
 - 6قاوف ،ؤمحن (
http://www.djazairess.com/ennahar/246543
 ،)2016آلازاع الىٟؿُت والاحخماُٖت للمسضعاث الغ٢مُت وصوع ماؾؿاث الًبِ الاحخماعي في الخض
ٖ -7ىٍضاثٖ،بض هللا (
مً آزاعها ،وع٢ت ٖلمُت م٣ضمت بلى هضوة اإلاسضعاث الغ٢مُت وؤزغَا ٖلى الكباب الٗغبي ،مً مى٘٢
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/63521
،2015ماعؽ ، )24اإلاسضعاث الغ٢مُت حُٗي مٟٗى ٫حغٖت مً اإلاسضعاث الخُ٣ُ٣ت  ،اؾترظإ
 - 8مدمىص ،صًىا زالض (
 ،2015مً مى٘٢
هىٞمبر، 19
http://aitmag.ahram.org.eg/News/7873.aspx
 ، 2016مً مى٘٢
 - 9وٍُ٨بُضًا ،اإلاىؾىٖت الخغة  :مسضع ع٢مي ،اؾترظإ ؤبغٍل،5
/https://ar.wikipedia.org/wikiمسضع_ع٢مي
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ٖغ ٝالُغٍ ٤في البالص اإلاٛاعبُت في ال٣غن19
ص .بل٣اؾم بىٗبض الىبي/حامٗت نٟا٢ـ ،جىوـ

ملخو :
ّ
مشـل البدض صعاؾـت ؤهتروبىلىظُت "لٗغ ٝالُغٍ "٤في اإلاجا ٫اإلاٛاعبي في ال٣غن ،19ومشلذ ٦خاباث اإلاؿخ٨كُٟـً والغخالت
ألاظاهب الظًـً ػاعوا اإلاىُ٣ت ماصة زىزُُ٣ت َامـت لغؾـم نىعة ج٣غٍبُـت للخُاة الاظخماُٖت التي ؾاصث بالصها في ألامـ ال٣غٍب
ويمجها  ُ٘٢الُـغٍ ٤وؤمـً الُغ٢اث في ٖال٢ت بالٗغ ٝالاظخماعي وجمشالجه للىا٢ـ٘ الؿُاسخي والا٢خهاصيٞ .خىاػن الًٗ٠
بُـً الؿلُـت وألاَالي الظي ٖاقخه البلضان اإلاٛاعبُت وبالخهىم جـىوـ واإلاٛغب ألا٢صخى ( ّ
ألن الجؼاثـغ زًٗذ لالخخال٫
الٟغوسخي وخاولذ الؿُُغة ٖلى ٧امل مٟانل البالص) صٗٞذ اإلاجخمٗاث اإلادلُت وزهىنا ال٣بلُت بلى زلٖ ٤ـضًض ال٣ىاهُـً
الٗـغُٞـت لدؿُِـغ قاوجها في ظمُ٘ اإلاجاالث٨ٞ .ما خ ّـىلذ ؤلاٚاعة بلى ٢اهـىن حٗامل بُ٣بلي وؤ٦ؿبتها الكغُٖت الاظخماُٖت
واٖخبرتها مىعص عػ ١وصاللت ٞغوؾُت ،اؾخُاٖذ ؤن جخمشل وا٢ـ٘ الُغ٢اث واإلاساَـغ اإلادُُت به ٞابخ٨ـغث له ٢ىاهُـً وَ٣ىؽ
ؤَل٣ىا ٖلحها "ٖغ ٝالُـغٍ "٤مبجي ٖلى زىاثُـت الخامي واإلادمي ؤو اإلا٨غي واإلاؿاٞـغٞ .ال٣باثـل التي باع٦ذ ُ٢ـ٘ الُـغٍ ٤وق ّـغٖذ
له ٖـغُٞا واظخماُٖا وصًيُا وابخـ٨غث له ؤق٩اال مخٗضصةٞ ،غيذ ٖلى اإلاؿاٞـغ وال٣ىاٞل ٢بى ٫الخماًـت بإق٩ا ٫مسخلٟت بإظـغ
لخجىب قغَا.
ّ
ال٩لماث اإلاٟخاخُت:البالص اإلاٛاعبُت -ال٣غنٖ -19غ ٝالُغٍ ُ٘٢ -٤الُـغٍ -٤خماًت الُـغٍ -٤الُُٗ٣ـت -اإلا٨ـغي -الؼَاٍ-
الغ٢ام.

م٣ضمـت:
بؿبب هضعة اإلاغاظـ٘ لٓاَغة اللهىنُت و ُ٘٢الُغٍ ٤في البالص اإلاٛاعبُت في ال٣غنٞ 19ةهىا ؾىداو ٫ج٣صخي الٓاَـغة مً بٌٗ
ما جغ٦ـه لىا الغخالت واإلاؿخ٨كُٟـً الٛغبُحن ،ختى وبن لم ًسلى ونٟهم في ٖـضًض ألاخُان مً مبالٛـاث لٛاًاث اؾخٗماعٍت
٢هض جإُ٦ضَم ٖلى اوٗضام ألامـً وٖـضم ٢ضعة اإلاسؼن ٖلى ٞغى ؾلُاهه٣ٞ .1ض ؤقاعث ٦خاباتهم بلى اللهـىم وُ٢إ
الُـغ٢اث والخُـغ الـظي اٖتريهم ٖىـض الؿٟـغ بُـً ؤعظاء البالص .بل جد ّـضر بٌٗ الغخالـت ٖـً الٓاَـغة في بَاع خضًثهـم ٖـً
1

Pein (Théodore), Lettres familières sur l'Algérie : un petit royaume arabe, Paris 1871, p
21.
Plusieurs années après notre occupation, les habitants d’un village, armés de fusil, ont fui devant 200 tunisiens
vagabonds, venus pour les piller. Ils se refugièrent dans leurs palmiers, laissèrent aux tunisiens le temps nécessaire
pour faire leur coup à leur aise et ne rentrèrent chez eux que lorsque le Chouaf (vedettes) les eurent avertis que
l’ennemi s’était retiré avec le butin qu’il avait pu emporter. Et cependant la force numérique des maraudeurs était
inférieure à la leur. Une telle population, incapable de se gouverner elle-même, devait subir le joug du despotisme et
du bon plaisir.
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الٗاصاث والخ٣الُـض الُـىمُـت والٟل٩لـىع ال٣بلي وؤنبدذ ظـؼء مـً الظَىُـت ال٣بلُـت لهـا زهاثهها وجدًُـغاتها وجـغجِباتهـا،
وؤَل ٤بًٗهم الٓاَغة ٖلى بٌٗ اإلاىاَٞ ،٤خدـضر ُ٢ـغان ٖـً "واص الؿ ّـغا "١ب٣ابـ ،1وبـىاػُٞل ٖـً "ٖىـ ٤الؿ ّـغا "١بجبل
الىؾِ و٢بُلت ؤوالص عٍاح 2بالبالص الخىوؿُت .وؤّ٦ـضوا ّ
ؤن اإلاؿاٞغٍـً في البالص اإلاٛاعبُت ٖاهىا مـً "ٞـىبُا  ُ٘٢الُغٍٞ "٤ألخجإوا
ّ
بلى اإلاغابُحن للسخغ ٢هض الخهىٖ ٫لى جماثـم ج٣حهم مساَـغ ُ٢ـإ الُغٍ .3٤وفي زًم جىاػن اوٗضام ألامـً ،لً ً٩ىن
التر٦حز في بدشىا ٖـً ؤلاٚاعة التي اؾدؿاٚتها ال٣باثل اإلاٛاعبُت مً اإلاكغ ١بلى اإلاٛغب واٖخبـغتها مىٓىمت خُاجُت ًىمُت وَغٍ٣ت
ّ
حٗامل بُ٣بلُت وبهما ؾىسههه للىٓغ في ْاَـغة  ُ٘٢الُغٍ ٤و"الُُٗ٣ـت" ،في صعاؾت م٣اعهـت بحن البلضان .لظلً ٪ضاَمىا
الًٟى ٫لىدؿاء٧ ٠ُ٦ :٫ان ق٩ل ْاَـغة  ُ٘٢الُغٍ ٤في البالص اإلاٛاعبُت؟ و ٠ُ٦ا٦دؿبذ َـظٍ الجـغٍمـت اإلاكغوُٖـت ؤو َل
ًم ً٨ؤن ّ
هخدضر ٖـً ٖغ ٝالُغٍ٤؟
 - 1ق٩ل الجـغٍمـت:
مً الهٗب ٞخذ مغظ٘ ؤو ٖـضًض اإلاغاظـ٘ في الخاعٍش والٗشىع ٖلى ؤظىبت قاُٞت جغوي ْمإ ًٞىلىا خىَ ٫ـظا اإلاىيىٕ لظل٪
ؾىداو ٫اللجىء بلى عواًاث اإلاٛامغًٍ والضبلىماؾُحن الٛـغبُحن الظًً ػاعوا مىُ٣ت اإلاٛغب الٗغبي للبدض في ماصة جىزُُ٣ت ٢ض
جُٟضها في عؾم نىعة ج٣غٍبُت للىا ٘٢الاظخماعي ببالصها ،مً يمجها ظغٍمت اللهىنُت و ُ٘٢الُغٍ ،٤التي حٗخبر وكاٍ
بظغامي ٌؿخٟدل في ٞتراث ألاػمت .وفي ؾغص لٗملُاث  ُ٘٢الُغٍ ،٤ؤ٦ضث ال٨خاباث الٛغبُت ٖلى حكابه ؤؾلىب "الُُٗ٣ت" في
بالص اإلاٛغب الٗغبي في اٖترايها لل٣ىاٞل الغاخلت وٍغظ٘ طل ٪بلى الخجاوـ اإلاجالي ظٛغاُٞا وبكغٍاُٞ .ىعص ؤوِٚؿذ مىلُحراؽ
 Auguste Mouliéresفي ٦خابه «اإلاٛـغب اإلاجهى «Maroc perdu ٫ؤؾلىب ٖمل ُ٢إ الُغ ١في مىُ٣ت الغٍ ٠باإلاٛغب
ألا٢صخى٩ٞ ،اهىا ًسخاعون َغٍ٣ا ًمغ بحن مغجٟٗحن٣ُٞ ،ىم ؤخضَم بضوع ال٨كا ٝوٍسخبئ ٞى ١مغجٖ ٟ٘ىض بضاًت الُغٍ٤
مىخٓغا ٢ضوم ضخُت ،وٖىضما ًغاٍ ٢اصما ًض ٤٢في َُئخه ظُضا إلُٖاء ؤلاقاعة لبُ٣ت ألاٞغاص بالهجـىم مً ٖـضمهٞ .ةن نغر «ًا
ألن لضًه ما ٌؿخدٖ ٤ىاء الؿغ٢ت ،وبن نغر «ًا زاوي !»ً ،تر ٥في خا ٫ؾبُله ّ
ٖامغ !»ُٞ ،خم اٖتراى ؾبُل الطخُت ّ
ألن
ال٣اصم ال ًمل ٪ما ٌؿخد ٤الٗىاء .وؤُ٦ض ٧ان الٗابغون لخل ٪اإلاىُ٣ت ًضع٧ىن مٗجى الٗباعجحن ،ولظل٧ ٪اهىا ٌٗغٞىن مهحرَم
زانت بطا اعج ٟ٘الهىث بحن الجباً« ٫ا ٖامغ !» ،بط ؾغٖان ما ًٓهـغ لهىم مؿلخحن ًجبروهه ٖلى هؼٕ مالبؿه وعمحها في
ألاعى لخٟخِكها .وبٗض ؤن ٌؿإلىهه ًٖ َىٍخه وم٣هضًٍ ،جم٘ اللهىم ؤٚغايه ومالبؿه في «خاً ،»٪وٍُ٣ضون ًضًه زل٠
ْهغٍ بدبل مخحن ،وٍتر٧ىهه ٖاعٍا م٩اهه وٍإمغوهه بٗضم الغخُل ٢بل خلى ٫اللُل .ومً الُغاث ٠التي ه٣لها مىلُحراؽ خى٫
ؤن بًٗهم ٧اهىا ٧لما اٖتريىا ؾبُل ٚغباء بال وؤقهضوا هللا وألاولُاء الهالخحن ٖلى نالخهمّ ،
ُ٢إ الُغ ١باإلاىُ٣تّ ،
وؤن
ْغوٞهم و"نٗىبت الى٢ذ" هي التي ايُغتهم بلى  ُ٘٢الُغٍـ ٤لُِٗكىا .4وؤوعص بىاػُٞل  Boisvilleؤؾلىب ٢بُلـت ؤوالص عٍاح
ّ
قما ٫البالص الخىوؿُت في  ُ٘٢الُـغٍ ٤في اإلا٩ان الظي ؾمـي "ٖىـ ٤الؿـغ٢ـت" ،بط ٧ان ؤٞـغاصَا ً٣ؿمـىن ألاصواع ُٞما بُجهم ختى
ّ
ّ
ؤن اإلاؿاٞغ ال ٌكٗغ بإهـه ٢ض م ّـغ بمىُ٣ت زُـحرةُٓٞ ،هـغون مؿاإلاحنً٣ً ،ىن ًىمهم بُـً الؼعاٖـت وععي اإلاـىاشخي ،ول٨ـً َم
ؤهٟؿهم مـغا٢بـحن ٞـى ١الجباً ٫ترنضون ال٣ـىاٞل الخجاعٍـت وٖؿ٨ـغ الباي .وخُـً جمـغ ٢اٞلـت ًهـغر الغٖاة اإلاؿاإلاُـً وٍٓهـغ
بٛخت الٟـغؾان وٍدُُـىن بال٣اٞلـت وٍ٣ـىم ػُٖمهـم بجـغص البًاجـ٘ وخهـغ ُ٢متها وج٣ـضًغ الىهِب .وفي خالت ٧ان خاعؽ
ال٣اٞلـت مـً ألانض٢اء ٌؿخضُٖـه ػُٖمهم بلى م٩ان ازخبائهـم لؤل٧ل وقـغب ال٣هـىة والاجٟاٖ ١لى ُ٢مـت عؾـم اإلاـغوع ؤو ٖـضص
1

Guérin (Victor), Voyage archéologique dans la Régence de Tunis, T1, p 198, Paris 1862.
A neuf heure, nous franchissons l’oued serrak, qu’on prononce plus ordinairement Oued serrag (l’oued des voleurs),
son lit est assez large, il renferme un peu d’eau.
2
Boisville, Ali Moktar ben Salem : aventures d'un Tunisien, illustrations de Villebois, Paris 1896, p 102- 112.
3
Auclert (Hubertine), les femmes arabes en Algérie, Paris 1900, p 187.
4
Mouliéras (Auguste), Le Maroc inconnu : étude géographique et sociologique, 2eme partie, Paris 1899, p281.
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ؤلابل التي ؾدخسلى ٖـً خملها .وٍمـضوهـه ببًاجـ٘ خهلـىا ٖلحها مـً ال٣ـىاٞل لبُٗها م٣ابل ؤظـغ ًدهل ٖلُـه .1وال ًسخل ٠ألامـغ
ّ
الُُٗ٣ت جسخاع الُـغٍ ٤بُـً الجبا ،٫وَٗلى ال٨كاٞ ٝى ١اإلاغج ٟ٘وٍيخٓـغ الطخُت،
ٖىه في الجـؼاثـغ٩ٞ ،اهذ ٖهاباث
ّ
وبمج ّـغص ا٢خـغاب اإلاؿاٞـغ ًهغر بهىث ٖاَ ُ٘٣ُٞ ،٫غٍ٣ه مجمـىٖت مً اإلاؿلخُـً .وفي خالت لم ًجض الطخُت خال
ّ
ّ
للخالم وؤنبدذ خُاجـه ّ
مهضصة ٞةهـه ًُبـ ٤ج٣لُض مخٗاعٖ ٝلُه وطل ٪بل ٠عؤؾه "ببرَىَت" ُٚاء البروـ عٚم ما ٌؿببـه له
طل ٪مً بطال ٫في الخٗاع ٝال٣بلي وٍسؿغ بظل٧ ٪ل ممخل٩اجه لًمان خُاجه.2
ّ
ّ
و٧اهذ ال٣ـىاٞل في البالص اإلاٛاعبُت ،زانـت ؤزىاء الدج ،جصخبها مجمـىٖـت مـً الغظا ٫اإلاؿلخُـً لخماًتهـا مـً "الڤُُٗـت" بال
ؤجهم في ؤخُان ٦شحرة ال ٌؿلمىن مً هجماث ُ٢إ الُـغ ،١وال ًٟلذ ؾـىي اإلاـغابُـىن ألجهـم ًدخـغمـىجهـم وٍ٨ؿبىن بغ٦تهـم،
والخـضاصون ألجهـم ٌؿخٛلـىجهـم في نى٘ ألاؾلخـت ،والحهـىص ألجهـم ًسًٗـىن بؿـغٖـت وؾهل جهبهـم 3وط٦ـغ ٧لىص ؤهُىان عوػي ّ
ؤن
بٞالث الحهىص والخضاصون مً هجىم الُُٗ٣ت ًغظ٘ بلى اخخ٣اعَم لهم وال ٌٗغ ٝؾبب طل ٪الاخخ٣اع اإلاخٗاعٖ ٝلُه.
ّ
وفي مغاث ٖضًضة ٌؿدُ٢ ٔ٣اثض ال٣اٞلـت في اللُل لُخ٣ٟـض الخـغاؽ وٍىبههـم وٍهـغر ٢اثال للهـىم الظًـً ٢ـض ًهجمـىن ٖلحهـم:
"ًا ٖبُـض هللا ،جيخٓـغون ،مـً ًإجِىا ٣ٞـض ؤحى لً٣اٍ ،ولـً ًدهل ٖلى شخيء ولً ٌٗـىص ألَلـه .بطا ٧ان ظاجٗـا ؤَٗمىاٍ ،وبطا ٧ان
ُٖكا ؾُ٣ىاٍ ،وبطا ٧ان ٖاع ٦ؿِىاٍ ،وبطا ٧ان حٗبا ؤوٍىاٍ .هدـً مؿاٞـغون إلاهامىا وال هـغٍض الًـغع ألخـض" .4ؤو ً٣ـىم
اإلاؿاٞـغون بةَٟاء الىاع والضزـى ٫في ؾباث ختى ًبشـىن الغٍبـت في هٟـىؽ اإلاهاظمحن وٍخـىظؿـىن مـً ٖـضص اإلا٣اجلُـً اإلاهاخبُـً
لل٣اٞلت ؤو مـً خُلـت جـى٢ـ٘ بهـم.5
وفي الصخـغاء ،ؤوعص الٛغبُـىن في مظ٦غاث عخالتهم في اإلاجا ٫ؤلاٞغٍ٣ي ٖـضًض ؤؾالُب َ ُ٘٢غٍ ٤ال٣ىاٞل التي ٧اهذ مدكابهت
بحن البلضان اإلاٛاعبُتٟٞ ،ي ٞهل الغبُ٘ جيكِ خـغ٦ـت ال٣ىاٞل الخجاعٍت في اإلاجا ٫الصخغاوي ٞخيكِ مٗها خغ٦ـت الجهب
والتي جغاوخذ بحن "الخىبت" 6والهجـىم اإلاؿلرٟٞ .ي ج٨خُّ ٪ؤوً ،٫غنض ال٨كاٞت ( قىاٞت ) ال٣اٞلت الطخمـت وٍدبٗـىن مؿاعَا
مً بُٗـض مدخمُـً ب٨شبان الغماُٗٞ ،٫لم بًٗهـم ؤٞغاص الٗهابت الظًً ًىدكغون في اإلا٩ان ممخُحن "اإلاهاعي" .7وٖىـض خلى٫
اللُل جغ ً٦ال٣اٞلت للغاخـت وٍىام الخغاؽ مً حٗب الجهاع٣ً ،ترب اللهىم وٍؼخ ٠ألا٦ثر مهاعة مجهم ببِء وَؿغ٢ىن ظؼء
مً ال٣اٞلت ،وج٩ىن اإلاؿغو٢اث في الٛالب ؤلابل ألا٦ثر خمـىلت.
ّ
وفي ج٨خُ ٪زانٌ ،ؿخٛل الُُٗ٣ـت ؾٟغ ال٣ىاٞل لُال َـغبا مً لهُب الكمـ وخـغ٢ت الغماٞ ،٫دُـً جغ٦ـً ال٣اٞلت بلى الـغاخـت
ّ
بٗض مؿحر 4ؤو 5ؤمُا ،٫وٍخإ٦ـض اللهىم مً يٗ ٠خماًتهاً ،هجمـىن ٖلحها مٗلىُـً بإنىاث ٖالُت الخـغب ،وج٨ـىن يغباث
ّ
الؿُى ٝفي الٛالب مىظهـت هدـى ألاعظل لٛاًـت قل الخـغ٦ت ولِـ ال٣خل زم ًجهبىن خؿب جىظحهاث ػُٖمهم .ؤمـا بطا ٧اهذ
ال٣اٞلت ٢ىبـت ومدمُت ظُضاً ،خـغ ٥ؤٞـغاص الٗهابـت الخُُ٣ـم للكىاٞت وؤمـغ الهجـىم مـً ٖـضمه ،وخُـً ج٣خـغب ال٣اٞلت مـً
ّ
الىنى ٫بلى وظهتها وٍسخ ّـل الاهًباٍ لٓجها ّ
ؤن الخُـغ ٢ض ػاً ٫ضاَمها "الُُٗ٣ـت" بٛخت.8
Boisville Ali Moktar, op.cit, p 102- 112.
Rozet (Claude Antoine), Ernest (Carette), l’Algérie, Paris, p80.
3
Des Godins De Souhesmes, (Gaston), Tunis, histoire, mœurs, gouvernement, administration, climat, productions,
industrie, commerce, religion, etc, Paris 1875, p 293.
4
Daumas (Eugène), Mœurs et coutumes de l'Algérie : Tell, Kabylie, Sahara, Paris 1853, P 350.
5
Eberhardt (Isabelle), Notes de route : Maroc, Algérie, publiées, avec une préface, par Victor Barrucand, Paris1908,
p 48.
2

 6اخلنبة :لفظ باللهعة التونسية يعين السرقة.
 7ادلهارم :اإلبل السريعة.

Dumas (E), « Les Touereg du Sahara », Revue de l’orient, n° 9, Paris 1946, 170- 171.
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ّ
صون الضزـى ٫في الىٓـغٍاث الاه٣ؿامُت الٛغبُت ( ؾِبت  -مسؼن /خًغ -بضو) ،مش ـل اوٗضام ألامـً ويٗ ٠الؿلُـت اإلاـغ٦ـؼٍت
بالبالص اإلاٛاعبُت وٖـضم ٢ضعتها ٖلى مـغا٢بت اإلاجا ٫وخماًخـهٖ 1ىهغا مهما في زل ٤جىاػن ظضًض ًم٨ـً ؤن وؿمُه "بٗـغٝ
ّ
الُغٍـ ،"٤الظي ؤُٖى اإلاكغوُٖت الٗـغُٞت ل ُ٘٣الُـغٍ ٤ولٗمل "الُُٗ٣ـت".
نىعةُ٢ :1إ الُغٍ ٤بالجبا ٫باإلاٛغب ألا٢صخى

نىعةُ٢ :2إ الُـغٍ ٤بالصخغاء بالبالص الخىوؿُـت

 1نتيعػة لتشكي قنصل بريطانيا مػن تعػدم قطاع الطػريق "بعنق باجػة" ك"عنق السػرقة" جببل الوسط على القػوافل األكركبيػة ،أصدر خًن الديػن التػونسي قػ رارا
 .كرغػم التحػذيػر فقػد ت ّػم التعػدم على
إىل شيػوخ ىػذه القبائػل بأ ّف كل تػعػ ّد على القػوافل األكركبيػة ينتج عنػو قتل أفػراد القبيلة بعػدد ادلصاحبيػن للقافلػة
مسافػريػن مػن مالطا يف "عنق باجػة" ،فأرسل الوزيػر صبازنيػة كقػوميػة كأخػذ فالحٌن كشنقهما يف باردك.

178

الٗضص ً : 21ىهُى – 2016

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

ٖ" - 2ـغ ٝالُـغٍ :"٤اإلاكغوُٖت الضًيُت والاحخماُٖت:
ّ
لم ٌٛب الُُٗ٣ـت في البالص اإلاٛاعبُت ٖـً واٗ٢هـم الاظخماعي ال٣بلي ؤو واٗ٢هـم الضًجي ؤلاؾالمي ،لظل ٪خاوُ٢ ٫إ الُـغ١
جدمُل ٖملهم هٟـ اإلاكغوُٖت الضًيُت والاظخماُٖت التي ّ
جدملها ال٣باثل إلٚاعاتها ووي٘ ٖـغ ٝللُـغٍٟٞ .٤ي ٧امل التراب
اإلاٛاعبي حكابهذ الُ٣ـىؽ الٗ٣اثضًـت لل٣باثل ٢بل وؤزىاء الٛؼواث وهي هٟؿها اإلاٗخمضة مً ٢بل ُ٢إ الُـغ٢اث ختى جدهل
ّ
الُُٗ٣ت بالبالص الخىوؿُت ٢بل الخغوط
ٖلى الكغُٖت الاظخماُٖت وجضعظها الظَىُت ال٣بلُت يمـً ٖاصاتها وؤٖغاٞها٩ٞ .ان
ل ُ٘٣الُـغٍ ٤حهغٖىن ل٨ؿب البـغ٦ت لٛـؼواتهم بالخهىٖ ٫لى مىا٣ٞت قُش صًـً ؤو قُش ػاوٍـت ،وَـى هٟؿـه في الجـؼاثـغ
ّ
ٞكُىر الؼواًا والُـغً ١مضون الٛـؼاة بالبـغ٦ـت ،وال ًسـغظـىن بال بٗـض مـىا٣ٞتهـم والضٖاء لهـم ،وؤًًا في اإلاٛغب ألا٢صخى ًدمل
الٛـؼاة مٗهـم مـغابِ لُضٖـى هللا بإن ًجٗل لهـم في َـغٍ٣هـم مؿاٞـغٍـً ٦شـغ وٍ٨ـىن لهـم ٚىاثم ٦شُـغة ،وٍدهل ٖلى ؤظـغٍ مـً
مدهـى ٫الٛـؼواث .والُـغٍ ٠ؤهـه في خالـت ٧اهذ الٛـؼواث ٢لُلت ؤلازماع ّ
ٞةن الٛـؼاة ّ
ًدمـلـىن اإلاؿـاولُـت للمـغابِ وال ٌُٗـىهـه
شخيء وال ًإزـظوهه مٗهـم م ّـغة ؤزـغي.1
بل ّ
ؤن ؤصخاب ال٨غامت ومىػعي البر٧اث وه٣هض بظل ٪الؼواًا ،امتهىذ الؿـغ٢ـت والبكاعةٞ ،لٗبذ صوع الىؾُِ بحن الؿاع١
واإلاججي ٖلُـه ولٗبذ صوع " ّ
ال٨ماهت"٦ .ما ٖـغٞذ ٖضًض الؼواًا بالبالص اإلاٛاعبُـت بالجهب وُ٢ـ٘ الُـغٍ ٤مشل ؾُضي ٖبُض
بالىمامكـت (جبؿـت) ٧ان مً ؤ٦بـغ ُ٢إ الُـغ٢اث ،ؤو ؾُضي اإلا٩اوي الىػاوي ػُٖـم ػاوٍت في ٢بُلـت ٞىاؾـت باإلاٛـغب ألا٢صخىَ ،ـى
ؤًًا مـً ؤ٦بـغ ُ٢إ الُـغ٢اث٦ .ما ٖملذ الؼواًا صوع خامي ال٣ـىاٞل ؤو الؼَاَـت" مشال ػاوٍـت الؼٍاهُـت التي لها ٖلـم ٦بُـغ
ّ
بالُـغ٢اث وؤوكإث ٖال٢اث مـ٘ الجـؼاثـغ وبٞـغٍُ٣ا الؿـىصاء وّ ٦ـىهذ زـغوة ٦بُـغة هدُجـت جـىُٞـغ الؼَـاَـت لل٣ـىاٞل الخجاعٍـت.2
٦ما ؤصعظذ ال٣باثل في اإلاجا ٫اإلاٛاعبي ُ٢ـ٘ الُـغٍ ٤في ج٣الُـضَا وَ٣ـىؾـها ،وؤنبذ ٖىهـغا مـازشا ألٖـغاٞها ومـىعص عػ٢ ١اع،
ّ
ّ
و٢ىـيخه في ٖ٣ـىص خماًت ٦خابُت وٖغُٞت اجسظث ؤق٩اال وحؿمُاث مسخلٟتٞ .ما هي ؤق٩ا ٫الخماًت التي ٧اهذ جخىٞـغ
للمؿاٞـغٍـً وال٣باثل في البالص اإلاٛاعبُت؟
ّ
٧ان اإلاؿاٞـغ ًخسـظ الُـغٍ ٤مىٟغصا بطا ٧اهذ له صعاًـت ظُـضة باإلاؿل ،٪خُض ٌؿاٞـغ بالجهاع بطا ٧ان الُـغٍ ٤مًمـىها ؤمـا بطا م ّـغ
بجاهب ٢باثـل ؾِئـت الؿمٗـت ُٞخـسـظ اللُل ؾخا ا ّ
لخى٣له وٍسخبئ بالجهاع ،وصاثمـا ًًُـغ ا٫ججاع بلى قـغاء ال٣باثـل التي ًمـغون
ع
ؤن "البٛل ال ًدك٩ى" ّ
بهـا بخ٣ـضًـم ظـؼء مـً بًاجٗهم َـضًـت ختى ال ًخٗـغى لها ُ٢إ الُـغ٢اث ،بلى ظـت ّ
ألن خمله ًس٠
صع
بهٟت ٦بُـغة.3
و٦ـي ال ًخد ّـى ٫الؿٟـغ بلى هـىٕ مـً التهـىع زانت ٖىـض الا٢تراب مـً ال٣باثل اإلاٗـغوٞت بُ٣ـ٘ الُـغًٍ ،٤لخجئ اإلاؿاٞـغ في جـىوـ
والجـؼاثـغ بلى ٦ـغاء عظـل ٌؿمى "اإلا٨ـغي" مـً ال٣بُلت اإلاـؼمـ٘ ٖبـىعَا .ومهمـت اإلا٨ـغي بعقاص وخماًت "ال٩اعي" ويمان ؾالمخه
ّ
وؾالمت ممخل٩اجه بخـىُٞـغ ٧ل الًماهاث له .ول٨ـي ً٨ـىن اجٟا ١الخماًت ؾاعي اإلاٟٗـىّ ٣ً ،٫ـضم اإلاؿاٞـغ للم٨ـغي َـضًـت بؿُُـت
ّ
ٖباعة ٖـً مدـغمـت ؤو وقاح لـؼوظخـه ،وٍخٗـهـض الخامي بةعقاص وخماًـت اإلاؿاٞـغ وٍخ٣اؾـم مٗـه خلى ومـغ الُـغٍ ٤وٍإزـظ ؤظـغٍ
بٗض ونىله مبخٛاٍ .وؤزىاء الؿٟـغ وٖىـض اإلاـغوع بمىُ٣ت زُـغة ّ
ٞةن اإلا٨غي ًلخجئ صاثمـا بلى ؤنض٢اءٍ باإلا٩ان الظًـً ّ
ً٣ضمـىن له
اإلاؿاٖـضة مجاها في بَاع جباص ٫زـضماث الخماًت .وٖىـض الـىنى ٫بإمان ًدهل ال٩اعي ٖلى ؤظـغٍ وٍ٣ى ٫للمؿاٞـغ " :ؤمام مـً؟

 1السبيت (عبد األحػد) ،بيـن الزطاط وقاطـع الطـريق ،أمـن الطـرق في مغرب ما قبل االستعمار ،دار توبقاؿ للنشػر ،الدار البيضاء  ،2009ص .77

2

Doutté, (Edmond), Notes sur l'islâm magribin : les marabouts, Paris 1900, p 108.
Pein (Théodore), p147.

3
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ؤمام هللا ُٗ٢ا" ،1وبهـظٍ الٗبا اث ًنهئ ال٩اعي هٟؿه واإلا٨ـغي ٖلى الىنى ٫بالؿالمـت وٍظّ٦ـغٍ ّ
بإن هللا َـى الكاَـض الىخُض ٖلى
ع
ّ
ّ
ؤماهخه وبزالنه َـى ٫الُـغٍ ٤وٍبرت هٟؿـه مـً ؤي م٨ـغوٍ ٢ض ًدهل له بٗـض طل.٪
ووظـض في ؤ٢صخى الجىىب الخىوسخي ٖ٣ـض بحن الجبالُت (بـغبـغ) والبـضو وَـى ٖ٣ض "الصخبت" 2وٍ٩ىن ٞـغصًا وبُـً ال٣باثـل .وٍدهل
ّ
الجبالُـت وٍ٣ـى ٫لهـم " مـً ًـغٍض ؤن ً٨ـىن ناخبي وؤصاٞـ٘ ٖىـه
الٗ٣ـض بُـً الٗـغبي والجبالي ،خُض ٌٗغى البضوي هٟؿـه لخماًـت
يـض ؤي ٖـضو مهما ٧ان" ،3وفي خالت ال٣بى ٫ج٨خب الدجت م٣ابل زمً مخٖ ٤ٟلُه ،وَـى ًًبِ قـغوٍ الخماًـت وواظباث
الٟاعؽ ججاٍ اإلادمي.4
خُـً ٌؿخًُ ٠الجبالي الٗغبي (ناخبه) ًُبش له ٦ؿ٨سخي بالبٌُ (البٌُ الهضًت الخ٣لُضًت للًُى ،)ٝوالٗغبي ًإ٧ل ؤما
البربغي ٞال ًإ٧ل .وخُـً ٌؿخًُ ٠الٗـغبي اإلاؿخُٟض ٞةهـه ًُبش "ِٖل" باللخم ،والبربغي ًإ٧ل والٗغبي ال ًإ٧ل ؤمام الجبالي.
وخُـً ًخدـى ٫الجبالي بلى الؿـىً ١إزـظ مٗـه ناخبـه لخماًخـه وَكخـغي لـه الهـضاًا ؤو ًمؤل "الٗالڤــت" ( الٟ٣ـت) مشل "ؾـىعٍـت"
و"قاقُت" و"خلي" و"ؾىا "٥و"لبان" لؼوظخـه.5
وفي اإلاٛـغب ألا٢صخىً ،بـغم بُـً اإلاؿاٞـغ ؤو الخاظـغ ؤو َالب خماًـت صاثمـت م٘ ؤخـض عظا ٫ا٢٫بُلـت "ٖ٣ض" ٢هـض خماًخـه وٍُل٤
ٖلى الخامي اؾـم "الؼَاٍ" وٍُلٖ ٤لى الٗ٣ـض اؾم "ألازـىة" ؤو "الظبُدـت" ؤو "الؼَاَت"٨ً .ـىن الٗ٣ـض ٦خابُا زانـت بطا ٧ان
َالب الخماًت حهـىصًا ،ؤو ٖـغُٞا ٖـً َـغٍ٣َ ٤ـىؽ مخىاعزـت بُـً الخامي وَالب الخماًـت .وٍُلٖ ٤لى الٗ٣ض ألازُـغ اؾـم
"الظبُدـت" ّ
ألن اإلاؿخُٟـض مـً الخماًـت مجبـغ ٖلى ؤن ًظبـذ عؤؾا مـً اإلااقُـت ٢ـغب مضزل مىـؼ ٫الظي ًُلب مىه الخماًـت ،زـم
ًُـغ ١الباب وٍُلب الًُاٞت وبٗـضَـا ًضعى الظابـذ لخىاو ٫ألا٧ل وقـغب الكاي وبٗـضَا ًظ٦ـغ ؾبب َلبـه الخماًـت.
وبـظل ٪ج٨ـىن "ألازـىة" بُـً الُـغُٞـً وٍل٣ى الظابـذ الخماًت ال٩املت في ال٣بُلـت ومـً ٌٗخضي ٖلُـه ٨ٞإهـه اٖخـضي ٖلى الخامي.6
و٢ـض ًسـىن الؼَاٍ الٗ٣ـض وٍجهب خامُـه وٍُلب مىـه بإن ٌٗلً ؤمام الؿُض ٖىـض ونـىله ؤهـه ٢ـض خهل ٖلى الغٖاًـت والخماًـت
الخامـت ؤو ً٣خـل .7لظل٧ ٪ان ازخُاع الغظل اإلاىاؾب مـً ّؤو ٫الٗ٣باث التي حٗخـغى اإلاؿاٞـغٗٞ ،لُـه ؤن ًسخاع عظل له مـً ال٣ـىة
ججٗله ًدٓى باالخترام بحن الىاؽّ .8
ألن ازخُاع عظل مـً ؤصخاب ال٣ـىة اإلاٟـغَـت ؤو الجاٍ ٢ض ال ًظَب مٗـه بطا ٧ان ُ٣ٞـغا ؤما
بطا ٧ان زـغٍا ّ
ٞةن الخامي ًخد ّـى ٫بلى ٢اَـ٘ الُـغٍ ،٤زانـت بطا ا٦دؿب ٢ـىة ججٗله ال ًإبه بؿمٗخـه بُـً ٢ـىمه .9لظل٧ ٪ان
ّ
الحهـىص في اإلاٛـغب ألا٢صخى ًٟـغيـىن ٖ٣ـضا م٨خـىبا بٛـغامت بآَت الشمً ٖلى الؼَاٍٟٞ ،ي خالـت ٢هـغ في الخماًـت ؤو لم ًهل
الحهـىصي ٞةهـه ًغظـ٘ اإلاا ٫بُ٣مت جتراوح بُـً الًٗ ٠و 3ؤيٗاُ٢ ٝمـت ؾـىم الخماًـت .10زانـت ّ
وؤن ال٣باثـل اإلاؿلمـت اٖخبـغث
ع

Rozet (Claude Antoine), Ernest (Carette), p 81.

1

 2ليسيػر (فتحي قبائل أقصى الجنـوب التـونسي تحت اإلدارة العسكرية الفرنسية ،نجع ورغمـة نموذجا  ،1939 -1881مؤسسة التميمي للبحث
العلمي كادلعلومات ،زغواف ،1998 ،ص .63
Louis (André), Nomades d’hier et d’aujourd’hui dans le sud Tunisien, Aix-en-Provence, 1979, p 32.

 4ليسيػر (فتحي) ،نفس المرجـع ،ص .63

3

5

Louis (André), p 33.

 6السبيت (عبد األحػد) ،ص .190
Mission d'Afrique des Pères blancs, Paris 1917, p 103- 104- 105.

 8السبيت (عبد األحػد) ،نفس المـرجـع ،ص .45
 9المـرجـع نفسـو ،ص .45 -44

Bulletin du Comité de l'Afrique française, 1891-1908, Paris 1905, p 220.
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ؾلب الحهـىصي ؤو ٢خله في الُـغٍ ٤مجـغص خضر ٖابـغ ؤو َٟـىة ؤو خُلت اجٗـت ،لظل ٪ال ج٨خب َظٍ الٗ٣ـىص بحن اإلاؿلمُـً ّ
ألن
ع
الؼَاٍ ًهاب بالخـؼي والٗاع في ٧امل اإلاٛغب ألا٢صخى وٍضٖىٍ ؤٞغاص ال٣بُلت بـ"اإلاٗىعٍ".1
ٍـتّ ،
ٞةن الغؾـىم في الٛالب جضٞـ٘ مؿب٣ا ٧ل
وٍـىظض في البالص اإلاٛاعبُت هـىٖان مـً ٖ٣ىص الخماًتٝ ،باليؿبـت لل٣باثـل الخجاع
ّ
ؾىـت ٖلى خؿب ُ٢مـت البًاٖـت مهما ٧ان ٖـضص ؤٞـغاص ؤو خُـىاهاث ال٣اٞلـت ،وفي الجـؼاثـغ ًلػى الٗ٣ض في خالت جإزـغ ص ٘ٞألاظـغ.
والٗ٣ض الشاوي وَؿمى "بالٗ٣الوي"ٞ ،هى ٖ٣ض بالغخلت وجدهل ُٞه ال٣باثل ٖلى ُ٢مـت ٦بُـغة ظـضا جهل بلى 6صوعو ظؼاثغٍـت
ؤومٛغبُـت (ٞ 12ـغهٞ ٪ـغوسخي) للخماع الىاخـض -خؿب الؿلٗـت ؤو الُـغٍ.2٤
وٍبضو ّ
ؤن هٓام الخماًت في اإلاٛـغب ألا٢صخى ٢ض ؤزظ ؤَمُت ؤ٦بـغ مـىه في الجـؼاثـغ وجـىوـ وَٗـىص طل ٪في الٛالب بلى هٟىط
ّ
الؿلُـت الؿُاؾُت و٢ضعتها ٖلى مـغا٢بت اإلاجا٣ٞ ،٫ض بلٛذ مهىت الؼَاَت في اإلاٛـغب ألا٢صخى ؤوظهها٩ٞ ،ان الؼَاٍ ٌٗلـ٤
اؾمه ٖلى خىاهِذ وص٧ا٦حن الخجاع الظًً ًدمحهم في ألاؾىا ١والضعوب ،ختى ٌٗلم اإلااعة ؤن الخاظغ الٟالوي ًىظض جدذ
خماًت الؼَاٍ الٟالوي .بياٞت بلى ب٢امـت " " الجزالت" ؤو "الضقغ" ٦ما حؿمى في قما ٫اإلاٛغب ؤو "الضواع" ،وجىٞغ للمؿاٞغًٍ
ألاٞغاص وال٣ىاٞل ألامً واإلابِذ في م٣ابل ؤصائهم عؾما ٖلى الضواب ال ٖلى ألاٞغاص .وهي مدُت اؾتراخت ٖباعة ًٖ صواع مؿُج
باألقىا ،٥وبضازله بِذ مً الدجغ ؤو الُحن ًُ٣ىه خغاؽ "الجزالت" ،ؤو مجمىٖت مً الخُام التي ٧اهذ جض ١ؤوجاصَا في ق٩ل
صاثغي ،وٍسهو الىؾِ الظي ٌؿمىهه "اإلاغاح" لخجمُ٘ اإلااقُت ٧ي ج٩ىن مدمُت مً اللهىم ،و٧اهذ اإلاؿاٞت بحن ٧ل
"هؼالت" وؤزغي ٖلى َغ" ١بالص اإلاسؼن" ج٣ضع بدىالي٧ 40لم.3
ل٣ـض اجًـذ ّ
ؤن هٓام الخماًت بدؿمُاجه اإلاسخلٟت ،مشلما خمل مٗجى يمان ؾالمت ال٣ـىاٞل واإلاؿاٞـغٍـً َى ٫الُـغٍ ٤مـً
ّ
هُ٣ـت بلى هُ٣ـت ؤزـغي ،خمل مٗجى ُ٢ـ٘ الُـغٍّ ،٤
ألن ال٣ـىاٞل واإلاؿاٞـغًٍ مجبـغون ٖلى صٞـ٘ عؾـىم حٗؿُٟــت للمـغوع بُـً
ّ
ّ
جٟخ ٪بًاجٗهم وؤمـىالهم و٢ض ً٣خلـىنٞ .اإلاٗجى ٢ـض ال ٌؿخُ٣ـم في الظَىُـت ال٣بلُـتٞ ،هي خملذ مٗىُِـً
ال٣باثـل وبال
ي ًٟـغيـها ٢اَـ٘ الُـغٍٖ ٤لى اإلاؿاٞـغ
مخىاًُ٢ـً ،بُـً الخماًـت وُ٢ـ٘ الُـغٍ .٤ولـى ٢مىا ب٣ـغاءة ظـضًضة للٗ٣ـوصٞ ،هي بظباع ة
ختى ال ًخٗ ّـغى لـهٞ ،هـى ٖ٣ـض "ٞخـىهـت" و"بلُجـت"ٟٞ ،ي الٓاَـغ ًبدض اإلاؿاٞـغ ٖلى خاعؽ ول٨ـً في الـىا٢ـ٘ ٞغى ٖلُه
لُخٟاصي ق ّـغٍ وق ّـغ ٢بُلخـه وبظل ٪زًىٖه لٗـغ ٝالُـغٍ.٤
و٢ض ًلخجئ اإلاؿاٞـغ الٟـغصي في بلى خماًـت "الغ٢ام" ،4والغ٢ام في ألانل ؾاعي مهمخه ُ٢اصة اإلاؿاٞـغًٍ وبًها ٫البرًض .ووظـض
في مضًىـت ٞاؽ باإلاٛـغب ألا٢صخى مىظ ؤواؾِ ال٣ـغن 19ص٧ان نُٛـغ ٌؿمى ص٧ان البرًـض وبـه 3عظاَ ٫ـم ؤمُـً الغ٢انـت وَؿمى
ؤمُـً الك٩اعة وزلُٟخاٍ .5و٧ان الغ٢انـت في اإلاٛـغب ألا٢صخى في الٛالب صخـغاوٍىن ؤو بـغبغ وٍسخاعون لبيُتهم الجؿماهُـت التي
ًجب ؤن جخمُـؼ بالُى ٫والىداٞت واللحن ختى ً٣ضعون ٖلى اإلاصخي إلاؿاٞت َىٍلت ،مشل اإلاؿاٞت بحن ٞاؽ وَىجـت التي ج٣ضع ب
٦ 240م ،مغجضًً ٢مُها مغبىَا في الخهـغ بدـؼام مً ظلض وظلباب ممؼ ١خاملحن ٖلى ْهـىعَم "٢ـغاب" ؤو "٢غبت" صازله
1

دك فوكو (شارؿ) ،التعـرف على المغرب ، 1884 -1883 ،ترمجة ادلختار بالعريب ،اامعية ادلغربية للتأليف كالرتمجػة كالنشر ،الدار البيضاء ،الطبعة

األكىل .1999
Bulletin du Comité de l'Afrique française, 1891-1908, Paris 1905, p 220.

 3صحيفة المساء ،تصدر بادلغرب األقصى ،العدد  23 ،2763أكت .2015
 4الرقاصة  :ال زالت الكلمة تستعمل إىل اليوـ يف تػونس ،كىي كلمة مشينة ،كتعين مػن ال يهدأ على رأم كادلنافق كيشتم هبا اآلف خاصة ادلنافق يف اجملاؿ
السياسي.

(Loti) Pierre, Oeuvres complètes, Calmman Lévy, Paris, p 274.
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البـغٍض ،ولِـ لهم الخ ٤في خمل الؿالح ختى ال ًضاٗٞـىن ٖـً ؤهٟؿهـم في خالت الهجـىم ٖلحهم .1وال ًخمخـ٘ الغ٢ام بىٟـ ّ ٢ـىة
وخـغمـت اإلا٨ـغي ول٨ىـه له صعاًـت قاملت بالُـغ٢اث ب٩ل زٟاًاٌٍٗ ،لم ؤو٢اث الخسٟي وؤو٢اث الخدـغ ،٥لـه ؤنض٢اء في ٧ل
الُـغ٢اث ،وٍىٞـغ لهاخبه هٟـ الًُاٞت التي ًدهل ٖلحها ،في م٣ابل ؤظـغ خؿب َـى ٫وزُـىعة الُـغٍٞ .٤هـى ًىٞـغ الخماًت
ّ
للمؿاٞـغ بإزـظٍ مـً ألاما ً٦الؿلُمت ،وفي خالت ٧ان مجبـغا ٖلى اإلاـغوع مً َغٍ ٤واخـض ٞةهـه ًخدمـل لىخـضٍ مساَغٍ جاع٧ا
اإلاؿاٞـغ في م٩ان آمـً ؤو ًجمـ٘ ؤنض٢اءٍ وٍّ ٨ـىن ٢اٞلت م٣ابل ؤظـغ بؿُِ لًمان الؿالمـت.2
نىعة :3ال٨كاٞت بالجـؼاثـغ

نىعة :4ع٢ام باإلاٛـغب ألا٢صخى

Revue des deux mondes, Tome 11, Paris 1912, p 134.
Rozet (Claude Antoine), Ernest (Carette), p 82.
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زاجمـت :
خاولىا في َظا اإلا٣ا ٫ج٣ضًم صعاؾـت ؤهتروبىلىظُت ل ُ٘٣الُـغٍ ٤وؤمـً الُغ٢اث في اإلاجا ٫اإلاٛاعبي في ال٣غن ،19ومالمؿـت
الظا٦ـغة الاظخماُٖت وجمشالتها للىا٢ـ٘ الؿُاسخي والاظخماعي والا٢خهاصيٞ .الىيُٗت الؿُاؾُت اللي ٖاقتها البلضان اإلاٛاعبُت،
وبالخهىم جـىوـ واإلاٛغب ألا٢صخى ( ّ
ألن الجؼاثـغ زًٗذ لالخخال ٫الٟغوسخي الظي خاو ٫الؿُُغة ٖلى ٧امل مٟانل
البالص) ،والتي جمُـؼث بٗضم ٢ضعة اإلاسـؼن ٖلى مغا٢بت اإلاجا ٫والخد٨ـم ُٞه ،صٗٞذ اإلاجخمٗاث اإلادلُت وزهىنا ال٣بلُت بلى
زلٖ ٤ـضًض ال٣ىاهُـً الٗـغُٞـت لدؿُِـغ قاوجها في ظمُ٘ اإلاجاالث٨ٞ .ما خ ّـىلذ ؤلاٚاعة بلى ٢اهـىن حٗامل بُ٣بلي وؤ٦بؿتها
الكغُٖت الاظخماُٖت واٖخبرتها مىعص عػ ١وصاللت ٞغوؾُت ،اؾخُاٖذ ؤن جخمشل وا٢ـ٘ الُغ٢اث واإلاساَـغ اإلادُُت به
ٞابخ٨ـغث له ٢ىاهُـً وَ٣ىؽ ؤَل٣ىا ٖلحها حؿمُت "ٖـغ ٝالُـغٍ "٤اإلابجي ٖلى زىاثُـت الخامي واإلادمي ؤو اإلا٨غي واإلاؿاٞـغ.
ٞال٣باثـل التي باع٦ذ ُ٢ـ٘ الُـغٍ ٤وق ّـغٖذ له ٖـغُٞا واظخماُٖا وصًيُا وابخـ٨غث له ؤق٩اال مخٗضصةٞ ،غيذ ٖلى اإلاؿاٞـغ
وال٣ىاٞل ٢بى ٫الخماًـت بإق٩ا ٫مسخلٟت بإظـغ لخجىب قغَا.
ومشلذ ٦خاباث اإلاؿخ٨كُٟـً والغخالـت ألاظاهب ماصة َامـت إلٖاصة صعاؾـت الىا ٘٢الٗام بالبالص اإلاٛاعبُـت وبٖاصة بىاء جاعٍش ً٨ـىن
ؤ٢ـغب بلى الخُاة الُىمُـت بىبل اإلادٓىع واإلاؿ٨ـىث ٖىـه ،وحؿلُِ ألايىاء ٖلى ٧ل ما له ٖال٢ت باإلاجخم٘ مً شخىم
ّ
الخاعٍسُت ووي٘ الٟغيُاث لبىاء جاعٍش ؤقمل.
وْىاَـغ وآٞاث لخدلُل ؤلاق٩الُاث
٢اثمـت اإلاـغاحـ٘:
 ،1884جغظمت اإلاسخاع بالٗغبي ،الجمُٗت اإلاٛغبُت للخإلُ ٠والترظمـت
-1883
صو ٞى٧ى (قاع ،)٫الخٗـغٖ ٝلى اإلاٛغب،.1999
واليكغ ،الضاع البًُاء ،الُبٗت ألاولى
الؿبتي (ٖبض ألاخـض) ،بُـً الؼَاٍ و٢اَـ٘ الُـغٍ ،٤ؤمـً الُـغ ١في مٛغب ما ٢بل الاؾخٗماع ،صاع جىب٣ا ٫لليكـغ ،الضاع.2009
البًُاء
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 ؤوث23،2763
 الٗضص،صخى٢غب ألاٛ جهضع باإلا،ت اإلاؿاءُٟصخ- 3
،1939
-1881
مـت همىطحاٚ هج٘ وع،غوؿُتٟغٍت ال٨صخى الجىـىب الخـىوسخي جدذ ؤلاصاعة الٗؿ٢باثل ؤ٢ خخيٞ( لِؿُـغ- 4
.199
8،ىانٚ ػ،ماؾؿت الخمُمي للبدض الٗلمي واإلاٗلىماث
5- Auclert (Hubertine), les femmes arabes en Algérie, Paris 1900.
6- Boisville, Ali Moktar ben Salem : aventures d'un Tunisien, illustrations de Villebois, Paris 1896.
7- Bulletin du Comité de l'Afrique française, 1891-1908, Paris 1905.
8- Des Godins De Souhesmes, (Gaston), Tunis, histoire, mœurs, gouvernement, administration, climat, productions,
industrie, commerce, religion, etc, Paris 1875.
9- Doutté, (Edmond), Notes sur l'islâm magribin : les marabouts, Paris 1900.
10- Dumas (E), « Les Touereg du Sahara », Revue de l’orient, n° 9, Paris 1946.
11- Daumas (Eugène), Mœurs et coutumes de l'Algérie : Tell, Kabylie, Sahara, Paris 1853.
12- Eberhardt (Isabelle), Notes de route : Maroc, Algérie, publiées, avec une préface, par Victor Barrucand, Paris1908.
13- Guérin (Victor), Voyage archéologique dans la Régence de Tunis, T1, p 198, Paris 1862.
14- Louis (André), Nomades d’hier et d’aujourd’hui dans le sud Tunisien, Aix-en-Provence, 1979.
15- (Loti) Pierre, Oeuvres complètes, Calmman Lévy, Paris.
16- Mission d'Afrique des Pères blancs, Paris 1917.
17- Mouliéras (Auguste), Le Maroc inconnu : étude géographique et sociologique, 2eme partie, Paris 1899.
18- Pein (Théodore), Lettres familières sur l'Algérie : un petit royaume arabe, Paris 1871.
19- Revue des deux mondes, Tome 11, Paris 1912.
20- Rozet (Claude Antoine), Ernest (Carette), l’Algérie, Paris.
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نٗىباث ال٣غاءة وٖال٢تها بالٟهم ال٣غاجي لضي ؤ٢ؿام الُىع الثاوي
ً
همىطحا -
مضعؾت بً ٢ضًذ ٢ىٍضع
ص.حىٍضة بغخُل بً ٖهمان/حامٗت جلمؿان،الجؼاثغ

ملخو:
مً بحن نٗىباث الخٗلم التي جىدكغ بحن ؤَٟالىا في اإلاضاعؽ الابخضاثُت هي نٗىباث ال٣غاءةٞ .هي جٓهغ في ؾً مب٨غة و٢ض
حؿخمغ مٗهم الى مؿخىٍاث صعاؾُت ؤٖلى .ومً زمت ٞمً اإلاهم الاَخمام بها والؿعي الى جىاولها لدصخُهها وجضاع٦ها مب٨غا ختى
ال ج٩ىن ٖاث٣ا ؤمام اإلاؿخ٣بل الضعاسخي للُٟل وبالخالي عؾىبه اإلاضعسخي .وَظا الٗمل ٌٗخمض ٖلى هٓغٍاث ٖلم الىٟـ اللٛىي
مً الجاهب اللٛىي لل٣غاءة واإلاخمشل في الخٗغٖ ٝلى الاقاعاث الخُُت وا٦دكا ٝظىاهبها اللٛىٍت الضاللُت .والجاهب اإلاٗغفي
لل٣غاءة وًٍم الُغ ١الظَىُت الٗلُا اإلاخضازلت في ال٣غاءة واإلاخمشلت في جغ٦حز الاهدباٍ في مٗالجت ال٩لماث .وتهضَ ٝظٍ الضعاؾت
الى جهيُ ٠نٗىباث ال٣غاءة لضي جالمُظ الُىع الشاوي وٖال٢تها بالٟهم ال٣غاجي .والبدض ًٖ الٗىامل اإلاغجبُت بالخلمُظ
والٗىامل اإلاغجبُت باإلاىٓىمت التربىٍت .وجمذ الضعاؾت ٖلى ُٖىت مً الخالمُظ وٖضصَا 30جلمُظ وُٖىت مً اإلاٗلمحن وٖضصَم
 15مٗلما .واؾخٗمل ازخباع جدضًض نٗىباث ال٣غاءة وُ٢اؽ الٟهم ال٣غاجي وجم جصخُذ الىخاثج باؾخٗما ٫ماقغ . PEM
ال٩لماث اإلاٟخاخُت:نٗىباث ال٣غاءة،الٟهم ال٣غاجي.
حٗخبر ال٣غاءة مهاعة اجها ٫والهض ٝمً ٢غاءة ؤي ماصة َى جدىٍل الغمىػ اإلا٨خىبت بلى مٗان مٟهىمت .لٌٗ ً٨اوي ٦شحر مً
الخالمُظ الُىع الشاوي ابخضاجي مً نٗىباث في ال٣غاءة.وفي َظا الؿُا ١جم جىاو ٫اإلاىيىٕ مً َغٖ ٝضة باخشحن ول ً٨مً
1970
وظهاث هٓغ مسخلٟت مً بُجهم" "Genièvre Harmebssier et Hélène Saxالتي صعؾذ مً قهغ ظاهٟي بلى قهغ ؤبغٍل ؾىت
َٟ 1800ل مً الؿىت ألاولى ،الشاهُت ،الخامؿت
مىيىٕ"ٖال٢ت نٗىباث ال٣غاءة بمخٛحري الؿً والجيـ" ٖلى ُٖىت ٢ىامها
والؿاصؾت .ألاصاة اإلاؿخٗملت هي ٖباعة ًٖ ٢هخان مً جإلُ ،"Claude Chassagny" ٠وجىنلذ هخاثج َظٍ الضعاؾت بلى ما ًلي:
 جدؿً ؤصاءاث ألاَٟا ٫م٘ ج٣ضمهم في الؿً.
 ال ًىظض ٞغ ١بحن الظ٧ىع وؤلاهار مً خُض ؤلاظابت الكٟهُت.

 ال ًىظض ؤزُاء زانت جمحز مجمىٖت ؤٞغاص ًٖ مجمىٖت ؤزغي بل هٟـ ألازُاء جغج٨ب في ّ
٧ل اإلاؿخىٍاث الضعاؾُت.
وجمحزث َظٍ الضعاؾت بإجها جخد ٤٣في مضة ػمىُت َىٍلت وٖلى ُٖىت ٦بحرة مً ألاَٟا ،٫ول٣ض ؤٞاصجىا َظٍ الضعاؾت في جدضًض
ؤصاة ُ٢اؽ نٗىباث ال٣غاءة.
ٖ 2002ىىاجها "ؤؾاؽ مٗغٞت ال٣غاءة" وطلٖ ٪لى ُٖىت ٢ىامهاَٟ 50ال
وؤُ٢مذ صعاؾت مً َغ "Gérard Chauveau" ٝؾىت
مً الُىع الابخضاجي جتراوح ؤٖماعَم بحن 06و 07ؾىىاث ،ؤًً اؾخٗمل ازخباع "ٞهم ال٣غاءة الهامخت" وازخباع "الجمل
الىا٢هت" .وجىنلذ هخاثج الض اؾت بلى ّ
٧ل ال٣غاء ّ
ؤن ّ
الجُضون جىنلىا لل٩لمت الىا٢هت والتي هي "في" بؿهىلت ٦بحرة وج٩ىن
ع
185

الٗضص ً : 21ىهُى – 2016

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

بظابتهم ٞىعٍت وباإلا٣ابل ق٩لذ َظٍ ال٩لمت نٗىبت ألٚلبُت ألاَٟا ٫والظًً َم ٢غاء يٟٗاء.وجدضص َظٍ الضعاؾت الجاهب
اإلاٗغفي لل٣غاءة٦ ،ما جدضص الؿً الظي ج٨خمل ُٞه لضي ال٣اعت الخد٨م في ؤؾاؽ مٗغٞت ال٣غاءة.
ٖ 2002ىىاجها "ٞهم ال٣غاءة ٖىض ؤَٟا ٫الُىع الابخضاجي" وطلٖ ٪لى
و٢امذ الباخشت "خ٨مذ مٛغبي" بضعاؾت في ٞغوؿا ؾىت
ُٖىت مخ٩ىهت مًَٟ 105ال واؾخٗملذ الباخشت لُ٣اؽ ٞهم ال٨خابت وٞهم اللٛت ههىم ؾغصًت.
وجىنلذ هخاثج َظٍ الض اؾت بلى ّ
ؤن  ٪ٞالترمحز وٞهم اللٛت الكٟهُت يغوعٍان لٟهم اللٛت اإلا٨خىبت ،وجغظ٘ َظٍ الضعاؾت
ع
ٖضم ٞهم الخلمُظ إلاا ً٣غؤٍ بلى ٖضم اهدباَه للٗالماث اللٛىٍت اإلاىظىصة في الىو ؤزىاء ٢غاءجه ل٩لماث الجملت ول٣ض ؤٞاصجىا
َظٍ الضعاؾت في ازخُاع ؤصاة ُ٢اؽ الٟهم ال٣غاجي.
ّ
ّ
بن مٗٓم الضعاؾاث اإلاخدهل ٖلحها ع٦ؼث ٖلى الجاهب اإلاٗغفي لل٣غاءة ،وٖلى جدضًض الؿً الظي ً٨خمل ُٞه ٞهم اللٛت.
وُٞما ًسو بدشىا ٢هضها بهٗىباث ال٣غاءة ٧ل ما َى مسال ٠لُبُٗت الىو ،خُض ال ًخٗغ ٝالخلمُظ ال٣اعت ٖلى ق٩ل
الخغو ٝؤو ال٩لماث اإلا٨خىبتُٞ ،خجاوػَا ؤو ًىُ٣ها بك٩ل ٚحر صخُذ ومكىٍ٦ ،ما ؤن َظا الخلمُظ ًإزظ و٢خا َىٍال في
٢غاءجه لجملت ٢هحرة ؤو لىو ٢هحر مٗغوى ٖلُه.
و٢هضها بٟهم ال٣غاءة ٞهم الخلمُظ للىو الظي ً٣غؤٍُُٗٞ ،ي بظابت صخُدت ألؾئلت الٟهم التي جُغح ٖلُه بٗض اهتهاثه مً
٢غاءة َظا الىو .وٍ٣ؿم الٟهم ال٣غاجي خؿب ألاصاة اإلاؿخٗملت في الضعاؾت الخالُت زالر
ٞئاث:مً الضعظت 00بلى الضعظتٞ" 04هم يُٗ ٠ظضا" ،مً الضعظت 4.5بلى الضعظتٞ" 06هم مخىؾِ" ،مً الضعظت 6.5بلى
الضعظتٞ" 08هم ظُض".
اؾخسضمىا في الضعاؾت الخالُت اإلاىهج الىنٟي الاخهاجي ،وٍ٣ىم َظا اإلاىهج ٖلى الُٗىت بهض ٝونْ ٠اَغة مىظىصة ؤو
للخٗغٍ ٠بمك٩لت مُٗىت بض٢ت ومىيىُٖت.
ج٣ىم َظٍ الضعاؾت بالبدض ًٖ َبُٗت نٗىباث ال٣غاءة التي ٌٗاوي مجها جالمُظ الُىع الشاوي ابخضاجي ،وطل ٪باإلاضعؾت
الابخضاثُت .وجم ازخُاع َظا الُىع مً الخٗلُم هٓغا الهدكاع نٗىباث ال٣غاءة لضي الخالمُظ ُٞه ،م٘ الٗلم ؤن َاالء الخالمُظ
بضءوا حٗلم ال٣غاءة مىظ زالزت ؾىىاث وؤ٦ثر ،وفي خحن ًٟترى ؤهه في َظا الُىع ٢ض ا٦دؿب الُٟل مُ٩اهحزماث ال٣غاءة ،وفي
ألازحر خاولىا ال٨ك ًٖ ٠الٗىامل اإلاؿببت لهٗىباث ال٣غاءة.
وفي َظا اإلاجاَ ٫غخىا ٖضة ؤؾئلت وظهذ َظا البدض وهي:
*ماهي نٗىباث ال٣غاءة التي ٌٗاوي مجها جالمُظ الُىع الثاوي ابخضاجي؟
*هل ًىحض ٖال٢ت اعجباَُت بحن نٗىباث ال٣غاءة وبحن الٟهم ال٣غاجي؟
*ماهي الٗىامل اإلادؿببت في ْهىع نٗىباث ال٣غاءة؟
ٖغى الىخاثج:
ٖ- 1غى هخاثج َبُٗت نٗىباث ال٣غاءة:
جم حسجُل ظمُ٘ ؤهىإ ألازُاء ؤو الازخالالث الىاججت ًٖ َغٍ٣ت ٢غاءة خاالث الضعاؾت للىوّ ،
بٗضما ّ
جم جهيَُ ٠بُٗت
نٗىباث ال٣غاءة بلى ما ًلي:
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 .1- 1ألازُاء ٖلى مؿخىي ال٩لمت:
ًم ً٨ؤن ههاص ٝؤزُاء في ال٣غاءة ٖلى مؿخىي ال٩لمت ّ
وجم جهيُٟها ٦ما ًلي:
 .1- 1- 1الخظٖ :ٝىضما ًى٣و مً ال٩لمت اإلا٣غوءة ٖىهغ ؤو ٖىهغان مشا:٫
"قدذ" لـ " ّ
قخدذ" (خظ ٝالخاء)
"صزلها" لـ "ؤصزلها" (خظ ٝألال)٠
"ٖهىعا" لـ "ٖهٟىعا" (خظ ٝالٟاء)
 .2- 1- 1الخلِٖ :ىضما ًًُ ٠ال٣اعت لل٩لمت اإلا٣غوءة ٖىهغا ؾىاء خغٞا ؤو مُٗ٣ا،ؤو ج٨غاع ٖىهغ مً ال٩لمت مشا:٫
ّ
"ًدُِ" لـ "ًدِ" (ػٍاصة الُاء)
ؤقاعصث" لـ "ؤقاعث" (بياٞت الضا)٫
"ًمامُذ" لـ "ًمامت" (بياٞت اإلاً ُ٘٣ذ)
"جخدغ "٥لـ "جدغ( "٥ج٨غاع الخاء)
.3- 1- 1

ال٣لبٖ :ىضما ّ
ٌكىٍ ال٣اعت ال٩لمت ب٣لب خغو ٝال٩لمت مشا:٫

"٢ؼٍم" لـ "خؼًٍ" (٢لب الخاء بلى ٢ا ،ٝوالىىن بلى مُم)
"عجلها" لـ "ٖاظلها" (٢لب اإلا)ُ٘٣
"هٓحرَا" لـ ههُبها" (٢لب الهاص بلى الًاص ،والباء بلى الغاء)
الاخخٟاّ الصخُذ بك٩ل ال٩لمت م٘ حُٛحر خغ٦تها :ال٣اعت َىا ال ّ
ٌكىٍ الك٩ل الصخُذ لل٩لمت بل بٛحر

.4- 1- 1
خغ٦تها مشل:
َح
ْف
" ِّب ِّغَ ٞح "٤لـ " ِّب ِّغٍ ٞه"٤
َح َح
َح َّش
"ح ْفؿل ُ "٤لـ "ح َحؿل َح"٤

 .2- 1ألازُاء ٖلى مؿخىي الجملت:
ًم ً٨ؤن ههاص ٝؤزُاء ٖلى مؿخىي الجملت لضي الخالمُظ الظًً لضحهم نٗىبت في ال٣غاءة وٍم ً٨جهيُٟها ٦ما ًلي:
.1-2-1وؿُان ال٩لمتٖ :ىض ٢غاءة الجملت ًيسخى ال٣اعت ٧لمت ؤي ًٟ٣ؼ ٧لمت ،وٍم ً٨ؤن ًٟ٣ؼ ّ
ٖضة ٧لماث مخخالُت.
 .2- 2- 1بياٞت ٧لمتٖ :ىضما ًىُ ٤ال٣اعت ٧لمت ال جىظض في الىو.
 .3- 2- 1الخىٟ٢اث٣ً :هض بها الترصصاث وج٨غاع ال٩لماث ،وٍ٩ىن الخىٖ ٠٢لى ق٩ل خىاظؼ جالخٔ في ٢غاءة الُٟل وطل٪
ٖىضما ًخى ٠٢بحن ٧لمخحن مدُما عٍخم الجملت ،وٍم ً٨ؤن ً٩ىن َظا الخىَ ٠٢ىٍال هىٖا ما.
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 .4- 2- 1ج ُُ٘٣ال٩لمتٌ :سجل الُٟل جى ٠٢بٗض م ُ٘٣ؤو ٖضة م٣اَ٘ٞ ،هى ًجض نٗىبت في الغبِ بحن الخغو ٝؤو
اإلا٣اَ٘ لُىُ٧ ٤لمت صخُدت مشاٞ :٫غؤًذ ًىُ٣ها "ٞغ...ؤًذ".
 .3- 1ألازُاء الىدىٍتً :م ً٨جهيُ ٠ألازُاء الىدىٍت ُٞما ًلي:
ٖ .1- 3- 1ىضما ًمـ الخُإ ٧لمت لها صوع الغبِ :مشل:
"في عؤًذ" لـ "ٞغؤًذ" " /ؤبي" لـ "ألبي" " /في" لـ "ٖلى" ٖ" /ىضما" لـ "ٖىض".
ٖ .2- 3- 1ضم ٢غاءة الخٗغٍ ٠والى٨غة:
"ألاًام" لـ "ؤًام" " /ألاب" لـ "ؤبي".
 .3- 3- 1الهغ ٝوالخدىٍل:
"ٖاصث" لـ "ٖضث" " /ؾغاخه" لـ نغاخها" " /ؤَل٣ذ" لـ ؤَل٣ىا" ٖ" /هٟغان" لـ "ٖهٟىعا".
ٖ- 2غى هخاثج نٗىباث ال٣غاءة وٖال٢تها بالٟهم ال٣غاجي:
الجضو ٫ع٢م ( :)01الٗال٢ت بحن نٗىبت ال٣غاءة والٟهم ال٣غاجي.
نٗىبت ال٣غاءة

2

4

3

5

اإلاجمىٕ

الٟهم ال٣غاجي
٠,5

3,3
3,3

3,3

3,3
6,7

,5

6,7

3,3

3,3

2٠,٠

2

٠,٠

6,7

3,3

6,7

2,5

3,3

3,3

6,7

3

3,3

3,5

٠,٠

3,3

4

3,3

3,3

6,7

٠,٠

3,3

3,3

4,5

3,3

5
اإلاجمىٕ

36,7

6,7

4٠,٠

2٠,٠

مً زال٢ ٫غاءجىا للجضو ٫هالخٔ ّ
ؤن:
 %20مً ؤٞغاص الُٗىت لضحهم ٞهم يُٗ ٠ظضا بضعظت 1,5وهي جمشل ؤ٦بر وؿبت.188
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 %16مً ؤٞغاص الُٗىت لضحهم ٞهم يُٗ ٠ظضا بضعظت.02 %33,3مً ؤٞغاص الُٗىت لضحهم ٞهم يُٗ ٠ظضا بضعظت 3,5و.4 %10مً ؤٞغاص الُٗىت لضحهم ٞهم مخىؾِ بضعظت.4,5 وبىٟـ اليؿبت %6,7مً ألاٞغاص لضحهم ٞهم يُٗ ٠ظضا بضعظت.3،2,5،1 وؤزحرا %3,3مً ؤٞغاص الُٗىت لضحهم ٞهم يُٗ ٠ظضا وٞهم مخىؾِ بضعظت 0,5و.05 بطا ؤ٦بر وؿبت ًمشلها ؤٞغاص الُٗىت الظًً لضحهم ٞهم يُٗ ٠بضعظت 1,5وطل ٪بيؿبت ج٣ضع بـ.%20ٖ- 3غى هخاثج ٖىامل نٗىباث ال٣غاءة اإلاغجبُت بالخلمُظ:
مً زال ٫اؾخٗمالىا للخدلُل آلالي »  « Logiciel Modalisaفي جصخُذ اإلاُ٣اؽ الخام بٗىامل نٗىباث ال٣غاءة اإلاغجبُت
بالخلمُظ ،ؤزظها ألاؾئلت التي ؤْهغ لىا اإلااقغ ،وؤلُٛىا ألاؾئلت  PEMؤهه ًىظض ٖال٢ت اعجباَُت بُجها وبحن مخٛحر نٗىبت
ال٣غاءة ؾىاء ٧ان " "Attractionؤو جىاٞغ " "Répultionالتي ؤْهغ لىا اإلااقغ ؤهه ال ًىظض ٖال٢ت بَال٢ا بُجها وبحن نٗىبت
ال٣غاءة ،وُٞما ًلي وٗغى اإلاخٛحراث التي اجطر وظىص ٖال٢ت اعجباَُت بُجها وبحن نٗىبت ال٣غاءة وهي.PEM:
 .1-3نٗىبت ال٣غاءة م٘ اإلاُالٗت:
الجضو ٫ع٢م ( :)02الٗال٢ت بحن نٗىبت ال٣غاءة وٖامل اإلاُالٗت.
نٗىبت ال٣غاءة

2

4

3

5

اإلاجمىٕ

اإلاُالٗت
3,3

%3,3

وٗم
ال

33,3

36,7

3,3

%73,3

الىاظباث
اإلاضعؾُت

3,3

3,3

3,3

3,3

%23,٠

اإلاجمىٕ

36,7

4٠,٠

2٠,٠

3,3

% ٠٠

ؤن %3,3مً ؤٞغاص الُٗىت ً٣ىمىن باإلاُالٗت زاعط ؤو٢اث الض اؾت ّ
ًىضر الجضوّ ٫
وؤن اليؿبت ال٨بحرة ًمشلها الخالمُظ الظًً
ع
ال ًُالٗىن ؤبضا بـ %73,3واليؿبت %23,3حٗىص للخالمُظ الظًً ًُالٗىن  ِ٣ٞالىاظباث اإلاضعؾُت التي ً٩لٟهم بها اإلاٗلم في
ال٣ؿم.
 .2-3نٗىبت ال٣غاءة والُغٍ٣ت التي ًًٟل الخلمُظ ؤن ٌٗلم بها ال٣غاءة آلازغًٍ:
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الجضو ٫ع٢م ( :)03الٗال٢ت بحن نٗىبت ال٣غاءة وبحن َغٍ٣ت حٗلُم ال٣غاءة.
نٗىبت ال٣غاءة

2

3

4

5

اإلاجمىٕ

َغٍ٣ت حٗلُم
ال٣غاءة
٢غاءة ال٩لمت

6,7

3,3

3,3

%33,3

٢غاءة الخغوٝ

6,7

23,3

3,3

%43,3

٢غاءة الجملت

3,3

3,3

3,3

3,3

%23,3

اإلاجمىٕ

36,7

4٠,٠

2٠,٠

3,3

% ٠٠

هالخٔ مً زالَ ٫ظا الجضوّ ٫
ؤن %43,3مً ؤٞغاص الُٗىت ًًٟلىن ؤن ً٩ىن بضؤ حٗلُم ال٣غاءة بالخغو ٝؤوال ،زم ًلحها
 %23,3والتي جمشل
 ،%33,3زم في ألازحر جإحي اليؿبت
الخالمُظ الظًً ًًٟلىن بضؤ حٗلُم ال٣غاءة بال٩لمت وطل ٪بيؿبت ج٣ضع بـ
ألاٞغاص الظًً ًغون ّ
ؤن حٗلُم ال٣غاءة ًبضؤ بالجملت.
 .3-3نٗىبت ال٣غاءة م٘ وحىص ٢غاء في مدُِ ؤؾغة الخلمُظ:
الجضو ٫ع٢م ( :)04الٗال٢ت بحن نٗىبت ال٣غاءة م٘ وحىص ٢غاء في مدُِ الخلمُظ.
نٗىبت ال٣غاءة

2

3

4

5

اإلاجمىٕ

وحىص ٢غاء في اإلادُِ
وٗم

3,3

3,3

6,7

ال

33,3

26,7

3,3

اإلاجمىٕ

36,7

4٠,٠

2٠,٠

3,3

%36,7
%63,3

3,3

% ٠٠

هالخٔ مً زال ٫الجضوّ ٫
 ،%36,7في
ؤن وؿبت الخالمُظ الظًً ًىظض ٢غاء في مدُُهم ألاؾغي ؾىاء الىالضًً ؤو ؤلازىة ج٣ضع بـ
خحن ؤ٦ثر مً ههُٖ ٠ىت الضعاؾت ال ًىظض ٢غاء في مدُُهم ألاؾغي ولم ًغو ؤبضا ؤخضا مً ؤٞغاص ؤؾغَم ًخٗاملىن م٘ ال٨خب
.%63,3
وطل ٪بيؿبت ج٣ضع بـ
 .4-3نٗىبت ال٣غاءة م٘ عٚبت الخلمُظ في ؤن ً٣لض اإلادُُحن به:
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الجضو ٫ع٢م ( :)05الٗال٢ت بحن نٗىبت ال٣غاءة وبحن اججاه الخلمُظ في ؤن ً٣لض اإلادُُحن به.
نٗىبت ال٣غاءة

3

2

4

5

اإلاجمىٕ

عٚبت الخلمُظ
وٗم

6,7

26,7

٠,٠

ال

3٠,٠

3,3

٠,٠

اإلاجمىٕ

36,7

4٠,٠

2٠,٠

%46,7

3,3

%53,3
% ٠٠

3,3

ًىضر لىا الجضوّ ٫
ؤن ؤ٦ثر مً ههُٖ ٠ىت الضعاؾت ًًٟلىن لى ؤجهم ال ً٩ىن مشل ؤٞغاص ؤؾغتهم اإلادُُحن بهم (ٚحر ال٣غاء)
ّ ،%53,3
 %46,7مً ؤٞغاص الُٗىت لِـ لضحهم ماو٘ في ؤن ً٩ىهىا مشل ؤٞغاص ؤؾغتهم (ٚحر ال٣غاء).
وؤن
بيؿبت ج٣ضع بـ
 .5-3نٗىبت ال٣غاءة وخب ال٨خب:
الجضو ٫ع٢م ( :)06الٗال٢ت بحن نٗىبت ال٣غاءة وخب ال٨خب.
نٗىبت ال٣غاءة

3

2

4

5

اإلاجمىٕ

خب ال٨خب
وٗم

3,3

6,7

%2٠,٠

ال

33,3

23,3

2٠,٠

3,3

%8٠,٠

اإلاجمىٕ

36,3

4٠,٠

2٠,٠

3,3

% ٠٠

ًىضر لىا الجضوّ ٫
ؤن ؤٚلبُت ُٖىت الضعاؾت ال ًدبىن ال٨خب بيؿبت ،%80في خحن %20مً ؤٞغاص الُٗىت ًدبىجها.
ٖ- 4غى هخاثج ٖىامل نٗىباث ال٣غاءة اإلاغجبُت باإلاىٓىمت التربىٍت:
الجضو ٫ع٢م ( :)07وٍلخو الجضو ٫اإلاىالي الىخاثج اإلاخىنل بلحها.
ع٢م ال٣ٟغة

ؤلاحابت

الخ٨غاع

اليؿبت ()%

٠3

وٗم

5

٠٠

ال

٠٠

٠٠

وٗم

3

86,66

ال

٠2

3,33

٠4
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٧لُت

٠٠

٠٠

ظؼثُت

5

٠٠

وٗم

5

٠٠

ال

٠٠

٠٠

ؤزُاء في ؤلامالء

٠2

3,33

ٖىض الخ ُُ٘٣والتهجي

٠9

٠

2

3

73,33

الخلِ بحن الخغو ٝاإلادكابهت

٠2

3,33

وٗم

3

86,66

ال

٠2

3,33

وٗم

٠3

2٠,٠٠

ال

2

8٠,٠٠

وٗم

٠

66,66

ال

٠5

33,33

وٗم

3

86,66

ال

٠2

3,33

ٖضم ال٣غاءة اإلاؿب٣ت للىو في اإلاجز ٫وٖضم البدض ًٖ اإلاٟغصاث الهٗبت

٠4

26,66

اوٗضام اإلاُالٗت (ال٣هو الخانت باألَٟا)٫

٠9

6٠,٠٠

ٖضم بصعا ٥الخغو ٝفي الؿىت ألاولى والاهخ٣ا ٫بلى الؿىت الشاهُت ابخضاجي.

٠2

3,33

مً زال ٫جدلُل هخاثج الجضو ٫وؿخيخج ّ
مُ٣ض بةجبإ بغهامج حٗلُم ال٣غاءة ّ
ؤن اإلاٗلم في الُىع الابخضاجي ّ
اإلاؿُغ مً َغٝ
٧ل ؤٞغاص الُٗىت ّ
اإلاىٓىمت التربىٍت ،وٍغي ج٣غٍبا ّ
ؤن الدجم الؿاعي اإلاسهو لخٗلُم ال٣غاءة في ألاؾبىٕ ًىاؾب َظٍ اإلااصة في
ّ
.%86,66ؤما ُٞما ًسو الُغٍ٣ت اإلاخبٗت لخٗلُم ال٣غاءة لؤلَٟاٞ ٫هي الُغٍ٣ت
٧ل ؤَىاع الابخضاجي وطل ٪بيؿبت ج٣ضع بـ
الجؼثُت في الُىع ألاو ٫ابخضاجي والُغٍ٣ت ال٩لُت في الُىع الشاوي ابخضاجي ،وٍىاّ ٤ٞ
٧ل ؤٞغاص الُٗىت ٖلى بجبإ َظٍ الُغٍ٣ت
وبإجها ال حك٩ل للخلمُظ نٗىبت في ال٣غاءة٦ .ما ّ
ؤن البرهامج ّ
اإلاؿُغ لخٗلُم ال٣غاءة ًىظض ُٞه جغابِ وج٩امل بحن مداوعٍ .وٍغي
 %73,33ؤهه ًخم ا٦دكا ٝنٗىبت ال٣غاءة ٖىض الخلمُظ مً زال٢ ٫غاءجه اإلاُٗ٣ت (٢غاءة ٚحر
ؤٚلبُت ؤٞغاص الُٗىت ؤي
ً %13,33غون ؤجها جٓهغ في ؤزُاء الخلمُظ (مً خُض ٢لب الخغو ٝواإلا٣اَ٘) ،ومً ظهت ؤزغي ًغظ٘
مؿترؾلت) ،في خحن ؤهه
ؤٚلبُت ؤٞغاص الُٗىت الهٗىبت في ال٣غاءة لضي جلمُظ بلى نٗىبت اإلاٟغصاث التي ًبجى ٖلحها ال٨خاب اإلاضعسخي ،خُض ؤجها ٚحر
 ،%86,66وٍا٦ض ؤًًا ؤٞغاص الُٗىت
مإلىٞت لضًه وال جىاؾب ؾىه ولِـ لها نلت بدُاجه الُىمُت وزبراجه وطل ٪بيؿبت ج٣ضع بـ
في ال٣ٟغةٖ 12لى ّ
ؤن نٗىبت ال٣غاءة مغجبُت بهٗىبت مٟغصاث ال٨خاب اإلاضعسخي وطل ٪بىٟـ اليؿبت٦ .ما ًغظ٘ ؤٞغاص الُٗىت
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 ،%60,0ؤو بلى ٖضم
َظٍ الهٗىبت في ال٣غاءة بلى اوٗضام اإلاُالٗت الخاعظُت لخلمُظ زاعط ؤو٢اث الضعاؾت وطل ٪بيؿبت ج٣ضع بـ
جدًحر ال٣غاءة في اإلاجز٢ ٫بل ال٣ضوم بلى اإلاضعؾت ،وبالخهىم ٖضم البدض ًٖ اإلاٟغصاث الهٗبت باؾخٗما ٫ال٣امىؽ مشال
ً %13,33غظ٘ ؤٞغاصَا نٗىبت ال٣غاءة بلى اهخ٣ا٫
 ،%26,66ؤما اليؿبت ألازحرة وهي
ؤو بمؿاٖضة ألاولُاء وطل ٪بيؿبت ج٣ضع بـ
الخلمُظ بلى الؿىت الشاهُت ابخضاجي م٘ ؤهه لم ًضع ٥بٗض الخغو ٝفي الؿىت ألاولى ،بط ٌؿخدؿً جغ٦ه في ال٣ؿم الؿىت ألاولى
ختى ًضع ٥الخغو.ٝ
الاؾخيخاج الٗام:
مً زال ٫جدلُلىا لٗىامل نٗىبت ال٣غاءة اإلاغجبُت باإلاىٓىمت التربىٍت زلهىا بلى وظىص ٖال٢ت بُجهما وطل ٪مً خُض:
 نٗىباث اإلاٟغصاث التي ًبجى ٖلحها ال٨خاب اإلاضعسخيٞ ،هى ٚحر مإلىٞت وال ًىاؾب ؾً الخلمُظ. اوٗضام اإلاُالٗت الخاعظُت للخلمُظ وٖضم بدشه ًٖ اإلاٟغصاث الهٗبت. اهخ٣ا ٫الخلمُظ بلى الؿىت الشاهُت ابخضاجي وَى لم ًضع ٥بٗض الخغو.ٝ- 1ؤلاحابت ٖلى الؿاا ٫ألاو :٫وَى:
ٌٗاوي جالمُظ الُىع الشاوي ابخضاجي مً نٗىباث في ال٣غاءة وهي حكىٍه بيُت ال٩لمت ،وؤزُاء هدىٍت.
صلذ هخاثج الض اؾت ٖلى ّ
ؤن جالمُظ الُىع الشاوي ابخضاجي لضحهم ٗٞال نٗىباث في ال٣غاءة جمشلذ في حكىٍه بيُت ال٩لمت مً
ع
خُض ألازُاء اإلاغج٨بت ٖلى مؿخىي ال٩لمت وهي :الخظ – ٝالخلِ – ال٣لب – حُٛحر خغ٦ت ال٩لمت (٦ما َى مىضر في ٞهل
ٖغى الىخاثج) ٦ما صلذ الىخاثج ؤًًا ٖلى وظىص ؤزُاء هدىٍت جمشلذ في ؤزُاء جمـ٧ :لماث لها صوع الغبِ – الخدىٍل
والهغ ،ٝومً ظهت ؤزغي ٦كٟذ هخاثج جُبُ ٤ازخباع جدضًض نٗىباث ال٣غاءة ٖلى وظىص هىٕ زالض مً ألازُاء جمشلذ في
ألازُاء اإلاغج٨بت ٖلى مؿخىي الجملت وهي :وؿُان ٧لمت – بياٞت ٧لمت – الخىٟ٢اث – ج ُُ٘٣ال٩لمت.
وبالخالي ًم٨ىىا ؤن ههى ٠نٗىباث ال٣غاءة بلى 03ؤهىإ وهي:
 ؤزُاء ٖلى مؿخىي ال٩لمت.
 ؤزُاء ٖلى مؿخىي الجملت.
 ؤزُاء هدىٍت.
- 2ؤلاحابت ٖلى الؿاا ٫الثاوي :وَى:
ًىظض ٖال٢ت اعجباَُت بحن نٗىباث ال٣غاءة وبحن الٟهم ال٣غاجي.
ؤْهغث هخاثج الضعاؾت وظىص ٖال٢ت اعجباَُت بحن نٗىباث ال٣غاءة وبحن الٟهم ال٣غاجي وَظا ما ًٟؿغٍ  PEMخُض ٢ضعث
 .%60,5ول٣ض ؤْهغث هخاثج ص اؾدىا ّ
ؤن ٖضم الٟهم ال٣غاجي مغجبِ بخٗثر الُٟل بال٩لماث ؤزىاء ال٣غاءة وَظا
وؿبت الاعجباٍ بـ
ع
.%40,0
ما ًٟؿغٍ ُ٢مت  PEMخُض ٢ضع الاعجباٍ بـ
- 3ؤلاحابت ٖلى الؿاا ٫الثالث :وَى:
جغجبِ نٗىباث ال٣غاءة بىىٖحن مً الٗىامل َما:
ٖ ىامل مغجبُت بالخلمُظ.
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ٖ ىامل مغجبُت باإلاىٓىمت التربىٍت.
أ ٖ -ىامل نٗىباث ال٣غاءة اإلاغجبُت بالخلمُظ:
جىنلذ هخاثج الضعاؾت بلى وظىص ٖال٢ت اعجباَُت بحن نٗىبت ال٣غاءة وبحن بٌٗ الٗىامل اإلاغجبُت بالخلمُظ والتي جمشلذ في
 ،%45,6وؤًًا ٖضم وظىص ٢غاء في
اوٗضام اإلاُالٗت الخاعظُت للخلمُظ وَظا ما ًٟؿغٍ ُ٢مت  PEMخُض ج٣ضع وؿبت الاعجباٍ بـ
 .%58,3وهالخٔ ّ
ؤن ّ
٧ل
 ،%72,2وؤزحرا ٖضم خب الخلمُظ لل٨خب بيؿبت ج٣ضع بـ
اإلادُِ ألاؾغي للخلمُظ وخؿب  PEMج٣ضع بـ
َظٍ الٗىامل مغظُٗتها البِئت ألاؾغٍت ؤي الىالضًًٞ ،الُٟل الظي ال ًُال٘ ٦خبا ؤو ٢هها زاعط ؤو٢اث ص اؾخه اظ٘ بلى ّ
ؤن
ع ع
ؤي اَخمام لل٨خب ،وَظا ما ًخ ٤ٟم٘ هخاثج صعاؾدىا خُض صّ٫
َظا ألازحر لم ًغ ؤبضا والضًه ً٣غئون ٦خبا ؤو مجالث وال ٌُٗىن ّ
اإلااقغ ٖ PEMلى وظىص ٖال٢ت اعجباَُت ج٣ضع بـ %61,0مً خُض عٚبت ؤَٟاُٖ ٫ىت صعاؾدىاٚ-حر ال٣غاء -في ؤن ً٩ىهىا مشل
ؤولُائهم الظًً ال ًُالٗىن ال٨خب.
ب ٖ-ىامل نٗىباث ال٣غاءة اإلاغجبُت باإلاىٓىمت التربىٍت:
جىنلذ هخاثج الضعاؾت بلى وظىص ٖال٢ت اعجباَُت بحن نٗىبت ال٣غاءة وبحن بٌٗ الٗىامل اإلاغجبُت باإلاىٓىمت التربىٍت والتي
جمشلذ في:اوٗضام اإلاُالٗت الخاعظُت للخلمُظ وٖضم بدشه ًٖ اإلاٟغصاث الهٗبت التي ًبجى ٖلحها ال٨خاب اإلاضعسخي للخلمُظ مً
ؤخض ألاؾباب اإلااصًت لهٗىبت ال٣غاءة .وَكحر ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت -اإلاٗلمحن بلى ؤهه لى عظٗىا مشال بلى ٦خاب ال٣غاءة للؿىت
ألاولى ابخضاجي هالخٔ ؤهه مً بحن اإلاالٟحن هجض  ِ٣ٞاإلاٟدكحن وألاؾاجظة،في خحن ال ًىظض مٗلمحن مً الُىع الابخضاجي خُض
٧اهىا مً ألاعجر بقغا٦هم والاؾخٟاصة مً زبرتهم ٢بل جإلُ٦ ٠خاب ال٣غاءة باإلاٟغصاث الهٗبت والتي ال جىاؾب ؾً الُٟل.
بطا ؤو٦ ٫خاب ٢غاءة ٌؿخسضمه الُٟل ًجب ؤن ًبجى في مٗٓمه ٖلى ألالٟاّ التي ٌؿخسضمها في ؾً الضزى ٫بلى اإلاضعؾت،ؤما
ال٩لماث ٚحر اإلاإلىٞت ال حؿخٗمل في مغخلت ال٣غاءة ألاولى وٍم ً٨جإظُلها بلى مغاخل ؤزغي جضعٍجُا ،وآزغ ٖامل جىنلذ بلُه
هخاثج صعاؾدىا َى اهخ٣ا ٫الخلمُظ مً الؿىت ألاولى ابخضاجي بلى الؿىت الشاهُت وَى لم ًضع ٥بٗض الخغو ٝمما ٌك٩ل له نٗىبت
في ال٣غاءة الخ٣ا.
بًٟل َظٍ الضعاؾت اإلاُضاهُت جىنلىا بلى ؤن نٗىباث ال٣غاءة جغجبِ بىىٖحن مً الٗىاملٞ ،مجها ما َى مغجبِ بالخلمُظ وما
َى مغجبِ باإلاىٓىمت التربىٍت .وهغظى ؤن ً٩ىن َظا الٗمل زُىة جخلىَا زُىاث مؿخ٣بلُت جخٗم ٤ؤ٦ثر في َظا اإلاىيىٕ.
٢اثمت اإلاغاح٘:
1-E.Bsetti/S. Gouifier/A. Thririet, le psychologue, l’école, et l’enfant, DUNOD, paris, 1995.
2-Antoine de la garaderie, critique de la raison pédagogique, Ed. Nathan, 1997.
3-Michel Fayol, la compréhension: Evaluation, difficultés et intervention, conférence de consensus, Paris, 4-5 décembre,
2003.
4-Francine Lussier et Janne Flassas, neuro psychologie de l’enfant, dunod, paris, 2001, p1601
5-Geogette Goupil, les élevés en difficulté d’adaptation et d’apprentissage, Gaëtan Morin, Canada, 2° édition, 1997.
6-J-D.Guelf et al…, Mini DSM4 , critères diagnostique (Washington DC-1994), MASSON, paris, 1996.
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ؾىؾُىلىحُت ال٣ٟغ
ص.مدمض.صعوَل/اإلاغ٦ؼ الجامعي ؤخمض ػباهتٚ،لحزان

ملخو:
جخمدىع بق٩الُت ال٣ٟغ،في ٖضة ً٢اًا ؾىؾُى-ب٢خهاصًت زانت ٦،ما جدٓى بإَمُت بالٛت في الضعاؾاث ألا٧اصًمُت
الخضًشتٓٞ ،اَغة ال٣ٟغ ياعبت في ال٣ضم ،والٗغب َم ألاواثل مً جُغ٢ىا بلى بق٩الُت ال٣ٟغ مً ٖضة ػواًا ،ؤَمها الجاهب
الاظخماعي و ما جسلٟه مً آزاع و هخاثج ٖلى اإلاؿخىي ألاٞغاص زم الجماٖاث (ألاؾغ)،والجاهب الا٢خهاصي و ما ًيخج ٖىه مً
ؤؾباب جخٗل ٤زانت بالضزل الٟغصي وما ًىٗ٨ـ ٖلى الخالت اإلااصًت لؤلٞغاص،و الىاجج ال٣ىمي للبلض و ما ًترظم اإلاؿخىي
ؤلا٢خهاصي الخ٣ُ٣ي ّ
ألي صولت في الٗالم،وٖلُه ًب٣ى ال٣ٟغ مٗاصلت ؾىؾُى-ب٢خهاصًت نٗبت الخل ٦ما ظاء لؿان اإلا٨ٟغ
ؤلا٢خهاصي ؾمحر نبذ.

جمهُض:
حٗخبر ْاَغة ال٣ٟغ واخضة مً ؤبغػ الً٣اًا و الخدضًاث التي جهضعث ٖلى مؿخىي الٗالم٢،اثمت اإلاك٨الث اإلالخت التي
ٖ 1996اما صولُا للً٣اء ٖلى ال٣ٟغ٦،ما ؤٖلىذ ٖ٣ض
ظٗلذ اإلاجخم٘ الضولي ًضٖى بلى م٩اٞدتهاٞ،إٖلىذ ألامم اإلاخدضة ٖام
،2006و يمً َظا اإلاىٓىع الخٟائلي،ؾاعٖذ الٗضًض مً الضو ٫الى ٖ٣ض اإلالخُ٣اث
-1997
ألامم اإلاخدضة للً٣اء ٖلى ال٣ٟغ
والىضواث إلا٩اٞدت ال٣ٟغ و الا٢هاء،و ال٣هض مً طلَ ٪ى بزاعة الىعي،و لٟذ الاهدباٍ زُىعة الىي٘ ،و الُ٣ام بضعاؾاث
ظاصة خى ٫الاؾتراجُجُاث اإلام٨ىت للىجاة مىه ،و الٗمل الخاؾم زال٢ ٫غهىا َظا للخ٣لُل مً اهدكاعٍ ،و ٤ٞؤَضا ٝالخىمُت
الٗاإلاُت.1
و ًبضو بإن الؿىىاث ألاعب٘ ألاولى مً ألالُٟت الجضًضة ،جمُل بلى جإُ٦ض زُىعة التزاًض اإلادؿاعٕ لل٣ٟغ و الخغمان و الجىٕ في
ٖهغ الٗىإلات الظي ً٨غؽ م٣ىلتي "الؿغَ٘ ًإ٧ل البُيء" و "بما ؤن جإ٧ل ؤو جا٧ل"ٖ ،لى اٖخباع ؤن اإلاسخهحن في الضعاؾاث
ُ
اإلاؿخ٣بلُت َغخىا همىطظا ٖاإلاُا ً٣ىم ٖلى مبضؤ الخمـ :ؤي ؤن %20مً الؿ٩ان الٗاملحن ًٟ٨ي الخٟاّ ٖلى وكاٍ
الا٢خهاص الٗالميً %80،م ً٨بصعاظهم في زاهت الٗاَلحن ًٖ الٗمل،2و ٢ض ً٩ىن خؿم َظٍ الً٣اًا ؤمغا مم٨ىا باليؿبت لـ
 FOKOYAMAناخب ؤَغوخت جهاًت الخاعٍش و  BERZEZINSKiالظي ن ٪مٟهىم  TITTYtainementلتهضثت زىاَغ ؾ٩ان
 1شن ىعوـ على الفقر ،البنك العادلي ،تقرير عن التنمية في العالم  ،2001/2000مركز األىراـ للرتمجة ك النشر ،القاىرة (مصر) ،2000 ،ص .06
 2بيرت مارتٌن ،شوماف ،فخ العولمة :االعتداء على الديمقراطية و الرفاىية ،ترمجة عدناف عباس علي ،عامل ادلعرفة ،اجمللس الوطين للثقافة ك الفنوف ،العدد
 ،238الكويت (الكويت) ،1998 ،ص .06
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اإلاٗمىعة اإلادبُحن،و  RIFKENالظي ًخدضر ًٖ جهاًت الٗمل ،ؤما حىن وؿبِذ ُٞ NAISBITTشحر مؿإلت اهً٣اء ٖهغ
الىٞغة،بمٗجى ؤن ٖهغ اإلاجخمٗاث الهىاُٖت و ما ؤٞغػٍ مً مؿخىي مِٗصخي مغج ،ٟ٘لِـ ؾىي خضر ٖابغ في الخاعٍش
الا٢خهاصي ،و َظا ما ّ
ٖبر ٖىه  PETER MARTINو  SCHOMANNبٟش الٗىإلات و الاٖخضاء ٖلى الضًم٣غاَُت.
اإلابدث ألاو :٫ماهُت ال٣ٟغ:
ًمُل ٖلماء الاظخمإ و الباخشىن الى اهتهاط واخضة مً م٣اعبخحن ال٣ٟغ :و طلَ ًٖ ٪غٍ ٤جُبُ ٤مٟهىمي " ال٣ٟغ اإلاُل"٤
و "ال٣ٟغ اليؿبي" ؤؾاؾا ب٨ٟغة الِٗل " الٟ٨ا، "ٝؤي الكغوٍ ألاؾاؾُت التي ًيبػي جىاٞغَا لُٓل اإلاغء ٖلى ُ٢ض الخُاة في
وي٘ نخي مٗ٣ى.٫
و جخًمً َظٍ الكغوٍ الٛظاء ال٩افي و اإلاإوي و ال٨ؿاءٞ ،ةطا جىاٞغث هي ٞدؿبً ،ىن ٠اإلاغء بإهه ٌِٗل في خالت ٣ٞغ.
و ًىٓغ اإلاٟهىم اإلاُل ٤لل٣ٟغ ٖاصة بةجباعٍ مٟهىما اوؿاهُا قامال لجمُ٘ البكغ في ٧ل ػمان و م٩ان ،بن م٣اًِـ الِٗل و
الٟ٨ا ٝو بخخُاظاجه مخمازلت ل٩ل البكغ مً طوي الٟئت الٗمغٍت و الخالت الجؿماهُت اإلادكابهت ،و جسخل ٠آلاعاء خى ٫اٖخباع
َظٍ الكغوٍ مُ٣اؾا قامال لجمُ٘ البكغ،و ٌٗخ٣ض الٗضًض مً الباخشحن ؤن مً ألاوؿب جُبُ ٤مٟهىم "ال٣ٟغ اليؿبي"
الظي ٌكحر بلى مٗض ٫مؿخىي اإلاِٗكت في مجخم٘ ما،و ًغي َاالء ؤن ال٣ٟغ َى ما ًجغي حٗغٍٟه ز٣اُٞا و في ؾُا٢اث
بظخماُٖت مدضصة مما ًجٗل مً اإلاخٗظع ُ٢اؾه و٣ٞا إلاٗاًحر همىطظُت قاملت للخغمان ،و مً الخُإ الاٞتراى ؤن الخاظاث
البكغٍت مخُاب٣ت في ٧ل م٩ان،ألجها في الىا ٘٢ألامغ،جدباًً في اإلاجخم٘ الىاخض و بحن اإلاجخمٗاث اإلاسخلٟت.1
بن ألامىع التي حٗخبر ظىَغٍت و ؤؾاؾُت في مجخم٘ ما ٢ض ًىٓغ بلحها بةٖخباعَا مً ال٨مالُاث اإلاىظهت في مجخم٘ آزغ.
ٟٞي اإلاجخمٗاث الهىاُٖتٖ،لى ؾبُل اإلاشا،٫حٗخبر اإلاُاٍ الجاعٍت و اإلاغاخٌُ،و اؾتهال ٥الٟىا٦ه و الخًغ مً الًغوعاث
ألاؾاؾُت للِٗل الهخي،و ال٣ٟغاء َم مً ال جخىاٞغ لضحهم َظٍ اإلاخُلباث،بال ؤن مشل َظٍ ألامىع ٢ض ال جخىاٞغ لُ٣اٖاث
واؾٗت مً الىاؽ في ٦شحر مً البلضان الىامُتٞ.مً َىاٞ ،ةهه ال ًصر جدضًض وظىص ال٣ٟغ ؤو ُٚابه بىاءا ٖلى َظٍ ألاؾـ.2
و زمت نٗىباث في جدضًض مٟهىمي ال٣ٟغ اإلاُل ٤و ال٣ٟغ اليؿبي ٖلى الؿىاء ،و مً ألاؾالُب الكاجٗت لُ٣اؽ ال٣ٟغ اإلاُل٤
حُٗحن زِ ال٣ٟغ ُ٢اؾا ٖلى ٧لٟت الؿل٘ ألاؾاؾُت الًغوعٍت للِٗل و ب٢امت اإلاىصة في مجخم٘ ما،و ألاٞغاص و ألاؾغ التي ً٣ل
صزلها ٖلى زِ ال٣ٟغ ٌُٗخبرون ٣ٞغاءٚ ،حر ؤن اؾخسضام مُٗاع وخُض لل٣ٟغ عبما ًىُىي ٖلى بٌٗ الاق٩الُاث،ألن َظا
الخٗغٍ ٠ال ًإزظ بٗحن الاٖخباع صعظاث الخٟاوث و الخىىٕ في الاخخُاظاث البكغٍت في ؤوؾاٍ اإلاجخم٘ الىاخض و بحن مسخل٠
اإلاجخمٗاث٣ٞ ،ض ً٩ىن الِٗل في بٌٗ اإلاىاَ ٤في بلض ما ؤٖلى ٧لٟت مما َى ٖلُه في مىاَ ٤ؤزغيٖ ،لى ؾبُل اإلاشا ،٫بن
الاخخُاظاث الٛظاثُت لٟئاث ألاٞغاص الظًً ٌٗخمضون في مِٗكتهم ٖلى الٗمل الُضوي ٢ض ج٩ىن ؤ٦ثر مما ًخُلبه الٗاملىن في
اإلا٩اجب.
و ٌٗجي طل ٪ؤن ٞئاث مً الىاؽ ٢ض جُ٣م بةٖخباعَا حِٗل ٞى ١زِ ال٣ٟغ بِىما ال ً٩ىن صزلها ٧اُٞا إلب٣ائها ٖلى مؿخىي
الٟ٨ا.3ٝ
 1أنتوين جيدنز ،علم االجتماع ،ترمجة فايز الصياغ ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بًنكت (لبناف) ،أكتوبر  ،2005ص-ص .374 – 373
 2نفس ادلرجع ،ص-ص .374 – 373

 3الفارس عبدالرزاؽ ،الفقر و توزيع الدخل في الوطن العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بًنكت ،لبناف ،2001 ،ص-ص .115 – 110
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و ًىُىي مٟهىم ال٣ٟغ اليؿبي بضوعٍ البض مً ؤن ًخٛحر م٘ همى اإلاجخمٗاثٞ ،م٣اًِـ ال٣ٟغ اليؿبي جبضؤ باالعجٟإ جضعٍجُا
م٘ جؼاًض مٗضالث الغزاء في اإلاجخم٘ ،ل٣ض ٧اهذ الؿُاعاث و الشالظاث و الخضٞئت اإلاغ٦ؼٍت و الهىاج ٠مً الؿل٘ ال٨مالُت طاث
ًىمٚ،حر ؤجها ٚظث في َظٍ آلاوهت ألازحرة مً الًغوعٍاث الخُاة ألاؾاؾُت في ٦شحر مً اإلاجخمٗاث الهىاُٖت،و في َظا
اإلاجاً،٫لٟذ بٌٗ الباخشحن الاهدباٍ الى ؤن جؼاًض الغزاء في اإلاجخمٗاث الهىاُٖت ٢ض ؤصزل بٌٗ ما ٧ان ٌٗخبر مً ال٨مالُاث
في اإلااضخي،مشل الشالظاث،الخلٟؼة،و الٛؿاالث،بلى ٧ل بِذ ج٣غٍبا حي في ؤوؾاٍ الُب٣اث الىاٗ٢ت في ؤصوى صعظاث الؿلم
الاظخماعي،و مً ظهت ؤزغيٞ،ةن الغزاء اليؿبي الظي حِٗكه مجخمٗاث نىاُٖت مخ٣ضمت،مشل بغٍُاهُا،ال ٌٗجي ُٚاب ال٣ٟغ
اليؿبي،و جبحن بخضي الضعاؾاث،ؤن ؾىء الخٛظًت و جضوي الىي٘ الهخي،ومدضوصًت الخهىٖ ٫لى الخضماث الخٗلُمُت،و
الٗامت و اوٗضام ألامان و مؿخىٍاث الؿالمت في اإلاؿا ً٦هي ٧لها مً الضالثل الىاضخت ٖلى قُىٕ ال٣ٟغ اليؿبي في ؤوؾاٍ
الٟئاث اإلاخضهُت الضزل في بغٍُاهُا.
ب -البٗض ألاو:٫حٗاعٍ ٠ال٣ٟغ:
اإلاٗجى اللٛىي لل٣ٟغ٣ً:هض بهظا اإلاٗجى ٖضم اإلاؿاواة الاظخماُٖت و اإلاغ٦ؼ الظي ًدخله ال٣ٟحر ٦ما ًدضصٍ وؿ ٤الُ٣مالاظخماُٖت الؿاثض في اإلاجخم٘.1
اإلاٗجى الانُالحي لل٣ٟغٖ:غ "TOWNSEND" ٝال٣ٟغ بماًلي:ألاٞغاص و الٗاثالث و اإلاجمىٖاث مً الؿ٩ان ،التي ًم ً٨ؤنًُلٖ ٤لحها ؤجها ٣ٞحرة ٖىضما حٗاوي مً ه٣و اإلاىاعص للخهىٖ ٫لى ؤهىإ مً الخٛظًت،و اإلاكاع٦ت في ألاوكُت،و الخهىٖ ٫لى
الٓغو ٝاإلاالثمت مً الخُاة و الاخخُاظاث ألاؾاؾُت الالػمت لالؾتهال ٥ألاٞغاص و اإلاجخمٗاث الالحي جغجبِ بها مِٗكتهم.2
اإلاٗجى الؿىؾُىلىجي لل٣ٟغً :ىٗ٨ـ الخمُحز في بٌٗ الخدلُالث الؿىؾُىلىظُت التي اؾدىضث في حٗغٍٟها لل٣ٟغ الىبٌٗ اإلااقغاث ال٨مُت و الُُٟ٨ت.3
ٞهىا ٥مً ٖغٞه في يىء ِٖل الٟ٨اٖ،ٝلى ؤهه ًخمشل في اإلااقغاث الخالُت :ه٣و الضزل،جضوي الخاظاث اإلاُلىبت
اظخماُٖا،ؤو الخغمان اليؿبي (الى٣و في بٌٗ مىاعص الِٗل مشل الٛظاءْ ،غو ٝاإلاِٗكت،ؤؾباب الغاخت اإلاٛاع١
ٖلحها...الخ.4
و َىا ٥مً ٖغٞه ٖلى ؤهه بخباٍ وُْٟي للبىاء الاظخماعي ؤو ْاَغة مٗخلت جغجبِ في ٚالب ألاخُان باإلاىاَ ٤اإلاسخلٟت
باإلاضًىت ،و ل٣ض ق٩لذ َظٍ اإلاىاَ ٤مدىع بَخمام الضاعؾحن مً هاخُت اليؿ ٤الُ٣مي لؿ٩اجها و ؤهماٍ ؾلى٦هم و ؤوياٖهم
الُبُ٣ت في يىء اإلااقغاث الضًمىٚغاُٞت(جغُ٦ب الؿ٩ان)،الا٢خهاصًت (الضزل)،و الاظخماُٖت الش٣اُٞت (الخيكئت
الاظخماُٖت) ؤو مً هاخُت الً٣اًا الٗامت التي تهم َظٍ اإلاىاَ.5٤
 1أنتوين جيدنز ،مرجع سابق ،ص .375

 2بدكم زكي أمحد ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية (انجليزي،فرنسي،عربي) ،مكتبة لبناف ،سا حة رياض الصلح ،بًنكت ،لبناف ،1986 ،ص
.322
 3توىامي ابراىيم ك آخركف ،العولمة و االقتصاد غير الرسمي ،سلرب االنساف ك ادلدينة ،جامعة منتورم قسنطينة،دار اذلدل للنشر ،عٌن مليلة ،اازائر،

 ،2004ص .123

 4أندك كليسرت :مدخل لسوسيولوجية التنمية ،ترمجة حمد م محيد يوسف ،دار الشؤكف الثقافية العامة ،بغداد ،العراؽ ،1986 ،ص .26
 5الكردم زلمود ،التحضر :دراسة اجتماعية ،دار ادلعارؼ ،القاىرة (مصر) ،1986 ،ص-ص .228 – 226
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اإلاٗجى الا٢خهاصي لل٣ٟغً:تر٦ؼ مٟهىم ال٣ٟغ الا٢خهاصي ٖلى اإلااقغاث الخالُت :الضزل اإلاىسٖ،ٌٟضص الؿٗغاث الخغاعٍتاإلاؿتهل٨ت ،بزخُاع زِ ال٣ٟغ،و مً الُبُعي ؤن ً٣ىصَـم َظا الخهىع الى حٗغٍ ٠ال٣ٟغاء ٖلى ؤجهم ٞئـاث اظخماُٖـت طاث
مضازُل مىسًٟتٖ،لى ؤن َظا اإلاٟهىم الا٢خهاصي لل٣ٟغ ًغ٦ؼ ٦شحرا ٖلى ال٣ٟغ اإلاُل ٤و ال٣ٟغ اليؿبي.1
اإلاٗجى الؿىؾُى-ا٢خهاصي لل٣ٟغ:ال ً٩اص ًىٟهل الخهىع الؿىؾُى-ا٢خهاصي إلاٟهىم ال٣ٟغ الخًغي ًٖ الاؾخسضاماثالخضًشتٞ،األؾخاط الض٦خىع ٖبض الباؾِ ٖبض اإلاُٗي ٖغ ٝال٣ٟغٖ:لى ؤهه خالت بىاثُت ،مالػمت ألؾلىب اهخاجي مً َابٗه
وظىص الخماًؼاث الخانت التي جإحي مً اإلالُ٨ت الخانت و الخمُحز بحن ؤهماٍ الٗمل الى ًضوي ٖ٣لي،و جدضًض ألامىع بىاءا ٖلى
طل ،٪و ًٟؿغ ال٣ٟغ بما ٌؿخدب٘ طل ٪مً جىا ٌ٢في الٗال٢اث الاهخاظُت و الخىػَُٗت اإلاغجبُت بةؾخٛالَ ٫ب٣ت لبُ٣ت
الُب٣اث التي ال جمل ٪و التي ج٩ىن مجبرة ٖلى بُ٘ ٖملها الظي جخد٨م ُٞه الُب٣اث التي جدىػ وؾاثل الاهخاط في اإلاجخم٘.2
اإلاٗجى الؿُاسخي لل٣ٟغً :مشل بٌٗ الاؾتراجُجُحن و نىإ ال٣غاع الى عبِ مٟهىم ال٣ٟغ بالخجغٍض مً ال٣ىة مً خُضالى٣و اليؿبي اإلاخاح لل٣ٟغاء مً اإلاىاعص الالػمت لخدهُل الغػ ١ؤو ه٣ٟاث اإلاِٗكت ،و ٖضم وظىص ظضو ٫ؤٖما ٫ؾُاسخي
واضر و نىث مؿمىٕ لل٣ٟغاء،بلى ظاهب قٗىعَم الضازلي بةوٗضام ؤَمُتهم و زًىٖهم الؿلبي للؿلُت.3
اإلاٗجى الؿُ٨ىلىجي لل٣ٟغً :مشل َظا اإلاٗجى لبٌٗ ٖلماء ألازال ١الظًً ً٣غعون نغاخت ؤن ال٣ٟغاء ال ًم٨جهم الا لىمؤهٟؿهم ،بؿبب جًُٟلهم للخُاة الؿهلت ٖلى الٗمل الجاص و بؾتهخاعَم و ٞكلهم في الخسُُِ إلاىاظهت ألاًام الهٗبت
اإلا٣بلت،و ًغجبِ مٟهىم ال٣ٟغ باإلاٗجى الؿُ٩ىلىجي ٖلى ؤهه ًمشل الىي٘ اإلاخضوي لٗضص مً اإلااقغاث الؿُ٩ىلىظُت٧ ،الخى٧ل
ٖلى هللا،الٗضم ،الخغمان،ال٣ٟغ ال٩اصح ،بؾخد٣ا ١الٗىن ،ال٣ٟغ اإلادخم ؤو اإلاسخاع ،ال٣ضع الكغٍاوي ،بهسٟاى مؿخىي
اإلاِٗكت ،اهدكاع ألامُت٦،ثرة اليؿل ،ال٣ضعٍت و الاؾدؿالم.4
البٗض الثاويُ٢ :اؽ ال٣ٟغ:
خـضصث ( )ORSHANSKYمىدـجى الؼاوٍـت لُ٣اؽ ال٣ٟـغ الٗال٢ـت بحن الضزـل و ألاؾـغة ،و اليؿبت اإلائىٍت اإلاىهغٞت ٖلى
الًغوعٍاث الُىمُت الاػمت لكغائها و طل٦ ٪مُ٣اؽ إلاؿخىي ال٣ٟغ ،خُض ؤوضخذ بإن الىاؽ َم في مؿخىي ال٣ٟغ،
ًى٣هىن %30مً محزاهُت ألاؾغة ٖلى الٛظاء ،و حٗخبر ُ٢اؽ ال٣ٟغٖ ،لى ؤؾاؽ قغاء الاخخُاظاث الٛظاثُت ٦ىُ٣ت يٗ ٠في
َظا اإلاُ٣اؽ،خُض ؤن الاخخُاظاث آلاجُت ال ج٣خهغ ٖلى الٛظاء ٗٞ ،ِ٣ٞلى ؾبُل اإلاشا ٫في ٦ىضا ،خُض جغج ٟ٘مؿخىي
الخُاةً،خم بهٟا ١وؿبت %62مً محزاهُت ألاؾغة ٖلى الٛظاء و اإلالبـ و اإلاإوي.5
ٞخٗخبر الى.م.ؤ مً البلضان ال٣لُت التي جدبجى ما ٌؿمى "زِ ال٣ٟغ الغؾمي" ،بِىما جيخهج بلضان ٦شحرة ،مً بُجها بغٍُاهُا،
ؾبال ؤزغي لخٟؿحر مٗجى ال٣ٟغ و حٗغٍ ٠الٟئاث الاظخماُٖت التي جىاظهه ،و حٗخمض َظٍ البلضان ٖلى ماقغاث بخهاثُت

 1قًنة امساعيل ،التصورات االجتماعية و معاناة الفئات الدنيا ،مرجع سابق ،ص .194

 2عبد الباسط عبد ادلعطي ،توزيع الفقر في القرية المصرية ،دار الثقافة ااديدة ،القاىرة ،1979 ،ص .20

 3عبد اهلل عبد اخلالق ،التبعية و التبعية السياسية ،ادلؤسسة ااامعية للدراسات ك النشر ك التوزيع ،بًنكت ،لبناف ،1986 ،ص .40

 4كرسلي بيرت ،العوالم الثالثة :الثقافة و التنمية العالمية  ،ترمجة :صالح الدين زلمد سعد اهلل ،دار الشؤكف الثقافية العامة ،بغداد ،العراؽ ،1987 ،ص
.60
 5بييت آؿ كوؾ ،فهم الفقر ،ترمجة علي الدجوم ،ادلكتبة األكادشنية للنشر ،بًنكت ،لبناف ،2000 ،ص .38
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مشل ج٣ضًم اإلاىا ٘ٞو اإلاؿاٖضاث ،لخدضًض مؿخىٍاث ال٣ٟغ ،و ٢ض صعظذ الضعاؾاث اإلاسخلٟت ٖلى بصزا ٫الٟئاث طاث الض زل
اإلاخضوي ؤو الظي ً٣ل ًٖ اإلاىا ٘ٞالًغوعٍت اإلاُلىبت في صاثغة ال٣ٟغ.
و حكحر اإلاىا ٘ٞالخ٨مُلُت َظٍ الى الضٗٞاث الى٣ضًت التي ه٣ىم إلاً ال ًخم٨ىىن مً بلى ٙمؿخىي الٟ٨ا ٝبما لضحهم مً صزل،
ؤما الظًً ًتراوح صزلهم مً %100و %140مً مؿخىي اإلاىا ٘ٞالخ٨مُلُتٞ ،ةجهم ٌُٗخبرون "ٖلى َامل ال٣ٟغ" ،و ٢ض
ؤؾدبضلذ اإلاىا ٘ٞالخ٨مُلُت في بٌٗ البلضان مازغا بضٖم الضزل ،و ؤنبذ ُ٢اؽ ال٣ٟغ ًغج٨ؼ ٖلى ٖضص ألاؾغ التي حِٗل
ٖلى مؿخىي مٗض ٫الضزل اإلاُلىب ؤو صوهه.1
و ًغي ال٨شحر مً الضاعؾحن ؤن الُ٣اؽ اإلاىيىعي لل٣ٟغ ًٖ َغٍ ٤مؿخىي الضزل ال ٌُٗي نىعة واُٗ٢ت و خُ٣ُ٣ت ًٖ
مؿخىي الخغمان الظي حِٗكه ألاؾغ طاث اإلاضازُل اإلاخضهُت،و ٌٗخ٣ض واخض مً ؤبغػ مٗاعضخي الُ٣اسخي اإلاىيىعي ؤن
بخهاثُاث الضزل ًيبػي ؤن حٗؼػَا الاهُباٖاث الظاجُت لل٣ٟغاء و ؤؾالُب ٞهمهم لخالتهم الاظخماُٖت ،و ؤظغي َاالء بدىزا
و اؾخُالٖاث مُضاهُت مباقغة و جًُٟلُت ًٖ ؤخىا ٫الىاؽ مً هاخُت ؤؾلىب الخُاة ،و ؤويإ اإلاِٗكت و الٗاصاث
الٛظاثُت و الٗمل و ألاوكُت اإلاضهُت ،و ؤوضخذ َظٍ الضعاؾاث ،ؤن زمت ٞجىة واؾٗت ملمىؾت بحن جهىع ألاؾغ إلخخُاظاتها
ألاؾاؾُت مً ظهت،و ٢ضعتها ٖلى جلبُت َظٍ الخاظُاث مً ظهت ؤزغي اؾخسضام َاالء الباخشىن مهُلر "الخغمان
الاحخماعي اإلاخٗضص الجىاهب" لىن ٠خالت جل ٪ألاؾغ التي حٗخ٣ض ٖضصا مً الخضماث و اإلاغا ٤ٞو ألاوكُت الًغوعٍت،و
اهُال٢ا مً َظٍ البدىر ؤظغٍذ صعاؾاث لل٣ٟغ في بغٍُاهُا جبحن مجها ؤن ما ً٣ضم لل٣ٟغاء مً مٗىهت ً٣ل بما ًؼٍض ٖلى%50
إلاا جدخاظه ألاؾغ مً ألاوكُت الًغوعٍت الُٟ٨لت بخمُ٨جها مً ؾبل الخُاة الالث٣ت في اإلاجخم٘،و ؤْهغن الضعاؾاث ٦ظل٪
جؼاًض ملمىؾا الهدكاع ال٣ٟغ في بغٍُاهُا زال ٫الشماهُيُاث مً ال٣غن اإلااضخي،بط اعجٖ ٟ٘ضص مً ً٨ٟغون بلى زالر ؤو ؤ٦ثر مً
مٟغصاث الاخخُاظاث الغثِؿُت مً 7.5الى 11ملُىن ٞغص ،و مً ٌِٗكىن في ٣ٞغ مض ٘٢و ًٟخ٣غون الى ؾب٘ ؤو ؤ٦ثر مً َظٍ
اإلاٟغصاث مً 2.6بلى 3.5ملُىن شخو،و جبحن صعاؾاث ؤزغي ؤن بلضان الاجداص ألاوعبي جىاظه ؤوياٖا ممازلت.2
حكحر صعاؾاث ٖضًضة بلى ؤن الؿُاؾاث التي ؤهخهجتها الخ٩ىمت في بغٍُاهُا زال ٫الشماهُيُاث و الدؿُٗيُاث ٢ض ؤؾهمذ في
حٗؼٍؼ ال٣ضعة الا٢خهاصًت للٟئاث اإلاغٞهت في اإلاجخم٘ بِىما ؤصث الى جٟا٢م ألاويإ في ؤوؾاٍ الٟئاث اإلاؿخًٟٗت و ؤًٞذ
ؾُاؾاث الخىنهت للهىاٖاث التي ٧اهذ ماممت في الؿاب ٤الى بهخٗاف ألاويإ للمؿدشمغًٍ مً الُب٣خحن الىؾُى و
الٗلُا بِىما ؤؾٟغث ًٖ ز ٌٟؤظىع الٗما ٫الُضوٍحن و ٚحر اإلاهغة و اهخ٣اى ظاهب مً خ٣ى٢هم اإلاىهىم ٖلحها في ٢ىاهحن
الٗمل و الاؾخسضام.
مً هم ال٣ٟغاء؟:
مً اإلاؿخدُل عؾم نىعة جه ٠ال٣ٟغاء هٓغا إلزخال ٝاإلاالمذ و اإلاخٛحراث في وظه ال٣ٟغ في مسخل ٠اإلاجخمٗاث و جباًً
جًاعَـ ال٣ٟغ في اإلاجخم٘ الىاخض ،و جخ ٤ٟؤٚلب الضعاؾاث التي ؤظغٍذ ٖلى اإلاجخمٗاث الهىاُٖت و الىامُت ٖلى ؤن
اإلاؿخًٟٗحن في مجاالث اظخماُٖت مدضصة ً٩ىهىن ٖلى الٗمىم ؤ٦ثر ٖغيت للى٢ىٕ في مهُضة ال٣ٟغ ،و ًىضعط في َظٍ
الٟئاث الٗاَلىن ًٖ الٗمل ؤو مً ال ًخمخٗىن باألمً الىُْٟي في ٖملهم،و اإلاؿىىن،و اإلاغضخى ،و العجؼة ،و ألاَٟا ،٫و
اليؿاء،و ؤًٖاء ألاؾغ ال٨بحرة ؤو التي ٌُٗلها واخض مً الىالضًً ،و ؤٞغاص ألا٢لُاث الازيُت في اإلاجخم٘ ،و ٢ض ج٩ىن آزاع ال٣ٟغ
مخ٣اعبت ٖلى َظٍ الٟئاث في ؤ٦ثر اإلاجخمٗاث في الٗالم ٚحر ؤن الجماٖاث الازيُت و ألا٢لُاث هي ألا٦ثر جًغعا في بغٍُاهُا و
 1الفارس عبد الرزاؽ ،مرجع سابق ،ص .116
 2أنتوين جيدنز ،مرجع سابق ،ص-ص .378 – 377
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الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،و حكحر الضعاؾاث التي ؤظغٍذ في بغٍُاهُا زال ٫الٗ٣ض ألازحر الى اعجٟإ وؿبت الاؾغ البا٦ؿخاهُت
و البنٚاللُت في ٞئت ال٣ٟغاء ،ؤما في الىالًاث اإلاخدضة ،بط ؤن %26مً ألامغٍُ٨حن الؿىص و %26مً طوي ألانى ٫الاؾباهُت
ٌٗاهىن ال٣ٟغ.1
اإلابدث الثاوي :الىٓغٍاث اإلاٟؿغة لٓاهغة ال٣ٟغ:
ًم ً٨ج٣ؿُم الخٟؿحراث اإلاسخلٟت لل٣ٟغ بهىعة ٖامت في مجمىٖخحن مً الىٓغٍاث :جغي ؤوالَما ؤن ألاٞغاص ال٣ٟغاء َم
اإلاؿاولىن ًٖ ٣ٞغَم بالضعظت ألاولى ،بِىما حٗخ٣ض اإلاجمىٖت ألاؤزغي ؤن ال٣ىي الهُ٩لُت و الٗىامل البيُىٍت في اإلاجخم٘ هي
التي جيخج ال٣ٟغ و حُٗض اهخاظه ،و جىنَ ٠اجان اإلا٣اعبخان ٖاصة بم٣ىلخحن قاجٗخحن"لىم الطخُت" و "لىم الىٓام".
البٗض الاو :٫الىٓغٍاث ال٨الؾُُ٨ت:
 ٞهىا ٥جاعٍش َىٍل للمىا ٠٢التي حٗخبر ال٣ٟغاء مؿاولحن ٖما َم ُٞه مً اؾخًٗا،ٝو ٢ض قإ في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ"صوع ال٣ٟغاء" التي ٧ان الضاٖىن الى اوكائها ٌٗخ٣ضون ؤن ؤنى ٫ال٣ٟغ حٗىص بلى واخضة ؤو ؤ٦ثر مً الخها ٫و الخهاثو في
شخهُت الٟغص ال٣ٟحر هٟؿهٞ ،ال٣ٟحر في َظٍ الخالت َى الصخو الظي ٌٗاوي العجؼ ،بما بؿبب الاٞخ٣اع بلى اإلاهاعاث،ؤو
لًٗ ٠ظؿماوي ؤو ؤزالقي ُٞه ،ؤو لهبىٍ َمخه ؤو لخضوي ٢ضعاجه،مما ال ٌؿاٖضٍ ٖلى جد ٤ُ٣الىجاح في اإلاجخم٘ ،و ٦إن
الىي٘ الاظخماعي للٟغص ٌٗخبر مغآة إلاا ًخمخ٘ به مً مىاَب و ٟ٦اءاث و إلاا ً٣ىم به مً ظهض ،و ؾغي آهظا ٥الاٖخ٣اص بإهه ال
ًد ٤٣الىجاح الا مً ٌؿخد٣ه ،و ؤن الٟكل َى ههِب الٗاظؼًٍ،و ؤن وظىص الغابدحن و الخاؾغًٍ َى مً خ٣اث ٤الخُاة
الشابشت.2
و اهخٗكذ مشل َظٍ آلاعاء مىظ ؤواثل الؿبُٗيُاث و َُلت الشماهُيُاث مً ال٣غن اإلااضخي ٖىضما بضؤ الخإُ٦ض الؿُاسخي ٖلى
عوح اإلاباصعة و ٖلى جدمُل ألاٞغاص اإلاؿاولُت ًٖ ؤوياٖهم ،و في هُا ١طل٧ ٪له َغح ؤخض ،اإلاىٓغًٍ  LEWISعؤًه في وظىص
ز٣اٞت ال٣ٟغ في ؤوؾاٍ ٦شحر مً الىاؽ ،و٣ٞا لهظا الغؤيٞ ،ةن ال٣ٟغ لِـ هدُجت لىىاحي ال٣هىع و العجؼ الٟغصًت،بل َى
مدهلت لبِئت بظخماُٖت ز٣اُٞت واؾٗت ججغي ٞحها الخيكئت الاظخماُٖت لؤلَٟا ،٫و جيخ٣ل ز٣اٞت ال٣ٟغ ٖبر ألاظُا،٫ألن
ألاَٟاً ٫ضع٧ىن في ؾً مب٨غة ؤن ال مٗجى للُمىح ؤو الخُل٘ الى خُاة ؤًٞل ،و ٌؿخًُٗىن ًٖ طل ٪باالؾدؿالم و الخى٧ل و
الغضخى بإويإ ال٣ٟغ و ال ِّٗ َحىػ.
و ٖلُه ًهب ظىَغ الىٓغٍت ٖ، LEWISلى ٨ٞغة ؤؾاؾُت ماصاَا ؤن ال٣ٟغ ًسل ٤ز٣اٞت زانت به طاث ٖىانغ مكتر٦ت بحن
ال٣ٟغاء ؤًىما وظضوا ،و مً ؾماث َظٍ الش٣اٞت ؤجها جسل ٤هٟؿها بىٟؿها ،ؤي ؤن زهاثهها جيخ٣ل مً ظُل الى الجُل الخالي،
ُ
و هي جمشل ؤؾلىبا مؿخ٣ال في الخُاة طاث زهاثو مكتر٦ت ههاصٞها ؤًىما وظضث ،و ل٨جها جمشل في هٟـ الى٢ذ ز٣اٞت
ٞغُٖت صازل ؤلاَاع الش٣افي ال٨بحر الظي جىظض ُٞه ؤًىما ٧اهذ.3
و جىاو ٫ؤَغوخت "ز٣اٞت ال٣ٟغ" و جىؾ٘ ٞحها ٖالم الاظخمإ ألامغٍ٩ي  MURRYو َى ٌٗخ٣ض ؤن زمت هىٖحن مً ال٣ٟغاء،
ٞهىاٞ ٥ئت ال ًضلها في ٣ٞغَا مشل ألاعامل و ألاًخام و العجؼةَ ،ىاَ ٥اثٟت ؤزغي جيخمي بلى "ز٣اٞت الاج٩ا ٫و الخبُٗت" التي

 1أنتوين جيدنز ،مرجع سابق ،ص-ص .383 – 382
 2أنتوين جيدنز ،مرجع سابق  ،ص .384

 3زلمد ااوىرم ،ك علياء شكرم ،علم االجتماع الريفي و الحضري ،دار ادلعارؼ ،القاىرة ،1986 ،ص-ص .478 – 47
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ٌٗخمض ؤٞغاصَا اٖخماصا قبه ٦لي ٖلى ما ج٣ضمه الخ٩ىمت مً مٗىهاث و مؿاٖضاث،و َم ٌٗؼٞىن بالخالي ًٖ صزى ٫ؾى١
الٗمل،و بدؿب َظا الغؤيٞ،ةن صولت الغٞاٍ ٢ض زل٣ذ ز٣اٞت ٞغُٖت ج٣ىى الُمىح الٟغصي و الغٚبت في الخىمُت الظاجُت.1
بن الغٞاٍ ٢ض حؿبب في جأ٧ل الخىاٞؼ لضي الىاؽ لال٢باٖ ٫لى الٗمل،و بضال مً ؤن ًىٓغوا الى ألامام و ٌؿدكغٞىا
للمؿخ٣بل ،بؾخ٩ان َاالء و ؤنبدىا ٌؿخمغئون ما ًهلهم مً ُٖاًا و نض٢اث،مشل َظٍ الىٓغٍاث و آلاعاء ججض ؤنضاٖا
لها لضي ُ٢إ ليؿبت ملمىؾت مً الىاؽ في اإلاجخمٗاث الٛغبُت الهىاُٖت ممً ًغون ؤن صولت الغٞاٍ التي ج٣ضم اإلاٗىهاث و
الخضماث الاظخماُٖت للمىاَىحن ٚحر الٗاملحن و ٚحر اإلاؿخد٣حن ٢ض ؤؾهمذ في زى ٤الخىاٞؼ لضي ُ٢إ متزاًض مً الىاؽ
للٗمل و اليكاٍ الاهخاجي اإلاشمغٚ ،حر ؤن ٦شحرا مً الى٣اص ًىاظهىن مشل َظٍ الخىظهاث باإلقاعة الى ؤن وؿبت ٦بحرة ٢ض جهل
الى عب٘ ال٣ٟغاء في بغٍُاهُا مشالَ،م مً الٗاملحن الىاقُحن في ؾى ١الٗمل ،باالياٞت الى ؤن َاالء ال٣ٟغاء َم مً ألاَٟا٫
الظًً لم ًبلٛىا الغابٗت ٖكغة مً الٗمغ ؤو مً اإلاغضخى ؤو العجؼة ؤو مً اإلاؿىحن الظًً ججاوػوا الخامؿت و الؿخحن.2
 ؤما الىٓغٍت الشاهُت لخٟؿحر ال٣ٟغٞ ،خا٦ض ٖلى الٗملُاث الاظخماُٖت الٗغًٍت التي جيخج ال٣ٟغ و ًخٗظع ٖلى ألاٞغاصججاوػَا ؤو الخٛلب ٖلحها.
و جغي َظٍ الىٓغٍت ؤن ٢ىي َُ٩لُت ٢اثمت في بِئت اإلاجخم٘ مشل الُب٣ت و الجىىؾت و الازيُت و اإلاجزلت اإلاهىُت و الخدهُل
الٗالمي و ما الى طل ،٪هي التي حك٩ل ؤؾلىب جىػَ٘ اإلاىاعص ،و ًمُل اإلاىٓغون في َظا الاججاٍ الى الخإُ٦ض ٖلى ؤن َبىٍ الهمت
و ُٚاب الخىاٞؼ و بوٗضام الُمىح بحن ال٣ٟغاء لِؿذ ؾببا في قُىٕ "ز٣اٞت الخبُٗت" بل هي في وا ٘٢ألامغ" ،مدهلت هدُجت"
للُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلى ؤوياٖهم ،و ًمطخي َاالء اإلاىٓغون الى ال٣ى ٫بن جس ٠ُٟال٣ٟغ ال ٌٗخمض ٖلى حُٛحر جىظهاث الىاؽ و
هٓغتهم الى الخُاة بل ٖلى وي٘ الؿُاؾاث الهاصٞت الى جىػَ٘ الضزل و اإلاىاعص بهىعة ؤ٦ثر بههاٞا في اإلاجخم٘ ،و ًًُ٠
َاالء ؤن مً بحن الؿُاؾاث الانالخُت اإلاُلىبت هي الاظغاءاث الٗملُت لضٖم عٖاًت الُٟل ،و يمان الخض ألاصوى مً ألاظىع،
و جإمحن مؿخىٍاث صزل مًمىهت للٗاثالث.
و مً بحن الىٓغٍاث التي جا٦ض ٖلى الٗملُاث الاظخماُٖت الٗغًٍت هجض هٓغٍت ( )KARL MARXفي ٦خابه اإلاىؾىم (عؤؽ
اإلاا )٫ه٣ض الا٢خهاص الؿُاسخيٖ ،لى هٓغٍت اإلايكاع ( )THOMAS MOREفي ٦خابه ( )UTOPIEالظي ون ٠ويُٗت الباجؿحن
الظًً جهُبهم ال٣ىاهحن الىخكُت مً ّ
ظغاء الدكغَ٘ الضمىي الؿٟاح ،يض الظًً هؼٖذ ملُ٨تهم ابخضاءا مً جهاًت ال٣غن
الخامـ ٖكغٞ ،إنبدىا ٣ٞغاء و ضخاًا لل٣ىاهحن الخٗؿُٟت في خ٣هم ٣ُٞى ": )THOMAS MORE( ٫وَ٨ظا ًدضر ؤن
شخها جهما ظكٗا ال ٌكب٘ ،و ه٨بت خُ٣ُ٣ت ًهاب بها الىًٌَ ،ؿخُُ٘ الاؾدُالء ٖلى آال ٝاله٨خاعاث مً ألاعاضخي و طل٪
بةخاَتها باألوجاص و الؿُاظاث ،ؤو بخ٨ضًغ مال٦ها بإٖما ٫الجىع و البػي مما ًغٚمهم ٖلى بُ٘ ظمُ٘ ما ًمل٩ىن،و َم مجبرون
بهظٍ الُُٟ٨ت ؤو جلَ ،٪ىٖا ؤم باال٦غاٍٖ ،لى الٟغاع ظمُٗا ،ال٣ٟغاء مجهم ،و بؿُاء ال٣لىب ،الغظا ٫و اليؿاء ،و ألاػواط ،و
ألاًخام ،و ألاعامل ،و ألامهاث م٘ عياجٗهم و ٧ل ما ًمل ،ً٨ؤن ألولئ٢ ٪لُال مً اإلاىاعصٚ .حر ؤن ٖضصَم ٦بحر ،طل ٪ألن الؼعاٖت
جدخاط بلى ٦شحر مً ألاًضي الٗاملتٞ ،إ٢ىً ٫جب ٖلحهم ؤن ّ
ًجغوا زُاَم بُٗضا ًٖ مىاػلهم ال٣ضًمت ،صون ؤن ًجضوا مىيٗا

 1أنتوين جيدنز ،مرجع سابق ،ص .384
 2نفس ادلرجع ،ص .385
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للغاخت،و في ْغو ٝؤزغي٧،ان ًم ً٨ؤن ٌؿاٖضَم ٖلى بُ٘ ؤزاثهم و ؤصواتهم اإلاجزلُت ،مهما ٧اهذ ؤزماجها ػَُضة ،و ل٨جهم
ٖىضما ًُغخىن بٛخت في الخالءًًُ،غون بلى بُٗها بإزمان جاٞهت.1
ًجضع بىا ؤن ال هبجي الدجج التي حؿى٢ها ؤي ما َاجحن اإلا٣اعبخحن ،ؤي الاججاٍ الظي ًمُل الى ٞغصهت ال٣ٟغ و بل٣اء اللىم ُٞه ٖلى
ألاٞغاص لؿبب ؤو آلزغ،و الاججاٍ الشاوي الظي ًغص ال٣ٟغ الى ٖىامل بيُىٍت عاسخت في الىي٘ الاظخماعي الٗامٚ ،حر ؤن ٖلُىا في
ظمُ٘ ألاخىا ٫ؤن هخداشخى الىٓغ الى ؤٞغاص اإلاجخم٘ بةٖخباعَم ؤشخانا ؾلبُحن ٢اوٗحن ً٣بلىن ألاويإ الاظخماُٖت التي
ًجضون ؤهٟؿهم ٞحها.
البٗض الثاوي  :الىٓغٍاث اإلاٗانغة:
 - 1جمثالث ال٣ٟغاء لث٣اٞت ال٣ٟغ:
ً٩اص ًتر٦ؼ مٗٓم الجض ٫الضاثغ في الىٓغٍت الخهغٍت اإلاٗانغة خى ٫وا ٘٢الٟئاث الخًغٍت الضهُا التي حكٛل مؿاخاث و
مىاَ ٤واؾٗت يمً الخغٍُت الُبُ٣ت إلاضن البلضان الىامُت اإلاٗانغة ،و جسً٘ لٗال٢ت "الؿُُغة  -الخبُٗت" ٚحر اإلاخ٩اٞئت،
و جخٗغى لكتى نىع اإلادانغة و التهمِل،و ٢ض ٧اهذ ألاهثروبىلىظُا الاظخماُٖت ؾبا٢ت الى حصخُو الىا ٘٢الٟٗلي لل٣ٟغاء
في البلضان الىامُت ،لِـ  ِ٣ٞمً زال ٫صعاؾت اإلاجخمٗاث الٟالخُت ،و ل ً٨ؤًًا مً زال ٫جغ٦حز ظضًض ٖلى الٗال٢اث
الاظخماُٖت في اإلاجاوعاث الخًغٍت  Neigh boor hoodاإلاىسًٟت الضزل ،و في بَاع َظٍ اإلاداوالث جبرػ ٦خاباث ،Hellwan
 ،Mayer ،Turner ،Mangin ،Lewisالتي جا٦ض في مجملها ٖلى مدضوصًت و يُ ٤هُا ١الضعاؾاث الخًغٍت اإلاب٨غة التي
جىاولذ ْاَغة ال٣ٟغ الخًغي،و لظا ٌؿهل الخضًض ًٖ مدخىي َظٍ الضعاؾاث التي ًضوع في ٖمىمه خى ٫قب٨ت الٗال٢اث
الاظخماُٖت التي جغبِ ٣ٞغاء الخًغ و بؾدُٗاب اإلاهاظغًٍ الغٍُٟحن في البِئت الخًغٍت،و الاٖخماص ٖلى الىٟـ في جىٞحر
الاؾ٩ان ٚحر اإلاسُِ.2
و مً هاخُت ؤزغي ٌكحر  Gerryالى اهدُاػ ألاهثروبىلىظُت هدى صعاؾت الش٣اٞاث ٚحر الٛغبُت و الُ٣م الخ٣لُضًت و جغ٦حزَا ٖلى
ٖال٢اث الجماٖاث الهٛحرة و الٗىانغ و اإلا٩ىهاث اإلادلُت ،و ل٣ض ؤوضر  Gerryبٗض طلٞ ٪كل َظٍ الضعاؾاث في عبِ
مكا٧ل ال٣ٟغ اإلادضوصة (اهدال ٫بىاء ألاؾغة ،الُ٣م ألازالُ٢ت ،البُالت ،اإلاغى ،الا٢تراى...بلخ) ،بالٓىاَغ ال٩لُت الىاؾٗت
الاهدكاع ،زهىنا جل ٪اإلاغجبُت باإلاكا٧ل الا٢خهاصًت للٗمالت و الترا٦م ،و مً زمت ًبضو ًء
ظلُا ؤن ججؿض الاعجباٍ الىا٢عي
إلآاَغ ال٣ٟغ الىاظمت ًٖ مكا٧ل الٗمالت و مٓاَغ الٗمالت اإلاغجبُت بمكا٧ل ال٣ٟغ ٣ٞ ،ض جم مً زال ٫الاهخ٣ا ٫الخضعٍجي
 ِ٣ٞمً مؿخىي الضعاؾاث اإلاُ٨غوؾ٩ىبُت أل٧ىار مضن ؤمغٍ٩ا الالجُيُت الى مؿخىي الخدلُالث اإلاا٦غوؾ٩ىبُت للهامكُت ،و
ل٩ي ًضٖ Gerry ٫لى طل ٪ؤوي٘ ٖلى ما خ٣٣ه الباخشىن ألاواثل ؤمشاٌ Both – Marx – Moyhew ٫كبه ما خ٣٣خه مضعؾت
الهامكُتٞ ،األولىن خللىا ْاَغة ال٣ٟغ في هُا ١البرولُخاعٍا ألاوعبُت التي ٧اهذ في َىع الدك٩ل زال ٫ال٣غن اإلااضخي ،في خحن
خىلذ الشاهُت اَخماماث ٖلم الاظخمإ اإلاٗانغ مً الخىاو ٫الًُ ٤و البدض اإلاُ٨غو -بمبرً٣ي لٓاَغة ال٣ٟغ الى جىاولها مً
مىٓىع قمىلي لالظابت ٖلى مكا٧ل الجماَحر ال٣ٟحرة.3
 1كارؿ ماركس ،رأس المال :نقد االقتصاد السياسي  ،ترمجة زلمد عتياين ،مكتبة ادلعارؼ للنشر ك التوزيع ،بًنكت ،لبناف ،1978 ،ص -ص – 1089
.1090

 2قًنة امساعيل ك آخركف ،التصورات االجتماعية و معاناة الفئات الدنيا،مرجع سابق ،ص .187
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و بهظا الخهىم حكحر ال٨شحر مً الضعاؾاث الخضًشت الى ْهىع بضاثل هٓغٍت ظضًضة جغج٨ؼ ٖلى جىؾ٘ الٗمالت ،بٖاصة جىػَ٘
الضزل و الثروة ،بحؿإ هُا ١اإلاكاع٦ت و الاٖخماص ٖلى الىٟـ و الً٣اء ٖلى ال٣ٟغ في ؾُا ١الخدًغ الؿغَ٘ الظي حٗغٞه
ؤٚلبُت البالص الىامُت ،و لى ؤعصها الخإعٍش الض ٤ُ٢لهظٍ البضاثل،ل٣لىا ؤن الخىاع ألا٧اصًمي ٢ض بػصاص خىلها ابخضاءا مً ؾىت
،1971خُىما ابخ٨غ  Keirt HARTمٟهىما ظضًضا ظظب بَخمام الضاعؾحن ؤ٦ثر مً ؾىاٍ ،و ٧ان له جإزحر اوكاجي،بط ؤ٢ضم ؤمال
ظضًضا لى٧االث صولُت جهاعٕ صون هجاح لخىمُت الٗالم الشالض ،و ًغجبِ ألامل بة٦دكا ٝالىػن الخ٣ُ٣ي ألوكُت ظضًضة جىلض
صزال ٌؿاٖض ال٣ٟحر ٖلى الِٗل صون ؤي تهضًض للٛجيٖ ،الوة ًٖ ب٢خىاٖها بإن ؤزغ ؾُاؾاث الخىمُت لم ًخم بلى الٟئاث ألا٦ثر
٣ٞغا،ألامغ الظي ًخُلب جدضًض ظماٖت الُ٣إ الخًغي ٚحر الغؾمي ٦جماٖت مؿتهضٞت ،هٓغا إلاا ًد٣٣ه َظا ؤلاظغاء مً
جدىالث ٦بحرة في الخُاة الخًغٍت ٦ترُ٢ت الٗمالت ،جُىٍغ الاهخاط ،لخد ٤ُ٣هىٕ مً اإلاؿاواة و الخىػَ٘ اإلاالثم للمىاعص.1
 - 2الغئي اإلاخٗضصة لٓاهغة ال٣ٟغ الخًغي:
ؤنبذ التر٦حز ٖلى الىٓام ال٨لي ج٣لُضا قاجٗا في الضعاؾاث الخًغٍت٦،ما ؤنبذ جىاو ٫اإلاىاَ ٤الخًغٍت ًخم في ؾُا١
الٗال٢اث م٘ اإلاىاَ ٤الغٍُٟت و ألاهٓمت الا٢خهاصًت الىَىُت و الضولُت،و عٚم ؤن إلاضن البالص الىامُت زهاثو ممحزة جإزظ
بَخماما زانا،بال ؤن َظٍ اإلاضن ال جىظض في ٖؼلت ًٖ بُ٣ت الىٓام بل جغجبِ به في ٖال٢اث ٚحر مخ٩اٞئت.
و اإلاالخٔ ؤن ٦شحرا مً الضعاؾاث التي ٖالجذ مىيىٕ ال٣ٟغ ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي (ً ٠ُ٦خهغ ٝال٣ٟغاء لِؿخمغوا ٖلى
ُ٢ض الخُاة؟)،لم تهمل هي ألازغي صوع الٗملُاث التي جدضر ٖلى اإلاؿخىي الىَجي و الٗالمي!ٖلى بٖخباع ؤن َظٍ الٗملُاث
حك٩ل اإلادضصاث ألاؾاؾُت لل٣ٟغ في البلضان الىامُت التي َب٣ذ في مجملها ؾُاؾاث جىمىٍت جغ٦ؼ ٖلى مؿإلت الخدى ٫هدى
ج٣لُض اإلاؿتهل ٪في مجخم٘ الغٞاَُت،و ل٣ض جغجب ًٖ َظا الخىظه الٗضًض مً اإلاك٨الث اإلاغجبُت بالبُالت ،الٗمالت الىا٢هت و
ال٣ٟغ٦،ما حٛحرث الىماطط الىٓغٍت التي خاولذ جٟؿحر َظٍ الٗملُاث و هخاثجها باليؿبت لخدًغ البلضان الىامُت حٛحرا ٦بحرا
زال ٫الٗكغٍخحن اإلاايِخحن.
و في خضوص َظا الخهىع الٗام لل٣ٟغ ًم٨ىىا يبِ و بل٣اء هٓغة ٖلى الجهىص الىٓغٍت التي ُبظلذ إل٦دكا ٝظىاهبه و ؤبٗاصٍ،
و بغٚم جىىٕ و حٗضص بؾهاماث الباخشحن،بال ؤهه مً الِؿحر الخمُحز بحن زمؿت اججاهاث عثِؿُت هي:2
 -1ز٣اٞت ال٣ٟغ.
 -2الهامكُت.
 -3اإلاضازل الغاصً٩الُت.
 -4اإلاضازل الاهثروبىلىظُت.
 -5الُ٣إ الخًغي ٚحر الغؾمي.
ؤ -ز٣اٞت ال٣ٟغ :بن ز٣اٞت ال٣ٟغ لِؿذ مجغص ج ٠ُ٨إلاجمىٖت مً الٓغو ٝاإلاىيىُٖت للمجخم٘ ألاوؾ٘ٞ ...ما بن جٓهغ بلى
الىظىص ختى جمُل بلى بصامت هٟؿها و الاهخ٣ا ٫مً ظُل الى آزغ بؿبب جإزحرَا ٖلى ألاَٟا،٫و م٘ مغوع الى٢ذ ًهبذ ؤَٟا٫

Frank (G),Le développement du sous développement,(éd) MASPERO,paris,France,1972,p-p 76-77.
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ألا٧ىار البالٛحن مً الٗمغ الؿاصؾت ؤو الؿابٗت مؿخىٖبحن للُ٣م و اإلاىا ٠٢ألاؾاؾُت لش٣اٞتهم الٟغُٖت و ٚحر مدًغًٍ
هٟؿُا لئلؾخٟاصة ٧لُت مً الٓغو ٝاإلاخٛحرة ؤو الٟغم التي جخاح لهم في خُاتهم.1
ب -الهامكُت :ج٨ك ٠الىٓغة اإلاض٣٢ت في زغار الضعاؾاث الخًغٍت ًٖ وظىص بَخمام مٗحن بضعاؾت الهامكُت ٓ٦اَغة
ملمىؾت و وا ٘٢بظخماعي و ب٢خهاصي و ؾُاسخي جاعٍذي ،و ٌٗ٨ـ َظا الاَخمام مسخل ٠اإلاداوالث التي بظلذ لٟهم ٖملُاث
الخىمُت ٚحر اإلاخ٩اٞئت و الخبُٗت،و ل٣ض ٢ضم ٦خاب ؤمغٍ٩ا الالجُيُت مداوالث في َظا الاججاٍ ،م٨ىذ بٌٗ الباخشحن مً
البلضان الىامُت بٗض طل ٪مً جُىٍغ مٟهىم الهامكُت الظي جمدىع خى ٫مداولت ج٣ضًم بظابت واضخت ٖلى زالزت ؤؾئلت
ظاءث ٦غص ٗٞل لالهدكاع الىاؾ٘ الىُا ١لهىاٖت مٟهىم قمل ٧ل ال٣ٟغاء (الش٣اٞت الٟغُٖت لل٣ٟغ  )Lewisمً هاخُت،
٦خٗبحر ملُ ٠لٓاَغة ال٣ٟغ و ال٣ٟغاء مً هاخُت ؤزغي ،و َظٍ ألاؾئلت هي:
ؤَ -ل جغجبِ الهامكُت ب٣ٟغاء ؤ٧ىار اإلاضن؟
بَ -ل ٌٗ٨ؿىن في جهغٞاتهم زهاثو الش٣اٞت الٟغُٖت لل٣ٟغ؟
طَ -ل ٌك٩لىن َب٣ت بظخماُٖت؟
و ل٩ي ًجُب ؤصخاب َظا الاججاٍ ٖلى َظٍ ألاؾئلت طَبىا الى ؤن صعاؾت الهامكُت ًجب ؤن جإزظ في بٖخباعَا الٗال٢ت بحن
الهامكُت و الىٓام الاظخماعي ال٣اثم الخاب٘ لضو ٫اإلاغ٦ؼ ،و َىا هجض َظا الاججاٍ ًخسظ مً اإلاًمىن اإلاُٗى للهامكُت
والخىظُه الىٓغي هُ٣ت بضاًت ًداو ٫بٗضَا ال٨ك ًٖ ٠ججؿضاتها.2
"ٞالهامكُت بطن هي خالت مً الا٢هاء و الابٗاص بمٗجى ؤن ظماَحر الؿ٩ان في البلضان الىامُت
جهبذ جضعٍجُا مبٗضة ًٖ ٞغم جد ٤ُ٣صزل مالثم ،ؾ ً٨مىاؾب...بلخ ،و َ٨ظا ًبضو واضخا ؤن الهامكُت جغجبِ باألٚلبُت
مً الؿ٩ان الظًً ٌِٗكىن ٖلى َامل الخُاة الا٢خهاصًت و الش٣اُٞت و الؿُاؾُت و ال حؿخُٟض مً الخىمُت ؾىاءا مً
الىاخُت اإلااصًت ؤو اإلاٗىىٍت.3
ج -اإلاضازل الغاصً٩الُت :جمخاػ ألاصبُاث اإلااع٦ؿُت التي جدىاوً٢ ٫اًا الخىمُت و الخسل ٠بالخٗضصًت ،و ب ٌٛالىٓغ ًٖ
بزخالٞها في مٗالجت َظٍ الً٣اًا ،بال ؤن ألاصبُاث الجضًضة جغ٦ؼ بك٩ل ؤؾاسخي ٖلى الضوع اإلاهم لئلؾخٛال ٫الُب٣ي صازل
الضو ٫اإلاخسلٟت و جإزحرٍ الخاؾم في زل ٤الخسل ٠و الخٟاوجاث الُبُ٣ت الهاعزت التي جخجؿض في ْاَغة ال٣ٟغ و ألاخُاء
اإلاخسلٟت ال٣ٟحرة و الٓلم الاظخماعي بكتى نىعٍ.4
و بطا ٧اهذ اإلاٗالجت ألا٦ثر ظضًت خى ٫ال٣ٟغاء الخًغٍحن هي حصخُو ماع٦ـ لهم لجؼء مً الجِل الاخخُاَيٞ.5ةن Lioyd
ًا٦ض ؤن ؤٚلبُت ألا٧اصًمُحن الظًً ٖملىا م٘ الٟئاث الضهُا ٖلى ؤ٧ىار اإلاضن ٢ض ً٩ىهىا عاصً٩الُحن ؾُاؾُا ل٨جهم ال ٌكٗغون
بإن َىا ٥بَاعا جهىعٍا ماع٦ؿُا مىاؾبا لٗغى مُُٗاتهم،و مً زم لِـ َىا ٥مضزل ماع٦سخي واضر لضعاؾت مضن ألا٧ىار،
1

Lioyd (P),Slums of hops?,Shanty town of the third world,Middlesex(eds),Panguin books,London,England,1979,p
58.

 2عبد الباسط عبد ادلعطي ،مرجع سابق ،ص .18
 3عبد الباسط عبد ادلعطي ،مرجع سابق ،ص .19
 4عبد اخلالق عبد اهلل ،مرجع سابق ،ص .35

 5ادلوسوم رليد ضياء ،العولمة و اقتصاد السوق الحرة ،O.P.U،اازائر ،2004 ،ص .56
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زانت و ؤن اإلااع٦ؿُحن اإلاهخمحن بالٗالم الشالض ًمُلىن هدى اإلاضازل البىاثُت لخىيُذ الخىاً٢اث اإلاىعوزت في الىٓام
الغؤؾمالي الٗالميٞ ،إههاع هٓغٍت الخبُٗت ًٟؿغون بؾخمغاع ٣ٞغ البلضان الىامُت و جسلٟها في يىء الخىؾ٘ و الجهب
الاؾخٗماعي و الهُمىت الامبرًالُت اإلاٗانغة في خحن ًا٦ض ؤههاع مضعؾت همِ الاهخاط بإن الٗىامل الضازلُت جتر٦ؼ ٖلى الهُمىت
الؿُاؾُت و الٗؿ٨غٍت و الا٢خهاصًت و الش٣اُٞت التي جماعؾها الضو ٫الغؤؾمالُت ٖلى الضو ٫الىامُت ،و عٚم حٗضص اإلاضزل
الغاصً٩الي اإلااع٦سخيٞ ،ةن اإلااع٦ؿُت جٓل حك٩ل اإلاٟخاح الخ٣ُ٣ي لٟهم الخُىعاث التي َغؤث ٖلى مسخل ٠الدكُ٨الث٦،ما
حؿاٖض ٖلى الدصخُو الخي لخضازل و جٟاٖل ؤهماٍ الاهخاط ،و ٞهم ألاويإ الىاُٗ٢ت ل٣ٟغاء اإلاضن الظًً ًسًٗىن
إلاُ٩اهحزماث ال٣هغ و الاؾخٛال ٫التي جىُىي ٖلحها ألابيُت الاظخماُٖت.1
ص -اإلاضازل ألاهثروبىلىحُت :بَخمذ ألاهثروبىلىظُت بضعاؾت الجماٖاث التي حِٗل في البِئت الخًغٍت لجماٖاث الجحرة
الؿ٨ىُت ( )voisinageو الجماٖاث ؤلازيُت و ظماٖاث الٗمل ،و حٗخبر مك٩لت ال٣ٟغ واخضة مً بحن اإلاك٨الث التي خُٓذ
بةَخمامها ؾىاءا مً هاخُت اليؿ ٤الُ٣مي و ون ٠ؾلى ٥ال٣ٟغاء ؤو مً هاخُت جُُٟ٨هم و ٖال٢تهم بالبىاء الؿىؾُى-
ب٢خهاصي الخًغي ،و الجضًغ باالقاعة ،في َظا الهضص الى ؤن ألاهثروبىلىظُت الخًغٍت ٢ض بجسظث مؿاعاث مخٗضصة هدى
ٞهم الىا ٘٢الخًغيٞ ،إههاع اإلاضزل الخ٣لُضي ًغ٦ؼون ٖلى الهجغة ،الخ ٠ُ٨و صعاؾت الٟالخحن اإلاُ٣محن في اإلاضًىت ،في خحن
ًغ٦ؼ ؤههاع مضزل اإلاك٩لت الغثِؿُت ٖلى ألاخُاء اإلاخسلٟت ،الخضَىع الخًغي ،ألا٢لُاث الٗغُ٢ت ،ؤهماٍ الؿلى٥
الاهدغافي...بلخ ،و مً هاخُت ؤزغيً ،غي ماٍضي اإلاضزل الخدلُلي الخ٣لُضي ؤَمُت للبىاء الاظخماعي و الىٓغٍت ألاهثروبىلىظُت.
و هٓغا ألَمُت اإلاضازل ألاهثروبىلىظُت في بضء الاَخمام بٓاَغة ال٣ٟغ الخًغي و مداولت ٞهمها ٖلى اإلاؿخىٍحن اإلادضوص و
الىاؾ٘٣ٞ ،ض ها٢كذ بٌٗ َغوخاتها في ؤما ً٦مخٟغ٢ت مً َظا الجاهب٦،ما ها٢كذ آعاء  Epstein ، Mitchell gluckmanو
ٚحرَم ،و في زًم َظا الخضًض وكحر الى طل ٪الخدى ٫الظي خضر في مؿخىي اإلاٗالجتٟٞ ،ي الٟترة اإلامخضة بحن الخمؿُيُاث
و جهاًت الؿخِىُاث٧ ،ان ٖلماء الاظخمإ و ألاهثروبىلىظُا ًضعؾىن ٣ٞغاء الخًغ و نٛاع اإلاىخجحن ٦إًٖاء في حكُ٨لت
ب٢خهاصًت خًغٍت ٗٞالت طاث مٛؼي،و ل٣ض ؤَلٖ ٤لى َظٍ الدكُ٨الث ٖضة مؿمُاث ؤَمها :الُ٣إ ٚحر الغؾمي ،الجماَحر
اإلاهمكت ،همِ الاهخاط الهامصخي.2
هـ -الُ٣إ الخًغي ٚحر الغؾمي :حٗض مك٩لت البُالت الخًغٍت واخضة مً ؤبغػ اإلاكا٧ل التي ناخبذ ٖملُت ،الىمى
ُ
الخًغي ٚحر اإلاسُِ و الخهيُ٘ البُيء،و زمت ؤصلت واُٞت جىحي بتزاًض مٗضالتها مً ظهت ،و حٗاْم صوع الُ٣إ ٚحر الغؾمي
في بؾدُٗاب ال٣اصمحن الجضص بلى ؾى ١الٗمل الخًغي مً ظهت ؤزغي ،و ل٣ض حك٩ل َظا الُ٣إ ع٦حزة للخىاع ألا٧اصًمي مً
بضاًت الؿبُٗيُاث ،هٓغا إلؾخسضامه مً َغ ٝالٗضًض مً الباخشحن ٦إصاة هٓغٍت و مىهجُت لٟهم خغ٦ت الىا ٘٢الاظخماعي،و
٢بىله الؿغَ٘ مً َغ ٝبٌٗ ألاهٓمت الؿُاؾُت ،بةٖخباعٍ الىؾُلت الىخُضة الٗملُت لخُبُ ٤بؾتراجُجُت جىمىٍت حٗخمض ٖلى
الٗمل ال٨شُ ،٠و جغقُض الا٢خهاص الهامصخي.3

 1زلمود عبد الفضيل ،التشكيالت االجتماعية و التكوينات الطبقية في الوطن العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بًنكت ،لبناف ،1988 ،ص .50
 2قًنة امساعيل ،التصورات االجتماعية  ،...مرجع سابق ،ص-ص .210 – 209
الحضري ،مرحع سابق ،ص .06
ة
 3قًنة امساعيل ،األنشطة االقتصادية
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 -3هٓغٍت الخل٣ت اإلاٟغٚت لل٣ٟغ)haus singer( :
حكحر الىٓغٍت الى ؤن ؤؾاؽ ال٣ٟغ َى مؿخىي الضزل الٟغصي ٞمً اإلاٗغو ٝفي الضو ٫الىامُت ،بن لل٣ٟغ خل٣ت مٟغٚت ،جبضؤ
مً بهسٟاى مؿخىي الخٛظًت زم بهسٟاى مؿخىي الصخت زم بهسٟاى مؿخىي الاهخاظُت ،و جيخهي بةهسٟاى مؿخىي
الضزل مغة ؤزغي ٞال٨ٟغة التي حٗخمض ٖلحها الخل٣ت اإلاٟغٚت لل٣ٟغ هي ؤن ألاٞغاص مً طوي الضزل اإلاغج( ٟ٘ألاٚىُاء) ًم٨جهم ؤن
ًضزغوا و ٌؿدشمغوا ،بِىما ال ٌؿخُُ٘ ألاٞغاص مً طوي الضزل اإلاىس( ٌٟال٣ٟغاء) ،ؤن ً٣ىمىا بظل ٪اليكاٍ ؾهىلت مً ؤظل
٦ؿغ الخل٣ت اإلاٟغٚت لل٣ٟغ.1بال ؤن الىا ٘٢الا٢خهاصي و الاظخماعي للضو ٫الىامُت ٌكحر ٖلى ؤن َىا ٥خل٣اث مٟغٚت
مخٗضصةٞ ،هىا ٥الخل٣ت اإلاٟغٚت اإلاخٗل٣ت بةهسٟاى مؿخىي الخٗلُم و زم بةهسٟاى مؿخىي اإلاهاعة الٟىُت زم بهسٟاى
مؿخىي الضزل و جيخهي بةهسٟاى مؿخىي الخٗلُم ،و َىا ٥الخل٣ت اإلاٟغٚت اإلاخٗل٣ت باهسٟاى مؿخىي الضزل الخ٣ُ٣ي زم
الخٛظًت و جيخهي بةهسٟاى اإلاؿخىي الهخيٞ ،الٗال٢ت بحن ال٣ٟغ و مؿخىي الاؾدشماع و اإلاخجلُت في َظٍ الىخاثج هي الؿمت
ألاؾاؾُت لىٓغٍت الخل٣ت اإلاٟغٚت ،و هي مً الىٓغٍاث التي طٌ٘ نُتها زال ٫الٗ٣ىص اإلاايُت.
٦ما ًغي ؤًًا ؤههاع َظا الاججاٍ ،ؤن ال٣ٟغ الجماَحريٌٗ ،ض حٗبحرا ًٖ ٖضم اإلاؿاواة الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت التي ؤهخجتها
ْغو ٝجاعٍسُت و مٗانغة ،ؤجاخذ لجماٖاث ؤن حؿخٛل ؤزغي ،و لهظا ع٦ؼ ؤههاع َظا الاججاٍ ٖلى مٟهىم الخاظاث
ألاؾاؾُت بالخاظاث الاظخماُٖت ٞهى مٟهىم ؤ٦ثر ج٣ضما و عُ٢ا ،بط ًغ٦ؼ ٖلى الخاظاث الاظخماُٖت (ألامً الاظخماعي،
الخ ،٠ُ٨بزبار الظاث )...التي حؿاَم في بػالت ال٣ٟغ و الً٣اء ٖلُه.
ٞالك٩ل الثاوي)ً( 2بحن  ٠ُ٦هي ْاَغة ال٣ٟغ ٖلى خؿب هٓغٍت الخل٣ت اإلاٟغٚت:
الفقر و المعدل المنخفض لنمو
الدخل الفردي السنوي
المستوى المنخفض من
االدخارات

معدالت منخفضة في نمو
الدخل

معدالت منخفضة في االستثمار
المادي و البشري

نمو السكان السريع عندما يزداد
الدخل بالسرعة نفسها

 -4الخٟؿحر الغاصً٩الي لٓاهغة ال٣ٟغ :2مً ػٖماء َظا الُغح الىٓغي في جٟؿحر الغاصً٩الي لل٣ٟغ ،هجض ٖالم الاظخمإ
الهىلىضي  ، Willem adrian bongerبط ع٦ؼ في جٟؿحرٍ لٓاَغة ال٣ٟغٖ ،لى ؤؾاؽ ؤهه هدُجت الهغإ الُب٣ي في اإلاجخم٘
الغؤؾماليٞ ،الُب٣ت اإلاهُمىت الغؤؾمالُت جمخل ٪وؾاثل الاهخاط ،و حؿُُغ ٖلحها و بظل ٪حؿخٛل الُب٣ت الٗمالُت الخابٗت ،و
َ٨ظا ٞةن ألامً اإلااصي للٟغص ٌٗخمض بهىعة عثِؿُت ٖلى اهخماثه الُب٣ي و بخٗبحر آزغ ،ؤ٦ثر ججغٍضاٌٗ ،خمض ٖلى ٖال٢خه
بىؾاثل الاهخاطٟٞ ،ي الٗمل ؤو زاعط ؤو٢اث الٗمل ،هجض ؤن خُاة الىاؽ ج٨ؿب همُها هدُجت لهظٍ الٗال٢ت التي جسل ٤ال٨شحر
 1الغدارم عدناف ،قياس مؤشرات ظاىرة الفقر في الوطن العربي ،دار جرير ،الطبعة األكىل ،الكويت ،2010 ،ص-ص .40 – 36
Paugam(S),La disqualificaton Sociale,(ed) P.U.F,Paris,2008,p-p 02 – 03.

206

2

الٗضص ً : 21ىهُى – 2016

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

مً الخٟاوث الاظخماعي،و ال ًم ً٨حُٛحر َظا الىي٘ صون بػالت الترُ٦ب الُب٣ي هٟؿه ،بط ؤن حصخُو ؤوياٖهم الىاُٗ٢ت
وحُٛحرَا ً٨مً في بَاع الهغإ الُب٣ي و بزخال ٝالبىاء الاظخماعي ال٣اثم ٖل جىاً٢اث  ،و لِـ في الخ٨ٟحر ألا٧اصًمي ،و بما
ؤن ال٣ٟغ ٌٗض ْاَغة مغ٦بت جيكإ بؿبب ٖىامل مخٗضصة بظخماُٖت و ز٣اُٞت و ب٢خهاصًت و ؾُاؾُتٞ ،لظل ٪جىاو ٫الباخشىن
مٗالجت ال٣ٟغ خؿب جسههاتهم ،هجض ؤن الضعاؾاث التي جىاولذ ال٣ٟغ بزخلٟذ في جدضًضَا لٗضة ؤؾبابٞ،مجها مً ؤعظٗه
الى ألاٞغاص ؤهٟؿهم و مجهم مً ؤعظٗه بلى مىٓىع بظخماعي بىاجي،خُض ٞؿغ ال٣ٟغ بإهه هدُجت لٗضم الٗضالت الاظخماُٖت.
و ٖلُه ًم ً٨ال٣ى ٫بإن الُغح الغاصً٩الي،مً ؤَم اإلاضازل الىٓغٍت التي جغظ٘ ال٣ٟغ الى اإلاجخم٘ ،مٗىاٍ بعظإ ؤؾباب
ال٣ٟغ الى َبُٗت هىٕ مً ألاوؿا ١الاظخماُٖت (الغؤؾمالي اللُبحرالي) ،بدُض ًغي َاالء بإن ال٣ٟغ لِـ ؤمغا َاعثا،و ال هاججا،
وبهما َى مً ظىَغ اليؿ ٤الاظخماعي الغؤؾماليٞ،هىا٢ ٥ىي اظخماُٖت مازغة لها مهلخت في وظىص ال٣ٟغ،و بىظىص ال٣ٟغ
حؿخإزغ جل ٪ال٣ىي الاظخماُٖت بالجاهب ألا٦بر مً الثروةٞ ،بٌٗ الىاؽ ؤنبدىا ؤٚىُاء و اؾخىلىا ٖلى وؾاثل الاهخاط
الجماعي ،ؤما البٌٗ آلازغ،خغمىا مً ملُ٨ت وؾاثل الاهخاطٞ ،لم ً ً٨ؤمامهم مً مٟغ الا ؤن ٌٗملىا لضي ؤولئ ٪الظًً
ؤنبدىا مال٨حن لىؾاثل الاهخاط ،مما ؤصي َظا الى ْهىع الُب٣اث الاظخماُٖت و ٧ان الىي٘ اإلاخىا ٌ٢لهظٍ الُب٣اث مهضع
الهغإ الُب٣ي و الظي ؤنبذ ٖالمت ممحزة لخُىع اإلاجخمٗاث البكغٍت.
 -5هٓغٍت ألاهٓمت الا٢خهاصًت و الؿُاؾُت اإلادؿببت لل٣ٟغ)JENCKES( :1
طَب بٌٗ الا٢خهاصًىن الى ؤن ال٣ى ٫بىظىص ما ٌؿمى "ز٣اٞت ال٣ٟغ" و الخىظه بلى صعاؾت ألاؾباب ال٩املت وعاء َظٍ
الش٣اٞت،التي جضٖم ْاَغة ال٣ٟغَ،ظا الغؤي ّ
ًدى ٫ألاهٓاع ًٖ اإلاؿبباث الخُ٣ُ٣ت لل٣ٟغ،و بالخالي ًدى ٫صون مٗالجت
اإلاك٩لتٟٞ،ي عؤي َاالء الا٢خهاصًحن ،ؤن الٗامل ألاؾاسخي الظي ًىجم ٖىه ال٣ٟغ و ما ًهاخبه مً مٓاَغ ؤزغيَ،ى ؾىء
جىػَ٘ الضزل في اإلاجخم٘ ،و ًغي بًٗهم ؤن اإلاك٩لت جغجبِ ببىاء اإلاجخم٘ و بىٓامه الا٢خهاصي ،و ؤن اإلاٗالجت الٟٗالت
لٓاَغة ال٣ٟغ ج٩ىن بةٖاصة جىػَ٘ اإلاضازُل.
وٍسلو مٗخى٣ى َظا الاججاٍ الى ال٣ى ٫بإهه بطا وظض ما ٌؿمى بش٣اٞت ال٣ٟغُٞ ،جب ؤن هضع ٥ؤجها ز٣اٞت مٟغويت ٖلى
ال٣ٟغاء ،جٟغيها مؿاوت الىٓام الؿُاسخي و الا٢خهاصي الظي ٌؿىص اإلاجخم٘ٞ ،هظا الىٓام ً٣هغ بعاصة الكٗب ال٣ٟحر،و
ًٟغى ٖلُه الؿلبُت و الكٗىع باالخباٍ و الًٗ.٠و بػاء َظا الكٗىع ًًُغ ال٣ٟحر الى الخٗاٌل م٘ الىي٘ اإلاٟغوى
ٖلُه ،و َى ما ً٨بذ مً ؤماله و جُلٗاجه اإلاؿخ٣بلُت و مكاع٦خه الاظخماُٖت ،و ًبرع َظا الاججاٍ ؤًًا الىٓغ الى ال٣ٟغ في
اإلاجخم٘ الخضًض ٖلى ؤهه هدُجت لٗضم اإلاؿاواة الظي ًترجب ٖلى بغوػ َىاث ٠بظخماُٖت ؾُاؾُت حؿخدىط ٖلى الجاهب
ألا٦بر مً الخحراث اإلااصًت و ٚحر اإلااصًت في اإلاجخم٘ و َظا ًخد ٤٣بةهخهاع في الهغإ م٘ ٚحرَا مً الُىاثٖ ٠لى الخحراث
الاظخماُٖت و الالخٟا ٝبُجها ٖلى ا٢دؿام َظٍ الخحراث ،و َظا ًاصي الى تهمِل ظماٖاث ٖغًٍت مً اإلاىاَىحن و خغماجهم
مً خ٣ى٢هم ،و َظا ما ًىٗ٢هم في صاثغة ال٣ٟغ.
زاجمت:
بن ال٣ٟغ لِـ مجغص مك٩لت جسو ال٣ٟغاء ،و ال ؾبُل بلى بلى ٙالهض ٝاإلاخمشل في ب٢امت ب٢خهاص ٖالمي بال بخد٤ُ٣
ؤلاهخاظُت و ال٣ضعة الاؾتهالُ٦ت ل٩ل مىاًَ،و اإلاىاٞؿت ال٣ىٍت بهىعة متزاًضة ٖلى ؤؾىا ١مدضوصة جدمل في َُاتها زُغ
وكىب ؤػماث متزاًضة ومخ٨غعة ما بحن الاػصَاع و الٟكل ،و ال ًُٟض مجها ؾىي الا٢خهاص ال٣اثم ٖلى الجهب ؤو اإلاًاعبت ،و لِـ

Mbanda (E).(M),La Pauvreté comme violation des droits humains (ed) erés,Paris (France),2004,p-p 309 – 310.
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ٖلى الاؾدشماع اإلاىخج .و مً ألامىع ألاؾاؾُت لخىؾُ٘ هُا ١ألاؾىا ١و الجهىى بها لاليُالٕ بمؿعى جىٞغ له ؤؾباب الىجاح
مً ؤظل ػٍاصة ال٣ضعة الاؾتهالُ٦ت للؿىاص ألآٖم مً الؿ٩ان ،و ال ؾُما َاالء الظًً ٌِٗكىن ٖلى مضازُل مىسًٟت.
ٓٞاَغة ال٣ٟغ حٗجي ٢بل ٧ل شخيء مك٩لت الاهضماط و الٗضالت الاظخماُٖت التي جغجبِ بٗملُت جىٞغ الٟغم والٓغوٝ
اإلاالثمت للخُاة الٗاصًت إلاسخل ٠ألاٞغاص و الجماٖاث مً اظل ؤصاء ؤصواعَم الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت و ٦ظا الؿُاؾُت في
اإلاجخم٘ الظي ٌِٗكىن ُٞه في ظى الاؾخ٣غاع الًغوعي لىظىص ٧ل خُاة اظخماُٖت.
وبهظا ٞةن مؿإلت ال٣ٟغ بهظا الُغح حٗجي ؤؾاؾا مؿإلت ؤزغي مهمت ظضا هي مؿإلت جىػَ٘ الغؤؾما ٫اإلااصي و الا٢خهاصي و
٦ظا الش٣افي،و َظا مً زال ٫جىٞحر اإلاىار الاظخماعي و الخىُٓمي اإلاالثم لجمُ٘ ألاٞغاص مً ؤظل اإلاكاع٦ت في الخُاة الاظخماُٖت
و الا٢خهاصًت التي جم٨جها مً ٦ؿب الِٗل و الاهضماط في اإلاجخم٘ ،و ٦ما حٗجي ْاَغة ال٣ٟغ َظٍ ؤًًا مك٩لت ؤزغي مٗ٣ضة
ظضا ،ؤال و هي ٦ؿب الغؤؾما ٫الش٣افي باإلاٟهىم الظي ب٢ترخه  Pierre bourdieuطل ٪ل٩ىن ًُ٢ت التربُت و الخ٩ىًٍ الش٣افي و
الٗلمي وؾُلت يغوعٍت لخد ٤ُ٣م٨ؿب الاهضماط الاظخماعي و الا٢خهاصي ،و ٦ظا لخدَ ٤ُ٣ض ٝالاهضماط الؿُاسخي و الش٣افي
الظي ٌٗجي ؤًًا خ ٤الاهضماط في الخُاة الاظخماُٖت بهٟت ٖامت.ال٣ٟغ لِـ  ِ٣ٞمضزىٞ ٫غصي ٚحر ٧افي ؤو ٚحر مىظىص،
ٞهى ؤًًا ٌٗجي الهامكُت ،الخبُٗت ،الخخمُت اإلاٟغويت.1
٢اثمت اإلاغاح٘:
 ،2001مغ٦ؼ ألاَغام للترظمت و اليكغ ،ال٣اَغة
/2000
 .قً هجىم ٖلى ال٣ٟغ ،البى ٪الٗالمي ،ج٣غٍغ ًٖ الخىمُت في الٗالم
.2000
(مهغ)،
 .بُتر ماعجحن ،قىمانٞ ،ش الٗىإلات :الاٖخضاء ٖلى الضًم٣غاَُت و الغٞاهُت ،جغظمت ٖضهان ٖباؽ ٖليٖ ،الم اإلاٗغٞت،
.1998
اإلاجلـ الىَجي للش٣اٞت و الٟىىن ،الٗضص ،238ال٩ىٍذ (ال٩ىٍذ)،
.2005
 .3ؤهخىوي ظُضهؼٖ ،لم الاحخمإ ،جغظمت ٞاًؼ الهُا ،ٙمغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،بحروث (لبىان) ،ؤ٦خىبغ
.2001
 .4الٟاعؽ ٖبضالغػا ،١ال٣ٟغ و جىػَ٘ الضزل في الىًَ الٗغبي ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،بحروث ،لبىان،
 .5بضوي ػ٧ي ؤخمض ،معجم مهُلخاث الٗلىم الاحخماُٖت (اهجلحزيٞ،غوسخيٖ،غبي) ،م٨خبت لبىان ،ؾاخت عٍاى الهلر،
.1986
بحروث ،لبىان،
 .6جىَامي ابغاَُم و آزغون ،الٗىإلات و الا٢خهاص ٚحر الغؾمي ،مسبر الاوؿان و اإلاضًىت ،ظامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت ،صاع
.2004
الهضي لليكغٖ ،حن ملُلت ،الجؼاثغ،
 .ؤهضو ولِؿتر :مضزل لؿىؾُىلىحُت الخىمُت ،جغظمت خمضي خمُض ًىؾ ،٠صاع الكاون الش٣اُٞت الٗامت ،بٛضاص،
.1986
الٗغا،١
.1986
 .ال٨غصي مدمىص ،الخدًغ :صعاؾت احخماُٖت ،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة (مهغ)،
.1979
ٖ .9بض الباؾِ ٖبض اإلاُٗي ،جىػَ٘ ال٣ٟغ في ال٣غٍت اإلاهغٍت ،صاع الش٣اٞت الجضًضة ،ال٣اَغة،

1

Labbens (J),Sociologie de la pauvreté:Le tiers – monde et Le quart – monde,(ed),Gallimard,Paris,(France),1978,p
318.
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ٖ . 0بض هللا ٖبض ٖبض هللا ٖبض الخال ،٤الخبُٗت و الخبُٗت الؿُاؾُت ،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث و اليكغ و الخىػَ٘،
.1986
بحروث ،لبىان،
 .وعؾلي بُتر ،الٗىالم الثالزت :الث٣اٞت و الخىمُت الٗاإلاُت ،جغظمت :نالح الضًً مدمض ؾٗض هللا ،صاع الكاون الش٣اُٞت
.1987
الٗامت ،بٛضاص ،الٗغا،١
.2000
 .بُتي آ٧ ٫ىٞ ،٥هم ال٣ٟغ ،جغظمت ٖلي الضظىي ،اإلا٨خبت ألا٧اصًمُت لليكغ ،بحروث ،لبىان،
.1986
 . 3مدمض الجىَغي ،و ٖلُاء ق٨غيٖ ،لم الاحخمإ الغٍٟي و الخًغي ،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة،
٧ . 4اع ٫ماع٦ـ ،عؤؽ اإلاا :٫ه٣ض الا٢خهاص الؿُاسخي ،جغظمت مدمض ٖخُاوي ،م٨خبت اإلاٗاع ٝلليكغ و الخىػَ٘ ،بحروث،
.1978
لبىان،
.2004
 . 5اإلاىؾىي مجُض يُاء ،الٗىإلات و ا٢خهاص الؿى ١الخغة ،O.P.U،الجؼاثغ،
 . 6مدمىص ٖبض الًُٟل ،الدكُ٨الث الاحخماُٖت و الخ٨ىٍىاث الُبُ٣ت في الىًَ الٗغبي ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة
.1988
الٗغبُت ،بحروث ،لبىان،
.2010
 .الٛضاعي ٖضهانُ٢ ،اؽ ماقغاث ْاهغة ال٣ٟغ في الىًَ الٗغبي ،صاع ظغٍغ ،الُبٗت الاولى ،ال٩ىٍذ،
٢ .حرة اؾماُٖل و آزغون ،الخهىعاث الاحخماُٖت و مٗاهاة الٟئاث الضهُا ،مسبر الاوؿان و اإلاضًىت ،ظامٗت ٢ؿىُُىت،
. 2004
صاع الهضي لليكغ و الخىػَٖ٘ ،حن ملُلت،
٢ . 9حرة اؾماُٖل  ،ألاوكُت الا٢خهاصًت الخًغٍت ٚحر الغؾمُت في اإلاجخم٘ الجؼاثغي بحن الاؾخ٣ال ٫و الخبُٗت في
ؾُاٖ ١ملُت الخىمُت الخًغٍت ،خالت مضًىت ؾ٨ُ٨ضة ،عؾالت م٣ضمت لىُل صعظت الض٦خىعاٍ صولت في ٖلم الاظخمإ ،ظامٗت
.1989
ال٣اَغة٧ ،لُت آلاصاب٢ ،ؿم ٖلم الاظخمإ ،ؾىت
20. Frank (G),Le développement du sous développement,(éd) MASPERO,paris,France,1972.
21. Lioyd (P),Slums of hops?,Shanty town of the third world,Middlesex(eds),Panguin books,London,England,1979.
22. Paugam(S),La disqualificaton Sociale,(ed) P.U.F,Paris,2008.
23. Mbanda (E).(M),La Pauvreté comme violation des droits humains (ed) erés,Paris (France),2004.
24. Labbens (J),Sociologie de la pauvreté:Le tiers – monde et Le quart – monde,(ed),Gallimard,Paris,(France),1978.
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الخىمُت الترابُت باإلاجا ٫ال٣غوي اإلاٛغبي :الىا ٘٢وآلاٞا١
ً
همىطحا
خالت حماٖتي اإلاغابُذ وجىُٚلذ بة٢لُم ؾُضي ٢اؾم
ص.ؤخمض الٛؼوي،حامٗت ابً َُٟل ال٣ىُُغة،اإلاٛغب

ملخو:
ًخىدى َظا اإلا٣ا ٫مٗالجت هُ٣خحن ؤؾاؾِخحن:
في الىُ٣ت ألاولى ،ؾى٣ىم بدصخُو وا ٘٢الخىمُت الترابُت بجماٖتي اإلاغابُذ وجىُٚلذٖ ،لى يىء جدلُل اإلاىاعص الخانت بهظا
الخحز الترابيَ ،بُُٗت ،بكغٍت وا٢خهاصًت .طل ٪ؤن الخهىنُاث اإلادلُت وم٣ىماث الصخهُت الترابُت ل٩ل مجا ٫ما ،هي
التي جدضص َبُٗت ؤلاؾتراجُجُت اإلام ً٨بجباٖها لخد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلاغظىة ،واؾدكغا ٝؤبٗاص الخىمُت الترابُت.
ؤما في الىُ٣ت الشاهُتٞ ،ؿىداو ٫مً زاللها َغح آلاٞا ١ؤلاؾتراجُجُت للخىمُت الترابُت بالجماٖخحن ،بىاءا ٖلى الىخاثج اإلادهل
ٖلحها مً صعاؾت وا ٘٢بٖضاص اإلاجا ٫والخىمُت الترابُت بهما.وبهض ٝوي٘ مكغوٕ جغابي ٢اصع ٖلى ظم٘ مسخل ٠الٟاٖلحن
الخىمىٍحن خىله مً صولت ومىٓماث ٚحر خ٩ىمُت وُ٢إ زامٖ،بر جدضًض ؤصواعَم وجيؿُ ٤جضزالتهم ،لجٗلها ٢اصعة ٖلى
٦ؿب عَان الخىمُت الترابُت اإلاىضمجت واإلاؿخضامت.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت:الخىمُت الترابُت  -اإلاىاعص  -ال٠اٖلىن  -الاؾتراجُجُاث  -الخيؿُ – ٤الٟٗالُت -اإلاكغوٕ الترابي.

م٣ضمت :
بن صعاؾت مىيىٕ آٞا ١الخىمُت الترابُت بالىؾِ ال٣غوي بك٩ل ٖام .خالت ظماٖتي اإلاغابُذ وجىُٚلذ همىطظا٨ً ،دسخي
ؤَمُت بالٛت في الى٢ذ الغاًَ ل٩ىن الخىمُت الترابُت ؤنبدذ م٣اعبت جىمىٍت ٖاإلاُت ،مىُل٣ها ؤن الخىمُت واإلاكاعَ٘ اإلا٣ترخت
بسهىنها جىضعط في بَاع جغابي مٗحن بهض ٝجىمُخه والغ ٘ٞمً ٢ضعاجه الخىاٞؿُت ،وٖلى َظا ألاؾاؽ حٗخبر الخىمُت الترابُت ؤو
()1
اإلاجالُت الُىم ٦ةَاع مغظعي لخإَُل بغامج الاؾدشماعاث الٗمىمُت واؾتراجُجُت الٟاٖلحن اإلادلُحن بالىؾِ ال٣غوي.
والخىمُت الترابُت،م٣اعبت وؿُ٣ت وقمىلُت َاصٞت بلى وي٘ مكغوٕ جغابي مىخض بتراب مٗحن ٢اصع ٖلى حٗبئت الٟاٖلحن واإلاىاعص
لخدُ٣ُ٣ه،ؤي ؤهه همىطط جىمىي ًبلىع ٞى ١عٗ٢ت جغابُت مدضصة ،وٍىجؼٍ الٟاٖلىن الا٢خهاصًىن والاظخماُٖىن بهض ٝجشمحن
مىاعص الخىمُت الخانت بخل ٪الغٗ٢ت الترابُتٖ ،بر مٗغٞت ؤلام٩اهاث اإلاخاخت والخاظُاث اإلاغج٣بت واإلاكا٧ل اإلاُغوخت .وَٗخمض
في مكغوٕ الخىمُت الترابُت ٖلى م٢اعبت ؤُ٣ٞت ،جضمج مسخل ٠الُ٣اٖاث التي حك٩ل التراب ،وطل ٪في بَاع م٣اعبت حٗا٢ضًت بحن

1

-Aloui Omar : développement territorial rural -concept et outils-, dans le Eléments d'analyses sur le
développement territorial, Aspects théoriques et empiriques, librairie des humanités, 2007,pp :59-83, P:59.
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ظمُ٘ الٟاٖلحن ،مما ًًٟى ٖلُه َاب٘ الكمىلُت ،وٍبجي َظا اإلاكغوٕ ٖلى ؤؾاؽ عئٍت بؾتراجُجُت طاث ؤبٗاص ًم ً٨جد٣ُ٣ها
ٖلى اإلاضي البُٗض ؤو اإلاخىؾِ ؤو ال٣هحر.
وجلخه ٤الخىمُت الترابُت،بك٩ل وزُ ٤بمٟهىم بٖضاص اإلاجا ٫ؤو التهُئت،خُضً ":ىحي الٟٗل َُإ ومهضعٍ تهُئت في اللٛت
الٗغبُت بما ؾُدضر مؿخ٣بال ،وظٗل الصخو في خالت اهخٓاع وجُل٘ ،وظمُ٘ َظٍ الخاالث جىحي بالخىُٓم والخضبحر
والترجِب والخيؿُ ٤ووي٘ ألامىع ؤو ألاقُاء في ألاما ً٦اإلاالثمت" )1(.بِىما ًغي ألاؾخاط لخؿً حىان "ؤن بٖضاص التراب َى
مجمىٖت مً الخضابحر التي جخسظَا الؿلُاث الٗمىمُت مً ؤظل جىػَ٘ الؿ٩ان وألاوكُت بك٩ل ًغاعي ٗٞالُت ؤلاهخاط
وعٚباث الؿ٩ان في عٗ٢ت ظٛغاُٞت مُٗىت" )2(.بن الخدضًضاث اإلاٟاَُمُت الؿاب٣ت ،إلٖضاص اإلاجا ،٫جىُل ٤مً ٧ىهه جىُٓم
ًيبجي ٖلى بٗض اؾدكغافي في بَاع ؾُاؾت حكغ٧ ٥ل الٟاٖلحن مً ؤظل جد ٤ُ٣الخىمُت وججاوػ ؤلازخالالث.
بن بٖضاص اإلاجاَ ٫ى ؾُاؾت جغابُتً،جب ؤن ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ صعاؾت وا ٘٢اإلاجا ٫وجدضًض ممحزاجه بهض ٝالىنى ٫بلى جىػَ٘
ٖاص ٫للمىاعص ًغاعى ُٞه بٗض الاؾخضامت)3(.
وجإؾِؿا ٖلى ما ؾبٞ ،٤ةهه ال جىظض اؾتراجُجُت جىمىٍت مىخضة ومىظهت ل٩ل اإلاىاَ ٤واإلاجاالث ؾىاء ال٣غوٍت ؤو
الخًغٍتٞ.إؾـ جىمُت وبٖضاص اإلاجا ٫الجبلي،لِؿذ هي هٟؿها الىاظٗت لخىمُت وبٖضاص اإلاجا ٫الؿهلي ،والاؾتراجُجُت
اإلاىجؼة لخإَُل اإلاضاعاث اإلاؿُ٣ت،لِؿذ هي هٟؿها الهاصٞت بلى جىمُت اإلاىاَ ٤البىعٍت ؤو الؿاخلُت ؤو ٚحرَا مً اإلاجاالث
اإلاٛغبُت ،اإلاىٟغصة بسهىنُاتها اإلادلُت.
وجخمدىع بق٩الُت َظا اإلا٣ا ٫خى ٫الدؿائالث الخالُت:
 ما هي اإلااَالث التي جؼزغ بها اإلاىُ٣ت؟ ٖلى اإلاؿخىي الُبُعي ،البكغي والا٢خهاصي؟ َل جىٗ٨ـ اإلااَالث اإلاخىٞغة ٖلى وا ٘٢الخىمُت باإلاىُ٣ت؟ َل وا ٘٢بٖضاص اإلاجا ٫بالجماٖخحن ٌك٩ل صٖامت للخىمُت؟ ؤم ؤهه لم ًد ٤٣ألاَضا ٝاإلاغظىة في َظا اإلاجا٫؟ ما هي الٗىانغ ؤلاؾتراجُجُت اإلام ً٨الاعج٩اػ ٖلحها في جد ٤ُ٣جىمُت جغابُت بجماٖتي اإلاغابُذ وجىُٚلذ؟جىَحن اإلاجا ٫اإلاضعوؽ:
ج ٘٣ظماٖتي إلاغابُذ وجىُٚلذ في الجهت الكغُ٢ت إل٢لُم ؾُضي ٢اؾم بحن زُي َى 5°.25" ٫و'ٚ 5°.35غب زِ ٚغٍىدل وبحن
زُي ٖغى " 22°.34و " 28°. 34قما ٫زِ الاؾخىاء .وٍدض مجا ٫الضعاؾت قماال بجماٖتي ؾُضي بىنبر وٖحن الضٞالي،

 - 1بلعريب ادلختار ،التجهيز الفالحي لسهل الغرب ،التهيئة الفالحية  :مشاريع وإنجازات ،كرد ضمن البنيات العقارية كالتنمية بادلغرب ،حالة منطقة
الغرب ،تنسيق ازلمد بودكاح كمليكة معقيلي ،منشورات كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية ،القنيطرة ،سلسلة ندكات كزلاضرات رقم  ،2002 ،06ص -ص:
 ،16 -7ص.7 :
 - 2عبد الرحيم البدكم ،إعداد المجال والتنمية المحلية بضاحية فاس الجنوبية جماعتي أوالد الطيب وعين شكاك نموذجا  ،أطركحة لنيل شهادة
الدكتوراه يف ااغرافيا ،كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية ،القنيطرة،2007 ،ص.4 :

 -3الغزكم أمحد ،إعداد المجال والتنمية الترابية بالوسط القروي  ،حالة مجاعيت ادلرابيح كتوغيلت–إقليم سيدم قاسم ،أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه يف
ااغرافيا ،كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية ،القنيطرة ،2015--2014 ،ص.9 :
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ظىىبا بجماٖت ج٨ىت ،قغ٢ا بة٢لُم جاوهاث ،وٚغبا بجماٖتي ؤوالص هىا ٫والخىِكاث.ؤما مً الىاخُت الخًاعَؿُت ٞهي مىُ٣ت
٧385.63لم.2
ؾهلُت جدُِ بها الخال ٫مً الجهت الكغُ٢ت والكمالُت.جبل ٜمؿاختها الٗامت

 - Iالخهىنُاث الُبُُٗت والؿىؾُى-ا٢خهاصًت وٖال٢تها بأٞا ١الخىمُت الترابُت بالجماٖخحن :
 1مىاعص َبُُٗت ٧امىت ٚحر مؿخٛلت جىمىٍا:
ٌؿاٖض جدلُل مُُٗاث الىؾِ الُبُعي مً ٞهم وجدضًض الٟغم اإلاخاخت للخىمُت بمجا ٫ما ،طل ٪ؤن ما جُغخه اإلاُُٗاث
الُبُُٗت ،مً اوٗ٩اؾاث بًجابُت ؤو ؾلبُتٌ ،ك٩ل مضزال ؤؾاؾُا لٟهم مسخل ٠ألاوكُت التي ًماعؾها ؤلاوؿان ومسخل٠
جضزالث الٟاٖلحن الخىمىٍحن ،ألجها ٢ض حُٗ ٤خغ٦تهم٦ ،ما ًم ً٨ؤن ج٩ىن ٖامال مؿاٖضا لهم ٖلى طل )1(.٪وخؿب " DiryJean
ٞ "Paulةن اإلاضعؾت الٟغوؿُت في الجٛغاُٞت،تهخم بضعاؾت الٗال٢ت بحن ؤلاوؿان والُبُٗت ،وطل ٪ألَمُت الىؾِ الُبُعي في
( )
ؤلاٖضاص الؼعاعي وهٓام ؤلاهخاط،ؤي ؤن الىؾِ الُبُعي باألعٍاً ٝخد٨م في الٟالخت2 .
ٌؿخٟاص مً صعاؾت مُُٗاث الىؾِ الُبُعي بجماٖتي اإلاغابُذ وجىُٚلذ ،ؤجها جىٞغ مىاعص حك٩ل مهمت لخد ٤ُ٣جىمُت جغابُت
٢اصعة ٖلى بٖضاص اإلاجا ٫بك٩ل ًم٨ىه مً عبذ عَان الخىاٞؿُت الترابُت ،بال ؤن ؾىء اؾخٛاللها ًازغ ؾلبا ٖلى جشمحن َظٍ
اإلاىاعص ،وجخمشل ماَالث الىؾِ الُبُعي باإلاىُ٣ت اإلاضعوؾت في:
 -1بوطالب عبد القادر ،الالمركزية كهندسة لمجاالت الصراع والتنافس السلطة المركزية وآليات إنتاج النخب المحلية ،أطركحة لنيل الدكتوراه يف علم
االجتماع ،كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية ،ظهر ادلهراز ،فاس ،2002،ص .15
2

-Jean Paul Diry, les espaces ruraux, Ed, SEDES, 1999, P : 16
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 ٚلبت َاب٘ الاهبؿاٍ ٖلى البيُت الُبىٚغاُٞت باإلاىُ٣ت ،مما ٌؿمذ بىظىص مؿاخاث قاؾٗت نالخت إل٢امت ٞالختٖهغٍت ٖبر ؾهىلت اؾخٗما ٫الخ٣ىُاث الخضًشت لخدؿحن ؤلاهخاط.
 حؿاُ٢اث مُغٍت مهمت جهل في اإلاخىؾِ بلى ؤ٦ثر مً 580ملمتر ،ل٩ىن اإلاىُ٣ت حٗغ ٝؾُاصة اإلاىار اإلاخىؾُي والظيٌؿمذ بةهخاط مسخل ٠ؤهىإ اإلاؼعوٖاث.
 ؾُاصة جغبت الترؽ التي جمخاػ بسانُت ازتزان اإلااء وٚىاَا باإلاىاص الًٗىٍت ،مما ًجٗلها مالثمت للمؼعوٖاث طاث الضوعةؤلاهباجُت الُىٍلت٧ ،ال٣مذ بمسخل ٠ؤهىاٖه ،و٦ظا اإلاؼعوٖاث اإلاىظهت للهىاُٖت الٛظاثُت.
 مىعاص ماثُت مهمت ،زانت الؿُدُت مجها ،التي جم ً٨مً ؾ٣ي مؿاخاث قاؾٗت ،بن جم ججهحزَا (واصي ؾبى ،وعٚت،خمض هللا).
 اإلاى ٘٢الجٛغافيً،جٗل اإلاىُ٣ت مىٟخدت ٖلى اإلاغا٦ؼ ال٨بري وألاؾىا ١الىَىُت الؾتهال ٥اإلاىاص الٛظاثُت (ال٣ىُُغة،ٞاؽَ ،ىجت. )....
ل ً٨وبالغٚم مً َظٍ اإلااَالث التي ًدُدها الىؾِ الُبُعي إلاجا ٫الضعاؾتٞ ،ةهه ًدمل ب٦غاَاث ٖضة وهي:
 حٗغى اإلاىُ٣ت لجٟا٢ ٝاخل زال ٫بٌٗ الؿىىاث ،واوٗ٩اؽ طلٖ ٪لى ؤلاوؿان واإلاجا ٫بٟٗل ٖضم هجاٖتبؾتراجُجُاث الخضزل والخ ٠ُ٨م٘ مشل َظٍ الؿىىاث.
 َبىب عٍاح الكغقي ،ب٣ىة زال ٫الؿىىاث ألازحرة مما ًلخ ٤ؤيغاعا وزُمت باإلاىؾم الٟالحي. يٗ ٠الُٛاء الىباحي الُبُعي ،مما ًازغ ٖلى جغبُت اإلااقُت بك٩ل ؾلبي. جدؿبب ؤَم اإلاجاعي اإلااثُت باإلاىُ٣ت زال ٫الؿىىث اإلاُحرة في خضور ًُٞاهاث ٢ىٍت ،في ْل ٖضم تهُئت اإلاجا ٫ب٣ىىاثجهغٍ ٠اإلاُاٍ مما ًيخج ٖىه زؿاثغ ماصًت و٦ظا في ألاعواح.
 -2اإلااهالث الؿىؾُى-ا٢خهاصًت باإلاىُ٣ت:
بن الٗمل ٖلى وي٘ جهىع اؾتراجُجي للخىمُت البكغٍت لً ً٩ىن مم٨ىىا صون جدضًض ؤلام٩اهاث التي جىٞغَا اإلاىاعص البكغٍت
باٖخباعَا ؤؾاؽ ُ٢ام الخىمُتٞ ،هي الىؾُلت والٛاًت في آلان هٟؿه .وٖلُه ٞإي ؤ ٤ٞللخىمُت الترابُت باإلاجا ٫اإلاضعوؽ ًجب ؤن
ًيبجي ٖلى عئٍت ٢اصعة ٖلى جشمحن ؤلام٩اهاث البكغٍت وجإَُلها ختى ج٩ىن ٢اصعة ٖلى الاهسغاٍ بك٩ل واعي في مؿلؿل الخىمُت.
ومً َظا اإلاىُل ٤ؾى٣ضم وا ٘٢الا٢خهاص اإلادلي مغجبِ م٘ اإلاىاعص البكغٍت ،ل٩ىن ؤلاوؿان ٌٗض مً ؤَم اإلااَالث التي حؿاَم
في جىمُت الا٢خهاص اإلادلي وجُىٍغٍٞ ،ةهه في بٌٗ الاخُان ًهبذ ٖاث٣ا ؤمام الخىمُت الترابُت بغًٞه إلاكاعَٗها وٖضم اهسغاَه
الىاعي واإلاؿاوٞ ٫حها.
وجخىٞغ ظماٖتي اإلاغابُذ وجىُٚلذ ٖلى ماَالث بكغٍت مهمت ،جخمشل في:
 بيُت ٖمغٍت قابت للهغم الؿ٩اوي بالجماٖخحن ،مما ًىٞغ زؼاها مهما للُض الٗاملت. مٗض٦ ٫شاٞت ؾ٩اهُت في جؼاًض مؿخمغ ،واعجٟإ وؿبت البُالتٌ ،ك٨ال ٖامال ؤؾاؾُا في جُىٍغ الُ٣إ الٟالحي ٖبر جىظهالٗاَلحن ًٖ الٗمل لالقخٛا ٫به.
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 جغاظ٘ وؿب جؼاًض الىمى الؿ٩اوي في الؿىىاث ألازحرة٢ ،ض ً٣لل مً الًٖ ِٛلى اإلاىاعص واؾخجزاٞها.بال ؤن الٗىهغ البكغي له ٖضة ممحزاث ٢ض حُٖٗ ٤ملُت الخىمُت بالجماٖخحن وهي:
 اعجٟإ وؿبت ألامُت بالجماٖخحنً ،دض مً ٞغم الخىمُت وَُٖٗ ٤ملُت مكاع٦ت َظٍ الٟئت في اإلاؿلؿل الخىمىي طو البٗضاإلاؿخ٣بلي.
 اعجٟإ وؿبت الؿ٩ان ٚحر اليكُُحن بالجماٖخحنً ،ضٖ ٫لى يٗٞ ٠غم الكٛل بها ،وٍٟؿغ ْاَغة الهجغة هدى اإلاضنزانت مً ٞئت الكباب.
وحؿخُٟض ألاوكُت الا٢خهاصًت باإلاىُ٣ت مً اإلااَالث التي جدُدها اإلاىاعص الُبُُٗت والبكغٍت باإلاىُ٣ت وجخإزغ باإل٦غاَاث التي
جُغخها .وطل ٪عاظ٘ ل٩ىن الا٢خهاص اإلادلي باإلاىُ٣ت ً٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ا٢خهاص ٞالحي ،مً زهاثهه:
 ُ٢إ ٞالحي ًخمحز بخىٞغ اإلاؿاخت الهالخت للؼعاٖت. َُمىت ػعاٖت الخبىب ٖلى ؤلاهخاط الؼعاعي. ؾُاصة الٟالخت البىعٍت وجىؾ٘ مًُغص للمضاع الؿ٣ىي بًٟا ٝاإلاجاعي اإلااثُت. َُمىت ؤعاضخي اإلال ٪بالجماٖخحن. حكدذ وججؼئ الخُاػاث الٟالخُت. اؾخٟاصة الٟالخت مً اإلا٨ىىت والاٖخماص ٖلى اإلاضزالث الٟالخُت. ؤَمُت  ُُ٘٢ألاٚىام باإلا٣اعهت م٘ ألاهىإ ألازغي. جُىع ملمىؽ في بهخاط الخىامٌ واإلاؼعوٖاث الهىاُٖت. اججاٍ الٟالخحن باإلاىُ٣ت هدى مماعؾت ؤوكُت ٚحر ٞالخُت.بال ؤن الا٢خهاص اإلادلي وزانت ؤلاهخاط الٟالحي ٌٗاوي مً بٌٗ الٗغاُ٢ل ،مجها ٖلى الخهىم:
 يٗ ٠الخإَحر وؤلاعقاص الٟالحي. جضوي اإلاؿخىي الخٗلُمي والخ٩ىًٍ لضي مٗٓم الٟالخحن باإلاىُ٣ت. يٗ ٠ؤلاهخاظُت واإلاغصوصًت الٟالخُت بٟٗل ؾىء اؾخٗما ٫الخ٣ىُاث ،وجىالي ؾىىاث الجٟا.ٝ يٖٗ ٠ملُت الخإَحر الُبي والى٢اًت مً ألامغاى الٟخا٦ت التي جهِب اإلاىاشخي. بق٩الُت الدؿىٍ ٤وجهغٍ ٠ؤلاهخاط الٟالحي. ٖضم جىٞغ وؾاثل جسؼًٍ اإلادهى ٫وبق٩الُت الخمىٍل والخهىٖ ٫لى ال٣غوى ،بٟٗل الىيُٗت الٗ٣اعٍت ويٖٗ ٠ملُتالخد ُٟٔالٗ٣اعي.
 -اهسغاٍ مدضوص للٟالخحن في مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي (ظمُٗاث ،حٗاوهُاث) .
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وَك٩ل وا ٘٢بٖضاص اإلاجا ٫اإلابجي (البيُاث الخدخُت ،الؿ ً٨ال٣غوي) ماقغا للى٢ىٖ ٝلى ماقغاث الخىمُت الترابُت باإلاىُ٣ت:
 عبِ قبه ٦لي بكب٨ت ال٨هغباء باؾخصىاء بٌٗ ه ِ٣الؿ ً٨اإلاكدذ. يٗ ٠الغبِ الٟغصي للمىاػ ٫بالكب٨ت الٗمىمُت للماء الهالر للكغب. قب٨ت َغُ٢ت ال جغقى للمؿخىي اإلاُلىب. مجا ٫الؿٚ ً٨حر مىٓم وَٗغ ٝجىظها هدىي اؾخٗما ٫الاؾمىذ اإلاؿلر. قبه ُٚاب إلاجاالث الترُٞه ،واوٗضام اإلاغا ٤ٞالؿُاخُت بتراب الجماٖخحن.وٖلى مؿخىي ماقغاث الخىمُت البكغٍتٞ ،خٗاوي ظماٖت اإلاغابُذ باعجٟإ مٗض ٫ال٣ٟغ وجضوي ماقغ الخىمُت البكغٍت
والاظخماُٖت م٣اعهت م٘ ظماٖت جىُٚلذ٦ ،ما ًٟغػ جدلُل ماقغاث الخىمُت البكغٍت:
 اعجٟإ وؿبت ألامُت زانت في نٟى ٝؤلاهار. ه٣و في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت مما ٌٛظي ْاَغة الهضع اإلاضعسخي. جضوي مؿخىي الخُُٛت الصخُت والخإَحر الُبي. - IIآلاٞا ١ؤلاؾتراجُجُت للخىمُت الترابُت بجماٖتي اإلاغابُذ وجىُٚلذ:
ق٩لذ اإلاجاالث ال٣غوٍت باإلاٛغب مىظ الاؾخ٣ال،٫بخضي ع٧اثؼ الخىمُت في البالص ،خُض جم اٖخباع الُ٣إ الٟالحي ٖهب
الا٢خهاص الىَجي ،ومدغ٧ا ؤؾاؾُا للخىمُت الا٢خهاصًت.وٍٓهغ َظا الخىظه في ألاولىٍاث التي ٢امذ ٖلحها اإلاسُُاث
الا٢خهاصًت والاظخماُٖت التي هٟضث بالبالص٦،بىاء الؿضوص وبوكاء الخجهحزاث الهُضعوػعاُٖت وصٖم بهخاط الؿ٨غ والخلُب
واإلاؼعوٖاث الخهضًغٍت٧...ل َظا،جم للغ ٘ٞمً بهخاظُت الُ٣إ الٟالحي ،وجدضًض الا٢خهاص ال٣غوي وجدؿحن ؤويإ ؾ٩ان
ألاعٍا .ٝبال ؤن بق٩الُت الخىمُت ال٣غوٍت باإلاٛغبْ ،لذ،لى٢ذ َىٍل ،مُبىٖت بخٗبئت ٚحر ٧املت لئلم٩اهُاث اإلاخاخت في
ألاعٍا1.ٝ
َظٍ الؿُاؾاث،وبن اؾخُاٖذ جد ٤ُ٣م٨دؿباث مهمت٦ ،خضُٖم ألامً الٛظاجي وجُىٍغ الهىاٖت الٛظاثُتٞ ،ةجها زلٟذ
مجمىٖت مً الازخالالث الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت واإلاجالُت .طل ،٪ؤن اإلاضاعاث الؿ٣ىٍت اؾخدىطث ٖلى مٗٓم الاؾدشماعاث
الٗمىمُت ،ولم جدٔ اإلاىاَ ٤البىعٍت بال بىهِب مدضوص مً َظٍ الاؾدشماعاث ،ل٩ىن ؤن ؾُاؾت الخىمُت اإلاخبٗت ٧اهذ جيبجي
ٖلى ؤؾاؽ ٞغيُت اهدكاع الخىمُت مً اإلاضاعاث اإلاؿُ٣ت في اججاٍ اإلاىاَ ٤البىعٍت .والىا ٘٢ؤن هُا٢اث الغي لم حؿخُ٘
جد ٤ُ٣الترا٦م ؤلاًجابي اإلاُلىب .وما هخج ًٖ َظٍ الؿُاؾتَ ،ى جغا٦م مٗالم الخإزغ الا٢خهاصي والاظخماعي و اإلاجالي
باإلاىاَ ٤البىعٍت.
َظا الىي٘ الٗام باإلاٛغبً ،ىُبٖ ٤لى وا ٘٢الخىمُت باإلاىُ٣ت ،واهُال٢ا مً الاٖخماص ٖلى قب٨ت الدصخُو الترابي ال٣اثم
ٖلى ببغاػ اإلااَالث التي جخىٞغا ٖلحها ،وجدضًض ؤلا٦غاَاث التي حٗاهُا مجهاَ .ظا الدصخُو وبٗض جدلُل هخاثجه،م٨ىىا مً وي٘
جهىع بؾتراجُجي للخىمُت الترابُتً ،برػ ؤَم آلاٞا ١اإلام٨ىت ،وٍم ً٨مً جشمحن اؾخٛال ٫اإلاىاعص وبٖاصة الخىاػن صازل جغابهما،
ٖبر الخس ٠ُٟمً خضة الهٗىباث والٗغاُ٢ل اإلاُغوخت في وظه جد ٤ُ٣جىمُت جغابُت باإلاىُ٣ت .وَظا لً ً٩ىن مم٨ىىا،بال في
 1اجمللس الوطين للشباب ك ادلستقبل ،الدورة الثامنة حول العولمة التنمية القروية و تشغيل الشباب ،الرباط ،2000،ص21:
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ْل جضزل ظمُ٘ الٟاٖلحن اإلادلُحن مً صولت وظماٖت مدلُت ومجخم٘ مضوي ،في بَاع مكغوٕ جغابي مكتر ٥ومىضمج ًإزظ
بٗحن الاٖخباع:
 الخٟاّ ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت ٦بٗض بُئي مؿخضام. جشمحن ؤلام٩ان البكغي لُ٩ىن ٢اصعا ٖلى خمل عَان الخىمُت الترابُت. جُىٍغ وجدضًض الُ٣إ الٟالحي ومسخل ٠ؤوؿا ١ؤلاهخاط اإلا٩ىهت لال٢خهاص اإلادلي. بٖضاص اإلاجا ٫اإلابجيٖ ،بر ج٣ىٍت البيُاث الخدُت والخجهحزاث الاظخماُٖت. جيؿُ ٤جضازالث اإلااؾؿاث الٗمىمُت واإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت لخ٩ىن ٢اصعة ٖلى عبذ عَان الخىمُت الترابُت.وٖلُه ٞةن ؤٞا ١الخىمُت الترابُت بجماٖتي اإلاغابُذ وجىُٚلذ ًجب ؤن جغج٨ؼ ٖلى الٗىانغ الخالُت:
 -1بٗض بً٨ىلىجي يهض ٝبلى جثمحن اإلاىاعص الُبُُٗت:
حك٩ل اإلاىاعص التي ًىٞغَا الىؾِ الُبُعيٖ ،ىهغا ؤؾاؾُا لُ٣ام جىمُت جغابُت خُ٣ُ٣ت باإلاىُ٣ت ،بال ؤن ؾىء اؾخٛاللها
والًٖ ِٛلحها ٢ض ًدىله مً مىعص جغابي بلى ٖاث ٤في وظه الخىمُت.
ولهظا ٞةن اإلادآٞت ٖلى َظٍ اإلاىاعص وجغقُض اؾخٛاللهاً ،ب٣ى مً ؤولىٍاث بؾتراجُجُت الخىمُت الترابُت بجماٖتي اإلاغابُذ
وجىُٚلذ بل وفي مسخل ٠اإلاىاَ.٤
 11الخٟاّ ٖلى اإلاىاعص اإلااثُت وج٣ىحن اؾخٗمالها وطلٖ ٪بر:
 خماًت اإلاىاعص اإلااثُت الؿُدُت والجىُٞت مً الخلىر،باجساط الخضابحر الى٢اثُت ومغا٢بت مجاعي اإلاُاٍ ومى٘ عمي الىٟاًاثٞحها ،حؿُِج آلاباع والُٗىن ومغا٢بت ظىصة مُاَها.
 الخسلي ٖلى ج٣ىُاث الؿ٣ي الخ٣لُضًت والتي جاصي بلى َضع ٦بحر للمُاٍ ،وحٗىًٍها بخ٣ىُاث خضًشت ٢اصعة ٖلى جغقُضٖملُت الؿ٣ي ،و٦ظا جإؾِـ ظمُٗاث مؿخٗملي مُاٍ الؿ٣ي للٗمل ٖلى جىُٓمه واإلاؿاَمت في جغقُض الثروة اإلااثُت اإلادلُت.
 حٗبئت اإلاُاٍ الؿُدُت ،مً زال ٫ججمُٗها في ؾضوص مدلُت نٛغي. تهُئت الخجمٗاث الؿ٩اهُت وججهحزَا بكب٩اث الخُهحر الؿاثل،وج٣ىحن اؾخٗما ٫ألاصوٍت وألاؾمضة الُ٨ماوٍت ،للمؿاَمتفي الخض مً ْاَغة جلىر الٟغقاة اإلااثُت.
 -2-1الخٟاّ ٖلى التربت وصٖم الُٛاء الىباحي:
 الخ٣لُل مً اؾخجزاٞها وطل ٪بخُبُ ٤هٓام الخىاوب الؼعاعي. الخضمت الجُضة لؤلعى ،ؤزىاء ٖملُت الخغر. اؾخٗما ٫ألاؾمضة للخٟاّ ٖلى ظىصة التربت وٚىاَا باإلاىاص الًٗىٍت. -عنض اؾدشماعاث مهمت لٗملُت حصجحر ألاعاضخي ٚحر الهالخت للؼعاٖت واإلاىدضعاث لخ٣ىٍت الُٛاء الىباحي.
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 -2جإهُل الٗىهغ البكغي لغبذ عهان الخىمُت الترابُت:
بهُال٢ا مً ٧ىن اإلاىاعص البكغٍت حٗخبر وؾُلت وٚاًت في آلان هٟؿه للخىمُت الترابُتُٞ ،جب الٗمل ٖلى:
 ج٩ىًٍ مالثم للٗىهغ البكغي ،وطل ٪بسل ٤مغا٦ؼ للخ٩ىًٍ اإلانهي مالثمت لئلهخاط اإلادلي. ج٩ىًٍ الٟخاث واإلاغؤة باإلاىُ٣ت للخ٣لُو مً ْاَغة ألامُت ول٩ي ٌؿهما في مكغوٕ الخىمُت الترابُت. زلٞ ٤غم للكٛل لخشبُذ الكباب باإلاىُ٣ت ،باٖخباعٍ َا٢ت مهمت لخُىٍغ الُ٣إ الٟالحي ،وجدغٍ ٪عجلت الا٢خهاصاإلادلي.
 حصجُ٘ البدض في مُضان اإلاٗاع ٝواإلاهاعاث اإلادلُت ٢هض جشمُجها. -3بٖضاص اإلاجا ٫الٟالحي وصٖم وؿ ٤ؤلاهخاج:
حك٩ل اإلاىاعص الُبُُٗت والبكغٍت بجماٖتي اإلاغابُذ وجىُٚلذ ،صٖامت ؤؾاؾُت بن جم اؾخٛاللها ،في بٖضاص اإلاجا ٫الٟالحي
وجُىٍغ ألاوكُت ٚحر الٟالخُت.
-1-3بٖضاص الُ٣إ الٟالحي:
ٖ 113لى مؿخىي ؤلاهخاط الؼعاعي وطلٖ ٪بر:
 خل اإلاك٩ل الٗ٣اعي ،وبٖاصة الىٓغ في البيُت الٗ٣اعٍتٖ ،بر مكغوٕ لًم ألاعاضخي ٖلى نُٗض الجماٖخحن وزانت في
بَاع مكغوٕ الؿ٣ي "ؾهل وعٚت" ،وجىُٖت الٟالخحن بإَمُخه ،و٦ظا حؿهُل مؿاَغ الخد ُٟٔالٗ٣اعي وحٗمُمها.
 الخض مً جىؾ٘ الؿٖ ً٨لى خؿاب ألاعاضخي الٟالحي زانت باإلاجا ٫اإلاداطي للمضاع الخًغي إلاضًىت ظغ ٝاإلالخت،
 الغ ٘ٞمً اإلاغصوصًت ٖبر:
 حٗمُم اؾخٗما ٫اإلا٨ىىت في الخُاػاث الٟالخُت (ٖملُت الخغر ،الخهاص. )... حصجُ٘ الٟالخحنٖ ،لى اٖخماص اإلاضزالث الٟالخُت ،التي حك٩ل ٖامال ؤؾاؾُا في جدؿحن اإلاغصوصًت (اؾخٗما ٫ألاؾمضةالُ٨ماوٍت ،البظوع اإلاىخ٣اة ،واإلابُضاث) .
 صٖم الؼعاٖاث الٗلُٟت زانت الكٗحر والظعة لخدؿحن ؤلاهخاط الخُىاوي. بٖاصة الىٓغ في صوع اإلاهالر الخاعظُت لىػاعة الٟالخت. صٖم الٟالخحن الهٛاع ٖبر مضَم بدؿهُالث في الخمىٍل. مؿاٖضة الٟالخحن ٖلى حؿىٍ ٤مىخىظهم ٖبر جإؾِـ ُٞضعالُاث اإلاىخجحن للخض مً ْاَغة حٗضص الىؾُاء. زل ٤مساػن للخبىب بالجماٖخحن وبىاء مُدىت ٖهغٍت زانت بخدىٍل الخبىب.ٚ غاؾت ألاشجاع اإلاشمغة وطل ٪مً زال:٫
 -جىؾُ٘ اإلاؿاخت اإلاٛغوؾت باإلاىاَ ٤اإلاؿُ٣ت.

218

الٗضص ً : 21ىهُى – 2016

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

 جدؿحن ؤهىإ اإلاٛغوؾاث واؾخٗما ٫الخ٣ىُاث الخضًشت. زل ٤وخضاث مدلُت لخل ٠ُٟوزؼن اإلادهى ،٫ويمان حؿىٍ ٤ظُض للمىخىط. ضخ اؾدشماعاث مالُت مهمت وجىٞحر مىا٦بت ج٣ىُت ٗٞالت. صٖم ٖملُت حكبِب ألاشجاع اإلاشمغة ،با٢خىاء مٛغوؾاث مسخاعة وطاث مغصوصًت مغجٟٗت. الا٢خهاص في مُاٍ الؿ٣ي ،باؾخٗما ٫ج٣ىُاث ؾ٣ي خضًشت ٢اصعة ٖلى الخ٣لُل مً َضع اإلاُاٍ وبالخالي جس ٠ُٟالًٖ ِٛلىاإلاىاعص اإلااثُت (الؿ٣ي بالخى. )ُِ٣
 حصجُ٘ الٟالخحن ٖلى ػعاٖت اإلاىخىظاث الهىاُٖت (٢هب الؿ٨غ ،الكمىضع الؿ٨غي) .
 صٖم ػعاٖت الىباجاث الؼٍدُت (ٖباص الكمـ ،الظعةٖ )...،بر يمان ٖملُت الدؿىٍ ٤التي حك٩ل ٖاث ٤ؤمام الٟالخحن ٖىض
ػعاٖت َظٍ ألانىا.ٝ
 213جدؿحن ؤلاهخاط الخُىاوي ،وطل ٪و ٤ٞجهىع ًيبجي ٖلى:
 حصجُ٘ الٟالخحنٖ ،لى الاهسغاٍ في ظمُٗاث مهىُت وحٗاوهُت ،لخىخُض ظهىصَم والغ ٘ٞمً مؿخىاَم.
 صٖم ٖملُت الدؿمحن ،بخىٞحر اإلاىاص الٗلُٟت ،وحصجُ٘ ٖملُت التربُت صازل الخٓاثغ الٗهغٍت.
 زل ٤وخضة نىاُٖت مسخهت في مىخجاث الخلُب مدلُا.
 جدؿحن ظىصة الَ ًٖ ،ُُ٘٣غٍ ٤جدؿحن اليؿل وجىٞحر الٗىاًت الصخُت الالػمت لل.ُُ٘٣
 جىٞحر الخ٩ىًٍ الالػم في مجا ٫ؤلاهخاط الخُىاوي.
 -2-3جُىٍغ ألاوكُت ٚحر الٟالخُت:
بٟٗل الخدىالث التي ٖغٞتها اإلاىُ٣ت ،و٦ظا جىالي ؾىىاث الجٟا ٝؤو الًُٟاهاث ويٗ ٠بهخاظُت الُ٣إ الٟالحي ،ص٘ٞ
بمجمىٖت مً الٟالخحن بلى مؼاولت ؤوكُت ٚحر ٞالخُت٧ ،الخجاعة والخضماثَ ،ظٍ ألاوكُت ًم ً٨ؤن حؿاَم في زلٞ ٤غم
للكٛل وجدؿحن مؿخىي ِٖل الؿ٩ان وصٖم ؤؾـ الا٢خهاص اإلادلي ،واهُال٢ا مً َظٍ ألاَمُت التي ج٨دؿحها َظٍ ألاوكُت
ًجب الٗمل ٖلى:
 حصجُ٘ اليؿاء ٖلى زل ٤وخضاث بهخاظُت للهىاٖت الخ٣لُضًت تهم (ٚؼ ٫الهى ،ٝونىاٖت اإلاالبـ الخ٣لُضًت ،الؼعابي
طاث زهىنُاث مدلُت).
 بوٗاف وجُىٍغ الهىاٖاث الٟالخُت،بسل ٤وخضاث نىاُٖت مخٗضصة الازخهاناث (بهخاط الخلُب ،جل٠ُٟ
الخىامٌٚ،ؼ ٫الهى.)ٝ
 جضُٖم البيُاث الخدخُت الالػمت إلاماعؾت الخجاعة والخضماث ،مً َغ ١وجهامُم التهُئت...
 حؿهُل اإلاؿاَغ ؤلاصاعٍت اإلاغجبُت بالترزُو للمكاعَ٘ ٚحر الٟالخُت.
 صٖم مباصعة اإلاؿدشمغًٍ الكباب ،في مُضان الخجاعة والهىاٖت الٟالخُت.
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 ج٣ىحن ٖملُت اؾخٛال ٫اإلا٣ال٘ بىاص وعٚت ،إلاا ًم ً٨ؤن ًىٞغٍ مً ٖاثضاث ٖلى محزاهُت الجماٖخحن.
 وي٘ جهىع لخل ٤ؾُاخت ٢غوٍت ٢اثمت ٖلى ببغاػ الترار اإلادلي ( اإلاى ٘٢ألازغي ٖحن ٢غواف بجماٖت اإلاغابُذ ،تهُئت بٌٗ
الى ِ٣بًٟا ٝواص وعٚت)ٞ .مجا ٫ظماٖتي اإلاغابُذ وجىُٚلذ ٚجي باإلااَالث الؿُاخُت ل٨جها ٚحر مؿخٛلت:
نىعة ع٢م :01مىٓغ َبُعي ٖلى الكغٍِ الجبلي لجماٖت اإلاغابُذ

نىعة ع٢م 02و :03مىاعص ماثُت مصجٗت للؿُاخت اإلادلُت

نىعة ع٢م :04اإلاى ٘٢الخاعٍذي ٖحن ٢غواف

.2013
اإلاهضع :البدث اإلاُضاوي للباخث،
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 -4بٖضاص اإلاجا ٫اإلابجي ٖبر ج٣ىٍت البيُاث الخدخُت وحٗؼٍؼ الخجهحزاث الاحخماُٖت:
ؤيخى بٖضاص اإلاجا ٫اإلابجي بالىؾِ ال٣غوي ٖىهغا بؾتراجُجُا في مكغوٕ الخىمُت الترابُت إلاا ًلٗبه مً ؤصواع مهمت في جدؿحن
ْغوِٖ ٝل الؿ٩ان واؾخ٣با ٫اإلاكاعَ٘ بن بٖضاص اإلاجا ٫اإلابجي ٌك٩ل صٖامت ؤؾاؾُت في زل ٤مدُِ ٢اصع ٖلى ظلب
اإلاؿدشمغًٍ واإلاكاعَ٘ طاث الى ٘٢الا٢خهاصي والاظخماعي وطل ٪بةٖضاص بغامج وزُِ مخ٩املت ،لخٗؼٍؼ البيُاث ألاؾاؾُت
زانت اإلااء الهالر للكغب ،وجضُٖم الكب٨ت الُغُ٢ت الجماُٖت وج٣ىٍت الخجهحزاث الًغوعٍت للجهىى بُ٣إ الخٗلُم
والصخت ،و٦ظا بُٖاء ؤولىٍت للؿ ً٨ال٣غوي لجٗله ؾ٨ىىا ًًمً ٦غامت ٢اَجي َظا اإلاجا ،٫لخدؿحن ماقغاث الخىمُت
البكغٍت.
وجغج٨ؼ اإلاداوع ؤلاؾتراجُجُت للخضزل في َظا الٗىهغ ٖلى:
 14ج٣ىٍت الخجهحزاث الاظخماُٖت:
 الجهىى بالخجهحزاث التربىٍت:
 بىاء مضاعؽ ٞغُٖت بالضواوٍغ البُٗضة ًٖ اإلاضاعؽ والٟغُٖاث اإلاىظىصة. جؼوٍض اإلاضاعؽ والٟغُٖاث الخالُت باإلاغا ٤ٞوالخجهحزاث الالػمت اإلاغا ٤ٞالصخُت ،اإلااء الهالر للكغب ،ال٨هغباء. بخضار ؾ ً٨لؤلَغ التربىٍت بال٣غب مً اإلاضاعؽ والٟغُٖاث التي ٌٗملىن بها. بوكاء ماؾؿاث للخٗلُم الشاهىي الخإَُلي. بخضار ماؾؿاث للخٗلُم ألاولي بجماٖت اإلاغابُذ وج٣ىٍت ججغبتها بجماٖت جىُٚلذ. حؿُج اإلاضاعؽ. ج٣ىٍت الخجهحزاث الصخُت:
 بوكاء مغا٦ؼ صخُتٖ ،لى ألا٢ل ب٩ل 5صواوٍغ،وجؼوٍضَا باألَغ الُبُت ال٩اُٞت للغ ٘ٞمً مؿخىي الخإَحر الُبي ،وجدؿحنمؿخىي ولىظُت الؿ٩ان لهظٍ الخضمت.
 بوكاء صاع للىالصة ب٩ل ظماٖت للخض مً ْاَغة الىُٞاث ؤزىاء الىالصة. 24صٖم البيُاث الخدخُت ألاؾاؾُت:
 بنالح الُغ ١ؤلا٢لُمُت اإلاترصًت بتراب الجماٖخحن. جىؾُ٘ الُغٍ ٤ؤلا٢لُمُت الغابُت بحن الجماٖخحن ومضًىت الخىِكاث. حٗبُض اإلاؿال ٪الغابُت بحن مسخل ٠الضواوٍغ وجغمُم ال٣ىاَغ. عبِ اإلاىاػ ٫بكب٨ت اإلااء الهالر للكغب. -عبِ اإلاؿا ً٦اإلاكدخت بال٨هغباء.
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 جدحن وزاث ٤التهُئت ال٣غوٍت الخانت بجماٖت جىُٚلذ ،والدؿغَ٘ بةٖضاص الىزاث ٤الخانت بجماٖت اإلاغابُذ والخغم ٖلىجُٟٗلها إلًجاص الخلى ٫إلق٩الُت الؿ ً٨ال٣غوي.
 الٗمل ٖلى بٖضاص قب٨ت للخُهحر الؿاثل بالخجمٗاث طاث ال٨شاٞت الؿ٩اهُت اإلاغجٟٗت (صواع ؤوالص الخمغ ،ؤوالصٖشمان،الًٟى...٫

زالنت :
بن حصخُو وا ٘٢بٖضاص اإلاجا ٫بالجماٖخحن ،مً مىُل ٤ببغاػ اإلااَالث وجدضًض ؤلا٦غاَاث ،ؤٞغػ مجمىٖت مً اإلاداوع التي
ًيبػي الاعج٩اػ ٖلحها لبىاء جىمُت جغابُت ٢اصعة ٖلى الغ ٘ٞمً الخىاٞؿُت الترابُت للجماٖخحنٖ ،بر جشمحن وحٗبئت ؤلام٩اهاث التي
ًىٞغَا الىؾِ الُبُعي والٗىهغ البكغي ،في جد ٤ُ٣ب٢الٕ ا٢خهاصي ؤؾاؾه الُ٣إ الٟالحي ،وطل ٪مً زال ٫زل ٤مىاَ٤
للؼعاٖت الهىاُٖت والخىظه هدى الهىاٖت الٛضاثُت ،وعاٞضٍ ألاوكُت ٚحر الٟالخُت ،لخدؿحن صزل ألاؾغ وجىٞحر ٞغم
الكٛل للكباب ال٣غوي ،واؾخٛال ٫اإلااَالث الؿُاخُت التي ًىٞغَا اإلاجا.٫
بن جإَُل الا٢خهاص ال٣غوي ؾِىٗ٨ـ باإلًجاب ٖلى البيُاث الخدخُت والىي٘ الاظخماعي باإلاىُ٣ت ،ل ً٨جدَ ٤ُ٣ظا ألا٤ٞ
الخىمىي لً ً٩ىن مم٨ىا بال و ٤ٞبؾتراجُجُت بيُىٍت لضٖم الُ٣اٖاث ؤلاهخاظُت والاظخماُٖت ،في بَاع مكغوٕ جغابي حكاع٧ي
ًىسغٍ ُٞه مسخل ٠الٟاٖلحن اإلادلحن مً ماؾؿاث الضولت والؿا٦ىت اإلادلُت والُ٣إ الخام.
بن ؤٞا ١الخىمُت الترابُت بجماٖتي اإلاغابُذ وجىُٚلذ ،جب٣ى صون ظضوي بطا لم ًخٗبىء الٟاٖلىن اإلادلُىن لخجزًل َاجه آلاٞا١
ٖلى ؤعى الىا ،٘٢وَظا لً ً٩ىن مم٨ىا بال في ْل وظىص بعاصة ؾُاؾُت ٢ىٍت للمىخسبحن اإلادلُحن ،مجخم٘ مضوي وكُِ
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وماَل للُ٣ام بإصواعٍ الخىمىٍت ٖلى ؤ٦مل وظه ،وزل ٤بَاع مدلي للخيؿُ ٤والدكاوع بحن مسخل ٠الٟاٖلحن مدلُا ،ب٢لُمُا،
ظهىٍا ووَىُا.
٢اثمت اإلاغاح٘:
-1بلٗغبي اإلاسخاع ،الخجهحز الٟالحي لؿهل الٛغب ،التهُئت الٟالخُت :مكاعَ٘ وبهجاػاث ،وعص يمً البيُاث الٗ٣اعٍت
والخىمُت باإلاٛغب ،خالت مىُ٣ت الٛغب ،جيؿُ ٤امدمض بىصواح وملُ٨ت مُٗ٣لي ،ميكىعاث ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت،
.2002
ال٣ىُُغة ،ؾلؿلت هضواث ومدايغاث ع٢م،06
 -2بىَالب ٖبض ال٣اصع ،الالمغ٦ؼٍت ٦هىضؾت إلاجاالث الهغإ والخىاٞـ الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت وآلُاث بهخاج الىسب اإلادلُت،
.2002
ؤَغوخت لىُل الض٦خىعاٍ في ٖلم الاظخمإ٧ ،لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُتْ ،هغ اإلاهغاػٞ ،اؽ،
-3البضوي ٖبض الغخُم ،بٖضاص اإلاجا ٫والخىمُت اإلادلُت بًاخُت ٞاؽ الجىىبُت حماٖتي ؤوالص الُُب وٖحن ق٩ا٥
.2007
همىطحا ،ؤَغوخت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في الجٛغاُٞا٧ ،لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت ،ال٣ىُُغة،
 -4الٛؼوي ؤخمض ،بٖضاص اإلاجا ٫والخىمُت الترابُت بالىؾِ ال٣غوي ،خالت حماٖتي اإلاغابُذ وجىُٚلذ-ب٢لُم ؾُضي ٢اؾم،
.2015
-2014
ؤَغوخت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في الجٛغاُٞا٧ ،لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت ،ال٣ىُُغة،
.2000
 -5اإلاجلـ الىَجي للكباب و اإلاؿخ٣بل ،الضوعة الثامىت خى ٫الٗىإلات الخىمُت ال٣غوٍت و حكُٛل الكباب ،الغباٍ،
 -6البدض اإلاُضاوي للباخض بالجماٖخحن.
7 -Aloui Omar : développement territorial rural -concept et outils-, dans le Eléments d'analyses sur le développement
territorial, Aspects théoriques et empiriques, librairie des humanités, 2007.
8 - Jean Paul Diry, les espaces ruraux, Ed, SEDES, 1999.
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آلازاع الىٟؿُت للُال ١مً وحهت هٓغ اإلاغؤة اإلاُل٣ت في اإلاجخم٘ الجؼاثغي
صعاؾت مُضاهُت اؾخ٨كاُٞت م٣اعهت بىالًتي باجىت واإلاؿُلت
ؤ.خمؼة بغ٧اث/حامٗت مدمض بىيُا،ٝاإلاؿُلت،الجؼاثغ  ،ؤٞ.ىِل خىان/حامٗت باجىت،1الجؼاثغ

ملخو:
هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى آلازاع الىٟؿُت الىاججت ًٖ الُال ١مً وظهت هٓغ اإلاغؤة اإلاُل٣ت ،وازخاع الباخشان ُٖىت
٢هضًت بل٢ ٜىامها ( )20امغؤة مُل٣ت ولخد ٤ُ٣ؤٚغاى الضعاؾت ؤٖض الباخشان اؾخماعة م٣ابلت جِ٣ـ آلازاع الىٟؿُت الىاججت
ًٖ الُال ،١و٢ض ؤظغٍذ الضعاؾت و٢ ٤ٞىاٖض وؤصواث وؤَضا ٝاإلاىهج الىنٟي الاؾخ٨كافي.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :آلازاع الىٟؿُت للُال ،١اإلاغؤة اإلاُل٣ت في اإلاجخم٘ الجؼاثغي.
 م٣ضمت:
حٗخبر ألاؾغة اللبىت ألاولى لبىاء اإلاجخم٘ وهي الؿبُل الىخُض الؾخمغاعٍ بُىلىظُا واظخماُٖا ،بُىلىظُا ٞاألؾغة هي
الُغٍ٣ت اإلا٣بىلت للخ٩ازغ وػٍاصة ؤٞغاص اإلاجخم٘ وبهجاب ؤظُا ٫ظضًضة جد ٤٣اؾخمغاع ًخه ،واظخماُٖا ٞهي اإلاضعؾت التي
ًخدىٞ ٫حها الٟغص مً ٧اثً بُىلىجي بلى ٧اثً اظخماعي خُض ًخم بؾخضزا ٫ز٣اٞت اإلاجخم٘ لخخدى ٫بلى وؿ ٤ؾلى٧ي مٗغفي لضي
الٟغص ،وبالخالي ٞال ًد ٤٣اإلاجخم٘ الاؾخ٣غاع ؤو الاؾخمغاع بضون ألاؾغة ,وزحر صلُل ٖلى طل ٪الخلل الضًمىٙعافي الظي حٗاهُه
بٌٗ صو ٫ؤوعبا وونى ٫الؼٍاصة الؿ٩اهُت الُبُُٗت ٞحها -والتي جإحي ًٖ َغٍ ٤مىالُض ظضص -أل٢ل مً واخض صخُذ وَظا
ٌٗجي اهسٟاى ٖضص اإلاىالُض ًٖ ٖضص الىُٞاث وزانت م٘ اعجٟإ مخىؾِ الٗمغ وحٗمحر اإلاؿىحن لٟتراث َىٍلت وٖضم
ؤلاهجاب بؿبب اهدكاع الٗال٢اث الٗابغة وٚحر الكغُٖت والتي ًدغم ٞحها الُغٞان ٖلى ٖضم ؤلاهجاب.
وم٘ ؤن اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت ج٣غ بإَمُت وُ٢مت ألاؾغة وجىلحها اَخماما وجدٌ الكباب ٖلى الؼواط وجبظ ٫ؤ٢صخى ما في
وؾٗها للخٟاّ ٖلحها  -وَى ما ًٓهغ ظلُا في اهدكاع الجمُٗاث الخحرًت التي جدٌ ٖلى الؼواط وجىٞغ الؿبل إلاؿاٖضة
الكباب ٖلُه -بال ؤهه م٘ ٧ل طل٣ٞ ٪ض ٖاهذ ألاؾغ ؤلاؾالمُت في ٧اٞت البلضان ؤلاؾالمُت بك٩ل ٖام والٗغبُت بك٩ل زام
مً ٧ابىؽ الُال ١والظي اعجٟٗذ وؿبخه في الؿىىاث ال٣لُلت اإلاايُت بلى وؿب ناصمت ألؾباب ٖضًضة.
بن الُالْ ١اَغة ٖامت ومىظىصة في ٧ل اإلاجخمٗاث وَى ؤمغ ٖغٞخه البكغٍت مىظ ٢ضًم الؼمان ،و٧اهذ له َغ ١وؤق٩ا٫
مسخلٟت مً بِئت بلى بِئت ومً ٖهغ بلى آزغ ،و٢ض ؤ٢غجه ألاصًان ٧ل بُغٍ٣خهٞ .إ٢غ ؤلاؾالم الُال ١وهٓمه جىُٓما ص٣ُ٢ا
مغاُٖا في طل ٪اؾخ٣غاع ألاؾغة وؾٗاصتها مً هاخُت ،وخُ٦ ٟٔان اإلاجخم٘ البكغي بإ٦مله مً هاخُت ؤزغي .
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وبطا ٧ان ؤلاؾالم ٢ض قغٕ الُال ١بال ؤهه ٢ض ؤخاَه بال٨شحر مً الًىابِ والُ٣ىص إلاا له مً آزاع ؾلبُت في ج ٪ُ٨ٟألاؾغة
واػصًاص الٗضاوة والبًٛاء بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ وامخضاص َظٍ آلازاع الؿلبُت ٖلى ألابىاء ٧االيُغاباث الىٟؿُت والاهدغاٞاث
1
الؿلىُ٦ت و٦ثرة الجغاثم التي جؼٖؼٕ ؤمً اإلاجخمٕ واؾخ٣غاعٍ.
بق٩الُت الضعاؾت:
ٌٗخبر الُال ١مك٩لت اظخماُٖت وَى ْاَغة ٖامت في ظمُ٘ اإلاجخمٗاث وبيؿب مخٟاوجت ،وٍبضو ؤهه ًؼصاص اهدكاعا في
مجخمٗىا الجؼاثغي في آلاوهت ألازحرة ،بن ًُ٢ت الُالًُ٢ ١ت ال جسو ٞغص مٗحن ؤو ٞئت مدضصة بل هي ْاَغة اظخماُٖت
حٗم آزاعَا ٖلى اإلاجخم٘ بإؾغٍ ،ول٣ض ؤنبذ الُال ١مك٩لت تهضص ؤمً واؾخ٣غاع مجخمٗىا الؾُما وؤن وؿبت ٦بحرة مً خاالث
الُال ١جخم في الؿىىاث ألاولى للؼواط وبًٗها آلازغ في الؿىت ألاولى ،وؤخُاها ًخم الُال ١بٗض ٖ٣ض الؼواط و٢بل بجمام
مغاؾُمه .و٢ض ؤْهغث بخهاءاث وػاعة الٗض ٫اعجٟاٖا ملخىْا في ؤٖضاص خاالث الُال ١بحن الجؼاثغٍحن.
و٢ض ازخل ٠الباخشىن الظًً صعؾىا آزاع الُالٖ ١لى ؤٞغاص ألاؾغة التي مغث بخجغبت الُال ١بحن مً ألا٦ثر جًغعا مً
الُال ١الغظل ؤم اإلاغؤة وطَب البٌٗ بلى ؤن اإلاغؤة ألا٦ثر جًغعا مً الغظل ،ل ً٨اج ٤ٟالٛالبُت ؤن ألاَٟاَ ٫م ألا٦ثر
جًغعا ،وجخى ٠٢آزاع الُال ١والكٗىع باإلاٗاهاة الىٟؿُت ،وآلازاع الاظخماُٖت والا٢خهاصًت ظغاء الُالٖ ١لى ٖضص مً
اإلاخٛحراث مشل :اإلاؿخىي الخٗلُمي للمُل٣حن ،الٗمل ،اإلاؿخىي الاظخماعي والا٢خهاصي ،وظىص ؤبىاء.
اهُال٢ا مما ؾب ،٤وفي ْل الٛمىى الؿىؾُىلىجي الظي ً٨خىْ ٠اَغة الُالٖ ١لى مؿخىي اإلاجخم٘ الجؼاثغي
ٖمىما،ؾِخم ٖلى مؿخىي َظٍ الضعاؾت مداولت حؿلُِ الًىء مً الىاخُت الاؾخ٨كاُٞت ٖلى آلازاع الىٟؿُت للُال ١مً
وظهت هٓغ اإلاغؤة اإلاُل٣ت في اإلاجخم٘ الجؼاثغي.
 ؤهمُت الضعاؾت:
جخجلى ؤهمُت الضعاؾت التي جهب في الضعاؾاث الىٟؿُت الاظخماُٖت ،في خؿاؾُت اإلاىيىٕ اإلاخىاو ٫وؤَمُخه ،بط ٖلى
الغٚم مً ٢ضم الضعاؾاث التي جىاولخه ،بال ؤن مىيىٕ الُالٖ ١اص مجضصا لُٟغى هٟؿه في صواثغ الى٣اف ،في ٖالم
مخٛحر٦،ما جبرػ ؤهمُخه في:
 بل٣اء الًىء ٖلى ْاَغة الُال ١واؾخ٨كا ٝآزاعَا الىٟؿُت ٖلى الٟغص واإلاجخم٘.
 مٗغٞت ما بطا ٧ان اإلاجخم٘ الجؼاثغي ًضع ٥زُىعة وخؿاؾُت الٓاَغة.
 مداولت بُٖاء نىعة واضخت ًٖ خُاة ألاٞغاص اإلاُل٣حن بٗض الُال.١
 ػٍاصة مٗضالث الُال ١في اإلاجخم٘ الجؼاثغي وَى ما ٌٗ٨ـ مضي زُىعة واهدكاع الٓاَغة ٖلى الٟغص واإلاجخم٘ ٧له.
 ؤلاَاع الىٓغي للضعاؾت:
 الخٗغٍ ٠بمهُلخاث الضعاؾت:
 الُال:١
 الخٗغٍ ٠اللٛىي للُال:١
اخلطيب سلول عبد احلميد ( :)2008التغيرات االجتماعية وأثرىا على ارتفاع معدالت الطالق في المملكة السعودية  ،رللة جامعة ادللك عبد
العزيز ،اجمللد ،8العدد  ،01الرياض،ص.24
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ٌٗغ ٝالُال ١لٛت بإهه خل الُ٣ض بُل٣ت ،ومجها ٢ى ٫الٗغب َل٣ذ ألاؾحر ؤو ؤَل٣خه .وَٗغٞه ال٣ٟهاء بإهه "ع ٘ٞالُ٣ض في
1
الؼواط الصخُذ في اإلاا ٫ؤو اإلاأ ،٫بلًُٟ ٟٔض طل ٪نغاخت ؤو ٦ىاًت ،ؤو بما ً٣ىم م٣ام الل ٟٔمً ال٨ىاًت ؤو ؤلاقاعة.
 الخٗغٍ ٠الانُالحي للُال:١
َى بجهاء الٗال٢ت الؼوظُت بد٨م الكغٕ وال٣اهىنٞ ،الُال ١ال ًخم بال في ْل الؼواط قغٖا و٢اهىها.

2

وَٗغٞه ٖبض الغخمً الهابىوي بإهه "اهٟها ٫الؼوظحن ٖىض اؾخدالت اؾخمغاع الخُاة اإلاكتر٦ت بُجهما ،وجسخل ٠مضة
الاهٟها ٫خؿب صعظت الُال ١الظي ًبضؤ بُل٣ت واخضة وَى البِىىهت الهٛغي وٍهل بلى زالر َل٣اث وَى البِىىهت
3
ال٨بري".
 الُال ١في ٢اهىن ألاؾغة الجؼاثغي:
جخًمً ألاؾباب التي ٌكغٕ ٞحها ال٣اهىن:
 ًىدل الؼواط بال٣اهىن و٣ٞا للماصة 48مً ٢اهىن ألاؾغة الجؼاثغي. بةعاصة الؼوط. بتراى مً الؼوظحن (ؤي الاجٟا ١بحن الؼوظحن ٖلى الُال ١باإلاٗغو.)ٝ بُلب مً الؼوظت :وَى ع ٘ٞصٖىة مً الؼوظت جُلب ٞحها الخُلُ ٤مً ػوظها و٢ض خضصث اإلااصة 53ألاخىا ٫التي ًجىػ ٞحها4
طل.٪
 ًم ً٨للؼوظت ؤن جُلب الخُلُ ٤لؤلؾباب آلاجُت و٣ٞا للماصة 53وٞحها: ٖضم ؤلاهٟا ١ب٘ نضوع الخ٨م بىظىبه ما لم جٖ ً٨اإلات بةٖؿاعٍ و٢ذ الؼواط م٘ مغاٖاة اإلاىاص 78و 79و 80مً َظاال٣اهىن.
 الُٗىب التي جدى ٫صون جد ٤ُ٣الهض ٝمً الؼواط. الهجغة في اإلاطج٘ و ١ؤعبٗت ؤقهغ. الخ٨م ٖلى الؼوط ًٖ ظغٍمت ٞحها مؿاؽ بكغ ٝألاؾغة وحؿخدُل مٗها مىانلت الٗكغة والخُاة الؼوظُت. الُٛبت بٗض مغوع ؾىت بضون ٖظع وال ه٣ٟت. اعج٩اب ٞاخكت مبِىت. الك٣ا ١اإلاؿخمغ بً الؼوظحن. 1الكبيسي أمحد ( :)1977األحوال الشخصية في الفقة والقضاء والقانون،ص.19

 2اخلويل سناء ( :)1997األسرة والحياة العائلية ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية،ص.43

 3الصابوين عبد الرمحن ( :)1983نظام األسرة وحل مشكالتها في ضوء اإلسالم ،الرياض،ص.216
 4دار العلوـ (  :)2001الزواج والطالق في الشريعة والقانون ،دار العلوـ ،عنابة، .اازائر ،ص.62
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 مسالٟت الكغوٍ اإلاخٖ ٤ٟلحها في ٖ٣ض الؼواط.1

٧ -ل يغع ٌٗخبر قغُٖا.

ً - 3م ً٨للؼوظت ؤن جسال٘ هٟؿها مً ػوظها ٖلى ما ًخم الاجٟاٖ ١لُه ٞةن لم ًخم الاجٟا ١ؤو لم ًخ٣ٟا ٖلى شخيء ،خ٨م
2
ال٣اضخي بما ال ًخجاوػ ُ٢مت نضا ١اإلاشل وث الخ٨م.
ٖ - 4ىض وكىػ ؤخض الؼوظحن ًد٨م ال٣اضخي بالُال ١وبالخٗىٌٍ للُغ ٝاإلاخًغع و٣ٞا للماصة 55مً ٢اهىن ألاؾغة
الجؼاثغي.
 - 5بطا جبحن لل٣اضخي حٗؿ ٠الؼوط في الُال ١خ٨م للمُل٣ت بالخٗىٌٍ ًٖ الًغع الالخ ٤بها وَظا و٣ٞا للماصة52
 - 6بطا اقخض الخهام بحن الؼوظحن ولم ًشبذ الًغع وظب حُٗحن خ٨محن للخى ٤ُٞبُجهماٌٗ ،حن ال٣اضخي خ٨ما مً ؤَل
الؼوط وخ٨ما مً ؤَل الؼوظت وٖلى َظًً الخ٨محن ؤن ً٣ضما ج٣غٍغا ًٖ مهمتها وَظا و٣ٞا للماصة52
 بطا اقخض الخهام بحن الؼوظحن ولم ًشبذ الًغع وظب حُٗحن خ٨محن للخى ٤ُٞبُجهماٌٗ ،حن ال٣اضخي خ٨ما مً ؤَلالؼوط وخ٨ما مً ؤَل الؼوظت وٖلى َظًً الخ٨محن ؤن ً٣ضما ج٣غٍغا ًٖ مهمتهما وَظا و٣ٞا للماصة 56ال ًشبذ الُال ١بد٨م
بال بٗضة مداوالث نلر ًجغحها ال٣اضخي صون ؤن جخجاوػ مضة زالزت ؤقهغ ابخضءا مً جاعٍش ع ٘ٞالضٖىي و٣ٞا للماصة.40
 ًم ً٨ؤن ًغاظ٘ الغظل مً َل٣ها زالر مغاث مخخالُت بال بٗض ؤن جتزوط ٚحرٍ وجُل ٤مىه ؤو ًمىث ٖجها بٗض البىاء ؤي3
الؼواط ألازحر ؤو الؿاب ٤و٣ٞا للماصة.54
 الىٓغٍاث اإلاٟؿغة ألؾباب الُال:١
ؤوال :الىٓغٍت الىُُْٟت:
ًغي ؤههاع َظٍ الىٓغٍت ؤن ل٩ل ٞغص في اإلاجخم٘ مجمىٖت مً الاخخُاظاث الٛغٍؼٍت والاظخماُٖت والٗاَُٟت التي ٌؿعى
بلى بقباٖها وٍداو٧ ٫ل مجخم٘ بقباٖها َظٍ الاخخُاظاث ًٖ َغٍ ٤الىٓم الاظخماُٖت اإلاسخلٟت واؾخمغاع ؤي هٓام مغَىن
بالىْاثً ٠اصي إلقبإ َظٍ الخاظاث وبطا ٣ٞض َظا الجؼء وُْٟخه اهخهى الؼواٞ ، ٫ةطا لم ٌؿخُُ٘ الؼواط جد ٤ُ٣ألاَضاٝ
التي ٌؿعى بلحها ألاٞغاص مشل  :جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع الٗاَٟي والىظضاوي وؤلاهجاب وؤلاقبإ الجيسخي والخهىٖ ٫لى الاؾخ٣غاع
الاظخماعيٞ .ةن ؤخض الؼوظحن ؤو ٧لحهما ؾُ٣غعان الاهٟها ٫وبجهاء الؼواط.
زاهُا :الىٓغٍت البىاثُت الىُُْٟت:
ًا٦ض ؤههاع َظٍ الىٓغٍت ؤن البىاء الاظخماعي في خالت جىاػن وجماؾ ٪واٖخماص مخباص ٫بحن ألاظؼاء وؤن ل٩ل ظؼء مً ؤظؼاء
البىاء صوع ووُْٟت حؿاٖض ٖلى اؾخمغاع البىاء وؤن الهض ٝالغثِسخي لجمُ٘ الىٓم الاظخماُٖت َى اإلادآٞت ٖلى اؾخمغاع َظا
البىاء واؾخ٣غاعٍ ٦ما ؤن ٧ل ظؼء مً ؤظؼاء البىاء ًازغ وٍخإزغ بالىٓم الاظخماُٖت ألازغي وألاؾغة و٣ٞا لهظٍ الىٓغٍت ظؼء مً

 1يوسف دالندة :)2003 (،قانون األسرة ،دار ىومة ،بوزريعة ،اازائر،ص.64
 2دار العلوـ ( : )2001مرجع سابق  ،ص.63
 3يوسف دالندة :)2003 (،مرجع سابق ،ص.58
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البىاء الاظخماعي لها ٖضة وْاثَ ٠امت حؿاٖض ٖلى اؾخمغاع اإلاجخم٘  ،مشل:البُالت ويٗ ٠الىاػٕ الضًجي وٖضم الاؾخ٣غاع
الؿُاسخي وٚحرَا ًىٗ٨ـ ٖلى ألاؾغة وٍازغ ٖلى ْاَغة الُال.١
زالثا :الىٓغٍت الخٟاٖلُت الغمؼٍت:
ًغي ٖلماء َظٍ الىٓغٍت ؤن ألاؾغة ًجب ؤن ال جضعؽ ٦ىمىطط مشالي بل ًجب ؤن جضعؽ ٦ما هي في الخُاة الُىمُت ٞلِـ
َىا ٥ؤؾغجحن مدكابهخحن لضعظت الخُاب٩ٞ ٤ل ؤؾغة لها ٖال٢تها الخانت بها والتي جمحزَا ًٖ ألاؾغ ألازغي.
ًء
وجلٗب ألاؾغة صوعا مهما في جل٣حن ألاٞغاص ؤصواعَم اإلاؿخ٣بلُت.و٧ل ؤؾغة لها مجمىٖت مً الغمىػ واإلاٗاًحر التي حٗلمها ألبىائها في
ًء
مغخلت الهٛغ وَظٍ الغمىػ واإلاٗاوي جسخل ٠مً ؤؾغة ألزغيٞ،الٟغص ًداو ٫ؤن ٌؿخىٖب الضوع اإلاخى ٘٢مىه ؤوال زم ًداو ٫مً
ًء
زال ٫حٗامله الُىمي م٘ آلازغًٍ بصزا ٫بٌٗ الخٗضًالث ٖلى صوعٍ و٣ٞا للغمىػ التي ا٦دؿبها في مغخلت الهٛغ وو٣ٞا
للٓغو ٝاإلادُُت به لظل ٪هجض ؤن ٧ل ٖال٢ت ػوظُت جسخل ًٖ ٠الٗال٢اث الؼوظُت ألازغي و٧لما ٧اهذ اإلاٗاوي والغمىػ التي
ا٦دؿبها الؼوظحن مً ؤؾغَما مخ٣اعبت ؾاٖض طلٖ ٪لى جد ٤ُ٣الخٟاَم بُجهما والٗ٨ـ صخُذ و٧لما ٧اهذ الغمىػ واإلاٗاوي
مخباٖضة بل مخىاٞغة بحن الؼوظحن ؤصي طل ٪بلى زلٞ ٤جىة بُجهما مما ًاصي بلى الُال. ١
عابٗا :الىٓغٍت الخباصلُت:
ًغي ؤههاع َظٍ الىٓغٍت ؤن ألاٞغاص ًضزلىن م٘ بًٗهم البٌٗ في ٖال٢اث جباصلُت ٞهم ًدباصلىن الٗىاَ ٠واإلاكاٖغ
وآلاعاء وألا٩ٞاع واإلاهالر وألامىا ٫وٚحرَا في جباصلهم َظا َم ٌؿٗىن بلى جد ٤ُ٣ؤ٦بر ٢ضع مً الغبذ بإ٢ل زؿاثغ مم٨ىت .
ٖىضما جخٗظع الخُاة الؼوظُت بحن الُغٞحن وجهبذ الخُاة ملُئت باإلاك٨الث واإلاكاخىاث ٞةن اإلاغؤة جداو ٫ؤن جدؿب م٣ضاع
الخؿاثغ اإلاترجبت مً َظا الُال ١وم٣ضاع اإلا٩اؾب ٞةطا ؤخؿذ ؤن م٩اؾبها مً الُال ١جٟى ١زؿاثغَا ٞإجها جخسظ ٢غاع
الُال ١والٗ٨ـ صخُذ بطا ٧اهذ الخؿاثغ ؤ٦ثر مً اإلا٩اؾب ٞةجها ؾدؿخمغ في خُاتها الؼوظُت  ،وؤن َظٍ اإلا٩اؾب ؤو
1
الخؿاثغ لِؿذ َىا ماصًت  ِ٣ٞو ؤهما هي ماصًت ؤو مٗىىٍت ؤو اظخماُٖت.
 آلازاع والىخاثج اإلاترجبت ٖلى الُال:١
 ؤوال -آزاع الُالٖ ١لى اإلاغؤة اإلاُل٣ت :
 الايُغاباث الىٟؿُت :حٗاوي اإلاغؤة بٗض الُال ١مً ايُغاباث هٟؿُه هدُجت للخٛحر ال٨بحر الظي َغؤ ٖلى خُاتها. حٗاوي اإلاُل٣ت بلى ظاهب جل ٪الايُغاباث مً خهاع اظخماعي عَُب خُض ًىٓغ بلحها هٓغة اإلاهملت اإلا٣هغة وٍل٣ى ٖلحها2
اللىم في ٞكل الخُاة الؼوظُت.
3

 - 3اإلاكا٧ل الىٟؿُت :جخٗغى اإلاغؤة بلى مكا٧ل هٟؿُت مشل الٗؼلت هدُجت ٦الم الىاؽ ويٗ ٠الش٣ت بالىٟـ وآلازغًٍ.
٢ - 4لت ٞغم اإلاغؤة في الؼواط مغة ؤزغي مما ًجٗلها حٗاوي مً مك٨الث هٟؿُت ٖاَُٟت وا٢خهاصًت ٞخهبذ ٖالت ٖلى
1
الضو ٫وٖلى اإلاجخمٗاث الخحرًت.
اخلطيب ،سلول ( : )2007نظرة في علم االجتماع األسري  ،مكتبة الشقرم ،الرياض ،ص.213

 2أمحد عزت راجح(  :)1999أصول علم النفس ،ط ،1دار الكاتب العربية ،مصر،ص.232

 3إحساف زلمد احلسن ( :)2008علم اجتماع المرأة -دراسة تحليلية عن دور المرأة في المجتمع المعاصر
األردف،ص.174
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وٍه٦" ٠ىإلاان" اإلاغؤة اإلاُل٣ت ٢اثال ...." :ؤهه ٖىضما ًٟهم الُال ١الؼواط الظي صام ؾىىاث َىٍلت ٢ض ججض اإلاغؤة الخُاة
نٗبت وزانت بطا ٧اهذ ٦بحرة في الؿًٞ ،ةن ٞغنتها في الؼواط ٢ض ج٣ل لضعظت ًهٗب مٗها ب٢امت خُاة ػوظُت ؤزغي ؤو
2
ظضًضة ؤو ختى اؾخمغاعَا بؿالم وَمإهِىت".
 - 5الٗىػ اإلااصي وال جيخهي مإؾاة اإلاُل٣ت ٖىض خضوص الخىجغ الاظخماعي بل جخجاوػ طل ٪بلى الخاظت اإلااصًت التي جمشل واخضٍ
مً ازُغ اإلاكا٧ل التي جىاظهها اإلاُل٣ت التي جدخًً ؤَٟالها .
 - 6الؿلى ٥الاهدغافي  :جسخل ٠الصخهُاث ًٖ بًٗها البٌٗ ٦ما جسخل ٠عصوص ؤٗٞالهم ججاٍ اإلاٗاهاة وَظا جبٗا إلاازغاث
3
ٖضًضة مجها التربُت ألاؾغٍت واإلاؿخىي الش٣افي ومضي جماؾ ٪ؤٞغاص ألاؾغة الظًً ًاوون اإلاُل٣ت بٗض ٖىصتها لبِذ ؤَلها.
 زاهُا -آزاع الُالٖ ١لى ألابىاء:
الُال ١لِـ ٧لمه َاصمه جىُل ٤في لخٓت ًٚب واهٟٗا ٫ؾىاء ٧ان لؿبب م٣ى٘ ؤو ألؾباب جاٞهت بؿُُت ٞدؿب،
ول ً٨الُال ١له مً آلازاع الجؿُمت والخُحرة ٖلى الؼوط والؼوظت وٖلى ألابىاء الظًً ٌٗضون بد ٤الطخُت ألاولى الظًً
جٖ ٘٣لحهم آلازاع الىٟؿُت والاظخماُٖت واإلااصًت للُال ١وَِٗكىن الًُإ بٗض ٣ٞض ص ٝألاؾغة وخىان ألاب وألام والجى
الٗاثلي.
ل٣ض ؤ٦ضث الضعاؾاث الٗضًضة التي ؤظغٍذ ؤن الُال ١وما ًدبٗه مً آزاع وؤزُاع جهِب شخهُت ألابىاء بااليُغاب
وال٣ل ٤والخىجغ ول٣ض قملذ َظٍ الضعاؾاث ألاخضار اإلاىصٖحن بماؾؿاث ألاخضار وؤْهغث ؤن ؤ٦ثر مً زلثي اإلاىصٖحن بها
٢ض اهدغٞىا مً ظغاء جهضٕ ؤؾغَم بالُال. ١
وفي صعاؾت وكغتها ظغٍضة "ٖ٩اّ" بالغٍاى ًٖ الُال ١و آزاعٍ ٖلى ألاؾغة وألاَٟا ٫في ٞغوؿا ؤقاعث الباخشت في اإلاجلـ
الاؾدكاعي للؼواط (ماعي ٞغاوـ بال) بلى ؤن وؿبت الُال ١في ٞغوؿا %33بٗض مغوع ماثت ٖام ٖلى بنضاع ٢اهىن ًبُذ
الُال ١وؤن ٣ٞضان ألاَٟا ٫لؤلب ال ً٩ىن ٖاصة بؿبب اٞخ٣اص ألاب لٛغٍؼة ألابىة ؤو لٗضم اإلاباالة  ,ول٨ىه ٚالبا بؿبب ال٣ٟغ
والبُالت ٖلى الغٚم مً ؤن %75مً خاالث الُال ١جُلبها الؼوظت وؤوضخذ الضعاؾت ؤن ؤَٟا ٫الُالً ١هابىن باألمغاى
الىٟؿُت وؤو ٫ألاٖغاى التي ًهابىن بها هي ال٣ل ٤وٖضم الاؾخ٣غاع وال٩ىابِـ اإلاغٖبت ؤزىاء الىىم.
و٢الذ صعاؾت اظخماُٖه َىلىضًت وكغتها ظغٍضة الغٍاى ؤن الٟخُاث ٌٗاهِىا ؤ٦ثر مً ألاوالص ألن ألاوالص ؤ٦ثر م٣ضعة
مً الٟخُاث في جدمل آزاع اجهُاع الخُاة الؼوظُت ألن الٟخُاث ؤ٦ثر خؿاؾُت ججاٍ ألاظىاء الٗاثلُت ٚحر اإلاؿخ٣غة والتي
ً٨خىٟها الجزإ والخالٞاث ٦,ما ؤن ألاوالص الظًً ٌِٗكىن في ؤؾغ ج٨ثر ٞحها اإلاكا٧ل ً٩ىهىن ؤ٦ثر ٖضواهُه  ,وحؿهل
اؾدشاعتهم بسال ٝالبىاث .
وؤ٦ضث صعاؾت بغٍُاهُت ؤن ؤَٟا ٫الُالٚ ١حر ؾٗضاء في خُاتهم وؤجهم ًهابىن بإمغاى مسخلٟت ,وَِٗكىن خالت ٖضم
الاَمئىان ٖلى مؿخ٣بلهم وؤن بًٗهم ًخجه بلى ٖالم الجغٍمت .

 1مصطفى اخلشاب ،د .ت  ،دراسات في علم االجتماع العائلي ،دار النهضة ،د .ط ،بًنكت.234،
 2عبد الرمحاف العيسوم (:)1994علم النفس األسري ،ط ،1دار النهضة العربية  ،بًنكت،ص.66
 3أمحد عزت راجح،مرجع سابق،ص.233
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ومً جد ٤ُ٣لجغٍضة اإلاؿلمىن خى ٫ضخاًا الُال ١ه٣خُ ٠بٌٗ الخاالث وبٌٗ الطخاًا الظًً ٌٗاهىن مً الُخم عٚم
ب٣اء الىالضًً ٖلى ُ٢ض الخُاة.
َٟله لم جخجاوػ الغابٗت مً ٖمغَا ظلؿذ في بخضي ظمُٗاث جد ُٟٔال٣غان ال٨غٍم وجٓهغ ٖلحها ٖالماث الخسل٠
وجمؿ ٪في ًض بخضي ٢غٍباتها وجب٩ي ٢اثله :ال ؤعٍض الظَاب بلى ؤم ال ؤخبها وهي ظضتها التي جًغبها وجسىٞها صاثما،ألن ؤمها
1
جُل٣ذ وجؼوظذ بأزغ.
وٍم ً٨ؤن هىحؼ آلازاع الىاحمت ًٖ الُالٖ ١لى ألابىاء ُٞما ًلي:
 حكغص ألاَٟا:٫ؤن ؤو ٫شخيء ً٣ٟضٍ ألاَٟا ٫بٗض اهٟها ٫والضحهم َى ألامً واإلاإوي والبِذ الهاصت الظي ًٓلهم وٍدؿىن ُٞه بالغاخت
والاَمئىان وبدضور الُال ١جى٣لب خُاتهم ُٛٞاصعون البِذ الظي ولضوا ُٞه او ٌٛاصعٍ والضَم وٍتر ٥لهم ٞغاٚا ٦بحرا.
 حىىح ألاخضار:حكحر ٧لمه خضر بلى اإلاغخلت الٗمغٍت التي جمخض ما بحن ؾً الُٟىلت اإلاخإزغة وؾً البلى ٙوجإ٦ض الضاعؾاث الىٟؿُت
والاظخماُٖت ٖلى ؤن َىاٖ ٥ال٢ت وزُ٣ت بحن الُال ١وظىىح ألاخضار باٖخباع ؤن الجىىح ْاَغٍ اظخماُٖه هاججت ًٖ زلل في
التربُت ٖ٣ب خضور الخهضٕ ألاؾغي .
 - 3الاهسغاٍ اإلاب٨غ ألبىاء اإلاُل٣حن في ؾى ١الٗمل:
بن اهٟها ٫الىالضًً في ؤٚلب ألاخُان ًاصي بلى جسلي ألاب باٖخباعٍ اإلاؿئى ٫ألاو ًٖ ٫ؤلاهٟا ١والخى ًٖ ٠٢بقبإ خاظاث
ؤَٟاله اإلااصًت وخضصث الضعاؾاث بٌٗ ألازُاع اإلاُٗىت في ؤماٖ ً٦مل مدضصٍ لؤلَٟا ٫الٗاملحن وهي :
 مىا ٘٢البىاء خُض ًٟغى ٖلى ألاَٟا ٫ع ٘ٞألاخما ٫الشُ٣لت التي ٢ض حؿبب ٦ؿىع. مدُاث البجزًً خُض ً٣طخي ألاَٟا ٫ؾاٖاث َىٍلت بحن عواثذ البجزًً اإلاؿببت للؿغَان. الكاعٕ الظي ًخٗغيىن ُٞه للٗى ٠الجؿضي مً ؤ٢غاجهم ؤو مً َم ؤ٦بر مجهم ؾىا. الاؾخٛال ٫البك٘ مً َغ ٝؤصخاب الٗمل. - 4الدؿغب اإلاضعسخي:
الظي ٌٗخبر مً ؤَم آلازاع الاظخماُٖت الىاججت ًٖ الُال ١مما القُٞ ٪ه ؤن هٟؿُه الُٟل الخؿاؾت ومكاٖغٍ اإلاغَٟت
جخإزغ بؿهىله ب٩ل ما ًدضر في البِذ.

 1العراقي ،بثينة السيد( :)2000أسرار في حياة المطلقات ،دار طويق للنشر كالتوزيع ،الرياض،ص.46
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 - 5ج ٪٨ٟألاؾغة:
واجهُاع ؤبىائها و٣ٞضان اإلاجخم٘ لىاخضة مً زالًاٍ مً ؤزُغ آلازاع الىاظمت ًٖ الُال ١باٖخباع ألاؾغة هي الىخضة ألاؾاؾُت
لبىاء اإلاجخم٘ وٖلى ٢ضع ألاؾغة في ج٩ىًٍ ؤلاوؿان الؿلُم ً٩ىن هجاح اإلاجخم٘ في جشبُذ صٖاثم الاؾخ٣غاع والخم٨حن للغقي
والاػصَاع ُٞه.
ُٚ - 6اب الؿٗاصة ألاؾغٍت:
٦شحرا ما وؿم٘ َظا الخىاع ًضوع بحن ألام وابىتها ج٣ى ٫ألام ":بن َالقي لً ًىزغ ٖلُ ٪بخاجا" ٞترص الابىت التي جبل ٜمً الٗمغ ؤخض
ٖكغ ٖاما ":بل بهه ؾُازغ ٖلي مً ظمُ٘ الجىاهب ".
بطا ما ؤُُٖىا ألاَٟا ٫الٟغنت للخبرًغ ًٖ آعائهم ؾىجضَم ًغٚبىن في اؾخمغاع الٗال٢ت الؼوظُت بحن الىالضًً .والٗضًض
مجهم ًظَب بلى ؤبٗض مضي في الخإُ٦ض ٖلى طل.٪
ختى ُٞما بحن الخبراء َىا ٥مؿاخه قاؾٗت مً آلاعاء اإلاخباًىت خى ٠ُ٦ ٫ؤن اهٟها ٫الىالضًً له ُٖٓم ألازغ ٖلى
مغخلت الىمى لضي الُٟل ٞالبٌٗ مجهم ًا٦ض ؤن وكإة الُٟل في ؤؾغٍ ٚحر ؾُٗضة ٢ض ً٩ىن ؤ٦ثر جضمحرا مً ججغبت
الاهٟها ٫هٟؿها.
 - 7عصوص الٟٗل ٖلى الُال:١
جسخل ٠صعظت الخؼن التي جيخج ًٖ الُال ًٖ ١جل ٪التي جلي وٞاة ؤخض الىالضًً ول ً٨ال ًؼاَ ٫ىا ٥الٗضًض مً ؤوظه
الدكابه في ٧لخا الخالخحن٣ٞ .ض ٌؿُُغ ٖلى الُٟل هٟـ مكاٖغ ألاسخى والاؾدى٩اع والًٛب والخؼن الٗمُ ٤و٦ظل ٪الكٗىع
بالظهب ،بل وٍؼٍض ٖلى طل ٪ؤلاخؿاؽ بالخُاهت بٗض ٣ٞضاهه بخضي الصخهُاث التي ٌكٗغ ججاَها ب٣ضع ٦بحر مً الش٣ت ،ما
ًجٗله ًسصخى اإلاؼٍض مً الخؿاعة وفي الٛالب ما ًبضؤ َظا ٖلى ؾلىٖ ٥ضواوي.
 - 8مغخلت ما بٗض الاهٟها:٫
حٗخبر الٟترة ما بحن اجساط ال٣غاع الاهٟها ٫والخهىٖ ٫لى الُال ١الجهاجي مً ألاو٢اث الٗهِبت والخِٗؿت التي جمغ بها
الٗضًض مً ألاؾغ ٗٞاصة ما ًغخل ؤخض الىالضًً ومً زم حؿُُغ ٖلى الُٟل مكاٖغ مً الخغمان الكضًض ؤقبه بخل ٪التي
ٌكٗغ بها ٖىض وٞاة الىالضًً .ومً اإلام ً٨ؤن حؿاٖض ٨ٞغة جضزل ؤٞغاص آزغًٍ مً الٗاثلت الىالضًً في اظخُاػ مشل َظٍ
الٟترة الٗهِبت.
 - 9مكاٖغ ٢ض جغاوص ألاؾغة:
ٖاصة ما جخدضر ألامهاث ًٖ ؤهٟؿهً بطا مؿإلهً آزغون ًٖ ؤَٟالهً ٞهً ٌٗخىحن بإَٟالهً بالُب٘ ول ِ٣ٞ ً٨مً
زال ٫مكاَضة ؤ٢ىالهم و ؤٗٞالهم ؤو ؾلىُ٦اتهم .وبالخالي هاصعا ما ًالخًٓ ما ٌكٗغ به الُٟل خ٣ُ٣ت في هٟؿه ؾى ٝجمغ به
ألاؾغة بإهماٍ مسخلٟت مً اإلاكاٖغ والكٗىع باإلَما ٫والخؼن.
-10الهضمت الىٟؿُت:
في الٛالب ما ً٩ىن َظا الكٗىع ألاو ٫الظي ًغاوص الُٟل ٣ٞض ًًٓ الُٟل ؤن ألامىع لِؿذ بسحر ٞةطا ما خان مىٖض
عخُل ؤخض والضًه ًٖ اإلاجز ٫ؤو ؤن ًإزظٍ ؤخضَما بُٗضا ًداو ٫الُٟل ؤال ًهض ١ما ًدضر وفي بٌٗ ألاو٢اث ٌكٗغ
الُٟل بؿٗاصة ٢هحرة ألاظل وطل ٪هٓغا لخى ٠٢الصجاع.
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٢ض ًيخج ًٖ َظٍ الهضمت الىٟؿُت آزاع ٖضًضة ٗٞلى ؾبُل اإلاشا٢ :٫ض جٓهغ ٖلى الُٟل ٖالماث الالمباالة وٞخىع الهمت
و٣ٞضان ال٣ضعة ٖلى الاؾدُٗاب.
-11الكٗىع بالًٛب:
ٌٗخبر الًٛب مً ؤ٢ىي اإلاكاٖغ التي مً اإلام ً٨ؤن ًخٗغى لها ؤلاوؿان مً الُبُعي ؤن ٌكٗغ الُٟل بالًٛب مً
الُغ ٝآلازغ الظي ًغخل ٖىه بال ؤهه ٢ض جٓهغ ٖلُه مكاٖغ الًٛب والسخِ ججاٍ الُغ ٝآلازغ.
-12الكٗىع بالظهب:
٢ض ًغاوص َظا الكٗىع بٌٗ ألاَٟاٞ ٫هم ًلىمىن ؤهٟؿهم ٖلى اهٟها ٫والضحهم صاثما ما ًدخاط الُٟل بلى ؤن ٌكٗغٍ
البالٛىن ببراءجه مً َظا ألامغ وٖالوة ٖلى طلٌ ٪كٗغ ألاَٟا ٫بااليُغاب وؤلاَما.٫
 -13الكٗىع بالخؼي:
ٌكٗغ الٗضًض مً ألاَٟا ٫بالخؼي والخجل بٗض الاهٟها ٫بط ال جؼاَ ٫ىا ٥ونمت ٖاع مخٗل٣ت بالُالٞ ١هى ٖالمت جض٫
ٖلى الٟكل وؤلاَما ٫والازخالٖ .ٝلى الغٚم مً ؤلاخهاثُاث التي حكحر بلى ػٍاصة ٖضص ؤَٟا ٫اإلاضاعؽ الظًً ٌٗاهىن مً
اهٟها ٫والضحهم.
وفي بٌٗ ألاخُان ٌٗاوي ألاَٟا ٫مً حٛحر في مٗاملت ؤنض٢ائهم لهم وزانت ال٨باع مجهم ختى ًبضئون في َمؼَم وإلاؼَم
بضال مً مىاؾاتهم وؾغَٗا ما ٌكٗغ ألاَٟا ٫بهظا اإلاىار اإلاالم مً ؾىء اإلاٗاملت ومً زم جخمسٌ بضازلهم مكاٖغَم
1
اإلاؼصوظت بهىعٍ ٦بحرة.
 زالثا -آزاع الُالٖ ١لى اإلاجخم٘:
اهدال ٫الؼواط وؾُلت لؼعٕ ال٨غاَُت والجزإ بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ ،و ُ٘٢الهلت بحن ؤؾغحي الؼوظحن وزهىنا بطا زغط
2
الُال ًٖ ١خضوص ألاصب ؤلاؾالمي وَظا ٌؿبب شخىاث وٖضم الاؾخ٣غاع في اإلاجخم٘
وبضال مً ؤن ٖمل ألاَل إلنالح طاث البحن بحن الؼوظحن ًهبدا مهضع لخهام اإلااصًت بلى ػٖؼٖت واؾخ٣غاع اإلاجخم٘.
٦ما ؤن حكغص ألاوالص وٖضم عٖاًتهم هدُجت لُٛاب ألام وٖضم اَخمام ألام ًجٗلهم ًخجهىن بلى ؾلٚ ٪حر ؾىي ٞخ٨ثر الجغاثم
وٍتزٖؼٕ ألامً في اإلاجخم٘ وٍؼصاص مٗض ٫الاهدغا ٝوالخسل ٠الضعاسخي وػٍاصة ألامغاى الىٟؿُت :و٧ل َظٍ آلازاع ًجب ؤن
3
ًضع٦ها ٧ل ٞغص في اإلاجخم٘ ألن الُال ١بطا زغط ًٖ اإلاٟهىم والٛغى الصخُذ

 1كيلز ،ركز مارم(:) 2005تكيف األطفال مع مشكلة طالق الوالدين ،دار الفاركؽ للنشر كالتوزيع،مصر،ص.198
 2صاحل حسن الداىرم (  :)2008أساسيات اإلرشاد الزواجي  ،دار الصفاء  ،ط ،1عماف،ص.269

3عطاء اهلل فؤاد أخلالدم ،كآخركف(  :)2009اإلرشاد األسري و الزواجي ،دار الصفاء ،ط ،1عماف األردف،ص.251
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 ؤلاَاع اإلاُضاوي للضعاؾت:
 الخٗغٍ ٠ؤلاحغاجي إلاهُلخاث الضعاؾت:
 آلازاع الىٟؿُت للُال ١بحغاثُا" :هي ٧ل الايُغاباث الىٟؿُت والاهٟٗالُت التي جىجم ًٖ ْاَغة الُال."١
 اإلاغؤة اإلاُل٣ت في اإلاجخم٘ الجؼاثغي بحغاثُا" :هي امغؤة ٖال٢تها الؼوظُت مىتهُت بد٨م الكغٕ وال٣اهىن".
 مىهج الضعاؾت:
هٓغا لُبُٗت اإلاىيىٕ ٣ٞض اؾخسضم في الضعاؾت الخالُت اإلاىهج الىنٟي الاؾخ٨كافي.
 خضوص الضعاؾت:
جخدضص الضعاؾت الخالُت بالخضوص الخالُت:
الخضوص الغماهُت :جم الُ٣ام بالضعاؾت اإلاُضاهُت زال ٫قهغ ُٟٞغي
.2016
 الخضوص اإلا٩اهُت :ؤظغٍذ الضعاؾت بىالًتي مؿُلت و باجىت،ومؿذ ( )20امغؤة مُل٣ت مجها ( )12خالت جابٗت لىالًت باجىت،
و( )08خاالث مجها جابٗت لىالًت اإلاؿُلت.
 الخضوص البكغٍت :ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ( )20امغؤة مُل٣ت ،جم ازخُاعَا بُغٍ٣ت ٖغيُت هٓغا ل٩ىن مجخم٘ البدض
ٚحر مخجاوـ
 ألاصواث اإلاؿخسضمت في الضعاؾت:
جم اؾخسضام اإلا٣ابلت هه ٠اإلاىحهت ،وجم جدضًض اإلاىاُٖض مؿب٣ا مً خُض (م٩ان بظغاء اإلا٣ابالث ومدخىي اإلا٣ابلت) ،وجم
َغح ؤؾئلت مٟخىخت لليؿاء اإلاُل٣اث جمشلذ في:
 ما هي آلازاع الىٟؿُت للُالٖ ١لى اإلاغؤة؟
 ما هي آلازاع الىٟؿُت للُالٖ ١لى ألابىاء؟
 ما هي آلازاع الىٟؿُت للُالٖ ١لى اإلاجخم٘؟
ٖ غى وجٟؿحر هخاثج الضعاؾت:
بٗض ظم٘ اإلاٗلىماث مً زال ٫اإلا٣ابالث التي ؤظغٍذ م٘ الٗما ٫جم جغجِب اإلادخىي وجهيُٟه و٣ٞا لؤلؾئلت التي جم َغخها
واٖخمض ٖلحها ٦مداوع ٦بري ُٞما بٗض ،بٗض طل٢ ٪امذ الباخشخان بخٟغَ ٜاإلادخىي في ٧ل بٗض ،وظاءث الىخاثج ٦ما ؾىىضخها
و٣ٞا للمداوع الخالُت:
 اإلادىع ألاو :٫آلازاع الىٟؿُت للُالٖ ١لى اإلاغؤة.
 اإلادىع الثاوي :آلازاع الىٟؿُت للُالٖ ١لى ألابىاء.
 اإلادىع الثالث :آلازاع الىٟؿُت للُالٖ ١لى اإلاجخم٘.
ٖ غى وجٟؿحر الىخاثج:
مً زالَ ٫غخىا لؤلؾئلت ،جم عنض مجمىٖت مً آلازاع الىٟؿُت مً وظهت هٓغ ؤٞغص الُٗىت ،والجضو ٫الخالي ًىضر ؤبغػ
َظٍ آلازاع الىٟؿُت:
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حضوً ٫ىضر :آلازاع الىٟؿُت للُال ١مً وحهت هٓغ اإلاغؤة اإلاُل٣ت.
اإلاداوع

الخ٨غاعاث

آلازاع الىٟؿُت للُال١
اإلاؿُلت

آلازاع الىٟؿُت للُالٖ ١لى اإلاغؤة

آلازاع الىٟؿُت للُالٖ ١لى ألابىاء

آلازاع الىٟؿُت للُالٖ ١لى
اإلاجخم٘

باجىت

مك٨الث ٖضم الخ ٠ُ٨الصخصخي.
مك٨الث ٖضم الخ ٠ُ٨الاظخماعي.
ؾىء الخالت الىٟؿُت.
جإزغ م٩اهتها الاظخماُٖت ؾلبا.
هٓغة اإلاجخم٘ ال٣اؾُت للمغؤة اإلاُل٣ت.
جإزغ م٩اهتها الاظخماُٖت ؾلبا.
الخٗغى للىم والخجغٍذ مً ٢بل ؤٞغاص الٗاثلت.
جدمل الى٣ض واللىم مً اإلادُُحن.
الاَتزاػ الىٟسخي وٖضم الش٣ت بالغظا.٫
الخىجغ الىٟسخي.
ؤلانابت باال٦خئاب.
٦ثرة ؤلاخباٍ ؤو الباؽ.
ٖضم الاؾخ٣غاع الىٟسخي.
الخغمان الٗاَٟي.
ػٍاصة مٗض ٫ال٣ل.٤
الخبى ٫ؤلئلعاصي.
الخى ٝاإلاؿخمغ مً ال٣ٟض.
خب الؿُُغة والخمل.٪
الغٚبت مً الاهخ٣ام آلازغًٍ.
الاهدغا ٝألازالقي لؤلبىاء بؿبب ُٚاب الغٖاًت الى الضًت.
الاجها ٝبالخضة والٗى.٠
الٟكل الضعاسخي.

٠6
٠7
٠8
٠5
٠4
٠6
٠5
٠7
٠7
٠7
٠6
٠4
٠8
٠8
٠7
٠6
٠5
٠7
٠7
٠3
٠7
٠5

٠9
٠8
٠9

الخٗغى لخاالث ال٨بذ والًٛىٍ.
ايُغاباث في الىمى الٗ٣لي والاهٟٗالي.
الاهدغا ٝألازالقي في اإلاجخم٘.
٢لت الخىانل الاظخماعي.
بَضاع الى٢ذ والجهض واإلاا ٫في بجمام ٖملُت الُال ١وجٟغ ٙالُغٞحن
إلظغاءاث الُال.١
اهدكاع الٟغ٢ت والًُٛىت بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ وٖاثالجه.
زلل في الخيكئت الاظخماُٖت.
الايُغاب الىٟسخي والؿلى٧ي.
٢هىع ج٩ىًٍ الًمحر الٟغصي.
يٗ ٠الىاػٕ الضًجي.
اهسٟاى الٗمل وؤلاهخاط بؿبب ؾىء الخالت الىٟؿُت للغظل واإلاغؤة
اإلاُل٣حن.
ٖضم الاؾخ٣غاع الٗاَٟي الاظخماعي.

3
٠6
٠3
٠8
٠6

٠
٠4
٠5
٠8
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هالخٔ مً الجضو ٫ؤن ؤٖلى ج٨غاع في آلازاع الىٟؿُت للُال ١ظاء في مدىع آلازاع الىٟؿُت للُالٖ ١لى اإلاغؤة وطل ٪في بٗض
"ؾىء الخالت الىٟؿُت للمغؤة اإلاُل٣ت" بىالًت باجىت ،ؤما ؤصوى ج٨غاع ٣ٞض ظاء في مدىع آلازاع الىٟؿُت للُالٖ ١لى اإلاجخم٘
وطل ٪في بٗض "الاهدغا ٝألازالقي في اإلاجخم٘" بىالًت اإلاؿُلت.
 جىنُاث:
في يىء الىخاثج التي جمسًذ ًٖ َظٍ الضعاؾت ًم ً٨ج٣ضًم الخىنُاث الخالُت:
 - 1حصجُ٘ اإلا٣بلحن ٖلى الؼواط مً الكباب ط٧ىعا وبهازا ٖلى الالخدا ١بضوعة جشُُٟ٣ت م٨شٟت جىٓمها ظهت عؾمُت مٗخمضة في
مىيىٕ الخ٣ى ١الكغُٖت وما ٌؿخدب٘ مك٨الث اإلاتزوظحن لٗالط ألاؾباب ٢بل و٢ىٕ خضر الُال ١م٘ يغوعة الخىُٖت بهظٍ
الضوعاث.
 يغوعة الٗمل ٖلى جُبُ ٤ؤخ٩ام الكغٕ ؤلاؾالمي في بظغاءاث الؼواط مً جدغ ًٖ َغفي الؼواط ،والخٗاع ،ٝوجىا٤ٖٞىانغ الخ٩اٞا،و٢بى ٫آلازغ ب٩ل خؿىاجه وؾلبُاجه.
 - 3يغوعة ػٍاعة اإلا٩اجب الاؾدكاعٍت ووخضاث ؤلاعقاص ألاؾغي في اإلاغا٦ؼ التي حٗجى بالكاون ألاؾغٍتٌٗ ،مل بها مسخهىن
ؤٟ٦اء ،وٍ٩ىن مً ؤَم واظباتها صعاؾت اإلاك٨الث الؼوظُت ،وخاالث الغٚبت في الُال٢ ١بل و٢ىٖها.
 - 4بوكاء مغا٦ؼ بٖاصة جإَُل ؤؾغي للكباب مً الجيؿحن مً اإلاُل٣حن واإلاُل٣اث.
 - 5الُ٣ام بضعاؾاث خىْ ٫اَغة الُال ١وعبُها بمخٛحراث ؤزغي.
٢ اثمت اإلاغاح٘:
 :)1999ؤنىٖ ٫لم الىٟـ ،1ٍ ،صاع ال٩اجب الٗغبُت ،مهغ.
- 1ؤخمض ٖؼث عاجر (
ٖ : )2008لم احخمإ اإلاغؤة ،صعاؾت جدلُلُت ًٖ صوع اإلاغؤة في اإلاجخم٘ اإلاٗانغ ،صاع واثل،1ٍ ،
- 2خؿً مدمض بخؿان (
ٖمان ،ألاعصن.
 : )2007هٓغة في ٖلم الاحخمإ ألاؾغي  ،الغٍاى :م٨خبت الك٣غي .
- 3الخُُب ،ؾلىي (
 :)2008الخٛحراث الاحخماُٖت وؤزغها ٖلى اعجٟإ مٗضالث الُال ١في اإلامل٨ت الؿٗىصًت،
- 4الخُُب ؾلىي ٖبض الخمُض(
مجلت ظامٗت اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ ،اإلاجلض ،80الٗضص ،01الغٍاى.
 :)1997ألاؾغة والخُاة الٗاثلُت ،صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت ،ؤلاؾ٨ىضعٍت.
- 5الخىلي ؾىاء (
:)2001الؼواج والُال ١في الكغَٗت وال٣اهىن ،صاع الٗلىمٖ ،ىابت.
- 6صاع الٗلىم (
 :)1983هٓام ألاؾغة وخل مك٨التها في يىء ؤلاؾالم ،الغٍاى.
- 7الهابىوي ٖبض الغخمً (
 :)2008ؤؾاؾُاث ؤلاعقاص ؤلؼواجي  ،صاع الهٟاء ٖ ،1ٍ ،مان
- 8نالر خؿً الض اَغي (
ٖ :)1994لم الىٟـ ألاؾغي ،1ٍ ،صاع الجهًت الٗغبُت  ،بحروث.
ٖ- 9بض الغخمان الِٗؿىي(
: )2000ؤؾغاع في خُاة اإلاُل٣اث ،صاع َىٍ ٤لليكغ والخىػَ٘ ،الغٍاى.
- 10الٗغاقي بشِىت الؿُض(
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 :)2009ؤلاعقاص ألاؾغي ولؼواجي ،صاع الهٟاءٖ ،1ٍ ،مان،ألاعصن.
ُٖ- 11اء هللا ٞااص الخالضي ،صال ٫ؾٗض الضًً الٗلمي (
 :)1977ألاخىا ٫الصخهُت في ال٣ٟت والً٣اء وال٣اهىن،بٛضاص.
- 12ال٨بِسخي ؤخمض (
- 13مهُٟى الخكاب ،ص.ث ،صعاؾاث في ٖلم الاحخمإ الٗاثلي ،صاع الجهًت ،ص ،ٍ.بحروث.
: )2005ج ٠ُ٨ألاَٟا ٫م٘ مك٩لت َال ١الىالضًً ،صاع الٟاعو ١لليكغ والخىػَ٘،مهغ.
- 14وٍلؼ ،عوػ ماعي (
٢ :)2003اهىن ألاؾغة ،صاع َىمت ،بىػعَٗت ،الجؼاثغ.
ً- 15ىؾ ٠صالهضة(
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صوع بطاٖت الكل ٠في جىمُت الث٣اٞت اإلادلُت
 صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً مىاَجي والًت الكل-٠ؤ.خىاصع ٖبض هللا/حامٗت الجؼاثغ03

ملخو:
هضٞذ هظه الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى صوع الاطاٖت في جىمُت الش٣اٞت اإلادلُت لضي اإلاىاًَ اإلادلي ،وؤزظها لظل ٪همىطط
بطاٖت الكل٠؛ بدُض ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً 100مىاًَ مً اإلاىاْبحن ٖلى الاؾخمإ إلطاٖت الكل ( ٠باليؿبت
للجمهىع)،و 03بغامج ز٣اُٞت ( باليؿبت للبرامج ؤلاطاُٖت اإلاسخاعة) ،و٢ض اؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنٟي ٦ما ٖمض بلى جُبُ٤
ٖضص مً ألاصواث اإلاىاؾبت للضعاؾت واإلاخمشلت في صخُٟت الاؾخبُان واإلا٣ابلت باإلياٞت بلى جدلُل اإلاًمىن ٦إصاة مؿاٖضة في
ٖملُت جدلُل مدخىي البرامج اإلاسخاعة.
وؤًٞذ الضعاؾت بلى ظملت مً الىخاثج هظ٦غ مجها:
 ظل ؤٞغاص اإلاجخم٘ ًدؿىن باالهخماء بلى اإلاىُ٣ت التي ٌِٗكىن ٞحها وَى ما ًبرػ وظىص ٨ٞغة اإلادلي واؾخمغاع ُ٢امها بالغٚممً الخىؾ٘ ال٨بحر للخ٨ىىلىظُا.
 ؤٚلب ؤٞغاص الُٗىت ًخابٗىن البرامج الش٣اُٞت بضا ٘ٞالغٚبت في مٗغٞت الىا ٘٢الش٣افي اإلادلي،والغ ٘ٞمً اإلاؿخىي ال٨ٟغي. مٗضو البرامج ويُىٞهم ٖلى اَالٕ واؾ٘ ومٗغٞت ٦بحرة بالٗاصاث والخ٣الُض والترار الش٣افي اإلادلي،و٦ظا ُُٟ٦ت بًها٫الغؾالت ؤلاٖالمُت والخشُُٟ٣ت الصخُدت بلى ظمهىع بطاٖت الكل ٠اإلادلُت.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :الضوع ،ؤلاطاٖت اإلادلُت ،بطاٖت الكل،٠الخىمُت الش٣اُٞت.

م٣ضمت:
ًلٗب الاجها ٫صوعا عثِؿا في ج٨غَـ الش٣اٞت وخماًتها وجىعٍثها لؤلظُا٧ ٫ىهه ًمشل ؤصاة مهمت في جُبُ ٤الؿُاؾاث الش٣اُٞت
في اإلاجخم٘،ولٗل ؤَم ما ًمحز الى٢ذ الغاًَ َى الىُْٟت الش٣اُٞت التي ؤنبدذ ج٣ىم بها وؾاثل ؤلاٖالم ٖلى ازخال ٝؤهىاٖها
وجىظهاتها،بدُض ؤضخذ -وؾاثل ؤلاٖالم -ؤو ٫الؿبل للخهىٖ ٫لى ظل ؤهىإ ؤلابضإ والخمحز للكغاثذ الىاؾٗت مً
الجماَحر الكٗبُت ،وَى ألامغ الظي ؤٞسر بم٩اهُت ال٣ى ٫بان وؾاثل ؤلاٖالم ؤنبدذ في ػمىىا الخايغ ٢اٖضة ز٣اُٞت ومغظ٘
عثِـ للخبرة الش٣اُٞت للمئاث بل لآلال ٝمً البكغ في قتى ؤُ٢اع الٗالم.
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بن ؤلاطاٖت باٖخباعَا وؾُلت بٖالمُت حٗض اخض ؤَم الىؾاثل التي حؿعى بلى جغؾُش الش٣اٞت وجىمُتها لضي ٞئاث ٖضًضة مً
اإلاجخم٘،وَظا إلاا جخمحز به مً زهاثو ٖضًضة ٖلى ٚغاع ٢اٖضتها الكٗبُت الٗغًٍت و٢ضعتها الٟاث٣ت ٖلى جسُي الخىاظؼ
و٦ؿغ اإلاؿاٞاث ،وبهظا ٞهي جى٣ل الش٣اٞت والٗلم وال ًٟوالترار الش٣افي ما ًجٗلها مغآة ٖا٦ؿت لش٣اٞت اإلاجخم٘.
بن ؤلا٢غاع بةوكاء ؤلاطاٖاث اإلادلُت في الجؼاثغ ظاء هدُجت الاهٟخاح ؤلاٖالمي مً ظهت وقؿاٖت اإلاجخم٘ الجؼاثغي وجباًً
ز٣اٞخه مً ظهت ؤزغي،وَظا ما خؼ في هٟىؾىا ؤن وٗغط بىىٕ مً الخدلُل ٖلى ؤلاٖالم ؤلاطاعي اإلادلي وصوعٍ في وكغ وجىمُت
الش٣اٞت لضي ٞئاث اإلاجخم٘ اإلادلي؛ و٦ىمىطط للضعاؾت ؤزظها بطاٖت الكل ٠اإلادلُت.
وألظل َظا جبلىعث بق٩الُت صعاؾدىا في الؿاا ٫اإلادىعي الخالي:
*  ٠ُ٦حؿاهم بطاٖت الكل ٠في جىمُت الث٣اٞت اإلادلُت لضي حمهىع اإلاؿخمٗحن؟
وختى جخطر مٗالم َظٍ ؤلاق٩الُت َغخىا ظملت مً الدؿائالث الٟغُٖت وعصث ٦ما ًلي:
 ما ٖضص البرامج التي حٗجى بالش٣اٞت يمً الكب٨ت البرامجُت إلطاٖت الكل٠؟ ما َى الدجم الؿاعي اإلاسهو لبرامج الش٣اٞت ؤؾبىُٖا في بطاٖت الكل٠؟ ما هي ؤو٢اث بض البرامج الش٣اُٞت ٖبر ؤزحر بطاٖت الكل٠؟ ما هي ؤَضا ٝالبرامج الش٣اُٞت في بطاٖت الكل٠؟ ما مضي ب٢با ٫الجمهىع اإلادلي ٖلى البرامج الش٣اُٞت؟ؤهمُت الضعاؾتً:م ً٨جىيُذ ؤَمُت صعاؾدىا ُٞما ًلي:
 ببغاػ ؤَمُت ؤلاطاٖت ٦غ٦حزة بٖالمُت؛الخاظت بلحها ؤ٦ثر مً يغوعة في بقبإ الخاظاث اإلادلُت للجمهىع وطل ٪باؾخسضامهالل٩لمت اإلاؿمىٖت البؿُُت واللهجت اإلادلُت التي حٗض ٖامال عثِؿا في بخُاء الترار الش٣افي اإلادلي.
 جبُان وُْٟت ؤلاطاٖت اإلادلُت في جىمُت الش٣اٞت اإلادلُت للمؿخم٘ في ْل الاهدكاع الىاؾ٘ واإلاظَل للخ٨ىىلىظُاث الخضًشت،وؤًًا مداولت الخٗغٖ ٝلى جإزحر َظا ٖلى ٖاصاث الاؾخمإ ،وظهىص اإلاظٌ٘ في ب٢ىإ باإلادآٞت ٖلى َظٍ الش٣اٞاث اإلادلُت.
اإلاىهج اإلاخب٘ في الضعاؾت:
تهض ٝصعاؾدىا بلى ون ٠الٓاَغة اإلاضعوؾت وَى ما خخم ٖلُىا الاٖخماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي اإلاىاؾب لظل ٪والظي ٌٗغ ٝبإهه
"َغٍ٣ت لىن ٠الٓاَغة اإلاضعوؾت و جهىٍغَا ٦مُا ًٖ َغٍ ٤ظم٘ مٗلىماث م٣ىىت ًٖ اإلاك٩لت و جهيُٟها و جدلُلها و
بزًاٖها للضعاؾت الض٣ُ٢ت" ،1والظي ظاء مضٖما بإؾلىب جدلُل اإلاًمىن ٦إصاة مؿاٖضة؛ بدُض ًخم "جدلُل مًمىن
وزُ٣ت ؤو ٖملُت اجهالُت ًٖ َغٍ ٤مىاهج مًمىهت بالبدض ًٖ اإلاٗلىماث اإلاىظىصة في َظا اإلادخىي مً اظل اؾخسغاط
اإلاٗجى ؤو اإلاٗاوي اإلاٗغوٞت ُٞه بهُاٚت وجهيُ٧ ٠ل ما ًًمىه مدخىي الىزُ٣ت ؤو الٗملُت الاجهالُت ،و٧ل وزُ٣ت ؾىاء ٧اهذ
مىُى٢ت ،م٨خىبت ؤو مؿمىٖت جدخىي ٦مُا ٖلى مٗلىماث شخهُت اإلاغؾل والجماٖت التي ًيخمي بلحها" ،2و٢ض اٖخمضها ٖلى
 -1زلمد شفيق ،البحث العلمي،الخطوات المنهجية إلعداد البحوث المنهجية ،اإلسكندرية :ادلكتب ااامعي احلديث ،1985 ،ص.80
2

- Mucchielli Roger, l’analyse de contenu des documents et des communication, application pratique, paris,
1988, p17.
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جدلُل مًمىن ُٖىت مً البرامج ؤلاطاُٖت الخانت بالش٣اٞت بهضٞ ٝهم حكُ٨ل َظٍ الخهو ،و٦ظلُ٢ ٪اؽ صعظت ؾعي
َظٍ البرامج لخىمُت الش٣اٞت اإلادلُت ٖىض اإلاؿخم٘ اإلادلي؛ وٖلى َظا ألاؾاؽ عؤًىا بًغوعة اإلاؼاوظت بحن اإلاىهج الىنٟي وؤصاة
جدلُل اإلاًمىن ألظل ال٨ك ٠ؤ٦ثر ًٖ الٓاَغة مدل الضعاؾت.
ؤصواث الضعاؾت:
ل٣ض ٖمضها بلى اؾخسضام ظملت مً ألاصواث التي عؤًىا ؤجها ألاوؿب للضعاؾت وهي؛ اؾخماعة الاؾخبُان ،اإلا٣ابلت .باإلياٞت بلى
جدلُل اإلاًمىن ٦إصاة مؿاٖضة.
واؾخماعة الاؾخبُان " :ؤؾلىب لجم٘ البُاهاث الظي حهض ٝاؾدكاعة ألاٞغاص اإلابدىزحن بُغٍ٣ت مىهجُت وم٣ىىت لخ٣ضًم
1
خ٣اث ٤ؤو ؤعاء ؤو ؤ٩ٞاع مُٗىت في بَاع البُاهاث اإلاغجبُت بمىيىٕ الضعاؾت وؤَضاٞها".
* و٢مىا بخىػَ٘ اؾخماعاث البدض البالٖ ٜضصَاٖ 100لى ُٖىت مً الجمهىع اإلاىاْب ٖلى اؾخمإ بطاٖت الكل.٠
اإلا٣ابلت" :وهي ألاصاة التي حؿتهض ٝظم٘ بُاهاث ؤؾاؾُت ؤو جٟهُلُت مخٗل٣ت باإلاىيىٕ الظي ً٣ىم الباخض بضعاؾخه".2
ُ َح
للمَ ٣حاب ِّلحن وَظا ما م٨ىىا مً الخهىٖ ٫لى مٗلىماث َامت
* و٢ض اؾخسضمىا ألاؾئلت الٗامت م٘ بُٖاء الخغٍت والغاخت
مخٗل٣ت باإلاىيىٕ مدل بدشىا؛ وجم بظغاء م٣ابلت م٘ الصخٟي " بىحمٗت مامىوي " ؛ صخٟي وم٣ضم ؤزباع بةطاٖت الكل.٠
ُٖىت الضعاؾت:
ٞغيذ ٖلُىا الضعاؾت اؾخسضام الُٗىت ال٣هضًت باليؿبت للجمهىع بدُض جم جىػَ٘ اؾخماعاث البدض ٖلى ُٖىت ٢ىامها
 100مٟغصة بُغٍ٣ت ٖمضًت (ألاشخام الظًً ًخابٗىن بطاٖت الكل ٠باؾخمغاع) .ؤما بسهىم البرامج ٣ٞض اٖخمضها ٖلى
َغٍ٣ت الخهغ الكامل بُض ؤهىا ا٦خُٟىا ب ـ 3بغامج ز٣اُٞت و٢مىا بخدلُل مدخىاَا وهي :بغهامج ازتر ؾاال ،٪بغهامج ز٣اُٞاث،
وبغهامج جاعٍش بالصي.
 -Iؤلاطاٖت اإلادلُت:
 -1-Iمضزل بلى مٟهىم ؤلاطاٖت اإلادلُت:
ؤ -مٟهىم ؤلاطاٖت اإلادلُت :هي ظهاػ بٖالمي ًىظه بلى مجخم٘ مدلي ً٣ضم له زضماجه وجبض بلى ظمهىع مٗحنٖ ،ضصٍ مدضص،
ٌِٗل ٞى ١ؤعى مدضوصة اإلاؿاخت؛ وَاالء ألاٞغاص ًُ٣ىىن في ٢غٍت واخضة ؤو مجمىٖت ٢غي مخجاوعة ؤو مضًىت ؤو ٖضة مضن
مخ٣اعبت.
ب -زهاثو ؤلاطاٖت اإلادلُت :همحز بحن زالزت ؤهىإ مً الخهاثو هي:
ب -1-زهاثو ج٣ىُت:
 وؾُلت اجها٢ ٫ىٍت حؿخُُ٘ الىنى ٫بلى مسخل ٠ألاٞغاص واإلاجخمٗاث واإلاىاَ٤؛ بدُض ًخٛلب ؤلاعؾا ٫ؤلاطاعي ٖلى1
الخىاظؼ الُبُُٗت وٚحر الُبُُٗت.
 -1زلمد عبد احلميد ،دراسات الجمهور في بحوث اإلعالم ،القاىرة :عامل الكتب ،ص.183
 -2مسًن زلمد حسٌن ،بحوث اإلعالم ،القاىرة :عامل الكتب ،1995 ،ص.200
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 ؤؾغٕ وؾاثل الاجها ٫الجماَحري م٣اعهت بالصخ ٠والخلٟؼٍىن بط لها الؿب ٤في الخٟغص وؤولىٍت اليكغ. اؾخسضام اإلاازغاث الهىجُت للخٗبحر ًٖ اإلا٩ان والؼمان والخغ٦ت ( َبُُٗت ؤو مهُىٗت).ب -2-زهاثو ماصًت:
 1969خىالي 653ملُىن ظهاػ ،واعجٟ٘
 الاهدكاع ال٨بحر ألظهؼة الغاصًى هٓغا الهسٟاى زمىه٣ٞ ،ض بلٖ ٜضص ؤظهؼة الغاصًى ٖام2
الٗضص بلى ملُاع ومئتي ملُىن وزالر ماثت وؾخت وزالزحن ظهاػ مىػٖت ٖلى 216صولت خؿب آزغ الخ٣ضًغاث.
ب -3-زهاثو بكغٍت:
 الاؾخمإ للغاصًى ؾلى ٥ب ٌٛالُغ ًٖ ٝالجيـ ؤو الىىٕ ؤو الخالت الاظخماُٖت. ال ًدخاط الاؾخمإ للغاصًى مٗغٞت ال٣غاءة ؤو ال٨خابت ما ًجٗله وؾُلت مالثمت لٓغو ٝاإلاجخمٗاث التي جغجٞ ٟ٘حها ألامُت. ال ًدخاط بلى ظهض ًٖلي ؤو ٖهبي وال ًدى ٫بحن اإلاؿخم٘ وؤصاء ٖمله.ج -وْاث ٠ؤلاطاٖت اإلادلُت:
 -1الىُْٟت ؤلاٖالمُت:
حٗمل ؤلاطاٖت ٖلى ه٣ل اإلاٗلىماث ٧األزباع و ألاهباء ٦ما حُٗي للجمهىع مٗلىماث مُٟضة جم ً٨ألاٞغاص مً اجساط ال٣غاعاث في
خُاتهم الُىمُت.
 -2وُْٟت جدضًث اإلاجخم٘:
حٗمل ؤلاطاٖت ٖلى وكغ اإلاٗغٞت،و جىمُت اإلاجخم٘٦،ما ؤجها حٗمل ٖلى تهُئت مىار الخىاع وؾِ الجمهىع اإلاؿخم٘.
 -3وُْٟت جغبىٍت و حٗلُمُت:
ؤولذ ؤلاطاٖت ؤَمُت ٦بحرة للخٗلُم ٧ىهه ٌؿاٖض ٖلى جىمُت ال٨ٟغ ،وجغبُت الصخهُت ؤلاوؿاهُت وؾاَم في ه٣ل الترار
الاظخماعي اإلادلي مً ظُل بلى ظُل و ج٩ىًٍ اٞغصٍ زلُ٣ا وجىؾُ٘ مٗاعٞهم.
 -4وُْٟت الخث:٠ُ٣
ج٣ىم ؤلاطاٖت ببض ألا٩ٞاع و اإلاٗلىماث و الُ٣م التي جدخ ٟٔمً زاللها ٖلى الش٣اٞت اإلادلُت و حؿاٖض ٖلى الخيكئت الش٣اُٞت و
الاظخماُٖت ًٖ َغٍ ٤الخىُٖت والخىظُه.
 -5وُْٟت الترُٞه:
حؿاٖض ؤلاطاٖت ٖلى الترُٞه و الخىِٟـ ًٖ اإلاخاٖب الُىمُت للجمهىع وَظا إلاا ًخًمىه الترُٞه مً صعظت ٖالُت في ٦ؿب
الجمهىع و الخإزحر ُٞهٞ ،اإلطاٖت حؿاَم مً زال ٫بغامجها في مؤل و٢ذ الٟغا.ٙ
ص  -ؤلاطاٖت اإلادلُت في الجؼاثغ:
 -1فضيل دليو ،مقدمة في وسائل االتصال الجماىيري ،اازائر :ديواف ادلطبوعات ااامعية ،ط ،1998 ،2ص.136
 -2نواؿ زلمد عمر ،اإلذاعات اإلقليمية؛ دراسة تطبيقية مقارنة ،القاىرة :دار الفكر العريب ،1993 ،ص.15
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ص -1-ؤؾباب اهدكاع ؤلاطاٖت اإلادلُت في الجؼاثغ :
 الجٛغاُٞاٌٗ :ض مً ؤَم الٗىامل التي جازغ ٖلى الىٓام ؤلاطاعي في ؤي صولت. اللٛت:حٗضص اللهجاث و اللٛاث في الضولت الىاخضة ٌٗخبر ٖاث٣ا ؤمام ؤلاطاٖت في بٌٗ ألاخُان و َى ما ًٟغى خخمُت ْهىعبطاٖاث مدلُت إلاساَبت الترُ٦باث الؿ٩اهُت اإلاسخلٟت بلٛتهمٞ ،مشال ؾىَؿغا :ؾ٩اجها ًخدضزىن زالر لٛاث هي ألاإلااهُت
1
الٟغوؿُت و الاًُالُت.
 الخدٟحز للمكاع٦ت في الخىمُت :حٗض الخىمُت اخض الضوا ٘ٞالغثِؿت إلوكاء بطاٖاث مدلُت وَظا مً اظل جُٟٗل اإلاكاع٦ت في2
الخىمُت ألهه ٧ي جخد ٤٣في الضو ٫الىامُت البض بن جغاعي اَخمام ألاٞغاص صازل اإلاجخمٗاث اإلادلُت.
ص -2-مغاخل جُىع ؤلاطاٖت اإلادلُت في الجؼاثغ:
ل٣ض مغ ْهىع ؤلاطاٖت اإلادلُت في الجؼاثغ بمغاخل ٖضًضة هىظؼَا ُٞما ًلي:
:)1994
-1991
ؤ -مغخلت الاهُال(١
ٖغٞذ مغخلت الاهُال ١بٌٗ الًٗ ٠في جُبُ ٤الخُت بؿبب ٖضم ججهحز اإلادُاث بمغج٨ؼاث بعؾا ٫ب٣ىة ٧اُٞت
لخجؿُض اإلاهام اإلاى٧لت بلحها و ا٢خهغث الىؾاثل التي وٞغَا الُ٣إ آهظاٖ ٥لى جىٞحر اإلاٗضاث ألاولُت َب٣ا لخهىع مىخض
لجمُ٘ اإلادُاث 3.ؤي :اؾخىصًىَاث للبض و ؤلاهخاط و زلُت للترُ٦ب و ؤزغي للمؼط ووخضة للغٍبىعجاط و ٧ل ؤلامضاصاث
الٗاصًت ٧الُا٢ت و الخ ٠ُُ٨و الهىضؾت الهىجُت و الى٣ل...و ٢ض بلٛذ ج٩لٟذ طل ٪ما ً٣اعب 13ملُاع ؾىدُم ل٩ل مدُت و
٢ض جىلذ ؤلاصاعاث اإلادلُت تهُئت اإلاغا.٤ٞ
:)2000
-1995
ب -مغخلت الخىؾُ٘ (
اهًمذ بلى الكب٨ت 13مدُت ظضًضة و جم الخىؾُ٘ صون بصزا ٫حٗضًالث ٖلى اإلاُُٗاث الخ٣ىُت التي جم جىيُدها
ّ
ؾاب٣ا بال ؤهه جم التر٦حز ٖلى ػٍاصة الدجم الؿاعي للبض ،ومغث مٗٓم اإلادُاث مً ؾاٖخحن بلى ؤعب٘ ؾاٖاث و بلى زماوي
ؾاٖاث في الُىم و َى ماقغ مٗبر ٖلى بعاصة الؿلُاث الٗمىمُت في حؿغَ٘ وجحرة الاجها ٫و ٢ض جغظمذ قب٩اث البرامج
الجىاهب الغثِؿُت للبرهامج الاجهالي م٘ بٌٗ الازخالٞاث الخانت ب٩ل مدُت.
:)2005
-2001
ج -مغخلت الخثبُذ(
جم اؾخٛالَ ٫ظٍ اإلاغخلت لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝمدضصة جسضم صًمىمت الخضمت الٗمىمُت ًٖ َغٍ ٤الاؾدشماع اإلا٨ش ٠في
مغج٨ؼاث ؤلاعؾا،٫و بصزا ٫اؾخٗما ٫الخ٨ىىلىظُت الخضًشت لئلٖالم و الاجها ٫و عؾ٩لت اإلاؿخسضمحن جبٗا للم٣اًِـ اإلاهىُت
الٗهغٍت و جُىٍغ ألاؾالُب الخٟاٖلُت في مجاالث ؤ٦ثر مغصوصًت مً اإلااضخي،و َظا في بَاع الازخُاع الغامي بلى بوكاء "بطاٖت في

 -1علي سعيد احلديدم ،اإلعالم والمجتمع ،لبناف :الدار ادلصرية اللبنانية ،2004 ،ص.164 -162
 -2ادلرجع نفسو ،ص.142 -141
 -3رللة مجعية ادلرأة يف االتصاؿ،الفضاء اإلذاعي؛حالة اإلذاعة المحلية،جانفي،2006،ص.7
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ؤن الؿلُاث الٗمىمُت اؾخ٣غث ٖلُه جهاثُا.ومما ًضٖم َظا الاخخماّ ٫
٧ل والًت ألامغ الظي ًبضو ّ
ؤن حؿ٘ مدُاث ظضًضة
1
بضؤث حكخٛل.
 -2-Iبطاٖت الكل ٠اإلادلُت:
ؤ -بُا٢ت ج٣ىُت ًٖ بطاٖت الكل:٠
. 2004
 الاٞخخاح الغؾمي لإلطاٖتً:ىم26ظاهٟي
 2011و٧اهذ حؿمُتها بطاٖت الكل ٠الجهىٍت ٖىض اليكإة.
 اؾم ؤلاطاٖت:بطاٖت الجؼاثغ مً الكل ٠مىظ ؾىت
 م٣غ ؤلاطاٖت:الخي الكغقي والًت الكل.٠
 هىٕ البثً:ىمي.
ٞ ترة البث و حجمها الؿاعي 13 :ؾاٖت مً الؿابٗت نباخا الى الشامىت مؿاءا.
 الترصص.87.7 FM/100.6FM/98.00FM/98.2FM /98.9FM/92.4FM :
َ بُٗت الترصص:ع٢مي.
 مى ٘٢حهاػ البث و ؤلاعؾا:٫ظبل ٖحن اليؿىع بىالًت ٚلحزان.
٢ ىة و ؾٗت البثُ٦ 10 :لى واٍ،بياٞت بلى  08ؤظهؼة جمضًض ب٣ىة 100واٍ  ،بؿٗت ٧ 200لم ل٩ل واخض مجها.
 قب٨ت البرامج :زالر قب٩اث"الٗاصًت،الهُُٟت،الغمًاهُت ".
 البرًض ؤلال٨تروويRADIOCHLEF2004@HOTMAIL.FR :
 اإلاى ٘٢ؤلال٨تروويWWW.RADIOALGERIE.DZ :
ب -الهُ٩ل الخىُٓمي إلطاٖت الكل:٠

 -1ادلرجع نفسو ،ص.10
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ًم ً٨ؤن هىضر هُ٩ل ؤلاطاٖت في اإلاسُِ الخالي:
إذاعة الشمف

اإلمكانـــــيات

األقســــــــــام

قسم األخبار

قسم اإلنتاج

القسم التقني

القسم اإلداري

قسم االستقبال

اإلمكانيات البشرية

اإلمكانيات التقنية

الجمهور

األهداف

ج -جُىع بث بطاٖت الكل ٠مىظ وكإتها:
ًم ً٨ؤن وؿخٗغى مغاخل جُىع بض بطاٖت الجؼاثغ مً الكل ٠مىظ وكإتها ٦ما ًلي:1
13:00
 09:00بلى الؿاٖت
 04:2004ؾاٖاث ًىمُا مً الؿاٖت
 2004بلى/09/28
 مً/01/2617:00
 09:00بلى الؿاٖت
 08:2004ؾاٖاث ًىمُا مً الؿاٖت
 2004بلى/12/31
 مً/09/2920:00
 08:00بلى الؿاٖت
 12:2005ؾاٖت ًىمُا مً الؿاٖت
 2005بلى/06/19
 مً/01/0100:00
 08:00بلى الؿاٖت
 16:2005ؾاٖاث ًىمُا مً الؿاٖت
 2005بلى/08/31
 مً/06/2007:00
 07:00بلى الؿاٖت
 24: 2007ؾاٖت ًىمُا مً الؿاٖت
 2005بلى/09/30
 مً/09/0100:00
 07:00بلى الؿاٖت
 17: 2007ؾاٖت ًىمُا مً الؿاٖت
 2007بلى/09/22
 مً/10/01.20:00
 06:45بلى الؿاٖت
 2009بلى ًىمىا َظا 13:ؾاٖت ًىمُا مً الؿاٖت :
 مً/09/23 -IIالخىمُت الث٣اُٞت:
 -1-IIماهُت الث٣اٞت:
َح َح َح َح
ؤ -حٗغٍ ٠الث٣اٞت :في اللٛت مهضع مكخ ٤مً الٟٗل ز ُ ٠٣وز ِّ ٠٣وله مٗان ٦شحرة في اإلاٗاظم وال٣ىامِـ الٗغبُت مجها :بصعا٥
الصخيء والخهىٖ ٫لُه ،ج٣ىٍم اإلاٗىط وحؿىٍخه ،الخظ ١والظ٧اء.
 -1مقابلة أجراىا الباحث مع الصحفي بإذاعة الشلف؛ بوجمعة ماموني بتاريخ  12مام  ،2015على الساعة  14:30زكاال.
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ومً الىاخُت الانُالخُت ٞهىا ٥الٗضًض مً الخٗاعٍ ٠التي ؤُُٖذ للش٣اٞت وطل ٪بدىىٕ اإلا٨ٟغًٍ وجىظهاتهم ،ومً اإلاٟاَُم
ال٨شحرة للش٣اٞت ؾىظ٦غ:
" الش٣اٞت حٗخبر ٖىهغا َاما مً ٖىانغ الترار الاظخماعي وحكمل الش٣اٞت ما ًخل٣اٍ الٟغص مً الجماٖت مً مٓاَغ الٟىىن
1
والٗلىم واإلاٗاع ٝوالٟلؿٟت والٗ٣اثض وما بلحها".
وَٗغٞها ٖبض الغخمً مىُ ٠بإجها " مجمىٖت مً ألا٩ٞاع والُ٣م والهُ ٜوالخٛحراث التي ال ج٣خهغ ٖلى ال٨خابت ؤي ٧ان هىٖها
 ،ِ٣ٞوبهما حكمل ؤًًا اإلاٗاًحر الُ٣مُت والؿلىُ٦ت التي حٗخمض وجىظه مًا ٝبلحها الُا٢اث واليكاَاث التي ًماعؾها
2
الىاؽ حٗبحرا ًٖ مى ٠٢ؤو جدضًض لٗال٢ت زانت م٘ آلازغ ،وهي بم٣ضاع ما ج٩ىن ٨ٞغا ٞهي مماعؾت ؤًًا".
ب -زهاثو الث٣اٞت:
َىا ٥ممحزاث ٖضًضة للش٣اٞت هظ٦غ مجها :
 جغ٦ؼ الش٣اٞت ٖلى مٗجى الكمى ٫ؤي ؤجها مىبش٣ت ًٖ الجماٖت وؤجها حؿعى صاثما لخجاوػ جل ٪الجماٖت والاهدكاع في عٗ٢ت3
ؤوؾ٘.
 الش٣اٞت زانت باإلوؿان وخضٍ صون ؾاثغ ال٩اثىاثٞ ،اإلوؿان َى ال٩اثً الىخُض ال٣اصع ٖلى ؤلابضإ والازترإ لخلبُتخاظُاجه بما ًدىػٍ مً ٖ٣ل م٨ٟغ طو ٢ضعاث ٨ٞغٍت مخٟى٢ت.
 الش٣اٞت طاث َبُٗت م٨دؿبت ٞهي ال جغجبِ بسهاثو ُٞغٍت ؤو بُىلىظُت لضي ألاٞغاص بل ً٨دؿبىجها بد٨م ٧ىجهم ؤًٖاء4
في اإلاجخم٘.
5

 -الش٣اٞت طاث َبُٗت جغا٦مُتٞ ،هي ٢ابلت للخُىع والخظ ٝوؤلاياٞت مً ظاهب مسخل ٠الٟاٖلحن الاظخماُٖحن.

 جخه ٠الش٣اٞت ٦ظل ٪بالخهىنُت ؤي :ل٩ل مجخم٘ ز٣اٞخه الخانت التي جيب٘ مً ٖاصاجه وج٣الُضٍ وُ٢مه ...،وٖلُهٞالش٣اٞت مسخلٟت بحن مجخم٘ وآزغ.
ج -وْاث ٠الث٣اٞت:
جخمشل وْاث ٠الث٣اٞت ُٞما ًلي:6
 وؾُلت للخماؾ ٪الاحخماعيٞ :هي ج٣ىم بخىخُض ؤ٩ٞاع الىاؽ ومٟاَُمهمٞ ،هم مكتر٧ىن في ال٨شحر مً الُ٣م والٗاصاثوآلاما ٫والُمىخاث وؤؾالُب اإلاِٗكت ما ٌؿاٖضَم ٖلى حكُ٨ل بيُت اظخماُٖت مخماؾ٨ت.

 -1زلمد ااوىرم؛ دراسة في األنتربولوجيا الثقافية ،القاىرة :دار ادلعارؼ ،1970 ،ص.21

 -2عبد الرمحن منيف؛ بين الثقافة والسياسة ،األردف ،ادلغرب :ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،ادلركز الثقايف العريب ،ط ،2000 ،2ص .20
 -3مصطفى حعازم؛ حصار الثقافة بين القنوات الفضائية والدعوة األصولية ،بًنكت :ادلركز الثقايف العريب ،ط ،1998 ،1ص .94
 -4مشا بنت زلمد آؿ ّنياف؛ التنمية الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية ،القاىرة :دار العٌن للنشر ،ط ،2013 ،1ص .35
 -5ادلرجع نفسو ،ص.35
 -6زلسن زلمد محص؛ المرشد في تدريس التربية البدنية ،القاىرة :ص .68

246

الٗضص ً : 21ىهُى – 2016

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

 حؿهُل ٖملُت الخىانل والخٟاٖل :بحن الىاؽ مً زال ٫عمىػَا وبٟٗل ما جخ٣ىه مً هٓم و٢ىاهحن جِؿغ الخٗامل والخ٠ُ٨بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘.
 حكب٘ خاحاث الىاؽ :بدُض جؼوصَم باآللُاث التي جم٨جهم مً الخهىٖ ٫لى مخُلباتهم الُىمُت والخهضي إلاك٨التهمالخُاجُت مً زال ٫الخ ٠ُ٨م٘ الخُاة.
 ج٣ضم للٟغص جٟؿحراث :ج٩ىن مؿخىخاة في الٛالب مً بَاع ؤزالقي ؤو ٖ٣اثضي عاسخ ل٩ل اإلاخٛحراث الش٣اُٞت الاًجابُت مجهاؤو الؿلبُت.
 -2-IIالخىمُت الث٣اُٞت ..عئٍت هٓغٍت:
ؤ -حٗغٍ ٠الخىمُت الث٣اُٞت:
ؤُُٖذ للخىمُت الش٣اُٞت مٟاَُم ٦شحرة ٧لها جهب في يغوعة الاَخمام بش٣اٞت الٟغص صازل اإلاجخم٘ ،ومً َظٍ الخٗاعٍ٠
هظ٦غ:
الخىمُت الش٣اُٞت هي " ب٢باٖ ٫امت الىاؽ ٖلى الش٣اٞت ومكاع٦تهم في الخُاة الش٣اُٞت ،وحك٩ل اإلاكاع٦ت الىاؾٗت ٢ضع ؤلام٩ان
1
قغٍ الػم وَضٞا ؤزحرا في آن واخض للخىمُت الخ٣ت".
2

وهي ؤًًا " بزغاء ؤلاوؿان وظضاهُا بالُ٣م الغوخُت والخ٣الُض الاظخماُٖت ومدى ألامُت الش٣اُٞت".
ب -ؤهمُت الخىمُت الث٣اُٞت:
ًم ً٨ؤن هبرػ ؤَمُت الخىمُت الش٣اُٞت ٖلى مؿخىٍحن وَما:
ٖلى مؿخىي الٟغص:

 حؿاٖض ٖلى جىمُت اإلال٩اث الٗ٣لُت والخضعٍب الظَجي ٖلى اإلاؿخىي ال٨ٟغي٦ ،ما حٗمل ٖلى ب٦ؿاب الٟغص اإلاٗاع ٝالتي جىميالخـ الى٣ضي والظو ١الٗام لضًه.
 بقبإ خاظاجه ومخُلباجه الىٟؿُت والاظخماُٖت وال٨ٟغٍت ما ًدُذ له ؾبل الاهضماط في اإلاجخم٘.ٖلى مؿخىي اإلاجخم٘:
 حؿعى بلى نُاٚت وا ٘٢ؤًٞل ًبضؤ مً مغاخل مب٨غة بضاًت مً الخٗلُم ونىال بلى الجامٗت بلى مغا٦ؼ ألابدار بلى وي٘ؾُاؾت حؿتهض ٝاإلاؿخ٣بل اهُال٢ا مً واً ٘٢غاص جُىٍغٍ باؾخمغاع.
 بىاء هٓام مخىاؾ ٤ومخ٩امل في ُ٢اٖاجه اإلاسخلٟت الن الش٣اٞت مخىاظضة في ٧ل الُ٣اٖاث صازل اإلاجخم٘ وهي حٗمل ٖلىيمها في بىاء وُ٦ان واخض.
 -1زلمد سيد زلمد؛ اإلعالم والتنمية ،القاىرة :دار الفكر العريب ،ط ،1988 ،4ص .30

 -2عاطف عبد العليم ،إبراىيم ناصر؛ التنمية الثقافية والتغيير النظامي لألسرة ،اإلسكندرية :دار ادلعرفة ااامعية ،1995 ،ص .62
 - 3ضيف ليندة؛ دور اإلذاعة الوطنية في التنمية الثقافية ،رسالة ماجستًن يف علوـ اإلعالـ كاالتصاؿ ،جامعة اازائر  ،2007 ،ص .89
4

 -المرجع نفسه ،ص.90
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ج -ؤهضا ٝالخىمُت الث٣اُٞت:
1

 -بىاء ؤلاوؿان ٨ٞغٍا.

2

 جؼوٍض ؤٞغاص اإلاجخم٘ باإلاٗغٞت وج٣ضًم اإلاؿاٖضاث التي جم٨جهم مً الاعجٟإ بمؿخىاَم ال٨ٟغي. -جغؾُش اإلاٟهىم الصخُذ للش٣اٞت بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘.

 جىؾُ٘ الٗال٢اث اإلاخباصلت بحن ألاوكُت الش٣اُٞت وماؾؿاتها وٖىانغَا مً هاخُت وؤوكُت الٗلم والخ٨ىىلىظُا وألاوكُت3
الا٢خهاصًت مً اظل الخ٩امل والخٗاون ٖلى جد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلاكتر٦ت.
 جيكئت ألاظُا ٫اإلاخٗا٢بت ٖلى الاهًباٍ والىٓام وٖلى خب الٗمل الش٣افي وخماًت اإلابضٕ واإلا٨ٟغ ،4وجىٞحر ٧ل الٓغوٝاإلاالثمت لئلهخاط.
ص -ماقغاث الخىمُت الث٣اُٞت:
ًدضص الخ٣غٍغ الٗغبي ألاو ٫للخىمُت الش٣اُٞت اإلااقغاث الخانت بالخىمُت الش٣اُٞت ٖلى الىدى الخالي:
 الخٗلُم ( ا٢خهغ ٖلى الخٗلُم الٗالي .) ِ٣ٞ ؤلاٖالم بخجلُاجه اإلا٣غوءة واإلاغثُت والغ٢مُت. خغ٦ت الخإلُ ٠واليكغ. ؤلابضإ بخجلُاجه :ألاصب والؿِىما واإلاؿغح واإلاىؾُ٣ى. -IIIالضعاؾت اإلاُضاهُت:
 -1باليؿبت لجمهىع ؤلاطاٖت:
الجضو :01٫اإلاؿخىي الخٗلُمي وٖال٢خه باإل٢باٖ ٫لى مخابٗت الخهو الث٣اُٞت:

ؤمي
ابخضاجي
مخىؾِ
زاهىي
حامعي
اإلاجمىٕ

الخ٨غاع
٠2
5
8
22
43
٠٠

اليؿبت %
%٠2
% 5
% 8
%22
%43
% ٠٠

 -1زلمد سيد زلمد ،اإلعالم والتنمية ،مرجع سبق ذكره ،ص .30

 - 2زلمد منًن حعاب؛ اإلعالم والتنمية الشاملة ،مصر :دار الفعر للنشر ،1998 ،ص .103
 -3ضيف ليندة ،مرجع سابق ،ص .88

 -4ضيف ليندة؛ دور اإلذاعة الوطنية في التنمية الثقافية ،مرجع سبق ذكره  ،ص.88

 - 5مشا بنت زلمد آؿ ّنياف؛ التنمية الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية ،مرجع سبق ذكره ،ص .83
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 هالخٔ ؤن اليؿبت ألا٦بر ٧اهذ لهالر الجامُٗحن ( ) % 43ما ٌٗاصٞ 43٫غص مً ؤٞغاص الُٗىت ،جلتها % 22مً ألاٞغاص َم مًطوي اإلاؿخىي الشاهىي ،زم % 18مً ؤٞغاص الُٗىت جدهلىا ٖلى مؿخىي الخٗلُم اإلاخىؾِ ،و٧اهذ وؿبت % 15ألصخاب
اإلاؿخىي الابخضاجي ،في خحن لم جخٗض وؿبت ألامُحن الـ.% 02
 ٞاإلاؿخىي الخٗلُمي للجمهىع بطن ًازغ ٖلى مؿخىي بصعا٦ه وٞهمه وجٟؿحرٍ إلاسخل ٠الغؾاثل الاجهالُت ،وَى اخض زهاثوالٟغص التي جدضص اججاَاجه وجُلٗاجه وم٩اهخهٞ ،مؿخىي الخٗلُم واهدكاع ألامُت لها اوٗ٩اؽ ٦بحر ٖلى ؾلىُ٦اث ألاٞغاص وٖلى
هماء الظ٧اء وال٣ضعاث الٗ٣لُت.
الجضو :02٫الىُْٟت وٖال٢تها باإل٢باٖ ٫لى مخابٗت الخهو الث٣اُٞت:
مىْ ٠خ٨ىمي
َالب
بُا٫
ُ٢إ زام
اإلاجمىٕ

الخ٨غاع
5٠
4
6
2٠
٠٠

اليؿبت %
%5٠
% 4
% 6
%2٠
% ٠٠

 ًخطر مً الجضو ٫ؤن اإلاىْٟحن الخ٩ىمُحن ؤجىا في اله ٠ألاو ٫بيؿبت % 50مً مجمىٕ ؤٞغاص الُٗىت ،وظاءث الىناٞتلهالر الٗاملحن في الُ٣اٖاث الخانت بـ ،% 20جلتها في اإلا٣ام الشالض ٞئت البُالحن بيؿبت ،% 16وؤزحرا الُلبت بـ.%14
 وما ًالخٔ َىا َى الخ٣اعب في صعظت الاؾخمإ لئلطاٖت ٖىض ٖما ٫الُ٣إ الخام والبُالحن والُلبت ،ؤما الاعجٟإ في وؿبتالاؾخمإ لضي اإلاىْٟحن الخ٩ىمُحن ٞغاظ٘ بلى اؾخسضام الخ٣ىُاث اإلاخُىعة في ؤلاههاث لبرامج ؤلاطاٖت ٧اؾخٗماَ ٫ىاج٠
ه٣الت مؼوصة بجهاػ عاصًى ،وٖلى َظا ألاؾاؽ ٞان ؤصخاب الىْاثٖ ٠الُت الضزى ٫وظُضة الخالت الا٢خهاصًت ً٩ىهىن
ؤخؿً مً الُب٣اث ألازغي.
الجضو :03٫الخغم ٖلى الاؾخمإ للبرامج الث٣اُٞت في بطاٖت الكل ٠وصعحت الاهخمام بها:
ؤخُاها
صاثما
اإلاجمىٕ

الخ٨غاع
68
32
٠٠

اليؿبت %
%68
%32
% ٠٠

 ًدبحن مً زال ٫الجضو ٫ؤن ما ٌٗاصٞ 68٫غصا مً ؤٞغاص الُٗىت (ٌ )% 68ؿخمٗىن ؤخُاها إلطاٖت الكل ،٠وٞ 32غصا ()% 32صاثمي الاؾخمإ؛ وَٗىص الؿبب في َظا بلى اإلا٩اهت التي ونلذ بلحها ؤلاطاٖت يمً ؤظهؼة ؤلاٖالم٣ٞ ،ض ؤنبذ الغاصًى ظؼء ال
ًخجؼؤ مً وؾاثل الش٣اٞت ولى ؤن َىا ٥جٟاوث في صعظت الاؾخمإ جسخل ٠بحن الضًمىمت والخظبظب.
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الجضو :04٫صعحت الاؾخمإ للبرامج اإلاسخاعة للخدلُل:

صاثما
ٚالبا
ؤخُاها
هاصعا

ازتر ؾاال٪
%
٥
%٠8
٠8
% ٠
٠
%47
47
%22
22

4٠
3

ؤبضا
اإلاجمىٕ

% 3
% ٠٠

3٠
٠٠

3
٠٠

٥
٠6

ز٣اُٞاث
%
%٠6
%
%4٠
% 3

جاعٍش بالصي
%
٥
%٠5
٠5
%23
23
%38
38
%2٠
2٠

%3٠
% ٠٠

% 4
% ٠٠

4
٠٠

 اليؿبت ال٨بحرة لالؾخمإ الضاثم ٧اهذ لبرهامج ازتر ؾاال ٪بـ % 08مً مجمىٕ ؤٞغاص الُٗىت ،وظاءث الىناٞت في الاؾخمإالضاثم لهالر بغهامج ز٣اُٞاث بـ ،% 06جالَا في اإلا٣ام ألازحر بغهامج جاعٍش بالصي بيؿبت.% 05
 ظىاب ٚالبا ٧ان مً خٔ بغهامج جاعٍش بالصي بـ ،% 23وظاء زاهُا بغهامج ز٣اُٞاث بـ ،% 11لُدخل بغهامج ازتر ؾاال٪اإلاغجبت ألازحرة بيؿبت.% 10
 بظابت ؤخُاها ٧اهذ لبرهامج ازتر ؾاال ٪في اإلاغجبت ألاولى بـ % 47وظاءث بٗضٍ بغهامج ز٣اُٞاث بـ ،% 40وفي طًل الترجِببغهامج جاعٍش بالصي بيؿبت.% 38
 و٢ض ٧اهذ ؤٖلى وؿبت في ظىاب هاصعا لبرهامج ازتر ؾاال ٪بـ % 22وٍلُه بغهامج جاعٍش بالصي ب ـ ،% 20وؤزحرا بغهامج ز٣اُٞاثبيؿبت بلٛذ.%13
 ؤما ظىاب ؤبضا ٞىعصث ؤٖلى وؿبت مىه في بغهامج ز٣اُٞاث بيؿبت ،% 30وفي اله ٠الشاوي ظاء بغهامج جاعٍش بالصي بيؿبت ،% 14وؤزحرا بغهامج ازتر ؾاال ٪بيؿبت.% 13
ولٗل َظا ًغظ٘ بلى ٧ىن بغهامجي ز٣اُٞاث وجاعٍش بالصي ًبشان ًىم الجمٗت وَى ًىم عاخت باليؿبت لل٨شحرًً ًًٟلىن ؤمىعا
ؤزغي وبضعظت ا٢ل جًُٟا بغهامج جاعٍش بالصي ٖلى ز٣اُٞاث.
 -2باليؿبت للبرامج اإلاسخاعة للخدلُل:
الجضوً :05٫ىضر نٟاث البرامج اإلاسخاعة للخدلُل:
صوعٍت البث

َبُٗت البرهامج

جاعٍش البث

ازتر ؾاال٪

ًىمي

جىاٞسخي -جشُٟ٣ي

ز٣اُٞاث

ؤؾبىعي

جشُٟ٣ي

٧ل ألاًام ٖضا
الجمٗت
الجمٗت

جاعٍش بالصي

ؤؾبىعي

جشُٟ٣ي -جاعٍذي

الجمٗت

ػمً البث
5:٠3
6:٠٠
5:٠3
6:٠٠
7: 5
8:٠٠
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ؾا -
ؾا
ؾا -
ؾا
ؾا -
ؾا

ج٨غاع ووؿبت البث
%
٥
%5٠
٠6

ج٨غاع ووؿبت مضة البث
%
٥
%35,85
 57ص

٠2

% 6,66

 57ص

%35,85

٠4

%33,33

 45ص

%28,3٠

2

% ٠٠

 59ص

% ٠٠
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 بغهامج ازتر ؾاالَ ٪ى خهت جشُُٟ٣ت جىاٞؿُت جبض ٧ل ؤًام ألاؾبىٕ ٖضا الجمٗت مً الشالشت ػوالا وزالزت ص٢اث ٤بلى٦ ،%35,85ما
الغابٗت ،و٢ض ازترها مىه 06خهو ٖلى مضاع ؤؾبىٕ مً الؼمً بمخىؾِ ػمجي ٢ضعٍ57ص في ٧ل خهت ما ٌٗاص٫
 ،% 28,30و٢ض لجإ الباخض بلى ازخُاع04
ؤزظها 04خهو مً بغهامج جاعٍش بالصي بخىُ٢ذ ػمجي45ص في ٧ل خهت ما ً٣اعب
ؤٖضاص ٧ىهه عؤي ؤجها ٧اُٞت لخ٨غَـ الش٣اٞت اإلادلُت؛ وَى ًظإ ًىم الجمٗت مؿاء ،ؤما خهت ز٣اُٞاث التي جبض ًىم الجمٗت
 % 35,85مً مجمىٕ بض ُٖىت البدض.
٦ظل ٪ؤجذ بيؿبت
وَىا ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ظمُ٘ َظٍ البرامج اَخمذ بجمُ٘ اإلاىيىٖاث اإلاخٗل٣ت بدىمُت الش٣اٞت ؾىاء ما اعجبِ بالٗاصاث
والخ٣الُض والهىٍت والكىاَض الخاعٍسُت....الخ.
الجضو :06٫بغهامج " ازتر ؾاال:" ٪
الغ٢م
٠
٠2
٠3
٠4
٠5
٠6

جاعٍش البث
2٠ 5/٠4/ 9
2٠ 5/٠4/2٠
2٠ 5/٠4/2
2٠ 5/٠4/22
2٠ 5/٠4/23
2٠ 5/٠4/25
اإلاجمـىٕ

اإلاىيىٕ
مىىٖاث ز٣اُٞت
مىىٖاث ز٣اُٞت
مىىٖاث ز٣اُٞت
مىىٖاث ز٣اُٞت
مىىٖاث ز٣اُٞت
مىىٖاث ز٣اُٞت

مضة البث
 54ص
 54ص
52ص و 35زا
48ص و 5٠زا
 55ص
53ص و ٠8زا
 ٠5ؾا و 7ص و 33زا

 هالخٔ ؤن البرهامج ًظإ في خضوص ؾاٖت مً الؼمً ،ومضة ٖغيه جبل ٜفي اإلاخىؾِ50ص ؤؾبىُٖا ٦ ،ما ًبرػ الجضو ٫جىىٕاإلاىايُ٘ التي ًدىاولها ( جىىٕ في َبُٗت ألاؾئلت التي ًسخاعَا اإلاظٌ٘)ٞ ،اإلاظٌ٘ ٌٗمض بلى ازخُاع ٖضص مً ألاؾئلت – خىالي -10في
٧ل خهت وجخمحز بالخىىٕ ؤي جدىاو ٫مسخل ٠اإلاجاالث وَظا بهض ٝازخباع مضي ز٣اٞت اإلاؿخم٘ وصعظت اَالٖه ٖلى اإلاؿخجضاث
الش٣اُٞت وا٦دكاٞه ل٩ل ما َى ظضًض مً ظهت وبٗض عوح الخىاٞـ بحن اإلاؿخمٗحن لئلطاٖت مً ظهت زاهُت.
الجضو :07٫بغهامج " ز٣اُٞاث ":
الغ٢م

جاعٍش البث

اإلاىيىٕ

مضة البث

01

2٠ 5/٠4/ 7

اؾخٗغاى ؤَم ألاوكُت الش٣اُٞت في الىالًت

52ص و 37زا

02

2٠ 5/٠4/24

خىاعاث ز٣اُٞت

5٠ص و 42زا
 ٠ؾا و 43ص و 9زا

اإلاجمـىٕ

 هالخٔ مً زال ٫الجضو ٫ؤن مضة البض ٢ض جؼٍض ؤو جى٣و ًٖ اإلاضة اإلاخاخت للبرهامج بالغٚم مً الاهخٓام في جاعٍش البض وَظامغصٍ بلى الكب٨ت البرامجُت الُىمُت وْغوٖ ٝملها ،و٢ض جُغ ١م٣ضم البرهامج بلى اؾخٗغاى ألَم ألاوكُت الش٣اُٞت التي
ؤُ٢مذ في الىالًت والخٗغٍج ٖلحها بض٢ت ٦ما لم ًٟىث الٟغنت باؾخًاٞت شخهُاث ز٣اُٞت عؤي بإجها جثري الخهت وجُٟض
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الؿام٘؛ وبياٞت لهظا ٞان الكب٨ت البرامجُت لظاث ؤلاطاٖت جخًمً بغهامج ز٣اُٞاث هٟؿه باللهجت ألاماػَُٛت وَى "
ؤطلؿى "ٜالظي ًىضعط ٣ٟ٦غة يمً الًٟاء ألاماػَػي.
الجضو :08٫بغهامج " جاعٍش بالصي ":
الغ٢م

جاعٍش البث

اإلاىيىٕ

مضة البث

01

2٠ 5/٠4/ 7

ؤٖالم زىعٍت

4٠ص و ٠زا

02

2٠ 5/٠4/24

ل٣اء م٘ ؤخض مجاَضي الىالًت

42ص و 3٠زا

03

2٠ 5/٠5/٠

الٗما ٫الجؼاثغٍحن (عبِ باالجداص الٗام للٗما ٫الجؼاثغٍحن)

44ص

04

2٠ 5/٠5/٠8

مجاػع  ٠8ماي 945

43ص و ٠4زا
 ٠2ؾا و 49ص و 44زا

اإلاجمىٕ

 إلاؿىا اهًباَا في جاعٍش بض البرهامج ل ً٨الازخال٨ً ٝمً في الٟترة اإلاسههت للبض التي ٢ض جؼٍض ؤو جى٣و ًٖ اإلاضةالخُ٣ُ٣ت اإلاخاخت للبرهامج وطل ٪خؿب مىٓىمت ٖمل الكب٨ت البرامجُت الُىمُت ،و٢ض جىىٖذ مدخىٍاث َظا البرهامج و٤ٞ
 1945ؤو خؿب الؼاوٍت التي ًيخ٣حها
بؾتراجُجُت ًبىحها ناخب البرهامج ؾىاء خؿب الخضر الخاعٍذي ٦مىيىٕ مجاػع 8ماي
لِؿحر بها بغهامجه ٦ةحغاء ل٣اءاث م٘ شخهُاث زىعٍت باعػة مً ؤبىاء اإلاىُ٣ت.
الجضو :09٫الٟاٖلىن في البرامج الثالزت :
ازتر ؾاال٪

جاعٍش بالصي

ز٣اُٞاث

٥

%

٥

%

٥

%

م٣ضم الخهت

7٠

%59,32

43

%57,33

6٠

%5 ,29

اإلاكاع٦ىن ٖبر الهاج٠

48

%4٠,68

٠

%٠

٠4

%٠3,42

الًُىٝ

٠

%٠

32

%42,67

53

%45,29

% ٠٠

75

% ٠٠

7

% ٠٠

اإلاجمىٕ

8

 ًخطر مً الجضو ٫ؤن م٣ضم البرهامج خاػ ٖلى ؤٖلى وؿبت في ٧ل البرامج مً خُض الٟاٖلُت ،بط جدهل في بغهامج ازتر% 57,33مً مجمىٕ الٟئاث الٗاملت ،في خحن
% 59,32مً مجمىٕ الٟئاث الٟاٖلت ،وفي بغهامج ز٣اُٞاث ها٫
ؾاالٖ ٪لى
% 51,29وَظا عاظ٘ بُبُٗت الخا ٫بلى ٧ىن م٣ضم البرهامج َى ناخبه واإلاؿحر له.
٢ضعث وؿبت ٞاٖلُخه في خهت جاعٍش بالصي
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 %42,67في بغهامج ز٣اُٞاث ،ؤما
 %45,29في بغهامج جاعٍش بالصي و
 وق٩لذ الٟئت الٟاٖلت الشاهُت وهي ٞئت الًُى ٝوؿبت.%40,68
بغهامج ازتر ؾاال٣ٞ ٪ض زال مً الًُى ٝوالٟئت الٟاٖلت الشاهُت ُٞه هي ٞئت اإلاخضزلىن بىاؾُت الهاج ٠بيؿبت
 في مشل َظٍ الخهو ًخم الاٖخماص بك٩ل ٦بحر اإلاهاصع الغؾمُت ٟ٦ئاث ٞاٖلت بك٩ل مباقغ في البرهامج بِىما اإلاهاصع ٚحرالغؾمُت ا٢ل ٞاٖلُت ،وفي مشل َظٍ الخهو ال ًم ً٨الخإزحر في اإلاؿخم٘ بال مً زال ٫الٟاٖلحن ٞحها.
الجضو :10٫ألاهضا ٝالتي جغمي بلحها البرامج:
ازتر ؾاال٪

جاعٍش بالصي

ز٣اُٞاث

٥

%

٥

%

٥

%

ػٍاصة وؿبت الىعي بالهىٍت الث٣اُٞت اإلادلُت

67

%54,47

٠

% 8, 8

5

2 ,42
%

اإلادآٞت ٖلى الترار اإلادلي ألانُل

4٠

%32,52

3٠

%54,54

35

%5٠

الخٗغٍ ٠بالترار اإلادلي زهىنا لضي الكباب

6

% 3

5

%27,27

2٠

28,57
%

اإلاجمىٕ

23

% ٠٠

55

% ٠٠

7٠

% ٠٠

 ًخطر مً زال ٫الجضو ٫ؤن اإلادآٞت ٖلى الترار الش٣افي اإلادلي ألانُل َى ؤ٦ثر ألاَضا ٝالتي حؿعى بلحها البرامج،بدُض ،% 32,52وفي بغهامج ز٣اُٞاث ها ،% 30٫و٧اهذ الخهت ال٨بري له في بغهامج جاعٍش
هجضٍ في بغهامج ازتر ؾاال ٪بيؿبت
بالصي بـ ،% 50وجإحي ػٍاصة صعظت الىعي بالهىٍت الش٣اُٞت اإلادلُت زاهُا مً خُض ألاَضا ٝخُض ؤزظث خهت ألاؾض في بغهامج
 %18,18لبرهامج ز٣اُٞاث ،وٍإحي الخٗغٍ٠
 % 21,42لبرهامج جاعٍش بالصي ،وبيؿبت
 %54,47وبيؿبت
ازتر ؾاال ٪بيؿبت
بالترار اإلادلي بضعظت ا٢ل مً ؾابُ٣ه.
ٞهظٍ البرامج حؿخسضم ألاصلت والدجج والخ٣اث ٤الخاعٍسُت ومً الىا ٘٢اإلاٗاف للخإزحر في اإلاخل٣ي ومً زم جمغٍغ عؾالتها
باألَضا ٝاإلايكىصة.
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الجضو :11٫الضوع ؤلاٖالمي البرامج الثالزت :
ازتر ؾاال٪
٥

جاعٍش بالصي

ز٣اُٞاث

%

٥

%

٥

%

ؤلاٖالم

4

%3٠,6٠

37

%3٠,83

47

%32,87

الخىُٖت

27

%2٠, 5

35

%29, 7

3٠

%2٠,98

الخٟؿحر والكغح

5٠

%37,3

28

%23,33

34

%23,77

ؤلاعقاص والىصر

6

% ,94

2٠

% 6,67

32

%22,38

اإلاجمىٕ

34

% ٠٠

2٠

% ٠٠

43

% ٠٠

هالخٔ مً زال ٫الجضو ٫ؤن بغامج الخىمُت الش٣اُٞت ج٣ىم بإعبٗت مهام عثِؿت وهي:
 %32,87في بغهامج جاعٍش
 %30,83في بغهامج ز٣اُٞاث ،و٧ان بيؿبت
 %30,60في بغهامج ازتر ؾاال ،٪وب ـ
 ؤلاٖالم :وعص بيؿبتبالصي ،و٢ض ج٣اعبذ اليؿب في ٧ل البرامج ،والهض ٝمً َظا ٧له َى اَالٕ الجمهىع ٖلى اإلاؿخجضاث في الؿاخت الش٣اُٞت
ٖمىما واإلادلُت زهىنا.
 %20,15لهالر
 %29,17في بغهامج ز٣اُٞاث ،و٧اهذ بيؿبت
 %20,98في بغهامج جاعٍش بالصي  ،وب ـ
 الخىُٖت :ظاءث بيؿبتبغهامج ازتر ؾاال ، ٪وَظا ٌٗجي ؤن َظٍ البرامج جىُٖت مً زال ٫اإلاداوع التي جخُغ ١بلحها وبخيبُه ظمهىع اإلاؿخمٗحن بلى
زُىعة بَما ٫ؤو بٟٚا ٫الش٣اٞت اإلادلُت.
 %23,77في بغهامج جاعٍش بالصي  ،و٧اهذ بيؿبت
 %37,31في بغهامج ازتر ؾاال ، ٪جلتها وؿبت
 الكغح والخٟؿحر :اخخلذ وؿبت %23,33في بغهامج ز٣اُٞاث  ،وَظا بهض ٝقغح ألاؾئلت اإلاُغوخت ومداولت جٟؿحرَا زهىنا للمخضزلحن بالهاج.٠
، %16,67
 %22,38في  ،زم بغهامج ز٣اُٞاث بيؿبت
 الىصر وؤلاعقاص :بغهامج جاعٍش بالصي ٧ان له الخٔ الىاٞغ بيؿبت ، %11,94وَظٍ الىُْٟت مٟاصَا ج٣ضًم ههاثذ للجمهىع بالخض ٖل يغوعة الدكب٘ بالهىٍت
ٞبرهامج ازتر ؾاال ٪بيؿبت
الش٣اُٞت اإلادلُت مجها ٖلى وظه الخهىم وبعقاصَم وجىظحههم بُٛت جىمُت ز٣اٞتهم اإلادلُت وبالخالي الخٟاّ ٖلى الهىٍت
الش٣اُٞت.
الاؾخيخاحاث الخانت بالضعاؾت:
 ظل ؤٞغاص اإلاجخم٘ ًدؿىن باالهخماء بلى اإلاىُ٣ت التي ٌِٗكىن ٞحها وَى ما ًبرػ وظىص ٨ٞغة اإلادلي واؾخمغاع ُ٢امها بالغٚممً الخىؾ٘ ال٨بحر للخ٨ىىلىظُا.
 اٚلب ؤٞغاص الُٗىت ًخابٗىن البرامج الش٣اُٞت بضا ٘ٞالغٚبت في مٗغٞت الىا ٘٢الش٣افي اإلادلي والغ ٘ٞمً اإلاؿخىي ال٨ٟغي.254
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 ًغي الٗضًض مً ؤٞغاص ُٖىت البدض ؤن الىا ٘٢الش٣افي اإلادلي ٌٗغ ٝه٣ها وٍدخاط بلى اَخمام ؤ٦ثر مً َغ ٝوؾاثل ؤلاٖالماإلاسخلٟت وجدضًضا ؤلاطاٖت.
 اؾخٗما ٫ؤلاطاٖت لىؾاثل ٖلمُت وج٣ىُت خضًشت ومخُىعة وَظا ما وٟ٢ىا ٖلُه مً زال ٫الٟىانل اإلاىؾُُ٣ت وُُٟ٦تاؾخٛاللها في زىاًا الخهو.
 م٣ضم البرهامج مخمخ٘ ب٣ضعاث ٖالُت في ُُٟ٦ت بل٣اء وٖغى البرهامج وَظا ما بُيخه َغٍ٣ت الخ٣ضًم ،وَغٍ٣ت بُٖاء ال٩لمتللًُ ٠للخضًض ،و٢لت ألازُاء اإلاغج٨بت وؤهه الٟاٖل اإلادغ ٥للبرهامج وَى خغٍو ٖلى الدؿلؿل اإلاىُ٣ي لؤل٩ٞاع وَظا ًٖ
َغٍ :٤الخىُٖت ،الكغح ،الخٟؿحر وؤلاعقاص.
 مٗضو البرامج وم٣ضمىَا ٖلى صعاًت واؾٗت بما ًضوع مً بخضار وٍخطر َظا ظلُا مً زال ٫ألاصلت والبراَحن الٗلمُتوالضًيُت والاظخماُٖت وازخُاع الًُ ٠اإلاىاؾب.
 مٗضو البرامج ويُىٞهم ٖلى اَالٕ واؾ٘ ومٗغٞت ٦بحرة بالٗاصاث والخ٣الُض والترار الش٣افي اإلادلي ،و٦ظا ُُٟ٦ت بًها٫الغؾالت ؤلاٖالمُت والخشُُٟ٣ت الصخُدت بلى ظمهىع بطاٖت الكل ٠اإلادلُت.
 وعي وبصعا ٥ال٣اثم باالجها ٫إلاسخل ٠م٩ىهاث البِئت الش٣اُٞت اإلادلُت وبإلاامه ب٩اٞت ألاظؼاء اإلاك٩لت لها.زاجمت:
بن صعاؾدىا َظٍ ظاءث لبدض الٗال٢ت بحن ؤلاٖالم والخىمُت بدؿلُِ الًىء ٖلى ؤلاطاٖت ٧ىؾُلت بٖالمُت والخىمُت الش٣اُٞت
ٛ٦اًت.
والخىمُت الش٣اُٞت التي حٗخبر ال٣اٖضة ألاؾاؾُت لجل ؤهىإ الخىمُت ٧ىجها جغ٦ؼ ٖلى بىاء ٨ٞغ ألاٞغاص صازل اإلاجخم٘ وجُىٍغ
مؿخىٍاتهم ومضي ب٢بالهم ٖلى ألاوكُت والخٓاَغاث الش٣اُٞت ،وَظا ال ًم ً٨ؤن ًخد ٤٣بال بىاؾُت الىؾاثل الٗضًضة والتي
مً بُجها ؤلاطاٖت.
ولٗل اإلا٩اهت التي حُٗى للخىمُت ٖمىما والخىمُت الش٣اُٞت زهىنا هي التي جخد٨م في مؿاَمت ؤلاطاٖت في الخىمُت الش٣اُٞت
وَظا مً زال ٫البىاء ال٨ٟغي للمؿخم٘ وخشه ٖلى اإلاكاع٦ت في ألاوكُت الش٣اُٞت؛ ػٍاصة ٖلى الهلت التي جغبِ ؤلاطاٖت
باإلااؾؿاث الش٣اُٞت.
٦ما حٗض صعظت الاَخمام التي ًىلحها اإلاؿخم٘ للمًمىن الش٣افي الظي جبشه بطاٖت الكلٖ ٠ىهغا ًخد٨م في مؿاَمت بطاٖت
الكل ٠في جىمُت الش٣اٞت اإلادلُت وجغؾُسها لضي الجمهىع.
بن ما ًم٢ ً٨ىله َى ؤن مؿاَمت ؤلاطاٖت في جىمُت الش٣اٞت اإلادلُت ٌؿخىظب الضًمىمت ومًاٖٟت الجهىص م٘ بظغاء
الخٗضًالث والخصخُداث اإلاىاؾبت ٖلى بؾتراجُجُت الٗمل ٧لما لؼم طل٪؛ وَظا ما مً قاهه ؤن ًىنل بلى بلى ٙالخىمُت
الش٣اُٞت اإلادلُت الكاملت.
٢اثمت اإلاغاح٘:
.2013
 -1آ ٫جهُان قما بيذ مدمض ؛ الخىمُت الث٣اُٞت وحٗؼٍؼ الهىٍت الىَىُت ،ال٣اَغة :صاع الٗحن لليكغ،1ٍ ،
.1970
 -2الجىَغي مدمض ؛ صعاؾت في ألاهتربىلىحُا الث٣اُٞت ،ال٣اَغة :صاع اإلاٗاع،ٝ
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.1998
 -3حجاب مدمض مىحر ؛ ؤلاٖالم والخىمُت الكاملت ،مهغ :صاع الٟجغ لليكغ،
.1998
 -4حجاػي مهُٟى ؛ خهاع الث٣اٞت بحن ال٣ىىاث الًٟاثُت والضٖىة ألانىلُت ،بحروث :اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،1ٍ ،
.2004
 -5الخضًضي ٖلي ؾُٗض ،ؤلاٖالم واإلاجخم٘ ،لبىان :الضاع اإلاهغٍت اللبىاهُت،
 -6خمو مدؿً مدمض ؛ اإلاغقض في جضعَـ التربُت البضهُت ،ال٣اَغة.
.1995
 -7خؿحن ؾمحر مدمض ،بدىر ؤلاٖالم ،ال٣اَغةٖ :الم ال٨خب،
199
 -8صلُى ًُٞل ،م٣ضمت في وؾاثل الاجها ٫الجماهحري ،الجؼاثغ :صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت8.8 ،2ٍ ،
 -9ق ٤ُٟمدمض  ،البدث الٗلمي ،الخُىاث اإلاىهجُت إلٖضاص البدىر اإلاىهجُت ،ؤلاؾ٨ىضعٍت :اإلا٨خب الجامعي الخضًض،
.1985
ٖ -10اَٖ ٠بض الٗلُم  ،هانغ ببغاَُم ؛ الخىمُت الث٣اُٞت والخُٛحر الىٓامي لألؾغة ،ؤلاؾ٨ىضعٍت :صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت،
.1995
ٖ -11بض الخمُض مدمض  ،صعاؾاث الجمهىع في بدىر ؤلاٖالم ،ال٣اَغةٖ :الم ال٨خب.
.199
ٖ -12مغ هىا ٫مدمض ،ؤلاطاٖاث ؤلا٢لُمُت؛ صعاؾت جُبُُ٣ت م٣اعهت ،ال٣اَغة :صاع ال٨ٟغ الٗغبي3،
.1988
 -13مدمض ؾُض مدمض؛ ؤلاٖالم والخىمُت ،ال٣اَغة :صاع ال٨ٟغ الٗغبي،4ٍ ،
 -14مىُٖ ٠بض الغخمً ؛ بحن الث٣اٞت والؿُاؾت ،ألاعصن ،اإلاٛغب :اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي
.2000
الٗغبي،2ٍ ،
.2006
 -15مجلت ظمُٗت اإلاغؤة في الاجها ،٫الًٟاء ؤلاطاعي؛ خالت ؤلاطاٖت اإلادلُت ،ظاهٟي،
 -16يُ ٠لُىضة؛ صوع ؤلاطاٖت الىَىُت في الخىمُت الث٣اُٞت ،عؾالت ماظؿخحر في ٖلىم ؤلاٖالم والاجها ،٫ظامٗت الجؼاثغ ،
.2007
 -17م٣ابلت م٘ الصخٟي بةطاٖت الكل٠؛ بىحمٗت مامىوي .
 -18وزاث ٤عؾمُت مً بطاٖت الكل.٠
19- Mucchielli Roger, l’analyse de contenu des documents et des communication, application pratique, paris, 1988, p17.
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الخ٣ىُاث الؼزغُٞت وصالالتها الغمؼٍت ٖلى الخلي الًُٟت في مىُ٣ت ال٣باثل (آًث ًجي)
ؤٖ.غٍ٦ ٠غٍم/حامٗت باجي مسخاعٖ،ىابت

ملخو:
ًء
ٖلمُا ؤم ًء
الٟىىن الخُبُُ٣ت َى بهجاػ اظخماعي ًىدؿب بلى اإلااضخي في نىعٍ اإلاسخلٟت ،ؾىاء ٧ان طلً ٪ء
ٞلؿُٟا ؤم
ؤصبُا ؤم
ًء
ٞىُا،وٍىًىي في طل ٪ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخٗبحر الش٣افيُٗٞ ،ض الخلي ظؼء مً الترار الكامل للضولت الجؼاثغٍت٣ٞ،ض ؤؾهم
الهُا ٙفي مىُ٣ت ال٣باثل بك٩ل ٞاٖل في عؾم نىعتها الخًاعٍت،وجإزغوا بما في الترار مً جىىٕ وٚجى م٘ ٚحرَا مً
الخًاعاث التي جغ٦ذ بهماتها بكما ٫بٞغٍُ٣ا.
اؾخسضم الهُا ٙال٣باثلي ؤهىإ مسخلٟت مً اإلاىاص ألاؾاؾُت اإلاىدكغة في الُبُٗت (الًٟت ،اإلاغظان ،اإلاُىا...،بلخ) لدكُ٨ل
جدٟه وجؼٍجها٦ ،ما اخخلذ ماصة الًٟت الهضاعة لضي الهُا ٙال٣باثلي في نىاٖت ؤصاة الؼٍىت الظاث الؾخسضام الُىمي ؤو في
ؤو٢اث مُٗىت.
٣ٞض ػٍيذ َظٍ الخد ٠بؼزاع ٝزغٍت مسخلٟت ،والتي جغظ٘ مٗٓمها ٖىانغَا بلى مىعور خًاعي ٢ضًم وزغي مإزىطة مً
الُبُٗت وجدمل الخُٛحراث الغمؼٍت واإلاٗاوي اإلاسخلٟت التي ًدملها ٧ل ق٩ل ،و بغاٖت الهُا ٙفي مؼط بحن الٗىانغ الىباجُت ؤو
الهىضؽية والغمؼٍت و خُىاهُت بٛغى الىنى ٫بلى اإلاخٗت الجمالُت مً زال ٫جىنُل عؾالت حٗبحر ًٖ الىظضان التي ًغٚب
الصخو في جىنُلها للمخل٣يٞ ،هظٍ ألا٩ٞاع لم جيب٘ مً ٖضم ول٨جها مخىاعزت ٖبر ألاظُا.٫

م٣ضمت:
جؼزغ الجؼاثغ بغنُض َاثل في مجا ٫الخغ ٝوالهىاٖاث ٣ٞض سجلىا خًىعَا ٖبر ٞتراث وخ٣ب الؼمً اإلاسخلٟت
٩ٞل مىُ٣ت مً الجؼاثغ ازخهذ واقتهغث بىىٕ مٗحن مً َظٍ الخغ ٝوالهىاٖاث و٧ل هىٕ ٞغيخه مجمىٖت مً الكغوٍ
والٗىامل ومىُ٣ت جحزي وػو ٛ٦حرَا مً َظٍ اإلاىاَ ٤اقتهغث بها خغٞت ونىاٖت الخلي الًُٟت وزلٟذ عنُضا مهما في َظا
اإلاجاٝ،٫الخلي الًُٟت حٗض مً الهىاٖاث ألا٦ثر اهدكاعا في الجؼاثغ وفي مىُ٣ت ال٣باثل ال٨بري وزانت بجي ًجي.
٦ما هجض بإن ؤلاوؿان ٖغَ ٝظٍ الهىاٖت والخدلي بها مىظ ٞترة ٞجغ الخاعٍشٞ ،الٟىىن الخُبُُ٣ت اعجبُذ اعجباَا وزُ٣ا
بالخُاة الُىمُت وجٓهغ اإلاغؤة هي ألا٦ثر مُاال للؼٍىت مً الغظل ٣ٞض ػاص لها في الخمحز وؤلابضإ في اؾخسغاط الخد ٠الًُٟت.
بطا٧ان ٚالبُت ؾ٩ان ال٣غي بمىُ٣ت ال٣باثل ًيخجىن بإهٟؿهم الاخخُاظاث الُىمُت (مجها الخًغ) ،والهىاٖاث
الُضوٍت التي ٧اهذ جماعؽ بضون بظغاء ج٩ىًٍ .وعٚم هىُٖت بهخاظهم ؤو ج٣ىُاتهم الجُضة اإلاؿخٗملت اؾخُاٖىا ؤن ًلبىا
اخخُاظاث بالص ال٣باثل بإ٦ملها وحؿىٍ ٤الٟاثٌ في بٌٗ ألاخُان٦ .ما هجض بٌٗ ال٣باثل مكهىعة ببٌٗ الهىاٖاث مجها
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"بٞلِؿً لبدغ" التي جخمحز بهىاٖت ألاؾلخت البًُاء (ؾُٞ ٠لِؿت) طاث الجىصة الغُٗٞت٦ ،1ظل ٪مىُ٣ت بجي ًجي هي
ألازغي مكهىعة بهىاٖت اإلاٗاصن مجها يغب ال ُ٘٣الى٣ضًت اإلا٣لضة ونىاٖت ٢ضاخاث البىاص ١وؾُ ٠الُُٛان ،و٢غٍت ؤر
ٖباؽ اإلاكهىعة في نىاٖت الخضاصة وعقاث لهىاٖت الهى ٝزانت البرهىؽ ونبٛه التي جدخل ظؼءا ٦بحرا في ألاؾىا١
ال٣باثلُت.2
حٗض مىُ٣ت ال٣باثل مً ؤ٦ثر اإلاىاَ ٤اإلادآٞت ٖلى الهُاٚت اإلالىهت ول٩ىجها مىُ٣ت طاث َاب٘ عٍٟي وظبلي .صون ؤن
هيسخى ما جغ٦ه اإلاؿلمىن الٟاجدىن للمىُ٣ت.ؤما في الٟترة الخضًشت ال٣غن15م ؾاَم الحهىص بك٩ل ٗٞا ٫في جُىٍغ نىاٖت
الخلي في الجؼاثغ ،بياٞت بلى ما لؤلجغا ٥مً إلاؿاث في نىاٖت الخلي اإلاؿخىخاة مً الخلي ؤلاًغاهُت ،وَى بمشابت هٟـ ٞجي
ظضًض ًًا ٝبلى الخلي الجؼاثغٍت و٢ض قهضث جُىعا في اإلاضن مشل ال٣باثل،الجؼاثغ٢ ،ؿىُُىت وجلمؿان و٢ض بلٛذ الىعقاث
الخانت بهىاٖت اإلاجىَغاث في الجؼاثغ 200وعقت وبُ٣ذ مىُ٣ت ال٣باثل ال٨بري زانت  ath-yenniجماعؽ وكاٍ الهُاٚت
ّ
مخدضًت الٓغو ٝالتي ٧اهذ جمغ بها الجؼاثغ زال ٫جل ٪الٟترة ،ؤي ٠بلى طل ٪ألاوعاؽ اإلاخمشلت في باجىت والهًاب الٗلُا:
اإلاؿُلت ،واإلاىاَ ٤الجىىبُت زانت اله٣اع وجمجراؾذ اإلامشلت للخلي الترُ٢ت (.)3
ؤما الٟترة الاؾخٗماعٍت ٧اهذ الؿلُاث الٟغوؿُت في مىُ٣ت ؤر ًجي جىٞغ ما ًدخاظه ناج ٜاإلاىُ٣ت مً مىاص ؤولُت باإلا٣ابل
ّ
ً٣ىمىن بخىظُه اإلاىخىط هدى ٞغوؿا ،في خحن ال ًدهل الهاج ٜال٣باثلي بال ٖلى ٞغه٩اث ٢لُلت م٣ابل ٖمله.
-3اإلاىاص ألاولُت:
-1-3الًٟت:حٗض مً ؤ٦ثر الهىاٖاث اهدكاعا في اإلاىاَ ٤الغٍُٟت،زانت في مىُ٣ت ال٣باثل ال٨بري وٖغ ٝاؾخٗمالها مىظ
ال٣ضًم،اؾخٛلذ بك٩ل ٦بحر مً َغ ٝاليؿاء هٓغا لىٞغتها وزمجها الؼَُض ،باإلياٞت بلى زانُتها الٟحزًاثُت اإلاخمشلت في بُايها
ونٟائها(4ؤهٓغ الهىعة ع٢م٦،)01:ما ؤن لىن بكغة اإلاغؤة ال٣باثلُت مخالثم م٘ لىن الًٟت،
بياٞت بلى بٗضَا الٗ٣اثض ًدُض ٌٗخ٣ض ؤجها ماصة هُ٣ت ناُٞت جدمي مً ٧ل ألامغاى
والُٗىب.5وؤيُ ٠الىداؽ ألاخمغ ألهه ًخدى ٫بؿهىلت.
الهىعة ع٢م -01:ماصة الًٟت
مً ؤملخه وًٞال مً مغوهخه ال ًخإ٦ؿض بؿغٖت ٛ٦حرٍ بيؿبت ٙ200في حكُ٨ل َظٍ اإلااصة
بدُض حٛحر مً لىجها ٢لُال ل ً٨ج٨دؿب م٣اومت ؤ٦ثر.6
بن مىاعص الًٟت بالجؼاثغ َامت خؿبما ًظ٦غ لىا ؤلاصعَسخي في َظا اإلاجا ٫بإهه في ال٣غنَ6ـ ٞىجض مىُ٣ت "مجاهت" 7ومىاظم
ؤزغي بالىوكغَـ1وفي ٖهض ألاٚالبت اػصَغث ٖملُت اؾخسغاط َظٍ اإلااصة مجها مىاظم بجاًت وبىهت .2بياٞت بلى ظبا ٫ال٣باثل
اإلاخمشلت في ؾلؿلت ظغظغة.3

1. Camile Lacoste (Dujardin), p.151.
2. Mahe(Alain), p.29.
3. L'artisanat algérien, p.p. 152-163.
4. Camps Fabrer (H), p.12.
5. sugier(C), p.11.
6. Thier (E), p838.

 -7عزالدين موسى،ص.245
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الخغٍُت ع٢م (:)5زغٍُت إلاىاحم الًٟت في الجؼاثغ
وفي ٖهض اإلاغابُحن ٖغٞذ َظٍ اإلااصة اهدكاعا ٦بحرا في اإلاىاَ ٤الغٍُٟت 4ؤما في الٟترة الٗشماهُت ٣ٞض ٖغٞذ عجؼ الضولت في
اؾخٛال٧ ٫ل َظٍ اإلاىاظم بل لجإث بلى بٖاصة اؾخٗما ٫ال ُ٘٣الى٣ضًت ال٣ضًمت والؿباث ٪التي ٧اهذ بضاع الًغب.5
٦ما هجض مهضعا آزغ للخهىٖ ٫لى مٗضن الًٟت مشل ال ُ٘٣ال٣ضًمت التي ؾمُذ بـ" الضوعو"  ،Dourousواٖخمض ٖلحها
َح
الهُاٚىن بك٩ل ٦بحر ظضا ،6اؾخٗملذ ٖلى ؤق٩ا ٫مسخلٟت ؤو بك٩لها ألانلي صون الخٛحر في ػزغٞتها ؤو ق٩لها ،وجىي٘ في
الٗ٣ىص ٗ٦ىانغ م٨ملت لها وجٓهغ ٖلحها ػزغٞت باإلاغظان واإلاُىا.اؾخٛلذ مشال في خل٣اث ألاطن" زُُٛضماجحن" والٗ٣ىص
البؿُُت " ؤػعاع" .7اٖخمض الهاو٘ ؤًًا ٖلى مىعص آزغ ؤال وَى نهغ ال ُ٘٣الى٣ضًت ال٣ضًمت طاجالخالت الؿِئت،والتي جبإ
مً َغ ٝؤَل ال٣غٍت،بدُض ًض ٘ٞالهاو٘ ُ٢مت الًٟت .ؤما الؼزغٞت التي جدملها ٣ٞض ٌٗاص حكُ٨لها.8
 -2-3اإلاغحان:
ٌٗخبر اإلاغظان اإلااصة ألا٦ثر اؾخٗماال في حكُ٨ل الخلي ال٣باثلُت وَظا ما ظٗل الخغفي ال
ٌؿخُُ٘ الاؾخٛىاء ٖىه ألهه ًؼٍض الخدٟت ظماال وٍيسجم م٘ ألالىان التي حؿخٗمل في الخلي،
٣ٞض وظض في ٧ل الخلي ال٣باثلُت ختى ناع محزة في َظٍ الهىاٖت.
الهىعة ع٢م -02:اإلاغحان ألاخمغ
هجضٍ مىدكغ ب٨ثرة في البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ وزانت الجؼاثغ بـ :بىهت وال٣ل وظُجل و
 -1ناصر الدين سعيدكين ،كادلهدم بوعبديل،ص .70
 -2رابح بونار،ص.42
 -3عبد القادر حليمي،ص .42
 -4عز الدين موسى ،ص.248

- Vachon (M), p.24.
13 Hanoteau (A) et Letourneux (A), P.549.
14.CampsFabrer (H), Op.Cit, P12.
15.Eudel(P),Idem, p.395.
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قىاَئ ال٣الت التي زًٗذ بلى ٖملُت الغ٢ابت مً َغ ٝالؿلُاث ؤزىاء الُ٣ام بٗملُت الهُض٦.1ما ًخىاظض ٖلى ؤهىإ ٦شحرة
مجها :ألاؾىص ؤو الضا،ً٦ألابٌُ،ألاخمغ،الىعصي،وعٚم الخىىٕ ال٨شحر إلااصة اإلاغظان ُٞب٣ى الىىٕ ألاخمغ الظي ٌؿمي" وعصة
الضم"وَى الىىٕ اإلاًٟل لضي الجؼاثغٍحن وزانت البربغ.
ٞهظا ٧له ٢ض ؤصي بلى ٢لت َظٍ اإلااصة واعجٟإ زمجها،مما ؤصي بالهُاٚحن في بالص ال٣باثل ال٨بري وألاوعاؽ وألاَ٣اع بلى
الاؾخٛىاء ٖجها وحٗىًٍها بماصة ؤزغي حكبهها وهي ماصة م٩ىهت مً ؤوعا ١الؿُلىلىٍض اإلاؿخىعصة مً باعَـ وؤإلااهُا ،جمؼط م٘
ٚغاء زم جً ِٛفي ٢الب وجإزظ ق٩ل ؾباث ٪نٛحرة مخ٩ىهت مً (الؿلىلىػ+ال٩اٞىع) ،في ألازحر جىي٘ في اإلااء الؿازً ل٩ي
جهبذ ؾهلت الاؾخٗما .2٫وقإ اؾخٗمالها في ال٣باثل ال٨بري زال ٫ال٣غن19م.
 -3-3الٗىبر:
اؾخٗملذ ماصة الٗىبر في نىاٖت الخلي ال٣باثلُت٦ ،ما ٌؿمى ؤًًا ال٨هغبان ؤو ال٨هغمان
وٖغ٦ ٝظل ٪باؾم الؿِخا ٫ألانٟغ.
الهىعة ع٢م  -07:ماصة الٗىبر
ل٨ؿبه اللىن ألانٟغ الٟاجذً .خم الخهىٖ ٫لى َظٍ اإلااصة مً بحن َب٣اث الُحن والغمل.3
 -4-3ال٣غهٟل:
قإ اؾخٗما ٫ال٣غهٟل في قما ٫بٞغٍُ٣ا زانت ال٣باثل الهٛغي وألاوعاؽ بك٩ل واؾ٘
وألاَ٣اع ،واإلاٛغب خؿب،وٖىض بجي مؼاب وَظا خؿب و٦ظا مىُ٣ت الخًىت وزانت في مضًىت
بىؾٗاصة ،وٍم ً٨اؾخٗماله في خاالث ٖضة مجها الخالت ألانلُت(الخام).
الهىعة ع٢م  -08:ماصة ال٣غهٟل
ؤو ًًا ٝم٘ العجُىت اإلاُٗغة()Pate parfuméeوطلَ ًٖ ٪غٍ ٤ؤناب٘ الُض ختى جإزظ ق٩ل( ،)Petitsdiédresوهي مغبىَت
واخضة جلى ألازغي وجًا ٝلها بٌٗ ألاق٩ا ٫مً الًٟت ،بٗض طل ٪جخدهل ٖلى ٖ٣ض ٌؿمى سخاب (.4)Sxab
 -5-3اإلاُىا:
حٗخبر ماصة اإلاُىا اإلالىن اإلاحزة ألاؾاؾُت التي ججٗلىا وٗغ ٝالازخال ٝفي الخلي ال٣باثلُت في
الجؼاثغ وهي ٖلى زالزت ؤلىان٧ .5ان في ؤو ٫ألامغ ًُل ٤اؾم "هُل" ٖلى اإلاُىا ألاػع ،ِ٣ٞ ١ل ً٨م٘
6
مغوع الى٢ذ ؤنبذ ٌٗجي ٧ل مً ألالىان ألاػع ١وألانٟغ وألازًغ.
جخ٩ىن ماصة اإلاُىا مً ٖضة ؤ٧اؾُض مجها ؤ٦ؿُض الغنام ألاخمغ ،والبىجاؽ
الهىعة ع٢م  -09:ماصة اإلاُىا
والهىصًىم بياٞت بلى ماصة الغمل الظي ٌٛغبل ظُضا وٍمؼط م٘ ألا٧اؾُض.
16.Eudel(P), Op-Cit, p.156.
17.Camps Fabrer (H), Idem, p.20.

 -3عائشة حنفي ،ص.128

19- Camps Fabrer (H), p.24.
20- Ben Foughal (T), p.11.
21- Eudel (P), p.393.
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وٍىي٘ جدذ صعظت خغاعة ٖالُت ظضا ختى جهبذ ؾاثلت ول٩ي هخدهل ٖلى ألالىان التي هغٍضَا هًُ ٠لها بٌٗ ألا٧اؾُض
اإلاٗضهُت.
ٖغٞذ ج٣ىُت اإلاىُا اإلاخجؼٕ ألو ٫مغة في الهحن خُض اؾخٗمل في ماصة الخؼ ٝزم اهخ٣لذ بلى اإلاكغ ١وَ٨ظا ٖغٞذ
اؾخٗماال واؾٗا ظضا (بًغان والٗغا )١وَظا ًٖ َغٍ ٤الىهضا،٫وَم الظًً ه٣لىَا بلى قما ٫بٞغٍُ٣ا ٖبر مًُ ٤ظبل َاع١
ؾىت429م.ول٣ض ٧ان لهم الًٟل في ه٣ل الخ٣ىُت ول ً٨خ٨مهم لم ًضم ٦شحرا،واهدهغث ؾُُغتهم ٖلى الجؼء الكغقي
إلٞغٍُ٣ا الغوماهُتُٞ .بضو مً الهٗب ؤن ً٩ىن َاالء ال٣ىم ٢ض ٞغيىا الخ٣ىُت ٖلى بالص ال٣باثل وظىىب اإلاٛغب ألا٢صخى ألن
1
َاجان اإلاىُ٣خان بُ٣خا زاعظُخحن ًٖ هٟىطَم وؾُُغتهم.
ؤما الاٞتراى الشاوي لضزىَ ٫ظٍ الخ٣ىُت بلى قما ٫بٞغٍُ٣ا ٞمغجبِ بهجغة ألاهضلؿُحن بٗضما ؾُ٣ذ ٚغهاَت في ًض ألاؾبان
1429م،بلى ؾىاخل اإلاٛغب ألا٢صخى،ها٢لحن مٗهم َظٍ الخ٣ىُت لِؿخ٣غوا بها في بجاًت والجؼاثغ الٗانمت.2
ؾىت
٦ما ال هيسخى بإن مؿلمي ألاهضلـ ٢ض ٧اهىا ٌٗغٞىن ج٣ىُت ظضًضة ؤال وهي وي٘ اإلاُىا اإلالىهت ٖلى الخلي بىاؾُت الٟخُلت
اإلاٗضهُت في ٖهض الضولت الىانغٍت بدُض ٖغٞذ جُىعا ٦بحر ظضا مً الىاخُت الٟىُت والجمالُت .ؤما ُٞما ًخٗل ٤بإنل
اؾخٗما ٫اإلاُىا في الجؼاثغ ٞخىظض وزاث ٤وههىم ٢ضًمت جا٦ض لىا مضي مهضاُ٢ت الاٞتراياث التي ٢ام بها اإلااعزىن لً٨
3
الصخيء اإلاا٦ض َى ؤن َظٍ الخ٣ىُت ٢ض ْهغث في اإلاضن زم اهخ٣لذ بلى ألاعٍا.ٝ
٦ما هجض اإلاىاَ ٤التي ال جؼا ٫جماعؽ َظٍ الخ٣ىُت في قما ٫بٞغٍُ٣ا مجها ظؼٍغة ظغبت بخىوـ ،ومىُ٣ت ال٣باثل ال٨بري
بالجؼاثغ ومىُ٣ت ألاَلـ ال٣ضًم في اإلاٛغب ألا٢صخى ،والؿبب الظي ظٗلها ال جؼا ٫جخضاو ٫بُجهم ٧ىجهم مً البربغ وجمغ٦ؼَم
4
في ألاعٍا.ٝ
ل٣ض جمحز ال ًٟالؼزغفي ٖلى الخلي ال٣باثلُت زانت خلي بجي ًجي اإلاكهىعة ،باٖخباعٍ ٦ترار ز٣افي مى٣ى ٫مخىاعر ٖبر ألاػمىت،
واإلاك٩لت مً ؤهىإ مسخلٟت مجها الىباجُت والهىضؾُت والغمؼٍت حك٩ل مىايُ٘ َامت التي حٗض ٧ىؾُلت اجها ٫بحن ؤٞغاص
اإلاجخمَ٘ .ظا اعجبِ ب٢ ًٟضًم ظضا هاجج ًٖ الخإزحراث التي قهضَا اإلاٛغب في الٟتراث الؿاب٣ت.
 -1الؼزغٞت الىباجُت:
جمحز الٗىهغ الىباحي في الؼزغٞت ؤلاؾالمُت باإلؾخداء مً الُبُٗت وج٣لُضَا٣ٞ ،ض ٖغٞها ؤلاوؿان مىظ ؤ٢ضم
الٗهىع في حكُ٨ل صً٩ىع ممحز ،واػصَغث وجُىعث خؿب الٓغو ٝالاظخماُٖت والا٢خهاصًت .جخ٩ىن مً ألاوعا ١وألاػَاع
وؤٚهان ألاشجاع ٧لها جإحي ٖلى ق٩ل مدىع٣ٞ ،ض ع٦ؼ الٟىان في ججؿُضَا باالٖخماص ٖلى الخىاْغ والخ٨غاع لدكُ٨ل ؾلؿلت
مً الؼزاع ،ٝوهجض لها ؤمشلت في الخلي الًُٟت الخ٣لُضًت ال٣باثلُت وهي:

-Camps Fabrer(H), P.145.
-Camps Fabrer(H), p.222.
-Marçais (G), p.14.
-Camps Fabrer(H), p.145.
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 -1-1الؼهغة( :الك٩ل ع٢م)-9-
بغٕ الٟىان في جىَُْ ٠ظٍ البراٖم التي ٧اهذ جغمؼ بلى الهٟاء والبراءة ،مهضعا للخهىبت والؼَغة التي حك٩ل في
بٌٗ ألاخُان بلى هجمت وَظا بٟٗل الخىاْغ والخ٨غاع الظي اٖخمض ٖلُه٣ٞ ،ض جغمؼ الؼَغة بلى الؿمٗت الجُضة للمغؤة
اإلاتزوظت .1اؾخٗملذ في ٧ل الخ ٠ج٣غٍبا وهي ٖلى ؤق٩ا ٫مسخلٟت.
الك٩ل ع٢م  -1-مسخل ٠ؤهىإ الؼهىع

-2-1جُِٟ٨ؿث :حٗض مً ألاق٩ا ٫الىباجُت التي ػاصث في جؼًٍ الخلُت
الًُٟت الخ٣لُضًت ال٣باثلُت ،حٗخبر ٖىهغا م٨مال و٢ض ؤُٖى لها ؤَمُت
٦بحرة هي في ألانل ٖباعة ًٖ هبخت جىمىفي اإلاىُ٣ت ب٨ثرة٦ما حؿخٗمل
الهىعة ع٢م )10(:جِٟ٨ؿذ
ٗ٦ل ٠للخُىهاث .
 -3-1بٌٛـ ؤو٣ٞىؽ :حٗجي طعة الكمامىجضَا مىدكغة ب٨ثرة ٖلى الخدٟت وهي مخضلُت جغمؼ بلى مً
ًمل٢ ٪ىة ٦بحرة في ؤلازهاب والخًاٖ ٠في الدجم وؤنبذ ًًغب به اإلاشل في
ألامشا ٫الكٗبُت بالٟخاة الكابت والتي لها ال٣ضعة ٖلى ؤلاهجاب.2
الهىعة ع٢م )11(:بظعة الكمام
 -4-1ألاٚهان:
في ٚالب ألاخُان جىٟظ َظٍ الٗىانغ ًٖ َغٍ ٤الخؼ ،وهجض ؤن ألاٚهان ج٩ىن مخٟغٖت بلى ظؼؤًً ملخىًٍ ٖلى بًٗهما
البًٗى جإحي ٖلى ق٩ل ؤقغَت مخ٩ىهت مً مجمىٖت مخخالُت مً َظا الٗىهغ.

الك٩ل ع٢م-2-ألاٚهان وألاوعا١

-Marie France Vivier, p.18.

Camille Lacoste Dujardin, p.84
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 -5-1الى٣اٍ:
٦ما جخمحزالخلي ال٣باثلُت باخخىائها ٖلى ٖىهغ الى٣اٍ التي جخىٞغ بها ب٨ثرة وهي ٖلى
ؤحجام مسخلٟت ؤزظ ق٩ل ٦غٍاث مً الًٟت حكبه البظوع والخبىب التي جغمؼ بلى الخهىبت
الهىعة ع٢م12الى٣اٍ
والىٞغة. 1
 1-2الؼزغٞت الهىضؾُت:
جخمحز الخلي الخ٣لُضًت بإق٩اَ ٫ىضؾُت مدلُت بُ٣ذ مدآٞت ٖلحها م٘ بظغاء هىٕ مً الخٗضًالث ٖلى البٌٗ مجها َظا ما
ؤُٖى ق٨ال وَابٗا زام لها وظؿضث ببؿاَت في الٗىانغ الخالُت:
 -2-2اإلاثلث:
ٌٗض مً الغمىػ اإلاؿخٗملت في الٗهض ال٣غَاجي وَٗغ ٝفي طل ٪الى٢ذ بغمؼجاهِذ واهدكغ
ب٨ثرة في الخلي الًُٟت ال٣باثلُت ولٗب صوعا ؤؾاؾُا في ٧ىهه ػزغٞت ٢اثمت ٖلى الخىاْغ والخ٨غاع ؤو
٢اثم بظاجه ٦ما هجضٍ مغٞى ١بهال ٫ؤو ٢غهُحن جخىؾُها صاثغة وَى عمؼ لخهىبت ألاعى. 2
الهىعة ع٢م )13(:اإلاثلث
٦ما ًغمؼ لؤلًٖاء الخىاؾلُت الظ٦غٍت وألاهشىٍت ٞلما هجض اإلاشلض مىظه عؤؾه هدى ألاٖلى و٢اٖضجه هدى ألاؾٟل
ًغمؼ بلى ظهاػ الخىاؾلي للظ٦غ والٗ٨ـ ًغمؼ بلى الجهاػ الخىاؾلي ألاهشىي.3
 -3-2اإلاٗحن:
ٖغَ ٝظا الىىٕ مىظ ال٣ضًم ٣ٞض اؾخٗمل بضوعٍ في الخلي ال٣باثلُت ب٨ثرة وَى ٖلى ؤهىإ مسخلٟتً ،دمل صاللت
عمؼٍت مخٗل٣ت بالخهىبت مشال ٖىض بجداص اإلاشلشان ٌٗجي بجداص الًٗىان
الجيؿُان وبجداص ٢ىة الؿماء وألاعى.4
الهىعة ع٢م :)13(:اإلاٗحن
 -4-2الضاثغة:
حٗخبر مً الغمىػ ألا٦ثر اهدكاعا مىظ ال٣ضًم وهي ٖلى ؤهىإ وؤحجام مسخلٟت ،واؾخٗمالها ٖىض البربغ جغمؼ بلى ٧ى٦ب
الكمـ وال٣مغ ؤو صاثغجحن مخدضجحن في الىؾِ جغمؼا بلى الخلىص والغزاء.5

- Moreau (J.B), p122.

1
2

- Idem, p.p.34-35.
3
- Marie France Vivier, p.20.
4
- Idem, p.18.
22
5
- Arseven (C.E), P.04.
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-5-2الخُىٍ:
هجض َظٍ الخُىٍ ٖلى هىٖان اإلاؿخُ٣م واإلاىدجي لهم صوع َام ألاو ٫لخدضًض مىي٘ الؼزغٞت والشاوي لٗب صوعا
ػزغفي ًؼٍض في جؼًٍ الخلُت٦ .ما ًدمل صاللت عمؼٍت للجبا.1٫

الك٩ل ع٢م  -3-الخُىٍ
-3الٗىانغ الغمؼٍتٌٗ :خبر َظا ال ًٟمً ؤ٢ضم الٟىىن الخُبُُ٣ت ٣ٞض ظؿض الٟىان ؤق٩اال لها صاللت اإلاٗخ٣ضاث الضًيُت
والغوخاهُت م٘ ْهىع بٌٗ الخدىٍغاث الُُٟٟت ٖلحها.
 -1-3الىجمت:
ٖىهغ َىضسخي طو عمؼٍت جٓهغ بٗضة ؤهىإ مجها التي جخ٩ىن اؾخٗملذ زانت في ألاهىاٍ اإلاخضلُت وٖىانغ ؤزغي
م٨ملت للخلي الًُٟت ال٣باثلُت.هجض مجها الغباُٖت ٖلى ؤعبٗت ٞغوٕ مدؿاوٍت  +و٧اهذ مٗغوٞت
لضي الكٗىب ألاؾُىٍت ال٣ضًمت ًغمؼ لها بلى آلهت الكمـ ،وطل ٪بةػالت الضاثغة اإلادُُت بها.2
عاخت
والخماؾُت التي جغمؼ بلى الخماًت والخؿض ألن ٞغوٖها حكبه
الُض.3
ٞالؿضاؾُت اؾخٗملذ ٖلى الخلي الًُٟت ب٨ثرة جدخىي ٖلى
مشلشحن طو ٞغوٕ مدؿاوٍت ومخ٣اَٗحن التي جغمؼ بلى الٗحن اإلاؼصوظت في هٓغ البربغ.4
الهىعة ع٢م :)13(:الىجمت
-2-3الهال:٫
ٌٗخبر الهال ٫في ؤلاؾالم عمؼا لالهبٗار والُ٣امت ،ؤما مغا٣ٞخه بىجمت ٖلى ٞهى عمؼ للجىت ،5وػٍيذ به بٌٗ ُ٘٢
الخلي ال٣باثلُت  ،و٢ض ْهغ ٦كٗاع في ال ًٟؤلاؾالمي في مغخلت مب٨غة .والهالَ ٫ى عمؼ الضولت ؤلاؾالمُت.قإ اؾخٗماله في
1

- Idem, p.32.
- Cabus (J), p.39.
3
- Arseven (I.C), p.15.
4
- Moreau (J.B), p.134.
5
- Arseven (I.C), p.31.
2
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الٗهض الٗشماوي الؾُما في ألاٖالم والغاًاث وختى في الٗماعة الضًيُت واإلاضهُت ،وؤٖلى ال٣باب واإلاأطن٦.ما ًغمؼ بلى
مغاخل خغ٦ت ال٣مغ وبطا ع ٤ٞبىجمت ٞهى ًغمؼ بلى الجىت.1
الهىعة ع٢م :)13(:الهال٫
 -3-3عاخت الُض ؤو الخامؿت:
حٗخبر مً الغمىػ اإلاىدكغة في ٧ل مً اإلاٛغب٧ ،ان اؾخٗمالها مىظ ال٣ضًم ٦ما جدمل صاللت عمؼٍت جمشل في عص الٗحن الخاؾضة ؤو
الالمت ًٖ ؤلاوؿان٦ .2ما ظؿضث بُغٍ٣ت الىقم ظؿضث ٖلى ق٩ل زِ مؿخُ٣م
بلى 5ؤؾُىع نٛحرة ٦ما حؿمي ؤًًا باإلاكِ.3
ٞهي جضٖ ٫لى اؾمها ٖلى ع٢م زمؿت ؤناب٘ وهي ٖلى ق٩ل مٟخىح جهى٘ مً طَب ؤو ًٞت وهاصعا ما ج٩ىن مً
الىداؽ٦ ،ما جلٗب صوعا في خماًت ال٣ضع الؿحئ الظي عبما ًؼو ٫ببؿِ الُض ٖلى ط٦غ ٖباعة "زامؿت في
ُٖيُ. 4" ٪
الك٩ل ع٢م  -4-عاخت الُض ؤو الخامؿت
-4الؼزغٞت الخُىاهُت:
جضزل الٗىانغ الخُىاهُت يمً ػزاع ٝال٩اثىاث الخُت،و لم ً ً٨الٟىان ًغؾمها لظاتها و بهما ٧ان ًخسظ مجها ٖىانغ
ػزغُٞت ًُٟ٨ها و ّ
ًدىعَا بدُض ًد ٤٣ؤٚغايه الجمالُت البدخت ،ظؿضَا الٟىان ٖلما ؤن الضًً ؤلاؾالمي ًىهي ًٖ جهىٍغ
ال٩اثىاث الخُت ّ
ججىبا لخ٣لُض الخال ٤في مسلى٢اجه.
 -1-4الثٗبان:
ٖغ ٝمىظ ألاػمىت الٛابغة ظؿضٍ الٟىان ٖلى ق٩ل جسُُُي مدىع ٦شحرا ٖلى الُبُٗت ًيخهي َظا اإلاىدجي ٌكبه
صاثغة جيخهي بضوعَا بمشلض الظي ٌٗخبر عؤؾه٦ ،ما هجضٍ مٗغو ٝمىظ ال٣ضًم بإهه له ال٣ضعة في م٣اومت الكغ والخهضي له٦.ما
هجض َظا الخُىان له ؤؾُىعة ٧اهذ بخضي اللىاحي مهابت بالٗ٣م ٞظَبذ بلى اإلاىب٘ وبإث جضعي بإن ًغػ٢ها هللا بإي ٧ان وختى
بن ٧ان سٗبان ٞخد٣٣ذ ؤمىُتها وؤهجبذ والض ولً ً٨خدى ٫بلى سٗبان في البِذ و ؤنبدذ َظا الخبر قاج٘ في ٧ل ؤهداء ال٣غٍت
وإلاا ٦بر ؤنبذ عظال ؤعاصث ؤن جتزوظه وٍجب ؤن جبدض ًٖ بيذ زاعط ال٣غٍت التي لم حؿم٘ بهظا الخبر ،وم٘ مغوع الى٢ذ
جل٣ذ زُُبتها م٘ بخضي ٞخُاث ال٣غٍت

1

- Moreau (J.B), p.73.
- Tamzali (W), p.13.
3
- Bertholon (d. r), p.11.
4
- Eudel (P), p.240.
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٢غعث لها ؤؾُىعة ٧اهذ ٢اثمت في اإلاىب٘ٞ ،ؿمٗذ نىجا في اإلاىب٘ ًسبرَا ب٩لماث سخغٍت ججٗل مً زُُبها قابا ؤصمُا،
وٗٞلذ طل ٪وبٗض ػواظها به ؤل٣ذ جل ٪الجملت وٖاص الكاب ٖاصًا بلى ألابض .1عبما َظٍ خ٣ُ٣ت وظىصا عمؼ الشٗبان في الخلي
الًُٟت ال٣باثلُت ب٨ثرة ؤو ؤخض ؤظؼاثه مشل الغؤؽ الظي هجضٍ م٘ مجمىٖت مً ألاهىاٍ مخضلُا ؤ٢غو بؼعام الظي ًخبر ٥بك٩ل
٢ىي َظا الخُىانَ ،ظا ؤنبدذ اليؿاء ج٣ضؽ الشٗبان إلاا له مً ٢ىي الخجضص والبٗض وؤلازهاب.2
 -2-4الُحر:
ل٣ض اَخم الٟىان بغؾم الُُىع مىظ ال٣ضًم ول ً٨بإؾالُب وؤق٩ا ٫مسخلٟت وَىا ٥مً ًجؿضَا بهىعة َبُُٗت ؤو
مدىعة،ؤما في الخلي الًُٟت ال٣باثلُت ٣ٞض لم هجض ججؿُض نىعة َحر بإ٦مله بل بٌٗ ؤظؼاثه  ِ٣ٞمشل عظل الدجلت
ج٣غٍبا مىدكغ ب٨ثرة ٦ما ًغمؼ به بلى نٟاث الٟخاث الجمُلت والغقُ٣ت.3
زالنت:
ْلذ مكٛىالث الخلي مدخٟٓت بُابٗها ٢غون ٖضًضة هٓغا للخىاعر الخضًض واإلاىخٓم ألنى ٫الهُٛت وٞىىجها ٩ٞان الهاو٘
ألاخضار ًدخاط له الاَالٕ اإلاؿخمغ ٖلى الخد ٠الًُٟت ال٣ضًمت ولهظا ٞةن َظٍ الخد ٠التي نُٛذ ٢بل ٢غون هغاَا
جدكابه ٦شحرا م٘ اإلاكٛىالث ألاخضر ٖهضا.
٦ما قملذ ٖلى مىايُ٘ ػزغُٞت مدلُت مؿخىخاة مً الُبُٗت مجها الىباجُت والهىضؾُت والغمؼٍت والخُىاهُتٞ ،هظا الخىىٕ في
اؾخٛالَ ٫ظٍ الؼزاع ٝبهما ًضٖ ٫لى بغاٖت َظا الٟىان ومضي ٢ضعجه ٖلى مؼط ٧ل َظٍ الٗىانغ الؼزغُٞت في مىيىٕ ػزغفي
وَالئها بإلىان اإلاُىا التي ؤُُٖذ نبٛت ٞىُت لخلي الًُٟت إلاىُ٣ت ال٣باثل.
٢اثمت اإلاغاح٘:
.1983
ٖ -1ؼالضًً مىسخى ،اليكاٍ الا٢خهاصي في اإلاٛغب ؤلاؾالمي زال ٫ال٣غنَ6ـ،
.1981
 -2عابذ بىهاع ،اإلاٛغب الٗغبي جاعٍسه وخًاعجه،
.1972
 ،1.ٍ ،1830اإلاُبٗت الٗغبُت لضاع ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ،الجؼاثغ،
ٖ -3بض ال٣اصع خلُمي ،مضًىت الجؼاثغ وكإتها وجُىعَا ٢بل
ٖ-4اجكت خىٟي ،الخلي الجؼاثغٍت بمضًىت الجؼاثغ في الٗهض الٗشماوي في ال٣غهحنَ13-12ـ19-18،م ،صعاؾت جاعٍسُت ؤزغٍت وٞىُت،
.2007
-2008
ؤَغوخت لىُل قهاصة الض٦خىعة في آلازاع ؤلاؾالمُت ،ظامٗت الجؼاثغ ،مٗهض آلازاع،
1

- Tamzali (W), p.23.
- Mathieu Ghislaine, p.17.
3
- Henri Genevois, p.24.
2
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La rupture entre sciences et valeurs :
La technique comme idéologie.
Amrane Djoudi/université Badji Mokhtar, Annaba
« La science moderne a désenchanté le monde ».
Max Weber

Résumé :
Aujourd’hui, la modernité a certainement le mérite de faire pleine lumière sur un phénomène de
plus en plus présent dans la culture contemporaine, celui de l'absolutisation du relatif. Détaché de
son contexte, ce langage est manipulé pour dire n'importe quoi et "démontrer" ainsi que tout se
vaut, la première victime de cette déconstruction est les sciences de l’homme qui se trouvent
reléguées au statut d'une construction sociale parmi d'autres ; la contrainte de la vérification
expérimentale étant largement exposé.
Il serait important d’analyser ici en quoi consiste l’approchement entre modernisme et
sciences de l’homme sur une base nouvelle et rigoureuse, non seulement les conditions du
dialogue entre sciences exactes et sciences humaines, mais aussi celles du dialogue entre science
et culture, science et société, technique et spiritualité (valeurs).
L’objectif de cet article n’est autre que de procéder à une appréciation critique de la thèse de
« décadence des sciences de l’homme » et « la mort de l’homme lui-même » dans le monde
moderne, c’est pour cela que notre propos est double :
- Souligner les difficultés de l’argumentation et de raisonnement dans les sciences de l’homme
qui se sont liées à l’absence de champ d’application et de labo d’expérimentation ;
- Montrer que les failles existantes au niveau des sciences en question découlent principalement
d’une problématique qui évoque la technique et provoque la conception sociale.
Mots clés : Valeurs, technique, modernité, science, technoscientifique, crise, société, raison,
instrumentalisme.
1- Introduction :
Dans un monde qui est livré aux spécialistes et aux calculs, les intellectuels doivent penser et
essayer de traiter les problèmes fondamentaux et globaux de notre temps, ce qui du reste est très
difficile et ils peuvent se tromper. Le rôle incite avec force à aborder les questions d’actualité
puis les inscrire dans une réflexion et dans une pensée. Aujourd’hui, il y a une crise de la pensée,
une crise de la réflexion ; les experts voient des fragments la réalité qu’ils n’arrivent pas à
connaitre et les journalistes sont pris dans les médias. En somme, le point important de la
question de la crise des sciences de l’homme, c’est le sujet entendu à la fois comme manière de
penser et comme outil de pratique, c’est-à-dire non pas comme une entité ou une chose mais
comme un devenir.
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La philosophie sociale s’efforce d’assumer le défi que représente le progrès technique vis à vis
de la communication et vis à vis de l’avenir de l’homme. Pourtant aujourd’hui, nous sommes
encore loin d’avoir un pouvoir politique qui ait une discussion assez efficace pour aboutir à une
réglementation utile en matière de technique et de science.
La thèse que nous venons discuter ici, fait figure à une interprétation plus au moins douteuse
pour les champs de recherche, livrés aux spécialistes. De là, plusieurs encre étaient versés pour
dénoncer cette technique qui ne cesse de frapper en plein élan chaque tentative consistant à
éveiller l’esprit responsable en philosophie, sociologie, psychologie…
2- A la recherche d’une définition :
- La modernité :
Chronologiquement, l’époque moderne succède à la Renaissance. Le mot « moderne » vient du
latin modernus et signifie : qui est récent. Cette notion confuse marquée par divers
bouleversements dans le monde de la pensée, est un mode de pratique qui remet en question les
autorités du passé ainsi que la tradition ; cultures, pratiques, dogmes… Dans ce contexte, les
croyances religieuses et les superstitions prennent une nouvelle dimension.
Sur le plan théorique, la modernité n’est ni un concept sociologique, ni un concept
philosophique, ni un concept politique ! Elle ne concerne que la vie personnelle.
Sur le plan pratique, elle se spécifie dans plusieurs domaines : Etats modernes, techniques
modernes, idées modernes. En conséquence, les dogmes de la foi n’ont plus à intervenir dans le
cadre du développement de la pensée car c’est l’organisation économique qui sera le facteur
majeur et déterminant de l’enjeu moderne. Cette révolution est le résultat ultime d'un lent et long
processus qui s'amorce dès la fin du Moyen Âge, s'accélérant et se précisant à la Renaissance,
pour se présenter de nos jours au niveau des mœurs et des modes de vie...
De ce point de vu, la modernité est caractérisée comme suit :
Elle n’est pas un concept d’analyse → il n’y a que des caractéristiques
Elle n’a pas des lois ;

Il y a une logique de la modernité.

Il n’y a non plus de théorie

Il y a une idéologie morale de changement.

La modernité n’en est pourtant que le symptôme, elle n’analyse pas la crise mais elle l’exprime
d’une façon ambigüe, jamais en clair comme idée invincible et comme idéologie maîtresse. Plus
encore, la modernité est une rupture totale avec l’historicité de rationalisme occidental dans la
mesure où elle est considérée comme l’existence objectif de structures nommées plus au moins
rationnelles)1(.
Certains penseurs modernes sont conduit à s'opposer à ceux qui veulent rester fidèles aux idéaux
du passé dans presque toutes les activités scientifiques, artistiques et intellectuelles de cette
époque. On va assister à une lutte féroce entre ceux qui défendent les traditions et ceux qui font
la promotion des idées nouvelles. Cette opposition a culminé en littérature dans ce que les
historiens ont appelé la querelle des Anciens et des Modernes. Du coté des anciens on trouve
Nicolas Boileau (1636-1711), Jean de Lafontaine (1621-1695), Jean Racine (1639-1699), Jean
de La Bruyère (1645-1696), tandis qu’on peut classer Charles Perrault (1628-1703), Thomas
Corneille (1625-1709) et Fontenelle (1657-1757) dans le rang des Modernes.

.09  ص،1995 ،منشورات كزارة الثقافة
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De là même Alain Touraine dit : « si un sociologue existe aujourd’hui, son existence dépond des
possibilités à contempler les possibilités d’une société nouvelle… il sera absurde de penser à une
société idéale, là où les bouleversements qui menacent la vie humaine sont oubliés » (1).
- La technique :
L’essor technologique qui caractérise la naissance de la modernité va également favoriser la
transformation de la vie économique, sociale et politique. Depuis longtemps on pose les
questions sur ce qu’on appelle « penser ». Graduellement, avec Husserl la question de la
rationalité nous a fait comprendre que la technique est devenue une relation ultime et irrévocable
à la fois entre l’homme et le monde. Le système traditionnel se brise, la technicité pénètre au
cœur des choses et impose sa loi aux sciences de l’homme qui se constituent : philologie,
philosophie, psychologie,… l’homme entre dans un champ de savoir pour bien assister à la fin
du système actuel du savoir même, déjà annoncé par l’apparition de nouvelles sciences : la
psychanalyse, la linguistique, l’ethnologie, qui ne parlent plus de l’homme lui-même mais des
structures primordiales qui l’ont rendu possible.
Depuis l'avènement de la modernité, la technique a pris beaucoup d’ampleur : d'exégèse ou
même simplement d'art de la lecture, elle est devenue une nécessité. Aussi lui demande-t-on, de
nos jours, d'assumer des responsabilités décisives dans la fondation des sciences de l’homme ?
L'accomplissement de cette tâche engage dans une démarche bien particulière : elle doit effectuer
une véritable remontée au fondement, afin de découvrir, si possible, les racines des tensions et
des problèmes qui tourmentent encore les disciplines de l'homme. Or, dans cette tentative, la
réflexion herméneutique s'est constamment heurtée à une difficulté majeure qui lui venait de
l'idéologie (2), c'est-à-dire un ensemble d’idées dont la fonction n’est pas d’éclairer la réalité,
mais de la voiler, pour la justifier d’une manière illusoire et utopique, cette utopie est à l’origine
aussi bien de l’aliénation que de la création. La pensée n’apporte que des réponses fragmentaires
parce qu’elle n’a jamais parlé des sciences de l’homme comme discipline qui suffit à elle-même,
mais en la référant toujours à une fonction primordiale et instrumentale de toute institution. On
tente alors de construire une représentation du monde à partir de nouveaux fondements, de
nouveaux paradigmes. Il y a commuabilité des termes jadis contradictoires et dialectiques. Nous
sommes dans l’ère des simulacres. Le beau et le laid dans la mode, la gauche et la droite en
politique, le vrai et le faux dans les messages des mass media l’utile et l’inutile au niveau des
objets s’échangent, permutent dans la neutralisation et l’indifférence(3).Sur le plan proprement
scientifique (le cas des sciences naturelles) on abandonne la représentation géocentrique du
cosmos (Système de Ptolémée) pour une construction héliocentrique de l’univers (N. Copernic).
Bref, la terre n'est plus le centre du monde.
Le raisonnement moderne comprend de nouveaux fondements dans ses valeurs d'efficacité
technique et instrumentale et de liberté. Une théorie de la mondialisation des sociétés,
l’expérience individuelle est mondialisée et relocalisée dans un mouvement permanant qui passe
de plus en plus souvent par l’appartenance à des communautés mondialisées d’expériences
partagées ; « Permettez donc pour un peu de temps à votre pensée de sortir hors de ce Monde
pour en venir voir un autre tout nouveau que je ferai naître en sa présence dans les espaces
imaginaires »(4). Les gages symboliques (les abstractions qui fondent les relations sociales ;
1

3

- Alain Touraine, lettre à une étudiante, Paris : édition de seuil, 1947, p 12.

- F. Dumond, Les Idéologies, Paris : P U F, 1974, p 25.

- Charles-Henri Favrod, La philosophie, Encyclopédie du monde actuel, livre de poche, 1977, p 59.
- René Descartes le monde ou traité de la lumière, extraits réalisés par Jean-Marie Tremblay, les classiques des
sciences sociales, 2002, p 6.
4
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argent droit,…) et les systèmes experts (les dispositifs techniques qui remplacent l’intervention
de l’homme) décrivent le monde qui nous est donné dans la civilisation contemporaine comme
un monde dominé par les signes. Les objets qui s’échangent dans la vie économique ne sont plus
désirés et produis pour la consommation matérielle, la satisfaction des besoins ou la jouissance.
Les phénomènes de la publicité, de la mode, du marketing éclairent le sens de la vie économique.
Nous consommons la marque, l’inscription, le code social (1), cela signifie qu’on attribue à la
subjectivité un rôle fondamental dans le processus de la connaissance. Autrement dit, la vérité
ne correspond plus ni à une révélation divine ou mystique, ni à une croyance très ancienne. Le
concept de modernité philosophique désigne cette nouvelle manière de penser ainsi que la
nouvelle hiérarchie de valeurs qui en découlent. Les penseurs modernes ne considèrent plus
l'univers comme un monde rempli de mystères insondables. Concrètement, la pensée moderne
n'accepte que les explications qui sont rationnelles. René Descartes (1596-1650), Thomas
Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Baruch Spinoza (1632-1677), Gottfried Wilhelm
Leibniz (1646-1716), David Hume (1711-1776) voient que la révolution qui s’est produite dans
les sciences fondamentales à la fin du 19eme et au début du 20eme siècle conduit à mettre en
exergue les rapports de la raison et de l’expérience qui n’est pas une simple vérification de
l’hypothèse qui, elle-même, serait suggérée par l’observation, comme le voulait l’empirisme.
La démarche de la science moderne va du rationnel au réel. Elle commence par la construction
théorique abstraite et produit rationnellement un processus expérimental (2).
Cela montre que :
- La raison constitue la principale caractéristique de la pensée moderne ;
- Le monde n’est plus une structure sacrée, mais une réalité intelligible dont on peut découvrir
les lois par une observation rigoureuse et méthodique.
- les lois qui déterminent la nature sont conformes aux lois qui déterminent la pensée.
- les penseurs modernes considèrent que chaque être humain possède la capacité de raisonner.
- Toute personne, peut donc comprendre les lois qui gouvernent la nature.
Dorénavant, les penseurs modernes admettent comme vérité uniquement, ce qui peut faire l’objet
d'un examen critique par la raison, par suite d’une démonstration strictement rationnelle, parfois
aveuglément, ils croient au pouvoir libérateur de la science.
Voilà pourquoi c’est à la technique qu’on va demander de produire une société d’individus libres
de toutes contraintes.
3- L’éclipse des sciences de l’homme :
Depuis la préhistoire à nos jours, le savoir et les connaissances plurielles (la production
intellectuelle), note Michel Serres*, étaient le fait humain total, la visée de toute conduite, la fin
de chaque opération de l’intelligence. Or, l’univers de la production est en train de perdre son
privilège. Il n’est plus le processus qui les mettent en œuvre, et qui les placent dans le rapport
entre les conflits d’intérêt et les manifestations de valeurs. Celui-ci se situe aujourd’hui dans
l’ensemble des techniques de la communication, une communication qui n’a jamais cessé d’être
le fait humain essentiel, mais la prise de conscience de cette réalité est grosse de conséquences

1

- Charles-Henri Favrod, La philosophie, op cit, p 59.
- Ibid, p 56.
*
Michel Serres né en 1930, professeur d’histoire des sciences à l’université de Paris, se situe dans la tradition
bachelardienne, au centre de ça réflexion s’inscrit le « nouveau nouvelle esprit scientifique ».Il en développe la
conception en trois volumes : la communication, l’interférence, la traduction.
2
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pour le vécu individuel et collectif, pour le savoir théorique et pratique (1 ). Tout discours sur la
technique, s’il n’y prend garde, risque de passer sous silence les intentions et les projets
initiateurs des dispositifs ou de leur maintien. La technique ne s’appréhende pas essentiellement
sous l’angle de procès et d’effets mais elle touche toutes les activités de l’homme, à son mode
d’être et de penser. Si un savoir répond, certes, à un besoin, le rapport à la science et à la
technologie s’inverse, il fait l’objet des croyances positives et associées indissolublement aux
certitudes de la vérité (2).
L’absolutisme et les lumières qui ont fortement secoué l’image du monde, ont été bien plus que
des évènements. Ils ont largement contribué à façonner l’image et la compréhension du monde
du point de vue historique, politique, culturel et spirituel, bien qu’ils aient fait l’objet de
nombreux débats politiques, idéologiques et scientifiques… ces thèmes ne sont pas encore
épuisés.
Pour commencer, les sciences humaines ne sont pas basées sur un objet commun entre la science
et la philosophie ; un objet qui s’appellerait l’homme et autour duquel dialogueraient le
philosophe et le psychologue, le sociologue et le linguiste. Aucun objet n’est véritablement
« donné » et d’abord parce qu’aucun objet n’est jamais donné à une science en vertu de la
« rupture épistémologique » qui la constitue comme science : un discours se fait scientifique
lorsqu’il révoque en doute ce qui lui est simplement donné et qu’il élabore un type d’objectivité
qui lui permettra de produire des énoncés tout à la fois vérifiables, « les atomes du physicien
paraitront toujours plus réels que la figure historique et qualitative de ce monde » (3). De même
en plein essor industriel, artistique et populaire, est érigée en symptôme de la modernité, la
question de la validité sur laquelle se fonde la réflexion des sciences de l’homme se pose
constamment, demeure aussi le sentiment d’une incomplétude de la démonstration, ou d’une
insuffisance de l’argumentation « comme toute science, la sociologie doit commencer l’étude de
chaque problème par une définition. Il faut, avant tout, indiquer et limiter le champ de la
recherche afin de savoir de qui l’on parle. Ces définitions sont préalables, et par suite,
provisoires ; elles ne peuvent ni ne doivent exprimer l’essence des phénomènes à étudier, mais
simplement les désigner clairement »(4), on peut en avoir quelques idées à ne pas pouvoir être
soumis à un examen épistémologique objectif car il faut distinguer entre deux questions :
- Comment construire un énoncé scientifique ?→ C’est la question de l’objectivité.
- Comment valider cet énoncé ?→ C’est la question de légitimité.
Ces deux questions renvoient- encore- à deux facteurs logiques différents :
- La première question concerne la définition a priori de l’expérience.
- La deuxième concerne la définition a priori de l’argumentation.
On conteste l’illusion d’optique selon laquelle il serait possible de procéder à une meilleure
compréhension des sciences de l’homme, pour une simple affaire que son champ d’apparition,
voire aussi de fonctionnement, n’est pas inductif, une induction qui réside encore comme base de
la science moderne*.

1

- Charles-Henri Favrod, La philosophie, op cit, p 185.
- Alain Bourdin, La modernité du risque, cahiers internationaux de sociologie, n 114, PUF, 2003, p 20.
3
- M. Merleau-Ponty, phénoménologie de la perception, Paris : Gallimard, 1945, p 31.
4
- Marcel Mauss et Paul Fauconnet, la sociologie objet et méthode, extrait de la grande encyclopédie, vol 30, Paris,
1901, p 19.
*
Gaston Bachelard (1884-1962) dans son ouvrage intitulé « le nouvel esprit scientifique » déclare que la
véritable pensée scientifique est inductive.
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Alors dans ce tableau, on va essayer de diagnostiquer les points essentiels des conséquences
indésirables, que peuvent engendrer certains actes et d’expliquer comment surviennent les
conséquences de nos actes et de nos intentions (1) :
Monde physique
Monde social
Monde historique
Système de relation entre les Système de relation entre les Système de relation entres
personnes
les symboles
choses
Rapports pragmatiques
Rapports sémantiques
Rapports mécaniques
Ordre causal

Ordre moral

Ordre grammatical

Faits

normes

valeurs

Ces différences au niveau des trois mondes consistent à rayer les sciences de l’homme et les
remplacer par une description de ce qui est observé empiriquement. Les sciences et les
techniques montrent une puissance jamais égalée pour jouer un tel rôle « ainsi la raison n’est que
calcul des normes généraux convenus pour marquer et signifier nos pensées » (2), Le monde ne se
présente plus aux yeux des hommes comme un texte à déchiffrer mais comme un espace à
mesurer, incluant une affirmation sans précédent de la créativité et de l'utilité, qui annonce de
nouvelles découvertes et de nouvelles applications.
De là, on dit que les sciences humaines sont déconnectées de leur cause sociale (livrée à l’étude
des sociétés) et de leur cause individuelle (connaître, aimer et servir le bien être et le grand être),
plus encore, même ces deux causes sont cernés d’études et d’analyse, elles seront encore
instrumentalisées (laissées dans l’incertitude d’une technique générique).
Les diverses assertions qui en découlent de cette technique sont notamment les effets :
- Le cours de l’histoire de l’homme est fortement influencé par la croissance des medias et les
diverses technologies.
- Nous nous pouvons pas – dans le cas des sciences de l’homme- prédire, par la méthode
rationnelle ou scientifique, la croissance future de notre savoir et de notre devenir.
- De même les sciences de l’homme ne peuvent pas agir, expliquer l’histoire humaine parce
qu’une telle initiative sera inutile ; une explication qui ne porte pas en soi ses raisons.
- En conséquence, nous devons rejeter la possibilité d’une histoire théorique.
- Il sera erroné de vouloir faire des méthodes historicistes au niveau des sciences de l’homme,
parce que la technologie parle de l’historicisme (le cadre, la loi, du moins au sein des pays
industrialisés).
Parallèlement le nombre d'acteurs de la recherche scientifique et technique s'est
considérablement accru dans ces trois/quatre décennies, ce qui a conforté, de manière
spectaculaire, le système de recherche dans les sciences en question… « Les sciences de
l’homme, dans leur orientation présente, sont métaphysiques ou trans-naturelles en ce sens
qu’elles nous font redécouvrir, avec la structure une dimension d’être un type de connaissance
que l’homme oublie dans l’attitude qui lui est naturelle » (3).

1

- Jean- Marc Ferry, Epistémologie des sciences politiques, humanité, 2006, p 13.
- Pierre Naville, thomas Hobbes, Paris : Plon, 1988, p 48.
3
- M. Merleau-Ponty, Sens et non sens, Paris : Nagel, 1948, p 162.
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La recherche technologique est devenue le " référentiel " du degré de développement
économique (compétitivité) et d'indépendance géopolitique « les sciences de l’homme se
constituent ni plus ni moins qu’à partir du fait métaphysique fondamental » (1).
La crise des sciences de l’homme est provoquée par le développement des recherches en
psychologie, sociologie, histoire, qui tendent à représenter toute pensée en opinion exprimée
comme déterminée par l’action combinée des sciences citées auparavant, c'est-à-dire de la
psychologie au psychologisme, de la sociologie au sociologisme, de l’histoire à l’historicisme,
par exemple la psychologie en venait à déraciner ses propres fondements, puisque les postulats
psychologues (sociologue, historien) doivent être déterminés.
L’avènement au 20 eme siècle, d’un savoir intégralement positif de l’humain, fini par produire
l’image d’un être entièrement conditionné par des nécessités psychologiques, sociologiques,
historiques, le problème ici c’est que cette psychologisation, socialisation, historicisation en
termes de loi qui n’accepte pas un autre cadre de fonctionnement parallèle achève par ruiner la
possibilité d’un savoir cohérant et positif à la fois. En effet, comment un être enserré dans un
déterminisme pareil pourrait- il en même temps y échapper pour produire des énoncés
universels ? Comment un être entièrement objectivé par la science peut-il être en même temps le
sujet autonome et indépendant que requiert cette science pour se construire ?
Il faut regarder la science politique comme une physique particulière, fondée sur l’observation
directe des phénomènes relatifs au développement collectif de l’espèce humaine, ayant pour
objet la coordination du passé social, et pour résultat la détermination du système que la marche
de la civilisation tend à produire aujourd’hui.
Cette physique sociale est, évidemment, aussi positive qu’aucune autre science d’observation. Sa
certitude intrinsèque est tout aussi réelle. Les lois qu’elle découvre, satisfaisant à l’ensemble des
phénomènes observés, leur application mérite une entière confiance (2).
Le point de vue extérieur de l’objet, et le point de vue réflexif de sujet ; cette antinomie grève à
l’intérieur les sciences de l’homme, en s’attaquant à la possibilité pour elle de se constituer en
science. Si l’homme et l’interdit et l’inédit du discours des sciences humaines, alors cette
absence est encore une façon de se rendre présent (3). Le moment où l’homme apparaît dans
l’histoire de la pensée comme le doublet empirico-transcendantal, objet et sujet de la
connaissance, à partir de ce moment, la finitude deviendra le thème des nouvelles philosophies et
les expériences de la finitude produiront de nouveaux objets pour de nouvelles connaissances,
celles qui composent les sciences de l’homme.
Au 19eme siècle, la créativité humaine marque une nouvelle mutation dont le savoir humain. Elle
sera déplacé pour se calquer à merveille dans l’histoire, cette histoire ne doit pas être entendue
comme une série des faits passés, ni comme la succession des évènements, mais encore
davantage comme un mode d’être empirique et morale ; elle va imposer ses lois à l’analyse de la
production à celle de la société, à celle de la linguistique en formant trois sciences nouvelles :
l’économie politique (le travail devient la base de toute les vertus, la biologie ( le concept
d’évolution), la philologie (la langue comme une fonction indispensable pour le fait historique).
La place incontournable de la technique -de sa part- a engendré une dépendance croissante des
individus vis-à-vis du monde qui l’entoure, implique une perte progressive de leur liberté. Cette
attitude à tendance de masquer le véritable motif qui est de maintenir une domination politique,
1

- Ibid, p 164.
- Paul Arbousse-Bastide, Auguste comte « philosophe », Paris : PUF, 1er édition, 1968, p 60.
3
- Denis Hallier, Panorama des sciences humaines, Paris : Gallimard, 1973, p 19.
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et économique, de ce point de vue deviennent les sciences de l’homme comme un habitat
déserté. Dans cette actualité, non seulement l’activité scientifique qui est détruite mais le sens
même d’une science est devenu problématique ; problématique à partir de moment où « la
science elle-même ne sait pas pourquoi elle met en ordre les faits justement dans telle direction,
ni pourquoi elle se concentre sur certains objets et non sur d’autres. Ce qui manque à la science,
c’est la réflexion sur soi, la connaissance des mobiles sociaux qui la poussent dans une certaine
direction, par exemple à s’occuper de la lune et non du bien être des hommes » (1).
Pour bien illustrer notre propos concernant un tel disfonctionnement au niveau des sciences de
l’homme, on trouve qu’il est encore d’importance de parler de la crise écologique – en terme
d’exemple- ; l’époque industrielle et même l’époque postindustrielle ont fait faveur à une
conscience de démarcation qui proclame l’homme comme un être du monde, comme un centre
de l’univers ; la technique lui a permis de subvenir à ses besoins naturels et biologiques à l’infini
et sans frontières morales… bref, l’homme selon cette nouvelle conception technique du monde
est un dieu sur terre qui ne doit rien à son environnement. Le progrès de la technique à faciliter
un accroissement durable sur tous les plans matériels, mais il n’as pas suffit à rendre les sociétés
modernes suffisamment raisonnables pour se prémunir contre un risque d’effondrement (2).
De là, ni la philosophie, ni la psychologie seront capables de situer l’homme dans son contexte
historique et instantané, l’homme obéit aux désirs de restituer à la philosophie et à la psychologie
leurs sens et leurs buts ; autrement dit, décrire le monde en devenir, un monde qui n’apparait
dans le pesant processus de sa montée, nulle part encore comme résultat.
La technique jalonne le « moi » et s’efforce de dégager la volonté essentielle de l’homme : le
projet d’émancipation totale. Parallèlement, la technique interroge la lente prise de conscience
individuelle et nourrit la subjectivité à la recherche d’une réalisation possible.
La philosophie cartésienne –le cogito- encourage vivement la centralisation de l’ego « il n’y a
que moi qui puisse penser quand je pense », cette affirmation de « je » vienne à renier la
présence de l’autre, qui est en question, mis en épreuve, inutile même pour un tel processus
cognitif.
Avec la conscience de la continuité, l’homme après avoir été le maitre, il n’est pas esclave mais
il doit tenir compte des facteurs de la nature afin de devenir un esclave. Le projet révolutionnaire
comme toute convention sociale s’enracine dans l’imaginaire, cette imagination est à l’origine
aussi bien de l’aliénation que de la création dans l’histoire et dans le présent. Les sciences de
l’homme rentrent finalement dans le débat du fond scientiste. On ne saurait identifier la science à
cette figure froide de la rationalité instrumentale, ni la concevoir comme un mode de penser
nécessairement coupé du monde vécu ou conduisant à la mise en coupe réglée du sens de la vie
et de l'existence. La pensée sociale est devenue fructueuse parce qu’elle ne pose pas son objet en
lui-même, mais en le référant à une norme et une fin fondée ailleurs. Si le temps est socialement
institué, il en est de même aux yeux des sciences de l’homme, des deux grandes spécificités
humaines qui se sont le « dire » et le « faire » sont les fonctions primordiales et instrumentales de
toute institution. Le signe n’est signe que pour tous dans une âme sociale donnée que si la
possibilité de sa représentation, de sa reprise et de sa reproduction incessante par les individus,
c'est-à-dire elle est enracinée dans l’imaginaire social.

1

- Max Horkheimer, La théorie critique hier et aujourd’hui, Paris : Payot, 1970, p 357.
- Jared Diamond, Effondrement : comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, Paris :
Gallimard, 2006, p 36.
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Les pratiques scientifiques peuvent se rapporter positivement à des valeurs non-cognitives et
peuvent même, à leur manière, les renforcer. Valoriser le pluralisme en sciences, c'est chercher à
enrichir le paysage de nos savoirs et promouvoir une « biodiversité » dans les pratiques
scientifiques, mais c'est aussi inciter les acteurs de la science à exercer une réflexivité critique
concernant les valeurs avec lesquelles leurs pratiques sont en affinité. Développer une réelle
réflexivité critique en sciences – et pas seulement dans les sciences sociales – apparaît donc
indispensable si l'on veut interroger les valeurs incorporées dans les pratiques scientifiques.
4- La technicisation du monde :
Cette recherche des « conditions de possibilité » des sciences ne se confond pas naturellement
avec une démarche transcendantale de type kantien ou husserlien, qui veut mettre au jour les
conditions de possibilité éternelles, a priori, de la connaissance en général, et qui les trouve dans
un sujet conscient. Il s’agit ici, au contraire, de modes d’être de l’expérience de l’ordre, modes
d’être, horizons qui se modifient dans l’histoire ou, plus exactement, dont les permanences et les
ruptures font l’histoire. Foucault se veut donc l’historien de ces « espaces d’ordre », de ces
différentes configurations ou dispositions du savoir, de ces figures différentes de l’épistémè (de
savoir, en grec) qui sont le sol « positif » et changeant des sciences particulières et, en
particulier, des sciences de l’homme (1).
Nous nous questionnons sur ce qu’on appelle pensé avec Husserl et la question de la rationalité
nous en sommes arrivées à comprendre que celle-ci devenait critère absolu du rapport de
l’homme au monde. Pour autant, la crise des sciences de l’homme n’empêche pas à remarquer un
nombre de situations au demeurant inquiétantes, voire même parfois explosives :
- Le pouvoir des connaissances accumulées n'a pas mis fin aux problèmes moraux (criminalité,
racisme, exclusion et certaines idéologies confinant à l'intégrisme…)
- Le développement économique et le progrès technologique, ont fait appel à une
instrumentalisation sophistiquée, elle a engendré, dans bien des cas la montée du chômage. La
question à laquelle les progrès de la technologie doivent répondre est une question d’intérêt
public, et l’autorité revêtue par les faits sera le fruit d’une décision publique.
- La réussite de la technique apparaît très particulière. En effet la possibilité d’extraire et de
transplanter ce qui est étudié dans un milieu défini par la question de technicien ne suffit pas.
- Les avancées technologiques des pays industrialisés ont plutôt utilisé la raison pour des
vérités révélées de type impératif, ce qui tue encore la possibilité d’agir entre plusieurs
possibilités.
- La politisation de la vie a souvent valeur de promesses, a marqué une transformation radicale
des catégories politico-philosophiques de la pensée classique (2). Il faut par conséquent
s’intéresser à un ensemble de paramètres qui concerne une telle orientation de la démarche
scientifique vise un but bien précis, en l’occurrence questionner l’inscription de la tradition
technique dans la modernité, au lieu de chercher à en extraire des variables particulières.
- Le développement de la médecine, soulève de nombreux problèmes éthique dans des
domaines variés (génétique, transgénèse, clonage,…) un devoir de prévoyance éthique est un
devoir de l’entendement et la conscience qui provoquent les principes qui servent la communauté
des hommes. La bioéthique se voulant une éthique de la cité- qui devraient examiner, avec plus
de réflexion, à l’aune du poids des mots, les désirs comme les peurs qu’ils manifestent au regard
1

- Jean Lacoste, La philosophie au 20eme siècle, philosophe : collection dirigé par Laurence Hansen-love, 1
édition, 1988, p 140.
2
- Giorgio Agamben, Le pouvoir souverain et la vie nue, Paris : seuil, 1997, p 12.
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des nouvelles applications de la biomédecine (1). La diversité culturelle est à l’origine des
principes universels, proclamés par l’effectivité de ces principes, naît de leur confrontation avec
les réalités socioculturelles « l’organisation rationnelle de l’entreprise, liée à la prévision d’un
marché régulier et non aux occasions irrationnelles ou politiques » (2). Nous virons ici que le
progrès peut se présenter en dichotomie :
- D'un côté, les résultats positifs de progrès scientifique (médicaments, nourritures,
connaissances, etc.).
- De l'autre, son impacte négatif sur le domaine relationnel (le prix d’un seul missile
intercontinental permit de sauver des milliers d’enfants).
- D'un côté, les découvertes et les innovations bienveillantes.
- De l'autre, son côté dévoilé lorsqu'elle épouse des idéologies extrémistes.
5- La technique, la philosophique, les sciences de l’homme sont elles des fins en soi ?
- Heidegger :
Est- ce que penser que la science, et de ce fait la technique ne deviendrait pas les expressions de
la puissance même de l’homme au monde au point qu’il puisse en oublier qu’elles ne sont que
des modalités parmi d’autres modalités au point de devenir des impenses en tant que puissance ?
Cette question est celle qu’a engagée Heidegger dans son travail d’analyse de la technique à
partir de 1936. Mettant en évidence en quel sens sont reliés, volonté de la puissance et modalité
de la technique sur l’immersion de l’évaluation dans les enjeux socio-politico-économiques :
« La philosophie devient science de l’homme, science fondée sur l’expérience de tout ce qui
peut, pour l’homme, devenir l’objet de sa technique, par laquelle il s’installe dans le monde en
l’élaborant selon les modes multiples des fabrications qui le façonnent. Tout cela s’accomplit
partout sur la base et selon les normes de la mise en exploitation scientifique de tous les secteurs
de l’étant. Il n’a pas besoin d’être prophète pour reconnaître que les sciences modernes dans leur
travail d’installation ne vont pas tarder à être déterminées et pilotées par la nouvelle science de
base, la cybernétique. Cette science correspond à la détermination de l’homme comme être dont
l’essence est l’activité au milieu social. Elle est en effet la théorie qui a pour objet la prise en
main de la planification possible et de l’organisation du travail humain. La cybernétique
transforme le langage en moyen d’échanges de message, et avec lui, les arts en instruments euxmêmes actionnés à des fins d’information »*.
Heidegger fait apparaitre que ce qui commande le rapport de l’homme au monde n’est pas de
l’ordre essentiellement de la connaissance, mais de l’utilité. Ainsi c’est la volonté
d’appropriation en vue de l’utilisation qui commande le rapport de l’homme au monde, c’est au
cœur de cette relation que se constitue l’essence de la technique, mais la véritable opposition
réside dans sa conception de la science. A l’idéal d’une science unitaire correspond chez
Heidegger la constatation d’une pluralité de sciences et d’objets (les « étant ») qui ne pourraient
trouvé leur unité que dans une science de l’être encore introuvable, « La volonté systématique
d’identification à l’autre [va] de pair avec un refus

- N- Farouki, Les progrès de la peur, Paris : le Pommier, 2001, p 36.
- Max weber, l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris : Plon, 1905, p 18.
*
Heidegger explique les rapports entre évaluations et conflits d’intérêts, dans la conférence « La fin de la
philosophie et le tournant » (extrait de Questions IV).
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obstiné d’identification à soi » (1). Mieux, alors que le positivisme logique ne dit rien de la
technique, Heidegger renverse la conception courante qui voit la technique comme quelque
chose de dérivé et de dépendant du savoir, et suggère que le phénomène caractéristique de ce
siècle n’est pas l’avancement du savoir, le développement de la science, mais la mainmise
croissante de la technique. Or, l’essence de la technique peut être interprétée comme l’abolition
de cette mystérieuse différence entre les étant et l’être que les présocratiques avaient
entr’aperçue. La technique dans son empire réduit tout à une fonction instrumentale ; l’obscur et
le mystérieux disparaissent pour ne plus laisser subsister que la connaissance impersonnelle de la
Science (2).
L’homme lui-même, devient matériel humain que l’on attelle aux buts proposés. L’installation
inconditionnée de l’imposition intégrale de la production délibérée du monde de la disposition du
commandement humain, voila un processus qui perce à partir de l’essence encore en retrait de la
technique.
L’interrogation métaphysique doit nécessairement être posée dans son ensemble, chaque fois elle
doit l’être comme naissant de la situation essentielle de la réalité humaine questionnante.
L’essence de la technique tient à une production de l’étant de répondre de la représentation
scientifique de l’homme et d’être épargnée afin de pouvoir poursuivre, approfondir cette
recherche, l’existence est impuissante à saisir la vérité. Sa vérité se montre de façon énigmatique
dans le langage poétique qui prend la valeur d’une révélation religieuse. Au contraire de la
poésie qui révèle l’être, la technique moderne, véritable aboutissement du nihilisme
philosophique, dévoile le néant, il n’a de possibilité de s’ouvrir au monde que par le prisme de
cette provocation de l’étant. En ce sens, la modernité et les sciences de l’homme n’ont été qu’un
accélérateur pour la technique. Par de là, la modernité tend à retrouver l’origine, à reconduire la
pensée à l’état mythique dont elle est sortie. D’où la passion qu’elle provoque. Objet d’un
véritable culte pour les uns, elle constitue pour d’autres la manifestation la plus typique de
l’obscurantisme contemporain (3). Dès lors l’homme s’ouvrirait à son propre être et au monde à
partir de cette seule modalité.
La cybernétique semble prétendre non seulement déterminer notre rapport au monde, mais aussi
notre rapport à autrui et plus encore notre propre rapport à notre être, évidé peu à peu de toute
spiritualité, et de toute pensée.
- Ecole de francfort :
Connue par son projet initial d'accomplir une analyse critique des sciences sociales dans une
perspective néo-marxiste, elle réunie progressivement un certain nombre de chercheurs parmi
lesquels on compte notamment Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse et…
L'école de Francfort est notamment connue pour s'être penchée sur l'apparition de la culture de
masse dans les sociétés modernes, dont elle développera une critique à l'aide du concept de l'«
industrie culturelle ».
L’école de Francfort apparaît comme une critique de la raison ; Horkheimer écrit « Éclipse de la
raison », Habermas : « La technique et la science comme l’idéologie » Horkheimer et Adorno
« La dialectique de la raison »… tous ces ouvrages constituent un ensemble de questions autour
de la rationalité telle qu’elle fonctionne dans les sociétés modernes. Mais la raison elle-même y
est décrite comme un instrument lié à une structure économique, sociale et politique.

- Lévi-Strauss, « Jean-Jacques Rousseau fondateur de sciences de l’homme », Paris : Plon, 1973, p, 47.
- Jean Lacoste, La philosophie au XXe siècle, op cit, p 73.
3
- Charles-Henri Favrod, La philosophie, op cit, p 125.
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Marcuse dénonce dans la technique l’identification du principe de réalité au principe de
rendement. L’homme apparaît condamné à demeurer un animal malade, meurtri dans sa vie la
plus profonde, par une culture surrépressive qui manipule ses désirs (1).
Dans « malaise dans la civilisation » Freud montrait que la civilisation ait profondément changé
la compréhension que l’homme peut avoir de lui-même ou de l’univers. Par ses exigences, elle
nécessite le refoulement de toutes les pulsions sexuelles et agressives, les contraignant à se
sublimer dans le travail «Si la civilisation impose d'aussi lourds sacrifices, non seulement à la
sexualité mais encore à l'agressivité, nous comprenons mieux qu'il soit si difficile à l'homme
d'y trouver son bonheur » (2).
Dans « Eros et civilisation » Marcuse envisage un autre avenir pour la culture en dépassant le
pessimisme freudien « Freud démontre que la contrainte, le refoulement et la renonciation sont
l’étoffe dont en faite la libre personnalité » (3), le seul moyen d’obtenir une civilisation non
répressive consiste à présenter aux hommes le tableau animé des améliorations que doit apporter
dans la condition humaine, le nouveau système envisagé sous tous les points de vue différents.
Cette perspective peut seule déterminer les hommes à faire en eux même la révolution morale
nécessaire pour leurs bien être. Manipuler les artefacts modernes refoule l’interrogation sur le
sens des gestes qu’ils permettent d’accomplir le fondement de cette construction ; le travail
deviendrait « jeu », l’existence se présenterait « sensualité » et sublimation rationnelle, dominée
à leur tour par des valeurs comme l’amour, le jeu, le respect « rationnelles et rationalisée, la
mémoire elle-même s’incline devant le principe de réalité » (4),…. le détournement des pulsions
engendre le progrès. Celui-ci devient alors processus de civilisation. Mais pour Marcuse, son
apport positif est plus une illusion qu'une réalité. Les bénéfices apportés, engendrent
parallèlement, une perte de liberté individuelle, s’affirme dans des ouvrages tels que « la fin de
l’utopie » et « vers la libération ». Nous devons mettre en plein lumière les rapports qui
coexistent entre la production d’un coté et l’ensemble des relations qui se transforment en nature
d’autre coté. La puissance libératrice de la technologie –l’instrumentalisation des choses- se
convertit en obstacle à la libération, elle tourne à l’instrumentalisation de l’homme, ce qu’on
appelle d’une manière abrégée l’automation5 :
- L’effort physique devient un travail ;
- Le résultat de cet effort sera un processus matériel de production.
La science et la technique semblent devenir une idéologie, car le fait moderniste consistant à
dire qu’il n’y a plus de problèmes idéologiques mais seulement des problèmes techniques est une
forme postmoderne de l’idéologie est une utopie. Ce n’est pas la rationalité en elle-même qui
pose problème, mais l’autre façade inavouée de domination politique au nom de cette rationalité.
Or cette rationalité s’empêche de prendre en compte l’ensemble des intérêts sociaux puisqu’il
s’agit d’élaborer une stratégie et d’utiliser des technologies pour un but bien souligné (relation de
manipulation et de domination technique). Elle n’était pas une technique innocente mais un
monde déterminé par une situation historique et des intérêts de classe.
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- Herbert Marcuse, l’homme unidimensionnel, Edition : Minuit, 1963, p 26.
- Sigmund Freud, malaise dans la civilisation, Québec : édition électronique, juillet 2002, p 40.
3
- Herbert Marcuse, Eros et civilisation contribution à Freud, Edition : Minuit, 1963, p 210.
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- Ibid, p 41.
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- Herbert Marcuse, La fin de l’utopie, Paris : édition de seuil, 1961, p 34.
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6- La crise des sciences de l’homme est elle soluble ?
Toutes les vérités constituent le monde intellectuel à peu près comme les éléments de la matière
constituent le monde des corps, par d’intimes liens, par des influences réciproques et si je l’ose
dire sans solution physique ou morale de continuité. S’il en était autrement, ce serait non plus
des mondes, mais des atomes sans affinité et sans cohésion. Tout monde est un assemblage
ordonné et harmonieux (1), toute fois quand la technique se fait universelle, chaque forme
d’agissement et de production devient un mode de vie puis une culture, parce qu’il s’agirait au
bout du compte des goûts et des pratiques qui répondent aux systèmes sociaux ; travail,
production, valeur (éthique de vie).
Les sciences de l’homme doivent introduire une large interprétation philosophique qui met en
exergue la nature comme élément de pensée et la science comme facteur déterminant contribue à
une interdépendance entre eux vers un processus de modernisation qui répond aux exigences de
la vie en société (l’accélération de développement technique et le vivre ensemble). L’homme
sera présenté comme la source la plus-value par le dualisme entre le travail et l’interaction, entre
le système social et la logique du progrès scientifique, une fusion à mon sens implique :
- L’émancipation potentielle doit se présenter à la lumière d’une révolution binaire, la science
et la technique, l’idéologie et la technique qui ont le pouvoir de légitimation et de stigmatisation
dans la conscience des masses.
- Elaborer une méthodologie tout à fait différente à celle du 19 eme siècle marquée par la
dépendance des sciences entre elle ; une nouvelle science
une nouvelle technique, une
technique qui ne prend pas la nature pour objet mais comme partenaire dans une interaction
possible, préférant des liens fraternels à l’exploitation pure et simple ; Il s’agira de communiquer
avec la nature que de la travailler : de l’écologie à l’éco-Sophie, de la biomédecine à la
bioéthique.
- Formuler le problème : exhorter et faire agir « l’a priori technologique est un a priori politique
dans la mesure où la transformation de la nature implique celle de l’homme…. Mais tout le
machinisme de l’univers technologique est « comme tel » indifférent aux finalités politiques »2,
il s’agit donc de reformuler les hypothèses fondamentale du matérialisme historique, il faudrait
substituer le rapport de la production par celui du travail et d’interaction « toutefois quand la
technique devient la forme universelle de la production matérielle, elle définit toute une
culture »3. La science et la technique se mettent à prendre la valeur d’une idéologie de
remplacement, ce qui incite avec force d’adapter culturellement notre milieu à nos besoins.
Il est nécessaire de réaffirmer, avec force, l’aspect propres de la démarche scientifique laquelle
implique les valeurs pour bien maintenir la dignité humaine et les conditions d'exercice de la
souveraineté de ses droits et qui confine en l’occurrence sa créativité et son droit à
l’émancipation potentiel ; je veux dire par là : la liberté d'expression, la communication des
données scientifiques mais aussi une plus juste vision de l'importance des applications de la
science et de la technique.
Jusqu’ici je propose de voir la modernité comme une doctrine des intelligences, dont
l’application logique de cette dernière incite inéluctablement à revoir la « méthode » comme
meilleure – et non pas la seul- encadrement du fait scientifique étant, de nos jours, plus
essentielle que la doctrine elle-même. Sa principale utilité consiste donc aujourd’hui à
déterminer rigoureusement ses préoccupations pédagogiques des savoirs positives et variables,
1
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au sein des préjugés irrationnels et des mauvaises habitudes propres à l’essor préliminaire du
système scientifique, ainsi graduellement formé des théories générales et adéquates.
Conclusion :
Pour toutes les raisons qui précèdent, On ne saurait identifier la science à cette figure froide de la
rationalité instrumentale qui définit les sciences de l’homme comme un mode de penser
nécessairement coupé du monde vécu que dont les valeurs ne semblent plus faire recette. Des
institutions et des idéologies liées aux pouvoirs militaires, industriels, Etatiques soumises aux
exigences volatiles des intérêts commerciaux ne permettent pas la coexistence entre sciences et
valeurs. Nous sommes face un nouveau paradigme techno-scientifique qui refuse
catégoriquement de transmettre l’éthique qui nourrit et irrigue les pratiques scientifiques.
Désireux donc de fonder une science positive – après avoir reconnaitre à la modernité la
connaissance rationnelle triomphant des superstitions, et du dogmatisme- pour réorganiser la
société à savoir :
• L’expérience historique « chaque innovation est le résultat d’une préparation conceptuelle et
reste conditionnée par elle et chaque mutation sociale est le frai d’une revendication théorique
qui dépond à son tour à la manière de penser» ;
• Le pouvoir spirituel « bien gérer et gouverner les opinions et les idées, pour maintenir des
principes qui doivent présider les rapports sociaux » ;
• L’éducation et l’instruction « exercer les habitudes et les pratiques humaines pour déterminer
une place majeur pour la spiritualité dotée d’un effort scientifique ».
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