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هُئت الخدغٍغ :

الخٗغٍ ٠باإلاجلت:
ً
صوعٍا
مجلت ٖلمُت صولُت مد٨مت جهضع
ًٖ مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي حٗجى
بالضعاؾاث ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت ،باقغاٝ
هُئت جدغٍغ مك٩لت مً أؾاجظة وباخثين
وهُئت ٖلمُت جخأل ٠مً هسبت مً الباخثين
وهُئت جدُ٨م جدك٩ل صوعٍا في ٧ل ٖضص.

عةِـ اللجىت الٗلمُت :أ.صٖ.لي نبا( ٙحامٗت ٢ؿىُُىت ،2الجؼاةغ).

اهخماماث اإلاجلت و أبٗاصها:
مجلت ظيل

الٗلىم

اللجىت الٗلمُت:

ؤلاوؿاهيت

والاظخماٖيت ٖ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 ظيل البدض الٗلمي ،م٘ ئياٞتها
لٟهاعؽ أٚلب مدغ٧اث البدث الجامُٗت،
بهض ٝاإلاؿاهمت في ئزغاء مىيىٖاث البدث
الٗلمي.

ص.وٗمىوي مغاص (حامٗت لىهِس ي ٖلي،البلُضة ،2الجؼاةغ).
ص.بغا ٥زًغاء (حامٗت جبؿت،الجؼاةغ).
أ.م.ص صاوص ٖبض ال٣اصع ئًلُٛا(حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،ماليزًا).
ص.بىػٍض مىمجي (حامٗت مدمض الهضً ٤بً ًحي حُجل،الجؼاةغ).
ص .بكغي ؾُٗضي (حامٗت مىالي اؾماُٖل،اإلاٛغب).
ص.مغاص ٖلت(حامٗت ػٍان ٖاقىع،الجلٟت،الجؼاةغ).
صًٍ.ب الُٗاصي (حامٗت مدمض الخامـ الغباٍ،اإلاٛغب).
ص.ؾاس ي ؾُٟان (حامٗت الُاع،ٝالجؼاةغ).
ص.جاج الضًً اإلاىاوي(حامٗت ٦يرالا،الهىض).

أًٖاء لجىت الخدُ٨م الاؾدكاعٍت لهظا الٗضص :

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

أ.ص ٖانم شخاصة ٖلي(الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت،ماليزًا).
ص.صبِل ٞاجذ (حامٗت  8ماي ٢،1945اإلات،الجؼاةغ).
أ.م.ص ٞلُذ مًحي أخمض الؿامغاتي (حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،ماليزًا).
ص.ؾامُت ابغَٗم(حامٗت الٗغبي بً مهُضي،أم البىاقي،الجؼاةغ).
أ.م.ص الؿُض مدمض ؾالم ؾالم الٗىض ي (حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،ماليزًا).
ص.عيىان قاٞى(حامٗت الكهُض ّ
خمه لخًغ،الىاصي،الجؼاةغ).

الخاعٍشٖ ،لم

اإلا٨خباث والخىزُٖ ،٤لىم ؤلاٖالم والاجها،٫
ٖلم آلازاع.
جيكغ مجلت حُل الٗلىم ؤلاوؿاهُت
والاحخماُٖت البدىر الٗلمُت ألانُلت
للباخثين في هظه الخسههاث ٧اٞت مً

أ.م.ص.نالح ٧اْم هاصي الٗبُضي (حامٗت بٛضاص،الٗغا.)١
ص.م .ئؾغاء ٧اْم الخؿُجي (حامٗت واؾِ،الٗغا.)١
ص .أقغ ٝنالر مدمض ؾُض (حامٗت ابً عقض ،هىلىضا).
ص.خؿان سخؿىر (حامٗت ؾُُ،2٠الجؼاةغ).
صٞ.اجً مباع ( ٥حامٗت ٢غَاج ،جىوـ).
ص.ؾلُان بلُٛث (حامٗت جبؿت ،الجؼاةغ).
ص.لُلى مدمض الٗاع( ٝحامٗت اإلاغ٢ب ،لُبُا).
ص.مؿلم ٞاًؼ أبى خلى ( حامٗت ال٣ضؽٞ ،لؿُين).
ص.هىعي مدمض أخمض ق٣البى (حامٗت الؼاوٍت ،لُبُا).

صازل الجامٗاث الجؼاةغٍت ومً زاعج
الجؼاةغ م٨خىبت باللٛت الٗغبُت أو الٟغوؿُت
أو ؤلاهجليزًت.

الخض ٤ُ٢اللٛىي :
ص .أخالم وٗمه لٟخه (الجامٗت اإلاؿدىهغٍت ،بٛضاص ،الٗغا.)١
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ج٣بل اإلاجلت ألابدار واإلا٣االث التي جلتزم اإلاىيىٖيت واإلاىهجيت ،وجخىاٞغ ٞحها
ألانالت الٗلميت والض٢ت والجضيت وجدترم ٢ىاٖض اليكغ الخاليت :

أن ً٨ىن البدث اإلا٣ضم يمً اإلاىيىٖاث التي حٗجى اإلاجلت بيكغها.
أال ً٨ىن البدث ٢ض وكغ أو ٢ضم لليكغ ألي مجلت  ،أو مإجمغ في الى٢ذ هٟؿه  ،وٍخدمل الباخث ٧امل
اإلاؿإولُت في خا ٫ا٦دكا ٝبأن مؿاهمخه ميكىعة أو مٗغويت لليكغ.
أن جدخىي الهٟدت ألاولى مً البدث ٖلى:
 ٖىىان البدث.َّ
الٗلمُت ،والجامٗت التي ًيخمي ئليها.
 اؾم الباخث وصعحخه البرًض ؤلال٨ترووي للباخث.َّ
 ملخو للضعاؾت في خضوص ٧ 150لمت وبذجم زِ .12 ال٩لماث اإلاٟخاخُت بٗض اإلالخو.أن ج٨ىن البدىر اإلا٣ضمت باخضي اللٛاث الخالُت :الٗغبُت ،الٟغوؿُت وؤلاهجليزًت
أن ال َد
ًؼٍض ٖضص نٟداث البدث ٖلى ( )20نٟدت بما في طل ٪ألاق٩ا ٫والغؾىماث واإلاغاح٘ والجضاو٫
واإلاالخ.٤
ُث
َد
البدث ً
َّ
أن ً٨ىن
وؤلامالةُت.
ألازُاء اللٛىٍت والىدىٍت
زالُا ِمم َدً
ِم
وأحجامها ٖلى الىدى آلاحي:
أن ً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 الغةِؿُت والٟغُٖت لل٣ٟغاث بذجم  16هُ٣ت مثلها مثل الىو الغةِس ي ل ً٨م٘ جطخُمالخِ.
أن ج٨خب الخىاش ي بك٩ل هٓامي خؿب قغوٍ بغهامج  Microsoft Wordفي نهاًت ٧ل نٟدت.
أن ًغ ٤ٞناخب البدث حٗغٍٟا مسخهغا بىٟؿه ووكاَه الٗلمي والث٣افي.
ٖىض ئعؾا ٫الباخث إلاكاع٦خه ٖبر البرًض الال٨ترووي ،ؾِؿخ٣بل مباقغة عؾالت ئقٗاع بظل. ٪
جسً٘ ٧ل ألابدار اإلا٣ضمت للمجلت لل٣غاءة والخدُ٨م مً ٢بل لجىت مسخهت وٍل٣ى البدث ال٣بى ٫النهاتي
بٗض أن ًجغي الباخث الخٗضًالث التي ًُلبها اإلاد٨مىن.
ال جلتزم اإلاجلت بيكغ ٧ل ما ًغؾل ئليها .

ً
جغؾل اإلاؿاهماث بهُٛت ال٨تروهُت خهغا ٖلى ٖىىان اإلاجلت:
social@jilrc-magazines.com
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 الخسُُِ الخًغي في الجؼاةغ:أصواث التهُئت والخٗمير ومبضأ الدكاوع:نىاٖت ال٣غاع الخًغي
صًم٣غاَُت أم بيرو٢غاَُت ،ؤ.مدمض ألامحن خغ٧اث/ظامٗت باجي مسخاع ٖىابت

11

 الى٣ىف الخأؾِؿت و ال٣غآهُت في اإلاضعؾت ألاقغُٞت بمضًىت حٗؼ في الُمً ؾالم ٖبض الٛجي
م٣بل/مضعؽ بجامٗت نىٗاء ،اليمً

23

 حىاهب مً الؿُاؾت الخٗلُمُت الاؾخٗماعٍت في الجؼاةغ  1962 -1830ص.ؾٟيان لىني/٠ظامٗت
مدمض إلاحن صباٚحن،ؾُي2٠

37

 صوع وأهمُت اإلاخد ٠في خماًت الترار اإلاسُىٍ بالجؼاةغ صٖ.بض ال٨غيم زخزاوو/ظامٗت جلمؿان

45

 الخهىعاث الاحخماُٖت للمغى الٗ٣لي لضي الُلبت الجامُٗين -صعاؾت مُضاهُت بجامٗت بؿ٨غة-
ص.بىمٗغا ٝوؿيمت/ظامٗت بؿ٨غة ،ص.بغٚىحي جىٞي/٤ظامٗت باجىت1

61

 اللٛت والهىٍت ٖىض اإلاغاه ٤ؤ.ص٦.دلىلت عخاوو ؾٗاص/ظامٗت وَغان  2ؤ.جىَامي ؾٟيان/ظامٗت
ؾٗيضة

73

 مؿخىي الُمىح وٖال٢خه بال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟير ؤلابضاعي لضي َلبت ما بٗض الخضعج:
(ماؾتر،ماحؿخير،ص٦خىعاه) ص.الٗياشخي بً ػعو•١ؤ.خميضة بىصالي/ظامٗت الجؼاثغ 2

85

 آعاء الُلبت ججاه خ٣ى ١اإلاىاَىت و واحباتها-:صعاؾت مُضاهُت بمٗهض التربُت البضهُت و الغٍايُت
بجامٗت ٢انضي مغباح،وع٢لت -أ.بىمهغاؽ الؼَغة•أٖ.محراث ٞاَمت/ظامٗت ٢انضو مغباح وع٢لت

103

 عخلت لجىء ألامير الٗثماوي حم في أوعبا مً زال ٫ال٨خاباث الخاعٍسُت ألاحىبُت ؤٖ.بض الخٟئ
صخضح/ظامٗت الجؼاثغ 2

113
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 وا ٘٢وآٞا ١الُا٢اث اإلاخجضصة في الجؼاةغ ومؿاهمتها في جُٟٗل الخىمُت اإلاؿخضامت ؤ.ص قغي٠
ٚياٍ/ظامٗت ٢اإلات ؤ.مهغو ٖبض اإلاال/٪ظامٗت جبؿت

125

 الخٗلُم الال٨ترووي ع٦يزة مجخم٘ اإلاٗغٞت ص.لُٟيت ٖلى ال٨ميصخي/ظامٗت َغابلـ،ليبيا

141

 اإلاٗابض اإلاهغٍت في ٖهىع ما ٢بل الخاعٍش ص.ػييب ٖبض الخىاب عياى زميـ/ظامٗت ؤؾىان،مهغ

153

 جُبُ٣اث ؤلاٖالم الجضًض في مجا ٫الخٗلُم الٗالي -اإلاضوهاث الخٗلُمُت ؤلال٨تروهُت همىصحا-
ؤ.ؾىؾً ؾ٩ي•ؤ.ؾبتي ٞايؼة/ظامٗت ؾُي2 ٠

161

 ألانى ٫الىٓغٍت لل٨ٟغ النهًىي اإلاٛغبي ٖلى ٖهض الخماًت:ألاؾـ واإلاىُل٣اث ص.ؤوـ
الهجهاجي٧/ليت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهيتْ،هغ اإلاهغاػٞ،اؽ،اإلاٛغب

175

 حُيُالىحُا ألازالٖ ١ىض هُدكه ؤٖ.بض هللا مهُٟى/ظامٗت لىهيسخي ٖلي البليضة  2ؤٚ.غيب
مسخاع/ظامٗت ٢انضو مغباح،وع٢لت

189
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ؤلاٞخخاخُت
اللهم ئها هدمض ٥خمض الكا٦غًٍ ،ووؿخُٗى ٪ووؿتهضً ٪ؾىاء الؿبل ،ووؿخلهم٪
الخى ٤ُٞفي ألاٖما ،٫ووٗىط ب ٪مً الٟكل وال٨ؿل والؼلل،وهغحى مى ٪الخثبُذ في اإلابضأ
الخؿً،ووؿأل ٪أن جهلي ٖلى مً بٗثخه هضي وعخمت للٗاإلاين،ؾُضها مدمض وآله
وصخبه أحمٗين،أما بٗض:
ج٣ضم مجلت "حُل الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت" ٖضصها الغاب٘ والٗكغًٍ ،في خلت
ً
ً
مهٟٟت ومىٓمت ومًبىَت ب٣ىاٖض ٖلمُت ص٣ُ٢ت،خُث ًًم هظا الٗضص عػهامت مخميزة
مً اإلا٣االث واإلاىايُ٘ ألا٧اصًمُت التي حٗالج ً٢اًا واُٗ٢ت جضٖم اإلا٨خباث الجامُٗت في
الىًَ الٗغبي.
ً
ً
مىايُٗا هابٗت مً جسههاث مخباًىت ومخ٩املت جضٖم مجا ٫الٗلىم
يم الٗضص
ً
وزانت ُٞما ًسو الضعاؾاث اإلاُضاهُت والخُبُُ٣ت التي جمـ
ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت،
الىا ٘٢اإلاِٗل.
ًب٣ى الىجغ الغةِس ي والٗمىص الؿمُ ٪للمجلت هى الىجاح الضاةم واٖخماص الخىىٕ في
البدىر الٗلمُت ومهاصع ئعؾالها ومُاب٣تها م٘ الكغوٍ الٗلمُت اإلاخٖ ٤ٟليها ،لظل٪
ً
أبىاب اإلاجلت ً
ؾىاء مً َغ ٝألاؾاجظة أو َلبت
صاةما مٟخىخت الؾخ٣با٧ ٫ل ألاٖما٫
الضعاؾاث الٗلُا.
وهللا ولي الخى ٤ُٞوالىجاح

عةِـ الخدغٍغ  /أ .حما ٫بلب٩اي
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جسلي أؾغة جدغٍغ اإلاجلت مؿإولُتها ًٖ أي اهتها ٥لخ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت
ال حٗبر آلاعاء الىاعصة في هظا الٗضص بالًغوعة ًٖ عأي ئصاعة اإلاغ٦ؼ
حمُ٘ الخ٣ى ١مدٟىْت إلاغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي © 2016
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الخسُُِ الخًغي في الجؼاةغ أصواث التهُئت والخٗمير ومبضأ
الدكاوع:نىاٖت ال٣غاع الخًغي صًم٣غاَُت أم بيرو٢غاَُت
أ.مدمض ألامين خغ٧اث/حامٗت باجي مسخاع ٖىابت

ملخو:
يىُل ٤اإلا٣ا ٫مً ٨ٞغة مغ٦ؼيت وهي ؤن الخسُيِ الخًغو ليـ بال نىاٖت وجدضيض إلاٗالم اإلاؿخ٣بل الخًغو ،بهه يٗجي
بُغي٣ت مباقغة وبىٟـ صعظت ال٣ىة الؿلُت الٗمىميت مً ظهت واإلاجخم٘ ٩٦ل مً ظهت ؤزغي ؤهه حٗبحر ٢ىو ًٖ وظىص  -ؤو
ٖضم وظىص -مكغوٕ مجخم٘ ومكغوٕ اإلاضيىت.
بن صؾخىع
1989م في الجؼاثغ ٧ان مدُت بنالخيت ؤولى لالهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي وؤلانالح الا٢خهاصوَ،ظا الضؾخىع ٧ان وعاء
حٛحر اإلاىٓىمت ال٣اهىهيت الدكغيٗيت اإلااَغة للخسُيِ الخًغو في الجؼاثغ م٘ نضوع ال٣اهىهيحن اإلاغظٗيحن ال٣اهىن29-90
اإلاخٗل ٤بالتهيئت والخٗمحر وال٣اهىن 25-90اإلاخًمً الخىظيه الٗ٣اعو.
ؤلانالح اهُل ٤مً ٨ٞغة مداولت الاهخ٣ا ٫مً حٗمحر مغ٦ؼو بحرو٢غاَي بلى حٗمحر حكاوعو صيم٣غاَي يجؿض ٗٞليا الخى٦مت
الخًغيت.
جدليل ال٣اهىهيحن اإلاظ٧ىعيً ؤٖالٍ وعنض اإلاماعؾاث الخًغيت الٟٗليت،بحن ٞكل جد٣ي ٤اهخ٣ا ٫خ٣ي٣ي هدى ؤصوى مؿخىياث
الخى٦مت الخًغيت وٖؼو -ٝؤو ببٗاص -اإلاجخم٘ اإلاضوي ًٖ اإلاكاع٦ت في نىاٖت ال٣غاع الخًغو.
وعاء َضا الىي٘ ه٣اثو ٖلى مؿخىي اإلاىٓىمت ال٣اهىهيت الدكغيٗيت اإلااَغة للخسُيِ الخًغو وَيمىت قضيضة لآللت
البحرو٢غاَيت٦،ما يداو ٫اإلا٣ا ٫ؤن ي٣ضم ا٢تراخاث ٖمليت مً اظل بضايت جُبيٗٞ ٤لي إلابضؤ الخى٦مت الخًغيت.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت  :الخسُيِ الخًغو -ؤصواث التهيئت والخٗمحر -الاؾدكاعة -الاؾخ٣هاء الٗمىمي -حٗمحر بحرو٢غاَي-
ظمٗياث اإلاجخم٘ اإلاضوي.

م٣ضمت
في ٞترة الىٓام الاقترا٧ي التي محزث البالص مً الاؾخ٣ال ٫بلى ٚايت الدؿٗيىاث مً ال٣غن اإلااضخي جمحز الخسُيِ الخًغو في
الجؼاثغ ؾىاء ٖلى مؿخىي البييت ال٨ٟغيت واإلاىٓىمت الدكغيٗيت ال٣اهىهيت واإلاماعؾاث الخًغيت بُاب٘ مغ٦ؼو بصاعو مٗمم
ومىمِ،الخدىالث الىَىيت والضوليت في زماهيىاث ال٣غن اإلااضخي والخسلي ًٖ الىمىطط الاقترا٧ي الكمىلي واٖخماص ازخياعاث
ظضيضة طاث َاب٘ صيم٣غاَي ليخرالي ؤصث بلى مداولت وي٘ وجاَحر ومماعؾت جسُيِ خًغو ؤ٦ثر صيم٣غاَيت وؤ٦ثر اهٟخاخا
ٖلى مؿاَمت ومكاع٦ت اإلاجخم٘ اإلاضوي.
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اهُال٢ا مً َظا ٞان اإلا٣الت ؾتر٦ؼ ٖلى ٖىانغ ج٨ٟحر ؤؾاؾيت :
ؤلاَاع الؿياسخي الٗام الظو نضع يمىه ال٣اهىن -ؤلاَاع 29-90اإلاخٗل ٤بالتهيئت والخٗمحر.
ٖغى مداولت الاهخ٣ا ٫بلى حٗمحر صيم٣غاَي حكاوعو.
جىييذ للى٣اثو والخضوص الدكغيٗيت-ال٣اهىهيت ٞيما يسو يمان جد٣يٗٞ ٤لي إلابضؤ الدكاوع في نىاٖت ال٣غاع الخًغو في
مغخلت بٖضاص ؤصواث التهيئت والخٗمحر.
ج٣ضيم ا٢تراخاث مباقغة ٖلى مؿخىي ال٣اهىن 29-90مً ؤظل يمان اهخ٣اٗٞ ٫لي هدى مماعؾت خ٣ي٣يت ونغيدت للدكاوع
ٞيما يسو ً٢ايا الخٗمحر واإلاضيىت.
ْ -1غو ٝنضوع ال٣اهىن:29/90
 ٌ1411نضع ال٣اهىن 29/90اإلاخٗل ٤بالتهيئت والخٗمحر .
 1990اإلاىا14٫ ٤ٞظماصو ألاوٖ ٫ام
في ألاو ٫مً صيؿمخر
نضع ال٣اهىن في مىار ؾياسخي وؾيا ١جاعيذي ظضيضيً لم حٗغٞه الجؼاثغ مىظ اؾخ٣اللها ٦غؾهما صؾخىع
1989م.
1962مَ،ظا الضؾخىع
بن صؾخىع
1989م لخٓت ؾياؾيت مهمت في جاعيش الضولت الىَىيت التي ْهغث بٗض اؾخ٣ال ٫البالص ؾىت
1990م،في ظمي٘ اإلاياصيً واإلاؿخىياث.
ي٣ؿم الخاعيش الؿياسخي الٗام للجؼاثغ اإلاؿخ٣لت بلى مغخلخحن مخمايؼجحن ٢بل وبٗض
ٞيما حهم مىيىٖىاٞ،ةن مجمىٕ اإلاىٓىماث الدكغيٗيت-ال٣اهىهيت،بما ٞحها جل ٪اإلاخٗل٣ت بميضان الخٗمحر واإلاضيىت،ال جٓهغ
بك٩ل ما في وؾِ مٗحن في ؾيا ١مدضص بال اهُال٢ا مً مجمىٖت مً اإلاُٗياث والازخياعاث،ويمً ؾيا ١ؾياسخي ٖام
يدضص ق٩لها،زهاثهها ؤصواتها وؤَضاٞها،خيض الازخياعاث ؤلايضيىلىظيت-الؿياؾيتَ،بيٗت هٓام الخ٨م وق٩ل جىٓيم
الضولت واإلاجخم٘ حٗخخر ؤَم اإلاُٗياث والازخياعاث " الخٗمحر ميضان ٞلؿٟي خيض جخهاعٕ ال٣يم"(.)1
بك٨ـل ٖام ومخجاوػيً الـى٣اف ؤلايضيىلىجي والخداليل الؿياؾيت ٞـةن َـظا الـضؾخىع  -صؾخىع1989م  -ؤؾـ ؤو خاو٫
الخإؾيـ لىٓام يغج٨ؼ ٖلى:
بجهاء اخخ٩اع الضولت. مداولت الاهخ٣ا ٫بلى هٓام ؾياسخي حٗضصو صيم٣غاَي. مداولت الاهخ٣ا ٫هدى ا٢خهاص خغ يٗخمض ٖلى ٢اهىن الؿى.١ ا٦خٟاء الضولت بمهام الًبِ واإلاغا٢بت.بطن ٞال٣اهىنَ 29/90ى جغظمت لهظٍ الازخياعاث الجضيضة واإلاباصت ال٨خري لضؾخىع
1989م وَى بضايت لغؾم مٗالم هٓام حٗمحر
"ظضيض" .
الخ٣ي٣ت ٧اهذ ؤٖم ٤وؤقمل مً خيض وي٘ ٞلؿٟت ومىُ ٤وؤؾـ ظضيضة للخٗمحر وهٓام الخٗمحر ،ألاصواث ليؿذ بال
الجؼء الظو يد ٤٣الاهخ٣ا ٫بالخسُيِ الخًغو مً جسُيِ مغ٦ؼو مىمِ بلى جسُيِ خًغو مدلي حكاوعو وبمىُ٤
1) Françoise choayhttp://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/francoise-choay-48128 L'urbanisme utopies et
réalités Une anthologie éditions seuil France 446 pages 1979 ,p112.
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ا٢خهاص الؿى، ١ولً جد ٤٣ألاصواث َظٍ الىخاثج اإلاغظىة بن لم حؿخىٖب وجترظم ٞلؿٟت وٚاياث َظا الخسُيِ الخًغو
الجضيض الظو ؤحي م٘ صؾخىع
1989م وال٣اهىن.29/90
 -2هدى حٗمير حكاوعي صًم٣غاَي:هىاًا َُبت و /أو مباصب ٖامت:
بن ؤؾـ الخٗمحر الدكاوعو الضيم٣غاَي اإلاخًمىت في ال٣اهىنَ 29/90ل جًمً ٗٞال جمخ٘ اإلاماعؾاث اإلاخٗل٣ت بالخسُيِ
الخًغو الجؼاثغو بهٟت الخى٦مت الخًغيت .
خاو ٫ال٣اهىن 29/90في ٞلؿٟخه وعوخه ؤن ييخج ؤصواث تهيئت وحٗمحر حٗخر ًٖ حٗمحر صيم٣غاَي حكاوعو ومدلي يىهي َيمىت
الضولت ٖلى ُ٢إ الخٗمحر وألاَم ليـ َظا وبهما ما هي الٟغم الخ٣ي٣يت واإلاىيىٖيت ألن يخدَ ٤٣ظا ٗٞال.
واإلاك٩لت َىا ال حٗجي  ِ٣ٞالخسُيِ الخًغو وؤصواث التهيئت والخٗمحر٢ ،ضع ما حٗجي الؿيا ١الٗام ،هٓام الخ٨م والخىٓيم
الاظخماعي–الا٢خهاصو للمجخم٘ والىماطط الش٣اٞيت الؿاثضة والٗال٢اث ؤلاهخاظيت والخىٓيميت ...الخ " ٞالباخض هيجل جايلىع
،1945يغي ؤن الخٗمحر ليـ ٖلم مً الٗلىم الاظخماٖيت  ِ٣ٞبل بهه "ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الٟٗل
في ٦خابه اإلاكهىع الهاصع ٖام
الاظخماعي اإلاترا ٤ٞم٘ بٌٗ ال٣يم اإلاٗىىيت الؿياؾيت والجماليت  -الغمؼيت بهض ٝبُٖاء ق٩ل للىؾِ الٟحزياجي الاظخماعي
الخًغو"،)1بل بن الٗالم َجرو ليٟبحر يه ٠الخسُيِ الخًغو "باإليضيىلىظيت"(،)2ؤو ؤهه مى ٠٢ز٣افي٢ -يمي مً وهدى
اإلاضيىت.
بن ٧ان ال٣اهىن 29/90بظاجه يمشل ه٣لت في جاعيش وزهاثو الخسُيِ الخًغو في الجؼاثغ اإلاؿخ٣لت وبن ٧اهذ عوح ؤلانالح
ٞيه واضخت ،وباإلاشل مداولت الاهخ٣ا ٫بلى حٗمحر حكاوعو صيم٣غاَي ومدلي ما٦ضةٞ،ال شخيء في ال٣اهىن يؿمذ بالجؼم بىظىص
يمان خ٣ي٣ي لخد٣يَ ٤ظٍ الى٣لت الىىٖيت٦،ما ؤن الؿيا ١الىَجي الٗام ب٩ل ٖىانغٍ ما ػا -٫وبلى يىمىا َظا ٚ -حر ميسجم
م٘ ٞلؿٟت وعوح ال٣اهىن 29-90اإلاخٗل ٤بالتهيئت والخٗمحر،وفي الىو ال٣اهىوي يم ً٨يمً َظا اإلاٗجى بيغاص اإلاالخٓاث الخاليت :
ٞمهمت بٖضاص ؤصواث التهيئت والخٗمحر(اإلاسُُاث الخىظحهيت للتهيئت الخٗمحر ومسُُاث قٛل ألاعاضخي) ؤهيُذ باإلاجالـ
الكٗبيت البلضيت "اإلاىخسبت "،والخٗمحر ؤنبذ مً مهام ونالخياث عئؾاء اإلاجالـ الكٗبيت البلضيت.
مشلما حكحر بليه اإلااصة 24مً ال٣اهىن 29-90اإلاخٗل ٤بالتهيئت والخٗمحر التي ههها "يجب حُٛيت ٧ل بلضيت بمسُِ جىظيهي
للتهيئت والخٗمحر ،يخم بٖضاص مكغوٖه بمباصعة مً عثيـ اإلاجلـ الكٗبي البلضو وجدذ مؿاوليخه".
ل ً٨هظه الى٣لت وَظٍ الالمغ٦ؼيت لم جلػي خًىع وَيمىت ؾلُت ؤلاصاعة اإلاغ٦ؼيت،ولم يدضر ه٣ل جام إلاهام الخٗمحر،بهما
ج٣اؾم،ولى ؤن جُىع ألامىع ٞيما بٗض خىَ ٫ظا الخ٣اؾم بلى َيمىت ٗٞليت لئلصاعة اإلاغ٦ؼيت واإلادليت ٖلى خؿاب جل ٪اإلاجالـ
"اإلاىخسبت"ٟٞ،ي ألازحر ٞاإلاهاص٢ت الجهاثيت ٖلى اإلاسُُاث الخىظحهيت للتهيئت الخٗمحر جخم ب٣غاع مً الىالي ؤو ب٣غاع وػاعو ؤ
وبمغؾىم جىٟيظو (اإلااصة 27مً ال٣اهىن) 29/90وجإحي بٗض مىا٣ٞت اإلاجلـ الكٗبي البلضو ( اإلااصة 25مً ال٣اهىن.) 29/90
هظه الى٣لت أو اإلاداولت لم جهاخبها ٖلى اإلاؿخىي الهي٨لي ؤو حٛيحر في بييت ؤلاصاعة اإلا٩لٟت بالخٗمحر البىاء والهىضؾت
اإلاٗماعيت وب٣يذ مضيغياث الخٗمحر ومضيغياث الؿ ً٨والخجهحزاث الٗمىميت و٦إجها الهيئت «الىنيت"ؤو اإلادخ٨غة للخٗمحر في
الجؼاثغ،ولم جسلَ ٤يئاث ووؾاثِ بصاعيت مدليت جترظم ٗٞال مداولت الاهخ٣ا ٫بلى حٗمحر حكاوعو صيم٣غاَي ومدلي.

1) Nigel Taylor Urban Planning Theory since 1945 (Anglais) editions Broché 1998.
2) Henri Lefebvre, Le droit à la ville, Paris, Éditions Anthropos, 1968.
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 الهيئت الىخيضة التي ٧ان يم ً٨لها ؤن ج٩ىن ٞاٖل في َظا الخٗمحر الضيم٣غاَي الدكاوعو واإلادلي هي"لجان الهىضؾت
 1994م
اإلاٗماعيت والخٗمحر واإلاديِ اإلابجي"وهي لجان والثيت مىهىم ٖلحها في اإلاغؾىم الدكغيعي 94-07اإلااعر في 18ماو
،2004ل ً٨لم
اإلاخٗل ٤بكغوٍ ؤلاهخاط اإلاٗماعو ومماعؾت مهىت اإلاهىضؽ اإلاٗماعو اإلاٗض ٫بال٣اهىن 06-04الهاصع في ؤٚؿذ
يدضر بلى يىمىا َظا ؤن ههبذ مشل َظٍ اللجان...؟ !
ٖ لى اإلاؿخىي الهي٨لي وؤلاصاعو صاثما ٞلم يَ ً٨ىا ٥ظهاػ ٗٞا ٫ومؿخ٣ل للؿهغ ٖلى الخسُيِ الخًغو وؤصواجه مً ٚحر
 2009م (ؤو ٖكغيخحن مً نضوع ال٣اهىن ) 29/90ؤو م٘ نضوع اإلاغؾىم
الهيا٧ل الىػاعيت اإلاغ٦ؼيت واإلادليت،جإزغ ألامغ بلى
 2009اإلاخًمً بوكاء الى٧الت الىَىيت للخٗمحر،خيض حٗض ألاصاة ألاؾاؾيت– ل ً٨للضولت
 344اإلااعر في 22ؤ٦خىبغ
الخىٟيظو-09
– في مجا ٫بٖضاص ومخابٗت مسُُاث التهيئت والخٗمحر ( اإلااصة 05مً اإلاغؾىم).
 -3الاؾخ٣هاء الٗمىمي ًأحي في ألازير ومخأزغا:
جً٘ اإلااصجحن ( )26مً ال٣اهىن 29/90باليؿبت للمسُُاث الخىظحهيت للتهيئت والخٗمحر واإلااصة ( )36باليؿبت إلاسُُاث قٛل
ألاعاضخي،الاؾخ٣هاء الٗمىمي الظو يسو بخضي ألاصاجحن ( ٦مكغوٕ ) بٗض مىا٣ٞت البلضيت ؤو البلضياث اإلاٗىيت،ؤو بٗض "
اإلاىا٣ٞت" ٖلى اإلاكغوٕ و٢بل "اإلاهاص٢ت" ٖلى ألاصاة ب٣غاع مً الىالي ؤو الىػيغ اإلا٩ل ٠بالخٗمحر ؤو بمغؾىم جىٟيظو َظا
باليؿبت للمسُُاث الخىظحهيت للتهيئت والخٗمحرٞ،دحن ؤن اإلاهاص٢ت ٖلى مسُُاث قٛل ألاعاضخي ٞخخم ًٖ َغي ٤مضاولت
اإلاجلـ الكٗبي البلضو ؤو اإلاجالـ الكٗبيت البلضيت.
و بحن اإلاىا٣ٞت ٖلى"اإلاكغوٕ" واإلاهاص٢ت الجهاثيت ٖلى"ألاصاة "ي٩ىن"الاؾخ٣هاء الٗمىمي" وج٩ىن َىا ٥بم٩اهيت لخٗضيل
مكغوٕ ألاصاة اإلا٣ترح،و٢بل ٧ل َظا ج٩ىن ٢ض مغث مغخلت "الاؾدكاعة "بىو اإلااصة ( )15مً ال٣اهىن.29/90
اؾدكاعة.
مكغوٕ ؤصاة.
اؾخ٣هاء ٖمىمي.
حٗضيل مدخمل إلاكغوٕ ألاصاة.
ٞمهاص٢ت.
َل الخُىاث ؤلاظغاثيت– ال٣اهىهيت َضٍ حك٩ل يماهت ٗٞليت وٗٞالت إلهخاط ؤصواث حٗمحر حكاوعو صيم٣غاَي ومدلي ؟ ويمً٨
ؤن هدؿاء:٫
ما َى ق٩ل الاؾدكاعة ؟ وهديجتها ؟
ظضوي وٞاٖليت الاؾخ٣هاء الٗمىمي ؟
خضوص ومىاهج ونض٢يت الخٗضيل ؟
لٖ ً٨لى ؾبيل الخىبيه اإلاجهجي وكحر بلى ؤهىا هدىاوَ ٫ظٍ اإلاىا٢كت صازل بييت اإلاىٓىمت ال٣اهىهيت اإلااَغة للخٗمحر ؤو زهىنا
ال٣اهىن 29/90ومغاؾيمه الخىٟيظيت .
و لئلظابت ًٖ الدؿائالث اإلاُغوخت ؾيؿخٗحن ؤ٦ثر باإلاغاؾيم الخىٟيظيت اإلاخٗل٣ت بال٣اهىن.25/90
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ما هى ق٩ل الاؾدكاعة ؟:باليؿبت للمسُِ الخىحُهي للتهُئت والخٗمير:
 1991الظو يدضص بظغاءاث بٖضاص اإلاسُِ الخىظيهي
 177اإلااعر في 28ماو
اإلاىاص ( ) 9، 8، 7، 6مً اإلاغؾىم الخىٟيظو/91
للتهيئت والخٗمحر واإلاهاص٢ت ٖليه ومدخىي الىزاث ٤اإلاخٗل٣ت به :
 ظم٘ آلاعاء ( ؤزىاء مغخلت الضعاؾت )في بَاع حكاوعو ( اإلااصة 06مً ) 91/177م٘ مسخل ٠الهيئاث واإلاهالر الٗمىميت
وؤلاصاعاث الٗمىميت والجمٗياث اإلاٗخمضة
 اؾدكاعة ازخياعيت باليؿبت لغئؾاء ٚغ ٝالخجاعة ،الٟالخت واإلاىٓماث اإلاهىيت والجمٗياث اإلادليت.
 اؾدكاعة بلؼاميت (وظىبا):بصاعاث ومهالر الخٗمحر،الٟالخت،الغو،الى٣ل،ألاقٛا ٫الٗمىميت،الش٣اٞت والؿياخت ،الخريض
واإلاىانالث،جىػي٘ الُا٢ت واإلااء،الى٣ل..
 اؾدكاعة ب٣اثمت مٛل٣ت ( ٢غاع بلضو) يدضص ٢اثمت اللظيً "َلبىا" اؾدكاعتهم والظيً « ججب" اؾدكاعتهم.
 باليؿبت إلاسُِ قٛل ألاعاض ي:
 1991الظو يدضص بظغاءاث بٖضاص مسُُاث قٛل ألاعاضخي
 178اإلااعر في 28ماو
اإلااصة ( )8،7،6مً اإلاغؾىم الخىٟيظو/91
واإلاهاص٢ت ٖلحها ومدخىي الىزاث ٤اإلاخٗل٣ت بها.
و صون بٚغا ١في الخٟانيل ال٣اهىهيت وؤلاظغاثيت ٞيم ً٨ال٣ى ٫ؤن ؤلايجابي َى الىو نغاخت ٖلى بم٩اهيت ( وليـ بظباعيت
)مكاع٦ت الجمٗياث اإلادليت والٛغ ٝواإلاىٓماث اإلاهىيت ل٢ ً٨ض جدضر الاؾدكاعة بضوجها بن لم حؿخجيب للضٖىة ؤو بن لم
جهلها الضٖىة ؤو لم جضعى ؤنال.
٦ما ؤن جى٢يذ الاؾدكاعة مهم:
ٞهى يبحن الخض الٟانل بحن " الاؾدكاعة الٟٗليت " و" الاؾدكاعة" التي هي ؤ٢غب بلى الخٗلي ٤ؤو "ببضاء عؤو".
 177حكحر بلى ؤن "مكغوٕ" اإلاسُِ الخىظيهي للتهيئت والخٗمحر اإلاهاصٖ ١ليه بمضاولت اإلاجلـ
ٞاإلااصة 09مً اإلاغؾىم/91
الكٗبي البلضو ؤو اإلاجالـ الكٗبيت البلضيت َى الظو"يبل("ٜؤو يغؾل) بلى ؤلاصاعاث واإلاهالر الٗمىميت والجمٗياث ويُٗي
لها( 60ؾخىن يىما) إلبضاء آعاءَم ومالخٓتهم،وبحن جدضيض ٢اثمت مً يدكاوع بلى خحن ببضاء الغؤو في مكغوٕ ألاصاةٞ،ال شخيء
يىبئ بةلؼاميت وخ٣ي٣ت مكاع٦ت جل ٪الهيئاث واإلاهالر الٗمىميت والجمٗياث في بلىعة ونياٚت اإلاكغوٕ،ما صام ال٣اهىن -ج٣ىيا-
ال يكحر بلى مغخلت "ما ٢بل اإلاكغوٕ"،وهًٓ ؤن البىن ظلي،بحن ؤن هدكاوع للمكاع٦ت في نياٚت مكغوٕ او ؤن هدكاوع إلبضاء
الغؤو في مكغوٕ .
٦ما ؤن اإلاىاًَ الٗاصو َل يم٨ىه ؤن يكاع ٥في َظٍ الاؾدكاعة ؟ (التي حؿب ٤بظغاء الاؾخ٣هاء الٗمىمي) .
و ألاَم:ما هي الىديجت ال٣اهىهيت والخ٣ىيت اإلاباقغة لالؾدكاعة َاجه التي حؿب ٤مغخلت الخد٣ي ٤الٗمىمي،ماطا لى ٧اهذ هديجت
الاؾدكاعة ؾلبيتَ،ل يٗض ٫اإلاكغوٕ ٢بل َغخه لالؾخ٣هاء الٗمىمي،ليـ َىا ٥في ال٣اهىن 29/90ومغاؾيمه الخىٟيظيت ما
ي٣ضم بظابت نغيدت.
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إلااطا جبضو الاؾدكاعة (خى ٫مكغوٕ ألاصاة) مسههت للهيئاث واإلاهالر الٗمىميت والجمٗياث اإلادليتٞ،دحن يبضو الاؾخ٣هاء
الٗمىمي مىظت للمىاًَ واإلاجخم٘ اإلادلي؟ وؾىاء في الاؾدكاعة ؤو الاؾخ٣هاء الٗمىمي ٞاألمىع جخم بك٩ل مباقغ بصاعو
ومجؼت.
ٞليـ َىا ٥مغخلت لئلٖالم والخدؿيـ والخىاع واإلاىا٢كت ٢بل"الاؾدكاعة ال٣اهىهيت " و٢بل "الاؾخ٣هاء الٗمىمي" ٦ما ؤهه
ليـ َىا ٥بَاع ٢اهىويٖ -ملي يجم٘ ظمي٘ اإلاخضزلحن واإلاهخمحن في و٢ذ واخض وفي اإلاغخلت الىاخضة بك٩ل مؿخمغ ومخخاب٘ ،
مما يم ً٨مً هطج وجغا٦م الدكاوع والٟٗل الجماعي ويد ٤٣الاوسجام بحن ؤلاصاعة واإلاجخم٘ .
 حضوي وٞاٖلُت الاؾخ٣هاء الٗمىمي :٦ما ط٦غها ؾاب٣ا ٟٞي ألازحر يإحي الاؾخ٣هاء الٗمىمي واإلاك٩لت ليؿذ في الترجيب ،بهما الترجيب يهبذ مك٩لت خحن ههل
بليه صون خضور اؾدكاعة خ٣ي٣يت وصون بٖالم ومكاع٦ت ٧اٞيحن.
اإلاالخٓاث اإلايضاهيت اإلاباقغة،واجهاالث مباقغة م٘ بٌٗ وعئؾاء بٌٗ بلضياث واليت ؾ٨ي٨ضة وبٌٗ مً ٧لٟىا بمهام
مدا ٔٞمد ٤٣ؤُٖى مالخٓت هي بظاتها مٟاع٢ت وحك٨ي٢ ٪ىو في مهضا٢يت َظا الاؾخ٣هاء،اإلاالخٓت ؤن حجم ما يضون في
السجل الخام باالؾخ٣هاء الٗمىمي يخمحز بسانيخحن:
ألاولى :يٖٗ ٠ضص اإلاالخٓاث اإلاضوهت بك٩ل الٞذ.
الثاهُت  :اإلاالخٓاث ال٣ليلت مضوهت ٖباعة ًٖ مالخٓاث طاجيت (خمايت إلال٨يت ٖ٣اعيت زانت ؤو اإلاُالبت بدؿىيت وبىاء ٚحر
مغزو به ) ؤو ٖامت ؤو طاث َبٗت مُلبيت اظخماٖيت (الؿ،ً٨اإلاغا،٤ٞالىٓاٞت،)...ويهاخب َظا ٖؼو ٝقبه جام
للمسخهحن واإلاشٟ٣حن وختى الجمٗياث ًٖ " الخضويً " في َظا السجل.
واإلاالخٓت َظٍ ٞاع٢ت ألن َظا الٗؼو،ٝوَاجه الظاجيت والؿُديت جدضر في مجخم٘ يٗاوي مً ؤػمت خًغيت مؼمىت وياُٚت؟!
ٞلم يخدى ٫سجل الاؾخ٣هاء الٗمىمي ختى بلى"سجل ق٩اوو" والؿبب ألاوَ ٫ى "ظهل" اإلاىاَىحن ل٣يمت وختى لىظىص
ؤصواث التهيئت والخٗمحرٞ،االؾدكاعة ٧االؾخ٣هاء الٗمىمي ٖضيمت الٟاثضة بن لم يضع ٥اإلاىاًَ واإلاجخم٘ ؤوال  :وظىص  ،ماَيت
وؤَميت ؤصواث التهيئت والخٗمحر ٦مكغوٕ و٦مؿخ٣بل خًغو ؟
و َظا بضوعٍ لً يخم بال بطا جىٞغث ألاصواث ٢ -اهىهيا وبظغاثيا ٖ -لى ؾبل ؤلاٖالم الخدؿيـ اإلاكاع٦ت.
ألاٞضح مً ٧ل َظا،وختى ال ؤوعٍ هٟسخي في جداليل وم٣اعباث الٟغص اإلاجخم٘ والؿلُت وؤلاٖالم،وً٢ايا اإلاجخم٘ اإلاضوي
والخى٦مت والخغيت والضيم٣غاَيتٞ،مغاظٗت اإلاسُِ الخىظيهي للتهيئت والخٗمحر لخجم٘ ما بحن بلضياث ؾ٨ي٨ضة لم يكاع٥
ولم يكغٞ ٥يه اإلاجلـ اإلادلي لى٣ابت اإلاهىضسخين اإلاٗماعيحن مشال ولم حكاعٞ ٥يه ظامٗت ؾ٨ي٨ضة ؤيًا...؟ !!
٦ما ؤن مالخٓت مؿاو ٫مدلي وَل هسهو لهم ( ي٣هض اإلاىاَىحن ) ؤظغة ختى يكاع٧ىا ؟ !ظضيغة باإلنٛاء ؟ !
 خضوص مىهج ومهضاُ٢ت الخٗضًل :َى ٖىهغ مهم لٟدو ٢يمت وجإزحر الاؾخ٣هاء الٗمىمي ٖلى مدخىي مكغوٕ ؤصاة مً ؤصواث التهيئت والخٗمحر ،الخٗضيل
اإلا٣هىص َىا َى الخٗضيل الظو يخم بٗض َغح مكغوٕ اإلاسُِ الخىظيهي للتهيئت والخٗمحر اإلاىاٖ ٤ٞليه للخد٣ي ٤الٗمىمي
 ) 177ؤو بٗض َغح مكغوٕ مسُِ قٛل
إلاضة 45يىما (اإلااصة 26مً ال٣اهىن 29/90واإلااصة 14مً اإلاغؾىم الخىٟيظو/91
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178
ألاعاضخي اإلاىاٖ ٤ٞليه للخد٣ي ٤الٗمىمي إلاضة 60يىما (اإلااصة 36مً ال٣اهىن 29/90واإلااصة 14مً اإلاغؾىم الخىٟيظو/91
).والٗباعة الىاعصة في الىهىم ال٣اهىهيت الدكغيٗيت هي " بٗض حٗضيله ٖىض الا٢خًاء "ؾىاء للمسُِ الخىظيهي للتهيئت
والخٗمحر ؤو مسُِ قٛل ألاعاضخي.
و لم يىضر ال٣اهىن 29/90وال مغاؾيمه الخىٟيظيت ؤؾئلت ظىَغيت٧،ان يم ً٨ؤن حك٩ل ٖال٢ت مباقغة بحن الاؾدكاعة
والخد٣ي ٤الٗمىمي وحجم الخٗضيل الظو ٢ض يمـ مكغوٕ ؤصاة مً ؤصواث التهيئت والخٗمحر٦،ما ؤهه لم يىضر ٦يٟيت الخٗامل
في خالت ما بطا جىاً٢ذ بك٩ل ظىَغو وعثيسخي هخاثج الاؾدكاعة ؤوال والاؾخ٣هاء الٗمىمي زاهيا م٘ ألا٩ٞاع والا٢تراخاث
الغثيؿيت اإلاخًمىت في مكغوٕ ؤصاة ما٦،ما ؤن ٖباعة "بٗض حٗضيله ٖىض الا٢خًاء"لم جخىضر ولم جخسلو مً لبـ مجهجي
و٢اهىوي واضخحن ؟ ما هي الًماهاث الٟٗليت ألن جإزظ بٗحن الاٖخباع ٗٞال هخاثج الاؾخ٣هاء الٗمىمي خحن الخٗضيل َظا
اإلاٟغوى ؤو اإلاٟترى ؟
 -4مجخم٘ مضوي أم ججم٘ حمُٗاث:
ال يبضو ؤن َىا ٥خًىع ومكاع٦ت وصوع مازغ للمجخم٘ اإلاضوي في بلىعة الخهىعاث والا٢تراخاث والاٖتراياث في مغخلت بٖضاص
 92000ظمٗيت ٖلى اإلاؿخىي الىَجي " (.)1
(صعاؾاث) ؤصواث التهيئت والخٗمحر في الجؼاثغ ،عٚم ؤهه بخهاثيا جىظض "
صخيذ ؤجها ظمٗياث في مجاالث ومياصيً وكاٍ قتى ،لَ ً٨ىاٖ ٥ضص مٗخخر ييكِ ٞيما له ٖال٢ت ٢ىيت بالٗمغان والخٗمحر
(ٖمغان،بىاء،ألاخياء،اإلاديِ والبيئت ،اإلاجخم٘ واإلاىاَىتٞ )...ال وظىص لخى٦مت خًغيت بضون مجخم٘ مضوي .
ٞالخى٦مت الخًغيت لى ؤ٦خٟيىا بإخض الخٗاعي ٠هي "همِ خ٨م اإلاضيىت،يكغٖ ٥ضة ٞاٖلحن ٖمىميحن وزىام ياصو بلى
مكاع٦ت ٗٞليت ل٩ل ٞاٖل مجهم  ،م٘ البدض ًٖ ؾبل الخىا.)2("٤ٞ
 92000ظمٗيت ٞ ،اهدكاع الجمٗياث وجؼايض ؤٖضاصَا ال يٗخر بالًغوعة ًٖ وظىص ٗٞلي ومازغ للمجخم٘ اإلاضوي "
وٗىص بلى الغ٢م
ٛٞياب اؾخ٣الليت طاجيت للٟاٖلحن والجمٗياث ججاٍ الؿلُت الؿياؾيت الٗمىميت ؤخض اَم ؤؾباب َظا الىي٘ "(.)3
في خالت الجؼاثغ ٞالىٓام الجمٗىو يبضو و٦إهه ما ػا ٫زايٗا للؿلُت الٗمىميت  ،ولً٢ ً٨يت الخى٦مت الخًغيت  ،جب٣ى
ً٢يت مٗ٣ضة اعجباَا بمىيىٕ الخسُيِ الخًغو ٩٦ل ٞالخسُيِ الخًغو يخٗامل م٘ اإلاؿخ٣بل بهٟت جىٗ٢يت ٞدحن ؤن
الىاؽ يٗيكىن يىمهم وحهخمىن بدايغَم ٞخدضياث وعَاهاث اإلاؿخ٣بل جبضو بٗيضة ٖجهم ومجغصة لخلخ٣ي م٘ اوكٛاالتهم.
َظاالٗضص الطخم  -ؤو اإلاخطخم  -مً الجمٗياث يٟترى ؤن يك٩ل يماهت خ٣ي٣يت للدكاوع وصيم٣غاَيت الخٗمحر ٖىضها .
٦ما ؤهه مً الهٗب ٗٞليا ال٣ى ٫ؤن "الخٗمحر اإلاىخج"ًٖ َغي ٤ؤصواث الخسُيِ الخًغو ٖىضهاٗٞ ،ال حكاوعو وصيم٣غاَي
ؤو مدلي ،جىٞغ اإلا٣ضماث (اإلاباصت) الؿليمت لم يد ٤٣الىخاثج اإلاغظىة.

 )1رمحوين نعيمة،التخطيط احلضري وأدواتو:إشكالية النمو وعالقة ادلدن/القرى حالة والية تيزى وزو ،أطروحة دكتوراه،جامعة مولود معمري،اجلزائر سبتمرب
.2013
 )2عدي إشكالية اجملتمع ادلدين يف اجلزائر ،جريدة يوم وىران3 ،سبتمرب .2007
3) Jean-Paul Lacaze Renouveler l'urbanisme. Prospective et méthodes Presses des Ponts et Chaussées, France
2000, 192 pages page 66.
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 - 5الخسلي ًٖ جهيُ٘ وانُىإ ؤلاحمإ:
جدى ٫بٖضاص واٖخماص ؤصواث التهيئت والخٗمحر ٖىضها الى جهيي٘ لؤلصواث وجد٣ي ٤بظمإ ما مٟغوى او مٟترى،ؤو ؤن ؤصواث
التهيئت والخٗمحر جدىلذ بلى نياٚت بصاعيت-بحرو٢غاَيت بامخياػ،بمؿاَمت-ؤو جىاَا -م٩اجب الضعاؾاث،وٖلى عؤؾها مضيغيت
الخٗمحر والبىاء التي جدىلذ بلى "ه٣يب"م٩اجب الضعاؾاث !!؟
َاجه الهىاٖت حٗ٨ـ بصاعة ماػالذ جترظم ؤبىيت الؿلُت .و حٗ٨ـ مضازل -مساعط جىػي٘ زغوة الغب٘٦،ما حٗ٨ـ َيمىت اإلاغ٦ؼ
ٖلى ألاَغا،ٝوخيض يبضو ما ٫الغي٘ مكغوٕ مجخم٘  -بل اإلاكغوٕ الىخيض ..؟!
جم في الجهايت هي بصاعة حٗخخر هٟؿها"وصخي" ٖلى الخٗمحر واإلاضيىت.
انُىإ ؤلاظمإ يٓهغ في الؿغٖت وال٨م التي جخمحز بهما ٖمليت بٖضاص واإلاهاص٢ت واإلاغاظٗت ألصواث التهيئــت الخٗمحر،وال جبضو
مدل مٗاعيت ؤو ٖضم ٢بى،٫وَظا ال يٗخر ًٖ ٢بى ٫لها ؤو ؤجها مدل بظمإ  ،ب٣ضع ما يٗخر ًٖ "ُ٢يٗت عَيبت "بحن اإلاجخم٘
اإلادلي والخسُيِ الخًغو ٩٦لُ٢،يٗت جهل بلى ٖضم ا٦ثراث ٢اجل وٖام.
هًٓ ؤن جظ٦حر ؾغي٘ بمالمذ الخٗمحر ٖىضها واججاَاجه ؾيٗؼػ َغخىا
 ب٣اء الغي٘ والىْيٟت الاظخماٖيت-الخىػيٗيت للضولت . ب٣اء الؿلُت الٗمىميت ٞاٖال عثيؿيا في ميضان التهيئت والخٗمحر ٞدحن الخٗمحر الدكاوعو يكترٍ ٖال٢اث بهخاظيت مجاليتمً َبيٗت ؤزغي وٞاٖلحن واضخحن وما٦ضيً جدظوَم بعاصة الٟٗل الخًغو.
 ب٣اء ؤػمت الؿَ ً٨اٚيت ٖلى حٗمحر اإلاضيىت الجؼاثغيت،ل٣ض ؤنبذ الؿ ً٨مىُ٣ا ٢اثما بظاجه،وي٩اص يسخهغ الخسُيِالخًغو ويغَىه،وَل لىا ؤن هخهىع اوسجام وجىاؾ ٤بيضيىلىظيت ؾ٨ىيت خًغيت مهيمىت و٧اسخت وعوح الخى٦مت
الخًغيت،يمً مىار يخمحز بٟٗىيت مٗممت،ؾىاء مً ٢بل الؿلُت الٗمىميت واإلاجخم٘.
 - 6ئٖاصة نُاٚت نغٍدت لإلق٩الُت وا٢تراخين:
" بظمإ ٞاٖلي الخٗمحر ليـ مُٗيت مؿب٣ت،ل٨ىه ؤمغ يبجى "(.)1
بٖاصة الهياٚت يجب ؤن تهخم بالخالي٦ :ي ٠يخم بىاء ؤلاظمإ ؟
ما هي آلالياث الًامىت لخٗمحر صيم٣غاَي-حكاوعو،بن َظا ؾي٩ىن مبدشا مهما لٗلم الاظخمإ الخًغو ٖىضها.
و َل َظا مم ً٨وبإيت ني ٜفي مجخم٘ ٧اإلاجخم٘ الجؼاثغوٞ،اٞتراى َض ٝهٓغو ظميل ميكىص،ال ٢يمت له بن لم يخًمً
آلياث ٢اهىهيتٖ-مليت جم ً٨مً الؿحر والخ٣ضم هدىٍ.
وَظا بضوعٍ ؾي٣ىص بلى َغح مىيىٕ٦ :يٟيت وقغوٍ نىاٖت ال٣غاع الخًغو ٖىضها.

 )1ستيفان ربيلود من التخطيط اىل ادلشروع امتدادات وانقطاعات نظام الفعل العمومي أطروحة دكتوراه غَت منشورة ،جامعة ليون ( )3فرنسا،جويلية
.2007
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ا٢تراح أو ٫مباقغة ٖلى مؿخىي ال٣اهىن 29/90اإلاخٗل ٤بالتهُئت والخٗمير :
ال٣اهىن لم يٟهل بىيىح آلالياث ال٣اهىهيت  -الٗمليت لهاجه الاؾدكاعةٞ ،اإلاباصت الٗامت اإلاخٗل٣ت بالدكاوع ومكاع٦ت اإلاجخم٘
اإلاضوي ٦ما وعصث في ال٣اهىن 29/90هي:
اإلااصة:14التي ههها"ييكغ اإلاسُِ الخىظيهي للتهيئت والخٗمحر،ومسُِ قٛل ألاعاضخي للمهاص٢ت ٖلحها باؾخمغاع في ألام٨ىت
اإلاسههت ٖاصة للميكىعاث الخانت باإلاىَىحن الخابٗحن لئلصاعة،وجلتزم الؿلُت التي ويٗتها باخترام مدخىاَما ".
اإلااصة":15يجب اؾدكاعة الجمٗياث اإلادليت للمؿخٗملحن والٛغ ٝالخجاعيت والٟالخيت واإلاىٓماث اإلاهىيت ؤزىاء بٖضاص اإلاسُِ
الخىظيهي للتهيئت والخٗمحر ومسُِ قٛل ألاعاضخي".
اإلااصجحن 26و:36حكحران بلى بم٩اهيت حٗضيل اإلاسُِ الخىظيهي للتهيئت والخٗمحر ومسُِ قٛل ألاعاضخي ؤزىاء الخد٣ي٤
الٗمىمي.
٦ما ؤن اإلااصة 68مً ال٣اهىن 25/90اإلاخٗل ٤بالخىظيه الٗ٣اعو جظ٦غ -جسً٘ ؤصواث التهيئت والخٗمحر ألوؾ٘ بقهاع  ،وجىي٘
صاثما في مخىاو ٫اإلاؿخٗملحن مً الجمهىع الظيً يدخج بها ٖلحهم "...
 1991الظو يدضص بظغاءاث
 177اإلااعر في 28ماو
هظه اإلاباصب الٗامت لم جٟهل في اإلاغاؾم الخىٟيظيت (اإلاغؾىم الخىٟيظو/91
178
بٖضاص اإلاسُِ الخىظيهي للتهيئت والخٗمحر واإلاهاص٢ت ٖليه ومدخىي الىزاث ٤اإلاخٗل٣ت به،و٦ظل ٪اإلاغؾىم الخىٟيظو/91
اإلاخٗل ٤بمسُُاث ألاعاضخي)،ل٣ض ب٣ي الدكاوع وبقغا ٥اإلاجخم٘ اإلاضوي:
 مبضؤ ٖاما هٓغيا صون بظغاءاث ٖمليت خ٣ي٣يت..)178
 ب٣ي مبضؤ ٦يٟيا ٚحر ملؼم ال للبلضياث وال للجمٗياث (اإلااصة 7مً اإلاغؾىم الخىٟيظو/91 لم جخطر ال٨يٟياث الٗمليت ليكغ وبقهاع ؤصواث التهيئت والخٗمحر،ؾىاء في مغخلت ؤلاٖضاص ؤو بٗض اإلاهاص٢ت ٖلحها .الؾخضعاَ ٥اجه الى٣اثو ٖلى اإلاؿخىي الٗملي ،ولخجاوػ ٖمىميت اإلابضؤٚ،حر اإلادضصة وال اإلادضوصة يجب:
 جىييذ ٦يٟياث ومضة اليكغ وؤلاقهاع (٢بل اإلاهاص٢ت ) بياٞت ؾبب ؤزغ إلاغاظٗت و /ؤو حٗضيل ؤصاة مً ؤصواث التهيئت والخٗمحر وَى "٣ٞضان" اؾدكاعة خ٣ي٣يت ومكاع٦ت ٗٞليتللمجخم٘ اإلاضوي.
 جىٞحر بم٩اهيت الخ٣اضخي والًُٗ في قغٖيت ؤصاة ما بطا زبذ ٣ٞضان الدكاوع ومكاع٦ت اإلاجخم٘ اإلاضوي في مغخلت بٖضاصَاوبٗض اإلاهاص٢ت ٖلحها.
 بلؼام الجمٗياث اإلاهخمت بميضان الخٗمحر،اإلاضيىت والبيئت بإن جلتزم في ٢ىاهيجها الضازليت باإلاكاع٦ت ؤلايجابيت في بٖضاص ؤصواثالتهيئت والخٗمحر ٞ ،ةن لم حكاعٞ ٥ماطا جٟٗل؟وَظا الالتزام ٢ض ييخ٣ل ليإزظ ق٩ل جدٟحزاث ماصيت وؤصبيت جدىاؾب وحجم
اإلاؿاَمت واإلاىاْبت ٖلحها .
 ا٢تراح زان مباقغ ٖلى مؿخىي ال٣اهىن:29/90مهم ؤيًا جٟٗيل مكاع٦ت ؤَل الازخهامٞ،ال بض ؤن يإزظ ال٣اهىن 29/90بٗحن الاٖخباع اإلاغؾىم الدكغيعي 07/94اإلااعر في
،1994اإلاخٗل ٤بكغوٍ ؤلاهخاط اإلاٗماعو ومماعؾت مهىت اإلاهىضؽ اإلاٗماعو ؤو ما يٗخر ٖىه مٗماعيىها "ب٣اهىن لهىضؾت
 18ماو
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اإلاٗماعيت " َ -بٗا باإلاٗجى الخىٓيمي للمهىتٞ -هظا اإلاغؾىم جًمً بوكاء "اللجان الىالثيت للهىضؾت اإلاٗماعيت والخٗمحر واإلاديِ
اإلابجي"ومشل َظٍ اللجان يم ً٨لها اإلاؿاَمت في جشمحن الاؾدكاعة واإلاكاع٦ت اإلا٣ٟىصجحن  ،لٖ ً٨مليا ٞاألمغ يدخاط بلى ؤن :
 جىهب َظٍ اللجان ٗٞليا وَي٩ليا . ؤن جضمج ٢اهىها ٦هيئت ؤو َغ ٝيجب ؤن ي٩ىن مكاع٧ا في جهىع وبٖضاص ؤصواث التهيئت والخٗمحر. بٖاصة َي٩لت َاجه اللجان ويم ً٨ا٢تراح ؤن جخٛحر حؿميتها بلى " اللجان الىالثيت للخٗمحر،الهىضؾت اإلاٗماعيت والبيئتالخًغيت".
 ٦ما هًي ٠ا٢تراح جىؾي٘ جغ٦يبتها البكغيت بلى الى٣اباث اإلاهىيت والى٧االث الٗ٣اعيت،وممشلي الجمٗياث اإلادليت،واإلاىخسبحن،والجامٗيحن...
 الخ٨ٟحر في خىاٞؼ ماصيت وؤصبيت ألًٖاء َظٍ اللجان اإلاىؾٗت.بن َظا الا٢تراح يؿعى بلى مىاػهت ألامىع  ،وجسٟي ٠ي ِٛآلالت البحرو٢غاَيت  ،وحٗىيٌ ال مباالة اإلاجخم٘ اإلاضوي  ،ل٨ىه ال
يىخى هدى حٗىيٌ َيمىت ؤلاصاعة بهيمىت اإلاسخهحن والخ٣ىيحن .
جمىي٘ الاؾدكاعة واإلاكاع٦ت يمً ؾلؿلت ئحغاءاث ئٖضاص أصواث التهُئت والخٗمير:حهضَ ٝظا الا٢تراح بلى البدض ًٖ "جمىي٘" ظيض لالؾدكاعة واإلاكاع٦ت في بٖضاص ؤصواث التهيئت والخٗمحر.
ٞاهُال٢ا مً مالخٓخحن :
ألاولى:الخد٣ي ٤الٗمىمي يإحي في ألازحر .
الثاهُت:يجب ؤن همحز بحن اؾدكاعة  -مكاع٦ت حؿاَم في حك٨يل ا٢تراح ما  ،وؤزغي جإحي ٦خٗلي ٤ؤو "٦تز٦يت " ال٢تراح ما
والخمىي٘ الجيض َضٞه -مغة ؤزغي  -مداولت يمان" واٗ٢يت وٗٞاليت" لالؾدكاعة.
"مكاع٦ت اإلاىاَىحن ٗٞال َى بُٖائَم صوع اإلا٣غع وليـ ظمٗهم لى٣ى ٫لهم احها الؿاصة َظا َم مكغوٖىا"( )1بطن ٣ٞاهىن
التهيئت والخٗمحرٖ ،ليه ؤن يٗيض وي٘ َظٍ الاؾدكاعة– اإلاكاع٦ت ٦مغخلت ؤولى جمهيضيت في ؾلؿلت بظغاءاث بٖضاص ؤصاة مً
ؤصواث التهيئت والخٗمحر،ؤو اؾدكاعة خ٣ي٣يت ٢بل ا٢تراح مكغوٕ التهيئت،ؤو بالخٗابحر ؤلاصاعيت الكاجٗت ؤن جخم َظٍ
الاؾدكاعة-اإلاكاع٦ت في اإلاغخلت ألاولى وليـ في جهايت اإلاغخلت الشاهيت مً صعاؾاث ؤصواث التهيئت والخٗمحر .
"ألامغ ال يخٗل ٤بالبدض ًٖ الا٢تراح ألاًٞل  -بن ٧ان يىظض ؤنال  -بل الخل (ؤو الا٢تراح) الظو يًمً اهسغاٍ الٟاٖلحن
واإلاجخم٘ في الخٗمحرٞ ،الٗمغاوي ليـ ٖليه ؤن ي٣غع ما يجب ٗٞله وما يجب ٖضم ٗٞله،ول٨ىه يدًغ ٖىانغ ال٣غاع الخًغو
بهىعة مىهجيت وٖلميت "(.)2
٦ما ؤن الخجغبت بييذ ؤن " ؤًٞل مسُُاث الخٗمحر،هي جل ٪التي ٧اهذ زمغة جٟاوى وحكاو َىيل"(.)3

1) Henri Raymond , propos rapporté par Thierry Paquot dans la Revue Urbanisme n°307 Juillet/Août 1999 p.6

.بتصرف لدواعي الًتمجة
2) Guerroudj tewfik : guide des PDAU et des POS en Algérie non publié 1993 page 66.
3) jean piere doumouvoit quand le droit se mêle d’hestitique revue des études foncières n19 éditions l’adef
france2002.
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 جُٟٗل صوع خ٣ُ٣ي للمجالـ الكٗبُت البلضًت في جهىع ئٖضاص وجُبُ ٤أصواث التهُئت والخٗمير:بٖضاص ؤصواث التهيئت والخٗمحر مً مهام ونالخياث اإلاجلـ الكٗبي البلضو بىو ال٣اهىهحن 25/90وَ 25/90ظا اإلابضؤ مهم مً
خيض ؤن َظا اإلاجلـ َيئت مىخسبت وجمشل اإلاهلخت الجماٖيت والًمحر الجمعي ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي٦ ،ما ؤهه مبضؤ يٗخر ٗٞال
ًٖ الُاب٘ الضيم٣غاَي الدكاوعو اإلادلي،ل ً٨اإلاماعؾت بييذ ؤن َظا اإلابضؤ ألاؾاسخي ؤٞغ ٙمً مدخىاٍ الخ٣ي٣ي وؤَضاٞه
ألانليت،بؿبب َيمىت ؤلاصاعة ٖلى ؤصواث الخسُيِ الخًغو (الىاليت،مضيغيت البىاء والخٗمحر،)...و٦ظلَ ٪يمىتها ٖلى
اإلاجالـ الكٗبيت البلضيت،وَظا بظاجه مغجبِ بُبيٗت الىٓام الؿياسخي والخ٨م ٖىضها .
لم هجض باإلاالخٓت اإلايضاهيت ؤن الخسُيِ الخًغو وؤصواجه (مكغوٕ اإلاضيىت) يك٩ل اَخماما ؤو بغهامجا واضخا لؤلخؼاب
الؿياؾيت في مكاعيٗها الؿياؾيت وخمالتها الاهخسابيت ،وَظا ؤلاَما ٫يب٣ى يالػمها ختى وبن اؾخلمذ بصاعة بلضيت ما .
ٖلى مؿخىي الا٢تراح ٞاألمغ مغجبِ ؤ٦ثر باإلاماعؾت الٟٗليت ؤ٦ثر مً اعجباَه بالىهىم ال٣اهىهيت والدكغيٗيت.
ٗٞلى اإلاجالـ الكٗبيت البلضيت اؾترظإ مهمت بٖضاص ؤصواث التهيئت والخٗمحر ،ؤو ؤن ج٣ىم بضوع خ٣ي٣ي في الخٗمحر اإلادلي ،
صوع يبضو ؤجها جسلذ ٖىه ؤو ؾلب مجها !؟
َظا الضوع الخ٣ي٣ي وَظا "الاؾترظإ "لً ي٩ىها مم٨ىحن بال بطا جغاَ ٤ٞظا اإلابضؤ م٘ ؾلؿلت مً ؤلاظغاءاث الخىٓيميت الٗمليت
ؤَمها في عؤيىا :
 اُٖاء الهالخيت لغئؾاء اإلاجالـ الكٗبيت البلضيت وختى الىالثيت إلبغام اجٟا٢ياث م٘ الجامٗيحن اإلاسخهحن و اإلاهىيحنلدك٨يل َيئت اؾدكاعيت زهىنا في ٞترة بٖضاص وجهىع ؤصواث التهيئت والخٗمحرٞ،مهالر الٗمغان ٖلى مؿخىي البلضيت جبضو
ميكٛلت ؤ٦ثر بدؿيحر الخٗمحر (الغزو،الكهاصاث،اإلاسالٟاث)...،
-

اُٖاء البلضيت نٟت اإلايهئ،لخهبذ ٢اصعة ٢اهىهيا وٖمليا ٖلى اإلاؿاَمت في جُبي ٤مًمىن ألاصواث.
ببغاػ مهام البلضيت في ميضان الخٗمحر وزهىنا في ميضان ألاصواث ىمً ال٣اهىن البلضو.
بٖاصة بٗض وجىٓيم الى٧الت الٗ٣اعيت البلضيت ٦مخضزل وٞاٖل في الؿياؾت الٗ٣اعيت اإلادليت.
ؤن جخم اإلاهاص٢ت ٖلى ؤصواث التهيئت والخٗمحر بهٟت متزامىت بحن الىالي وعثيـ اإلاجلـ الكٗبي البلضو.

زاجمت :
بن وعاء اإلاماعؾاث الخًغيت البحرو٢غاَيت اإلاالخٓت بؿهىلت ؤؾباب ٢ىيت ياُٚت وج٣ضم همىطظا ًٖ اإلاىار واإلا٣ضماث التي
جخد٨م في ؾحر ونياٚت ٦يٟياث اٖضاص صعاؾاث ؤصواث التهيئت والخٗمحر والخسُيِ الخًغو ٩٦ل مخجاوػة عوح وٞلؿٟت
اإلاىٓىمت الدكغيٗيت-ال٣اهىهيت اإلااَغة له وهي:
 ال٣غاع ؤلاصاعو. ؤػمت الؿ.ً٨ -الاؾدشماعاث الٗمىميت الطخمت.
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م َاثل مً الضعاؾاث٦  ومً ظهت ؤزغي في،غاَيت) مً ظهت٢ الخٗمحر في بغامج وجىظحهاث ؤلاصاعة (البحرو٫َل يخم ازتزا
.ت للمىاَىحن واإلاىاَىاث٦واإلاسُُاث صون اصوى مكاع
 يٓهغ٠ي٦ ، مت الخًغيت٦اسخت وعوح الخى٧ بيضيىلىظيت بصاعيت خًغيت مهيمىت و٤َل لىا ؤن هخهىع اوسجام وجىاؾ
ال حكاوع والٞ ، ٘بل الؿلُت الٗمىميت ؤو اإلاجخم٢ ًىيت مٗممت ؾىاء مٟٗغاَي حكاوعو يمً مىار يخمحز ب٣حٗمحر صيم
.افي٣غاَي والش٢ البحرو-اسر " للدؿلِ ؤلاصاعو٧" ٤ُغاَيت يمً مى٣صيم
:٘اةمت اإلاغاح٢
 ؤَغوخت،غي خالت واليت جحزو وػو٣ال/ت اإلاضن٢اليت الىمى وٖال٩بق:الخسُيِ الخًغو وؤصواجه، عخمىوي وٗيمت.1
.-حر ميكىعةٚ - 2013 ؾبخمخر،ظامٗت مىلىص مٗمغو الجؼاثغ،ٍخىعا٦ص
.2007 ؾبخمخر3،ظغيضة يىم وَغان،اليت اإلاجخم٘ اإلاضوي في الجؼاثغ٩ ٖضو بق.2
حرٚ ٍخىعا٦ؤٍعوخت ص،ٗل الٗمىميُٟاٖاث هٓام ال٣ مً الخسُيِ بلى اإلاكغوٕ امخضاصاث واه،ان عبيلىصٟ ؾدي.3
.2007 ظىيليت،غوؿاٞ،)3( ظامٗت ليىن،ميكىعة
4. Françoise choayhttp://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/francoise-choay-48128 L'urbanisme utopies
et réalités Une anthologie éditions seuil France 446 pages.
5. Chavalet.c: un projet de loi qui fera date revue diagonal n 141 janvier/février 2000.
6. Concertation et débat public actes du débat organise à Lyon le 14 juin 2000 certu.
7. Christian Marion : participation citoyenne au projet urbain éditions l„harmattan2010.
8. Nigel Taylor Urban Planning Theory since 1945 (Anglais)éditions Broché 1998 .
9. Henri Lefebvre, Le droit à la ville, Paris, Éditions Anthropos, 1996.
10. Henri Raymond,propos rapporté par Thierry Paquot dans la Revue Urbanisme n°307 Juillet/Août 1999.
11. Guerroudj tewfik : guide des PDAU et des POS en Algérie non publié 1993 .
12. jean piere doumouvoit quand le droit se mêle d„hestitique revue des études foncières n19 éditions l„adef
france2002.
13. Jean-Paul Lacaze Renouveler l'urbanisme. Prospective et méthodes Presses des Ponts et Chaussées, 2000.
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الى٣ىف الخأؾِؿت وال٣غآهُت في اإلاضعؾت ألاقغُٞت بمضًىت حٗؼ في الُمً
ؾالم ٖبض الٛجي م٣بل/مضعؽ بجامٗت نىٗاء ،الُمً

ملخو:
حهض ٝالبدض بلى صعاؾت وجىزي ٤الى٣ىف الخإؾيؿت باإلاضعؾت ألاقغٞيت ال٨خري بمضيىت حٗؼ في اليمً،إلاا لخل ٪الى٣ىف مً
ؤَميت في بػاخت الٛمىى الظو ي٨خى ٠جاعيش ٖماعة اإلاضعؾت،بياٞت بلى جإ٦يض ؤو هٟي ما وعص في بٌٗ اإلاهاصع واإلاغاظ٘
الخاعيسيت خى ٫ماؾـ اإلاضعؾت وجاعيش بىائها،طل ٪ؤن الى٣ىف حٗض مً ؤوز ٤اإلاهاعص التي يم ً٨ؤلاٖخماص ٖلحها.
واإلاضعؾت ألاقغٞيت واخضة مً زالر مضعاؽ بؾالميت في اإلاضيىت ال جؼا٢ ٫اثمت البييان،وجؼزغ ظميٗها ب٨م َاثل مً ال٨خاباث
والى٣ىف التي لؤلؾ ٠الكضيض يخٗغى ال٨شحر مجها للُمـ وؤلاهضزاع هديجت ل٣ضم جل ٪اإلايكأث وٖمغَا الُىيل،وماجدضزه
الٗىامل الُبيٗيت مً ؤيغاع ٖلى جل ٪الٗماثغ بك٩ل ٖام والى٣ىف والؼزاع ٝبك٩ل زام،هاَي ًٖ ٪الًغع البكغو
الىاجج ًٖ ٢لت الىعي والجهل ب٣يمت ألازغ.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت:الى٣ىف،الٗماعة.
م٣ضمت:
مما ال قٞ ٪يه ؤن لل٨خاباث ؤَميت ٦خري في صعاؾت آلازاع ؤلاؾالميت،الؾيما الٗماثغ مجهاٞ،هي ٖباعة ًٖ سجل جاعيذي يمضها
بمٗلىماث ٚؼيغة ومهمت ًٖ ٧اٞت اإلايكأث التي صوهذ ٖلحها،مما يسضم الباخشحن في آلازاع والخاعيش والٟىىن ؤلاؾالميت٦،ما ؤن
ًا
ًا
ال٨خاباث حٗض مً ؤقهغ الٗىانغ الؼزغٞيت ؤلاؾالميت والتي ا٦دؿبذ ؾمت ممحزة وَابٗا زانا .
وحٗخخر الٗماثغ ؤلاؾالميت ،وزانت الضيييت مجها،مً ؤَم اإلاجاالث التي سجلذ ٖلحها ال٨خاباث ،ولم ي ً٨الٛغى الىخيض مً
جل ٪ال٨خاباث مٗغٞت اإلاال ٪ؤو مً ٢ام بالبىاء ؤو مٗغٞت جاعيش البىاءٞ ،يما بطا ٧اهذ ٦خاباث جإؾيؿيت ،ؤو الخخر ٥والغظاء في
ًا
ًا
خالت ٧اهذ آياث ٢غآهيت ؤو ؤصٖيت،بل ٢هض بها بلى ظاهب طل ٪ؤن ج٩ىن ٖىهغا ػزغٞيا٣ٞ ،ض ظمٗذ جل ٪ال٨خاباث بحن
وْيٟخحن،وْيٟت ػزغٞيت ووْيٟت جضويييت،مما محز ال٨خاباث ؤلاؾالميت ًٖ ٚحرَا.
ولل٨خابت بك٩ل ٖام والؼزغٞيت بك٩ل زام قإن ٖٓيم في جاعيش الٟىىن ؤلاؾالميت ،بط يم ً٨ان جخسظ ٦إؾاؽ في جاعيش
الٗماثغ طاث ال٨خاباث،ألن ل٩ل ٖهغ و٧ل ب٢ليم في الٗالم الاؾالمي ؤؾلىبه في الخِ والؼزغٞت ،باإلياٞت بلى ما لخل٪
ال٨خاباث مً ٢يمت ؤزغيت وجاعيسيت وٖلميت جل٣ي الًىء ٖلى ٦شحر مً ظىاهب الخياة اإلاسخلٟت.
ًا
واهُال٢ا مما ؾبٞ ٤البض مً ال٣يام بٗمليت جىزي ٤وصعاؾت ل٩ل ال٨خاباث والى٣ىف اإلاىظىصة في اإلايكأث اإلاٗماعيت ومٗغٞت
مًمىجها وؤؾاليب جىٟيظَا وهىٕ الخُىٍ التي هٟظث بها،وؤلاإلاام ب٩ل ما يخٗل ٤بها.
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وما َظا البدض اإلاخىاي٘ بال مداولت جهب في َظا ؤلاججاٍ،خيض ؾيخم حؿليِ الًىء ٖلى الى٣ىف الخإؾيؿيت وال٣غآهيت
اإلاىظىصة في اإلاضعؾت ألاقغٞيت ال٨خري بمضيىت حٗؼ في اليمً.
اإلاضعؾت ألاقغُٞت ال٨بري:
 اإلاى:٘٢
ًا
ج ٘٣في مضيىت حٗؼ( )1في الُغ ٝالٛغبي مجها ؤؾٟل ٢لٗت ال٣اَغة،وقيضث في مىُ٣ت ٖاليت مكغٞت ٖلى اإلاضيىت ،لترج ٟ٘بٗيضا
ًٖ ألاعاضخي اإلاىسًٟت التي ججم٘ ألاوبئت وألامغاى،و٢ض وٞغ لها مىٗ٢ها اإلاغج ٟ٘اإلاؿاخت والًٟاء ،مما يمً َىاء ه٣ي
ًا
ًا
وبياءة ٧اٞيت٦ ،ما ؤجها ؤ٢يمذ بٗيضا ًٖ الؿى ١ججىبا للًىياء والاػصخام(،)2وال جؼاٖ ٫امغة ٢اثمت البييان ،ول٨جها ٖاهذ
ال٨شحر مً ؤلاَما ٫مضة َىيلت مً الؼمً ،ومما ػاص خالتها ؾىء َى ؤن ؤلامام ؤخمض بً يدحى خميض الضيً( )3اإلاخىفى ؾىت
1962م)٢ ،ض ؤخالها بلى مضبٛت للجلىص ٖضا بيذ الهالة مجها(.)4
َ1382ـ/
(
 ميص ئ اإلاضعؾت :
ؤوكئها اإلال ٪ألاقغ ٝبؾماٖيل بً اإلال ٪ألاًٞل ٖباؽ بً ٖلي بً صاوص بً يىؾ ٠بً ٖمغ بً ٖلى بً عؾى ،٫ؾاب٘ ملى٥
1400م)،و٢ام بةصاعة ؤٖما ٫الضولت زحر ٢يام( ،)5و٧ان ألاقغ ٝيدب الٗلم
-1376
َ803-778ـ/
بجي عؾى ،٫جىلى الخ٨م ؾىت (
وؤَله،ومً قضة خبه للٗلم ٣ٞض َلبه لىٟؿه(٦،)6ما قيض ال٨شحر مً اإلاؿاظض ،وٖمل ٖلى جغميم ؤٚلب مؿاظض ومضاعؽ
مضيىت ػبيض،خيض ؤناب مٗٓمها الخل٦،٠ما ؤيا ٝفي ظام٘ اإلآٟغ بمضيىت حٗؼ في الجاهب الكغقي مىه(.)7

() 1
تعز :مدينة مشهورة على سفح جبل صرب تقع يف اجلزء اجلنويب الغريب للجمهورية اليمنية إىل اجلنوب من العاصمة صنعاء مبسافة  256كك ،عرفف قدؽلاً
باسك (العدنية) ويعود تارؼلها إ ىل القرن الثالث اذلجري ،سكنها الصليحيون والرسوليون وتزخر بالكثَت من مأثرىك العمرانية مبختلف أنواعها ،وكان للمدينة
سور قدمي تتخللو أربع بوابات ،ادلقحفي  :إبراىيك أمحد ،معجك ادلدن والقبائل اليمنية ،دار الكلمة للطباعة والنشر ،ج  ،1صنعاء ،1985 ،ص 69؛
اجملاىد :زلمد زلمد ،مدينة تعز غصن نظَت يف دوحة التاريخ العريب ،ط1997 ،1م ،ص .13
( )2األصبحي :االء أمحد زلمد ،ادلدرسة األشرفية تعز زمن الدولة الرسولية يف اليمن ،إصدارات وزارة الثقافة والسياحة ،صنعاء 2004 ،م ،ص .75
الغضب
( )3اإلمام أمحد بن ػلِت محيد الدين أخر األئمة من األسرة اذلادوية ،ومبوتو كانف هناية حكك االئمة يف اليمن ،كان معروفاً بالبطش وسرعة
واإلنفعال ،ورث كل مساوئ اإلمامة كانف فًتة حكمو من اسوء الفًتات اليت مرت على اليمن  .البتول :عبدالفتاح ،خيوط الظالم عصر اإلمامة الزيدية يف
اليمن ( 284ـ 1382ىـ) ،مركز نشوان احلمَتي للدراسات والنشر ،ط2007 ،1م ،ص .300
( )4األكوع  :إمساعيل بن علي ،ادلدارس الرسولية يف اليمن ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت ،مطبعة اجليل اجلديد ،ط1986 ،2م ،ص .268
( )5اخلزرجي  :الفقيو الفاضل العامل العالمة النسابة احملقق مشس الدين أيب احلسن علي بن احلسن بن أيب بكر بن احلسن ت 812ىـ 1409/م ،العقود
اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية ،ج ، 2حتقيق ،زلمد بن علي األكوع ،مركز الدراسات والبحوث اليمٍت ،صنعاء ،ط1983 ،2م ،ص .141
اب الدبيع  :عبد الرمحن بن علي ،بغية ادلستفيد يف تاريخ مدينة زبيد ،حتقيق عبداهلل بن زلمد احلبشي ،مركز الدراسات والبحوث صنعاء1979 ،م ص
( ) 6ن
.101
( )7محاد  :أسامة ،مظاىر احلضارة اإلسالمية يف اليمن يف العصر اإلسالمي عصر دوليت بٍت أيوب وبٍت رسول ،مكتبة االسكندرية للكفاب ،ط 2004 ،1م،
ص .845 - 844
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 الخسُُِ الٗام الخالي للمضعؾت:
في اإلاضعؾت ألاقغٞيت يم ً٨مالخٓت ضخامت اإلاباوي الغؾىليتٞ ،هيئت اإلاضعؾت ؤقبه ما ج٩ىن بالبىاء الهغحي في مٓهغَا
1504م) ،في ٖهض بجي
َ910ـ/
الخاعجي (نىعة  ،)1وحكابه الى خض ٦بحر اإلاضعؾت الٗامغيت التي بىيذ في مضيىت عصإ( )1ؾىت (
َاَغ( ،)2خيض ظاءث همىطط مخُىع ًٖ اإلاضعؾت ألاقغٞيت(.)3

نىعة ( )1اإلاضعؾت ألاقغُٞت
خيض عوعي في جسُيِ اإلاضعؾت ألاقغٞيت الخىاػن ٖلى الهٗيضيً ألا٣ٞي والٗمىصو ،وْهغث ٢ضعة اإلاٗماع في جىػيٗه للٗىانغ
ؤلاوكاثيت اإلاٗماعيت للمضعؾت (ق٩ل .)1

( )1رداع  :اسك مشًتك بُت مجلة بلدان ،رداع العرش أشهرىا ،وىي مدينة إىل الشرق من ذمار مبسافة  35كك ،ورد ذكرىا يف النقوش احلمَتية ،وسكنها تبع
يهرعش ،كما سكنها السلطان عامر بن عبدالوىاب يف القرن التاسع اذلجري ،وشيد فيها ادلدرسة ادلشىورة العامرية ،ادلقحفي ،مرجع سابق ،ص .175
( )2الدولة الطاىرية ( 923 - 855ىـ ) :ورثف الدولة الطاىرية مناطق نفوذ الدولة الرسولية وىي معظك اليمن باستثناء مناطق اجلبال الشمالية اليت تنافس
عليها األئمة الزيديون  .وادلوطن األصلي لبٍت طاىر ىو منطقة جنب من بالد رداع
عبدالوىاب بعد حكك دام أكثر من ثالثة عقود .ادلقحفي ،مرجع سابق ،ص .301
( )3األصبحي ،مرجع سابق ،ص .70
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ً
.314
ق٩ل ( )1اإلاؿ ِ٣ألا٣ٞي للمضعؾت ألاقغُٞت،ه٣ال ًٖ ألانبحي،م
والخٟانيل اإلاٗماعيت الخاليت للمضعؾت هي هٟؿها مىظ الخإؾيـ،خيض لم يُغا ؤو حٛيحر ٖلى َيئت وبييان اإلاضعؾتٖ ،ضا
ًا
بٌٗ ؤٖما ٫الخجضيض ،واإلاخمشلت في َالء الجضعان بماصة الً٣اى(،)1التي الخ٣ذ ؤيغاعا ظؿيمت بالى٣ىف وال٨خاباث
اإلاىظىصة في اإلاضعؾت،خيض ٖملذ ٖلى َمؿها،وجًم اإلاضعؾت ٖضص مً اإلا٩ىهاث واإلاغا٧ )2(٤ٞالخالي:
 بِذ الهالة :
 7.60م) ،و٢ض
× 25.40
ؤَم ٖىانغ الخسُيِ ،و٦ما يبضو مً مسُِ اإلاضعؾت؛ ٞهى مؿخُيل الك٩ل وجبل ٜمؿاخت ؤبٗاصٍ (
٢ؿم بلى زالزت ؤظىدت مدؿاويت مغبٗت الك٩لُٚ ،ي ال٣ؿم ألاوؾِ ب٣بت(٦ )3بحرة ،في خحن ُٚي ٧ل مً الجىاخان الكغقي
ًا
والٛغبي بإعب٘ ٢باب ضخلت ،ؤ٢ل اعجٟاٖا مً ال٣بت الىؾُى(.)4

( )1مادة جَتية مركبة ،دتتاز بالصالبة والتماسك وال تسمح بنفاذ الرطوبة وادلياه ألهنا ذات كثافة مسامية عالية  ،وقد استخدمف منذ القدم يف شبة اجلزيرة
العربية وخاصة يف اليمن ،وأقدم وجود ذلا يف اليمن وجد على أحواض سد مأرب الشهَت ،كما مت استخدامها طوال الفًتة اإلسالمي ة يف اليمن وحىت اليوم،
traditional Yemeni pluster, yemen update 34.1994.pag 13. Qudad, the ،AL-radi Selma
حي  ،مرجع سابق ،ص 79ـ .85
( )2األصب
( )3القبة  :جتمع على قباب وىي عبارة عن بناء مستدير مقوس رلوف أشبو بكورة مشطورة من الوسط ،وتقام مباشرة فوق سطح ،أو ترتفع على رقبة مضلعة
أو دائرية أو على حنايا ركنية أو مثلثات كروية أو مقرنصات لتسهيل االنتقال من ادلربع إىل ادلثمن مث إىل الدائرة ،وقد تكون بيضاوي ة أو نصف كروية أو
بصلية أو سلروطية أو مضلعة ،رزق  :عاصك زلمد ،معجك مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية ،مكتبة مدبويل ،ط2000 ،1م ،ص .232-231
( )4األصبحي ،مرجع سابق ،ص .89
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٢ اٖاث الضعؽ :
 9.60م َى ،)٫يُٛي ٧ل مجهما
 5.20م ٖغى ×
جىظض باإلاضعؾت ٢اٖخان قغ٢يت وٚغبيت مؿخُيلخا الك٩ل جبل ٜؤبٗاص ٧ل مجهما (
مجهما ٢بى(َ )1ىلي ،طو وظه م ُ٘٣مضبب.
 الٟىاء ألاوؾِ :
 10× 10.95م)( ،)2يُٛي زالزت ؤعبإ مؿاخخه ٢باب لشالزت ؤيغخت،
ي ٘٣بلى الجىىب مباقغة مً بيذ الهالة وجبل ٜمؿاخخه (
وال٣ؿم الغاب٘ م٨كى ٝبال ؾ.)3(٠٣
 الخاه٣اه( ) :
ج ٘٣في الىاخيت الجىىبيت مً اإلاضعؾتٖ ،باعة ًٖ ٢اٖت مؿخُيلت ٢ؿمذ بلى زالزت ؤظؼاء بىاؾُت ٖ٣ضيً( )5مضببحن
ممخضيً،بديض حك٩ل مؿاخت مغبٗت نٛحرة في الىؾِ،حُٛحها ٢بت مغجٟٗت مىاَ ٤الاهخ٣اٞ ٫حها ٖباعة ًٖ خىــايا
ع٦ىيت(،)6ي٨خى ٠جل ٪اإلاؿاخت اإلاغبٗت مً الىاخيخحن الكغ٢يت والٛغبيت بيىاهان(.)7
 اإلائظهخان:
جدخالن الىاخيخحن الكغ٢يت والٛغبيت مً َي٩ل اإلاضعؾت ،ويدكابهان بلى خض ٦بحر ،وجخ٩ىن ٧ل واخضة مجهما مً ٢اٖضة مغجٟٗت
مغبٗت الك٩ل،بىيذ مً حجغ الخبل ،يلحها ق٩ل مشمً مجى ٝألايالٕٖ ،لى ق٩ل مداعيب مٗ٣ىصة مهمخه،يخىط طل٪
ًا
الك٩ل اإلاشمً قغٞت يلحها ق٩ل مشمً آزغ،جخىظه ؤيًا قغٞه زم ق٩ل مشمً ؤزحر ؤنٛغ حجما مً ؾاب٣يه ،وحُٛيه ٢بت
نٛحرة هه٦ ٠غويت ،يؼيً بضن اإلائظهت بإق٩ا ٫لخىايا مهمخت ٦بحرة ونٛحرة(( ،)8نىعة.)2

( )1قبو  :بفتح القاف وسكون الباء ،غلمع على اقباء وىو الطاق ادلعقود بعضو إىل بعض يف شكل قو س ،معمارياً عبارة عن سقف معقود أو مقوس ذو
احلجرات وادلداخل
أشكال سلتلفة ،مت استخدامو يف تغطية أجزاء كثَتة من العناصر البنائية يف العمارة اإلسالمية بأنواعها ،السيما االيوانات واألروقة و
وادلمرات .رزق ،مرجع سابق ،ص .232 -231
( )2شيحو  :مصطفى عبداهلل ،مدخل إىل العمارة والفنون يف اجلمهورية اليمنية ،وكالة سكرين ،القاىرة ،ط1،1987م ،ص .91
( )3األصبحي ،مرجع سابق ،ص .103
( )4اخلانقاة  :بالقاف والكاف  ،مجعها خوانق  ،لفظة فارسية تعٍت البيف وىي بناء ديٍت أقيك على نظام الصحن الذي ػليطو إيوان واحد أو أكثر فبعضها
درس يف
ت
تضك باباً واحداً وبعضها أربع  ،وىي بال ممذنة وبال منرب وتضك مسجداً ال تقام فيو صالة اجلمعة  ،ويلحق أحياناً بو ضريح أو مدرسة أو سبيل ُ ،ت
مدرسة اخلانقاه العلوم الدينية على ادلذاىب األربعة  ،قامف اخلانقاه أحياناً  ،بدور أوسع من ادلدرسة يف نشر الوعي الديٍت املوجو  .رزق ،مرجع سابق ،ص
.93
( )5عقدين  :عقد بفتح العُت وسكون القاف ،جتمع على عقود واعقاد ،ىو ماعقد من البناء يف ىيمة قوس ،معمارياً العقد او القنطرة وحدة معمارية بنائ ية
ذات ىيمة مقوسة اياًكان نوعها ،واختذت أشكال عديدة تفرعف من نوعُت اساسُت علا العقد النصف دائري والعقد ادلدبب .رزق ،مرجع سابق ،ص.190
( )6حنية  :بفتح احلاء وكسر النون ،وجتمع على حنايا ،وىي القوس أو تقوس نصف دائري ،أما معمارياً فهي الدخلة ادلعقودة الغَت النافذة ،اليت تكون أعلى
زوايا جدران البناء ادلربع حلمل القبة ،وغالباً ما كانف احلنية على شكل نصف قبة أو أقل ،وقد عملف لغرضُت وظيفي ومجايل .رزق ،مرجع سابق ،ص .86
( )7شيحو  :مرجع سابق ،ص .91
( )8شيحو ،مرجع سابق ،ص .94
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نىعة ( )2مئظهتي اإلاضعؾت
 اإلاضازل الغةِؿُت :
َىا ٥زالزت مضازل عثيؿيت للمضعؾت مضزل قغقي ،ومضزل ٚغبي ،وؤزغ ظىىبي.
 اإلامغاث :
جىظض زالزت ممغاث جخهل ببًٗها مً الىىاحي الكغ٢يت والجىىبيت والٛغبيت،وجخ٣ضم الىخضاث اإلاٗماعيت الغثيؿيت في بىاء
اإلاضعؾت(.)1
 اإلاغا ٤ٞالصخُت اإلالخ٣ت باإلاضعؾت :
ج ٘٣في الىاخيت الجىىبيت الكغ٢يت مً اإلاضعؾت ،ولئلؾتزاصة ًٖ الخٟهيل اإلاٗماعو للمضعؾت (عاظ٘ ٦خاب الاء ألانبخي).
 الى٣ىف في اإلاضعؾت ألاقغُٞت :
باليؿبت للى٣ىف اإلاىظىصة في اإلاضعؾت ،ومً وا ٘٢الؼياعة اإلايضاهيت جبحن وظىص ٖضص مً الى٣ىف في ؤما ً٦مخٟغ٢ت مً اإلاضعؾت
وهي ٧الخالي :
 .1ي ٘٣في الباب الٛغبي للمضعؾت ألاقغٞيت -اإلاهغإ ألايمًٖ ،لى الخكىجحن اليمجى واليؿغي ،وَما طاث ق٩ل مغب٘ َى٧ ٫ل
يل٘ ( 20ؾم) ومًمىن الى٣ل في الخكىة اليمجى (بؿم هللا الغخمً الغخيم) ( ،)2وفي الخكىة اليؿغي ٢ىله حٗالى (ؤصزلىَا
بؿالم آمىحن) (.)3

( )1شيحو ،ادلرجع نفسو ،ص .91
( )2البسملة.
( )3سورة احلجر  :آية .46
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هٟظ بُغي٣ت الخٟغ الباعػ ٖلى ماصة الخكب وبسِ الشلض( ) ،واإلاهغإ بدالت ظيضة خيض يم٢ ً٨غاءة مًمىن ما ه٣ل
ٖليه مً ٦خابت ،ويديِ بالى٣كحن بَاع مؼزغ ٝيهٗب جدضيض هىٕ ػزاعٞه( ،نىعة.)3

نىعة ( )3اإلاهغإ ألاًمً في مضزل الباب الٛغبي
ًا
 .2ي ٘٣في هٟـ الباب الؿابٖ ٤لى مهغاٖه ألايؿغ وله هٟـ مىانٟاث الى٣ل الؿابٚ ،٤حر ان َظا اإلاهغإ ؤؾىء خاال مً
اإلاهغإ ألايمً ،خيض نٗبذ ٢غاءة مًمىن ما هٟظ ٖلى الخكىة اليمجى مً ه٣ىف ،ؤما الخكىة اليؿغي ٞمًمىن ههها
(اصزلىَا بؿالم آمىحن )( ،2نىعة.)4

نىعة ( )4اإلاهغإ ألاٌؿغ في مضزل الباب الٛغبي
 .3يَ ٘٣ظا الى٣ل في الباب ألاوؾِ اإلااصو لبيذ الهالة -اإلاهغإ ألايمً ٖلى خكىة مؿخُيلت الك٩ل ؤبٗاصَا ( 40ؾم
َى 10× ٫ؾم ٖغى) ومًمىن الى٣ل ( بؿم هللا الغخمً الغخيم) ( )3هٟظ بُغي٣ت الخٟغ الباعػ وبالخِ ال٩ىفي اإلاىع،) (١
(نىعة.)5

جللد
( )1يعترب خط الثلث خط تذكاري مستقر ضخك ،واستخدم أساساً لألغراض التزينينة سواء للكتابة اجلدارية ،أو على اخلامات ادلختلفة كالورق وا
وادلعادن ،وىو سيد اخلطوط عند مجيع اخلطاطُت لصعوبة تعلمو وأحتياجو إىل مدة طويلة وىو من أروع اخلطوط العربية مجاالً وكماالً ،و أ كثرىا صعوبة من
اخلطوط األخرى من حيث القواعد وادلوازين واحلبكة ،عبد الصبور  :زلمد ،احلروفية كحركة تشكيلية حديثة من خالل فنون اجلرافيك العريب ادلعاصر ،جامعة
حلوان ،كلية الفنون اجلميلة ،قسك اجلرافيك ،رسالة دكتوراه1998 ،م ص .24
( ) 2سورة احلجر  :آية .46
( )3البسملة
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نىعة ( )5اإلاهغإ ألاًمً في مضزل الباب ألاوؾِ
 .4يٖ ٘٣لى هٟـ الباب الؿابٖ ٤لى مهغاٖه ألايؿغ وله هٟـ مىانٟاث ه٣ل اإلاهغإ ألايمً ويسخلٖ ٠ىه في اإلاًمىن
خيض هٟظ ٖليه ما ههه (اصزلىَا بؿالم آمىحن) (( ،) 2نىعة.)6

نىعة ( )6اإلاهغإ ألاٌؿغ في مضزل الباب ألاوؾِ
و٦ما يٓهغ مً الهىعجحن ٞالى٣كان ال يؼالان بدالت ظيضة،خيض لم جدخاط ٢غاءة مًمىجهما ال٨شحر مً الجهض.
 .5هٟظ َظا الى٣ل ٖلى ٖخب الباب ألاوؾِ اإلاىظىص في اإلامغ الجىىبي اإلااصو بلى ٢اٖت الخاه٣اة ،في مؿاخت جبل ٜؤبٗاصَا (
 1.50م × 30ؾم )ٖ ،لى ماصة الدجغ بُغي٣ت الخٟغ الباعػ و بسِ الشلض ،وظاء مًمىهه في ؾُغيً :
الؿُغ ألاو : ٫ؤمغ بٗماعة َظٍ اإلاضعؾت اإلاباع٦ت مىالها ومال٨ىا الؿلُان الؿيض ألاظل اإلال ٪ألاقغ.ٝ
الؿُغ الشاوي :ممهض الضهيا والضيً بؾماٖيل بً الٗباؽ بً ٖلى بً صاووص بً يىؾ ٠زلض هللا مل٨ه وههغٍ.
والى٣ل ٚايت في الجما ٫وؤلاج٣ان عٚم نٗىبت زِ الشلض ونالبت اإلااصة اإلاىٟظ ٖلحها ،وَظا ماقغ ٖلى ما ونل بليه َظا
الىىٕ مً الخُىٍ مً جُىع وبج٣ان في الٗهض الغؾىلي (نىعة  -7ؤ -ب).

( )1أحد أنواع اخلط الكويف ادلتعددة ،ويعد تطوير للخط الكويف ذو اذلامات ادلثلثة ،حيث طور اخلطاط بدء من أواخر القرن الثاين اذلجري /الثامن ميالدي
تثليث رأس احلرف إىل أشكال زخرفية نباتية على ىيمة أوراق ذات فصُت أو ثالثة وأنصاف مراوح تنبثق من أطراف احلروف القائمة وادلستلقية  ،احلداد :
( 626 – 1ه1229 – 622 /م) رللة أّتديات ،العدد األول،
عبداهلل ،تطور اخلط الكويف يف اليمن منذ صدر اإلسالم حىت هناية العصر األيويب
 ،2006حولية سنوية زلكمة تصدر عن مركز اخلطوط ،مكتبة اإلسكندرية ،ص .95
( )2سورة احلجر  :آية .46
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نىعة (-7أ) ه٣ل ٖخب الباب ألاوؾِ اإلاإصي ئلى الخاه٣اة

نىعة ( – 7ب) جٟغَ ٜه٣ل ٖخب الباب ألاوؾِ اإلاإصي ئلى الخاه٣اة
و٦ما يٓهغ في الهىعة ٞالى٣ل ماػا ٫بدالت ظيضٍ يم٢ ً٨غاءجه بؿهىلت عٚم مىٗ٢ه الظو يجٗله ٖغيه ل٨شحر مً ٖىامل
الخٗغيت ،وٞيه خضص اؾم ألامغ بالبىاء ،وَى ألاقغ ٝبؾماٖيل الشاوي بً الٗباؽ بً ٖلي بً صاوص.
وبهظا ٞالى٣ل يؼيل الٛمىى ٞيما يخٗل ٤بهىيت اإلايصخئ ،خيض ؤن َىا ٥ؤعبٗت مً ملى ٥وؾالَحن الضولت الغؾىليت ،ممً
جل٣بىا باألقغ ،ٝمما ؾبب اللبـ في َىيت اإلايصخئ ،وزانت بن ألاقغ ٝألاوٖ ٫مغ بً يىؾ ٠اإلال٣ب باإلآٟغ ،ؤبخجى مضعؾت
ًا
في ٖهض والضٍ ،وؤؾماَا ؤيًا باألقغٞيت ،وي٣ا ٫ؤهه بىاَا بإؾم والضجه(.)1
وٞيما يخٗل ٤بىىٕ زِ الى٣ل ٣ٞض ط٦غث الباخشت الاء ألانبخي في ٦خابها اإلاضعؾت ألاقغٞيت بن هىٕ زِ الى٣ل وسخ،
والصخيذ ؤن الى٣ل هٟظ بسِ الشلض ،وباليؿبت للباخشت ههى ناص ١في ٦خابها ( patronage and architecture in rasulid
٣ٞ )yemen,626- 858 A.H/1229- 1454 A.Dض ؤؾُ٣ذ ٧لمت وههغٍ مً ؤزغ الى٣ل .
 .6يَ ٘٣ظا الى٣ل ٖلى ٖخب مضزل اإلاىاعة الكغ٢يت هٟظ في مؿاخها جبل ٜؤبٗاصَا ( 80ؾم َى 30× ٫ؾم ٖغى) ٖلى ماصة
الدجغ بُغي٣ت الخٟغ الباعػ وبسِ الشلض ،ومًمىن ههه ٧الخالي  :الؿُغ ألاو :٫و٧ان ببخضاء الٗماعة بهظٍ اإلاضعؾت.
الؿُغ الشاوي :الؿٗيضة في زاوي عبي٘ ألازغة ؾىت زماهماثت
ًا
وال يؼا ٫الى٣ل بدالت ظيضة هىٖا ما ،مما ؾهل ٢غاءة مًمىهه(،نىعة  -8ؤ -ب).

( )1األكوع  :مرجع سابق ،ص .268
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نىعة ( – 8أ) ه٣ل ٖخب مضزل اإلاىاعة الكغُ٢ت

نىعة ( – 8ب) جٟغَ ٜه٣ل ٖخب باب اإلاىاعة الكغُ٢ت
. )ٌ800
والى٣ل يدمل صاللت جاعيسيت مهمت ،خيض خضص جإعيش البضء في الٗماعة في الشاوي مً عبي٘ آلازغة ؾىت (
 .7هٟظ َظا الى٣ل ٖلى ٖخب مضزل اإلاىاعة الٛغبيت ،ويكابه الى٣ل الؿاب ٤في هىٕ الخِ واإلااصة اإلاىٟظ ٖلحها وَغي٣ت
الخىٟيظ ،ويسخلٖ ٠ىه في اإلاًمىن ،خيض ظاء مًمىن ههه ٧الخالي  :الؿُغ الاو : ٫و٧ان [ )1(]...مىالها ؾيض ألامغاء نٟي
الضيً
الؿُغ الشاوي  :ظىَغ[الهيجي] ( )2الضويضاع مىلى خهً حٗؼ
ًا
وَىا ٥بٌٗ ال٩لماث لم ؤجم ً٨مً ٢غاءتها هٓغا لؿىء خالت الى٣لٚ ،حر ؤهه وبالٗىصة بلى اإلاهاصع الخاعيسيت ،ومجها ٦خاب
الخؼعجي الٗ٣ىص اللالايت جم٨ىذ مً ب٦ما ٫الؿُغ الشاوي مً الى٣ل اإلاخٗل ٤باالؾم ،ومٗغٞت مًمىن ما َمـ مىه ،وهي
٧لمت (الهيجي) ،ونٟي الضيً ظىَغ الهيجي َظا ٧ان والي خهً حٗؼ( .)3ويبضو ؤهه ؤؾىضث له مهمت ؤلاقـغاٖ ٝلى ٖمـاعة
اإلاضعؾت بد٨م مىهبه )،نىعة -9ؤ -ب (.

( )1مابُت احلاصرتُت غَت مقروء.
()2
مابُت احلاصرتُت أكملو الباحث.
( )3اخلزرجي  :العقود اللؤلؤية ،ج ،2/مصدر سابق ،ص .195
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نىعة ( – 9أ) ه٣ل ٖخب مضزل اإلاىاعة الٛغبُت

نىعة ( – 9ب) جٟغَ ٜه٣ل ٖخب مضزل اإلاىاعة الٛغبُت
 240ؾم َى× ٫
 .8هٟظا َظا الى٣ل ٖلى واظهت ٖخب اإلاضزل الجىىبي للمضعؾت ٖلى ماصة الدجغ  ،وفي مؿاخت جبل ٜؤبٗاصَا (
 20ؾم ٖغى) بُغي٣ت الخٟغ الباعػ وبسِ الشلض ،ومًمىن ههه ( ؤمغ بٗماعة َظٍ اإلاضعؾت اإلاباع٦ت الؿلُان ألاقغٝ
بؾماٖيل بً الٗباؽ)
والى٣ل بدالت ؾيئت يهٗب ٢غاءة ما هٟظ ٖليه ،ل ً٨بٗض مداولت الخٟغي ٜالكا٢ت جم مٗغٞت مًمىهه( ،نىعة -11ؤ -ب).

نىعة ( – 11أ) واحهت ٖخب اإلاضزل الجىىبي للمضعؾت

نىعة ( – 11ب) جٟغَ ٜه٣ل واحهت ٖخب اإلاضزل الجىىبي للمضعؾت
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 240ؾم َى 30× ٫ؾم ٖغى)
 .9يَ ٘٣ظا الى٣ل في باًَ ٖخب اإلاضزل الجىىبي للمضعؾت وهٟظ ٖلى مؿاخت جبل ٜؤبٗاصَا (
بىٟـ َغي٣ت وزِ الى٣ل ٖلى واظهت الٗخب ومًمىن ههه (بً ٖلى بً صاووصٚ ،غة نٟغ طل ٪بخإعيش بخضي وزماهماثت).
وهٟظ مًمىن َظا الى٣ل يمً زغَىقحن يٟهل بيجهما َب ٤هجمي ،ويبضو و٦إهه ج٨ملت لى٣ل واظهت الٗخب ،بضليل
مًمىن الجؼء ألايمـً مً الى٣ل (بً ٖلي صاوص) ،وَى الجض الشالض للؿلُان ألاقغ ٝبؾماٖيل ،خيض بن ه٣ل الىاظهت
ًا
يدمل ؤو ٫ؤؾم ألاقغ ٝواؾم ؤبيه الٗباؽ ،والى٣ل ياعر إلاغخلت مً مغاخل البىاء وهي الؿىت ألاولى وماػا ٫ألاقغ ٝخيا
يغػ( ،١نـىعة -12ؤ -ب).

نىعة ( – 12أ) باًَ ٖخب اإلاضزل الجىىبي للمضعؾت

نىعة ( – 12ب) جٟغَ ٜه٣ل باًَ ٖخب اإلاضزل الجىىبي للمضعؾت
ًا
.10باليؿبت للى٣ل ألازحر ٞإهه ي ٘٣صازل بيذ الهالة وجدضيضا في الىاظهت الجىىبيت الضازليت مىه وهٟظ بُغي٣ت الخٟغ الباعػ
وبسِ الشلض ولَ ً٨ظٍ اإلاغة ٖلى ماصة الجو( ،)1ومًمىن ههه (ؤمغ بةوكاء َظٍ اإلاضعؾت اإلاباع٦ت الؿٗيضة الؿلُاهيت
اإلال٨يت ألاقغٞيت ميكحها مىالها الؿلُان ألآٖم قاَيكاٍ مال ٪ع٢اب ألامم ألا٢مغ ؾيض ملى ٥الٗغب والعجم ؾلُان
ؤلاؾالم واإلاؿلمحن ؾيض اإلالى ٥والؿالَحن هاقغ ظىاح الٗضٖ ٫لى الٗاإلاحن ممهض الضهيا والضيً بؾماٖيل بً الٗباؽ بً ٖلي
بً صاووص بً يىؾ ٠بً ٖلي بً عؾى ٫ؤظغٍ هللا وبييه وطا ٥بخاعيش زامـ ٖكغ اإلادغم ؾىت زالر وزماهماثت) (.)2
ويٗض َظا الى٣ل ؤَى ٫الى٣ىف الخإؾيؿيت في اإلاضعؾت ،وَى الى٣ل الىخيض مً ه٣ىف اإلاضعؾت الخإؾيؿيت الظو هٟظ ٖلى
ماصة الجو ،وصازل بيذ الهالة ،ويم مً ألال٣اب ال٨شحر ،ومشله مشل الى٣كحن ع٢م ( 5و )8خضص َىيت اإلايصخئ ،باإلياٞت بلى
ط٦غ اؾم اإلاضعؾت ألاقغٞيت٦ ،ما ؤن الى٣ل ط٦غ ؾىت ؤلاهتهاء مً ٖماعة اإلاضعؾت ،وخضصٍ بخإعيش 15اإلادغم ؾىتَ803ـ،
(نىعة.)10

( )1اجلص يطلق عليو عدة تسميات (كالقص واجلبس) وأصلو لفظ فارسي معرب من كلمة كج ،وىو عبارة عن معدن طبيعي مكون من كربيتات الكاليسوم
ء ،احلداد :
ادلائية وكربيتات اجلَت ،يتك إحراقو عند درجة حرارة منخفضة حىت يفقد ثالثة أرباع ما ػلتويو من ماء ويتحول اىل مسحوق أبيض شره للما
عبداهلل ،مقدمة يف األثار اإلسالمية ،دار الشوكاين للطباعة والنشر ،ط ،2003 ،1ص .132
( )2األصبحي ،مرجع سابق ،ص .55
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نىعة ( )10ه٣ل الىاحهت الجىىبُت الضازلُت مً بِذ الهالة
وبهظا ٣ٞض جم اؾخٗغاى ظمي٘ الى٣ىف الخإؾيؿيت اإلاىظىصة في اإلاضعؾت ألاقغٞيت بمضيىت حٗؼ  ،والتي بلٖ ٜضصَا ؾخت
ه٣ىف ،هٟظ زمؿت مجها ٖلى ماصة الدجغ،وزاعط بيذ الهالة وفي اإلاىا ٘٢اإلاىضخت ٢غيً ٧ل ه٣ل في متن البدض .ؤما الى٣ل
الؿاصؽ ٣ٞض هٟظ صازل بيذ الهالة،في الغ ً٦الجىىبي الٛغبي مىه ،وهٟظ ٖلى ماصة الجو.
وباليؿبت للى٣ىف ألاعبٗت ألازغي في َظا البدضٞ،هي ه٣ىف ٢غآهيت هٟظث ٖلى مهاعي٘ بٌٗ ؤبىاب اإلاضعؾت التي جاصو بلى
ؤظؼاء مسخلٟت مجها،وليؿذ َظٍ ٧ل الى٣ىف ال٣غآهيت في اإلاضعؾتٞ ،بيذ الهالة يؼزغ بال٨شحر مً الىهىم ال٣غآهيت
اإلاى٣ىقت واإلاسُىَت اإلاىٟظة ٖلى ظضعان وٖ٣ىص و٢باب بيذ الهالة مً الضازل ،وبهما جم جىاوَ ٫ظٍ الى٣ىف ال٣غآهيت
الشالزت بد٨م مىٗ٢ها زاعط بيذ الهالة ،قإجها قإن الى٣ىف الخإؾيؿيت التي ج ٘٣في الخاعط.
 هخاةج البدث:
 ظمي٘ الى٣ىف الخإؾيؿيت ٢ض هٟظث ٖلى الدجغ ،وفي ؤما ً٦مخٟغ٢ت مً اإلاضعؾت زاعط بيذ الهالةٖ ،ضا ه٣ل واخضهٟظ ٖلى الجو صازل بيذ الهالة في الجهت الجىىبيت الٛغبيت مً اإلاضعؾت.
 ظمي٘ الى٣ىف الخإؾيؿيت ع٢م ع٢م 10- 9– 8– 7– 6– 5هٟظث بسِ الشلض. اؾخسضم الخِ ال٩ىفي اإلاىع ١مغة واخضة في الى٣ل ال٣غآوي اإلاىٟظ ٖلى مهغاعي الباب ألاوؾِ اإلااصو لبيذ الهالة.ًا
 ٚالبا ماػييذ ؤبىاب اإلايكأث الضيييت ٧اإلاؿاظض واإلاضاعؽ بى٣ىف ٦خابيت مًمىجها ههىم ٢غآهيت. َىا ٥ههىم وعصث في اإلاهاصع الخاعيسيت جخ ٤ٟم٘ مًمىن الى٣ىف ألازغيت ٞيما يخٗل ٤باألمغ بالبىاء وؾىت البىاء ،ومًَظٍ الىهىم ما ظاء في بٞخخاخيت الىزي٣ت الٛؿاهيت ًٖ جاعيش بىاء اإلاضعؾت ألاقغٞيت وآلامغ بالبىاء ،ؤوعص ههها ال٣اضخي
ألا٧ىٕ ظاء ٞحها (بىاَا الؿلُان اإلال ٪ألاقغ ٝبؾماٖيل بً اإلال ٪ألاًٞل الٗباسخي بً اإلال ٪اإلاجاَض ؾىت زماهماثت هجغيا ).
 اؾخمغ الٗمل في بىاء َظٍ اإلاضعؾت مضة زالر ؾىىاث٦،ما يٓهغ مً هو الى٣ل ع٢م 10اإلاىٟظ ٖلى الجو اإلاىظىص فيالىاظهت الجىىبيت الضازليت مً بيذ الهالة .
 هٟظث ظمي٘ َظٍ الى٣ىف بُغي٣ت الخٟغ الباعػ وٞحها يؼيض اعجٟإ الؼزاع ٝوؤلاق٩ا ٫اإلادٟىعة ٖلى ألاعييت بإ٦ثر مًهه ٠ؾىديمتر ويهل بلى خىالي  7ؾم ٖلى ؤن ج٩ىن ألاعيياث في الك٩ل ظميٗها مدؿاويت وبٗم ٤واخض ،ومٗغو ٝمضي
ٗٞاليت َظٍ الُغي٣ت في خ ٟٔالى٣ىف مً التزيي ٠والتزويغ وب٣ائها ؤَىٞ ٫ترة مم٨ىت في مىاظهت ٖىامل الخٗغيت الُبيٗيت
والبكغيت .
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 خغم الؿالَحن ٖلى جسليض ط٦غاَم وؤٖمالهم ،وطل ٪بى٣ل ؤؾمائهم ٖلى الدجغ. بن بزخياع جىٟيظ الى٣ىف الخإؾيؿيت ٖلى الدجغ ظاء هديجت إلاا لهظٍ اإلااصة مً نالبت و٢ضعة ٖلى م٣اومت ٖىامل الخل٠
والخٗغيت،وطل ٪ألجها ٖغيت إلاشل َظٍ الٗىامل لى٢ىٖها زاعط بيذ الهالة.
٢اةمت اإلاغاح٘:
 .1ابً الضيبٖ٘:بض الغخمً بً ٖلي،بٛيت اإلاؿخٟيض في جاعيش مضيىت ػبيض ،جد٣يٖ:٤بض هللا بً مدمض الخبصخي،مغ٦ؼ
الضعاؾاث والبدىر،نىٗاء 1979،م.
 .2البخىٖ:٫بضالٟخاح،زيىٍ الٓالم ٖهغ الامامت الؼيضيت في اليمً ( 284ـ َ1382ـ)،مغ٦ؼ وكىان الخمحرو للضعاؾاث
واليكغ1،2007ٍ،م.
 .3الخضاصٖ:بضهللا،جُىع الخِ ال٩ىفي في اليمً مىظ نضع ؤلاؾالم ختى جهايت الٗهغ ألايىبي (1229 – 622 /ٌ 626 – 1م)
مجلت ؤبجضياث،الٗضص ألاو،2006 ،٫حوليت ؾىىيت مد٨مت جهضع ًٖ مغ٦ؼ الخُىٍ ،م٨خبت ؤلاؾ٨ىضعيت.
 .4م٣ضمت في آلازاع ؤلاؾالميت ،صاع الكى٧اوي للُباٖت واليكغ1،2003ٍ،م.
 .5الخؼعجي  :ال٣ٟيه الٟايل الٗالم الٗالمت اليؿابت اإلاد ٤٣قمـ الضيً ؤبي الخؿً ٖلي بً الخؿً بً ؤبي ب٨غ بً
الخؿً ث َ812ـ 1409/م،
 .6الٗ٣ىص اللالايت في جاعيش الضولت الغؾىليت ،ط،2/جد٣ي:٤مدمض بً ٖلى ألا٧ىٕ،مغ٦ؼ الضعاؾاث والبدىر
اليمجي،نىٗاء2،1983ٍ،م.
 .7ألانبخي ،آالء ؤخمض مدمض،اإلاضعؾت ألاقغٞيت بخٗؼ ػمً الضولت الغؾىليت في اليمً(صعاؾت ازاعيت مٗماعيت) بنضاعاث
وػاعة الش٣اٞت والؿياخت ،نىٗاء؛ 2004م.
 .8ألا٧ىٕ ،بؾماٖيل بً ٖلي،اإلاضاعؽ ؤلاؾالميت في اليمً،ماؾؿت الغؾالت،بحروث ،م٨خبت الجيل الجضيض2،1986ٍ ،م.
 .9اإلاجاَض  :مدمض مدمض،مضيىت حٗؼ ٚهً هٓحر في صوخت الخاعيش الٗغبي1،1997ٍ ،م.
 .10اإلا٣دٟي:ببغاَيم ؤخمض،معجم البلضان وال٣باثل اليمىيت ،صاع ال٩لمت للُباٖت واليكغ والخىػي٘،ط،1نىٗاء.1985،
 .11خماص ،ؤؾامت ؤخمض،مٓاَغ الخًاعة ؤلاؾالميت في اليمً في الٗهغ ؤلاؾالمي ٖهغ صولتي بجي ؤيىب وبجي
عؾى،1ٍ،٫م٨خبت ؤلاؾ٨ىضعيت لل٨خاب2004 ،م.
 .12عػٖ،١انم مدمض ،معجم مهُلخاث الٗماعة والٟىىن ؤلاؾالميت ،م٨خبت مضبىلي1،2000ٍ،م.
 .13قيده،مهُٟى ٖبضهللا،مضزل بلى الٗماعة والٟىىن في الجمهىعيت اليمىيت،و٧الت ؾ٨غيً،ال٣اَغة1،1987ٍ ،م.
 .14مدمضٖ:بض الهبىع،الخغوٞيت ٦دغ٦ت حك٨يليت خضيشت مً زالٞ ٫ىىن الجغاٞي ٪الٗغبي اإلاٗانغ ،ظامٗت
خلىان٧،ليت الٟىىن الجميلت٢ ،ؿم الجغاٞي ،٪عؾالت ص٦خىعاٍ1998،م.
 .15مٗحنٖ ،بضاإلال ٪ؾٗيض،جإزحر ٞترة بجي عؽوٖ ٫لى الٗماعة ؤلاؾالميت اليمىيت،صعاؾت خالت اإلاسجض واإلاضعؾت٧،ليت
الهىضؾت،ظامٗت ال٣اَغة،مهغ،عؾالت ص٦خىعاٍ2010،م.
- Selma AL-radi, Qudad, The traditional Yemeni plaster, Yemen, 1994.
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حىاهب مً الؿُاؾت الخٗلُمُت الاؾخٗماعٍت في الجؼاةغ 1962 -1830
ص.ؾُٟان لىنُ/٠حامٗت مدمض إلاين صباٚين،ؾُُ2 ٠

ملخو:
يٗالج اإلا٣ا ٫بالضعاؾت و الخدليل الؿياؾت الخٗليميت التي ؾُغتها الؿلُاث الاؾخٗماعيت في الجؼاثغ،خيض
ٖملذ بصاعة الاخخالٖ ٫لى مداعبت الخٗليم الٗغبي ؤلاؾالمي في الجؼاثغ ،وبظل ٪اهدكغ الجهل وٖم في الؿىاص
ألآٖم مً الكٗب ،يمً مكغوٕ اؾخٗماعو حهض ٝبلى ج٩ىيً ٞئاث اظخماٖيت ظؼاثغيت في مسُِ الٟغوؿت
وجد٣ي ٤ؤلاصماط ،وعٚم ؾٗحها بلى بوكاء مضاعؽ في بٌٗ اإلاضن وفي بٌٗ اإلاىاَ ،٤ل ً٨اإلاؿخىَىحن ألاوعوبيحن
خاعبىا ؾياؾت حٗليم الجؼاثغيحن ،وما بن مغ ٢غن ٖلى الاخخال ٫ختى اجطر الجهل مً زال ٫ألاع٢ام وؤلاخهاثياث
التي جىضر طل ،٪وجىاظضَم اإلادضوص في اإلاضاعؽ والجامٗت م٣اعبت باإلاؿخىَىحن ،وعٚم مُالبت الىسبت اإلاشٟ٣ت
الجؼاثغيت بالخٗليم في بغامجها بال ؤن الخماَل وؾً ٢ىاهحن حٗؿٟيت في خ ٤ب٢امت حٗليم ؤَلي.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت -:الخٗليم في الجؼاثغ – الاؾخٗماع الٟغوسخي  -الخٗليم الٗغبي ؤلاؾالمي.
حٗضصث ال٨خاباث الخاعيسيت 1التي
اإلااعزحن والغخالت واإلاؿدكغ٢حن،و٢ض
الاهدكاع الىاؾ٘ للمضاعؽ في ال٣غي
واٖتراٞهم بظل.٪

صلذ ٖلى اػصَاع الخٗليم في الجؼاثغ ٢بل الاخخال ٫الٟغوسخي مً ٦خاباث
ؤظمٗذ ؤن مٗٓم الجؼاثغيحن يٗغٞىن ال٣غاءة وال٨خاب ،وَظا بًٟل
والخىايغ جٟى ١وؿبخه ما ٧اهذ ويٗيخه في ٞغوؿا ،وَظا بكهاصتهم

وبٗض الاخخال ٫الٟغوسخي ؾىت 1830ؤصع٦ذ بصاعجه مضي ؤَميت الخٗليم ،وصوعٍ في خياة اإلاجخم٘ الجؼاثغو
ز٣اٞيا و اظخماٖياٞ ،غبُخه بالؿياؾت ولم جٟهل بيجهما ،بل ٖملذ ٖلى بيجاص همِ حٗليمي مٗحن زام
بالجؼاثغيحنٞ ،دؿب مىٓغو الاؾخٗماع ؤن حٗليم ألاَالي يضزل في بَاع الغؾالت الخًاعيت التي حٗٞ ٠٨غوؿا
ٖلى وكغَا  ،2ول٢ ً٨بل طل ٪خؿبهم البضء في مداعبت الش٣اٞت الىَىيت ٦مغخلت ؤولى ووكغ الخٗليم الٟغوسخي
بٗضَا ٦سُىة لخد٣ي ٤طل ،٪ومىه قغٕ في مغا٢بت ماؾؿاث الخٗليم مً مضاعؽ ومؿاظض وػوايا،ومداولت
جىظحهها لخضمت ؤٚغاى اإلاؿخٗمغ.3

1نذكر على سبيل ادلثال ما كتبو " " Marcel Emeritو "  " Daumasو "  " Turinو القنصل األمريكي وليام شالر وغَتىك.
 2عمار ىالل :أْتاث ودراسات يف تاريخ اجلزائر ادلعاصر ،1962-1830 ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،1995 ،ص .104
3

Yvonne Turin : Affrontements culturel dans l’Algérie coloniale « écoles, médecines, religion 1830-1900 »,
E.N.AL, 2 émé édition, Alger : 1938.p.72.
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وهديجت طل ٪ؤلخ٣ذ ؤيغاع بليٛت بالخٗليم اإلاىعور ًٖ الٗهض الٗشماوي ،وو ٘٢ايُغاب في نٟىٝ
ألاصباء واإلا٨ٟغيً وال٣ٟهاء الظيً جسلى ًٖ وْاثٟهم وحكدذ قمل الخالميظ  ،1وؤٚل٣ذ ال٨شحر مً اإلاضاعؽ
واإلاٗاَض وؤَمل الخٗليم الٗغبي ؤلاؾالمي،وٖخر ًٖ طل ٪الض٦خىع بىنٟها ٝب٣ىله …":2خضزذ بٗثرة في الترار
وجدُيم اإلاضاعؽ ٞ ...هاظغ الٗلماء،واعجب٨ذ الٗلىم وهًب مٗيجها واهدِ مؿخىي الخٗليم مً الىاخيت الٗغبيت
اهدُاَا ٦بحرا ،وؤزظث اإلا٩اجب ال٣غآهيت جخىاعي جضعيجيا ختى ؤوق٨ذ ٖلى الؼوا."٫
وَ٨ظا بضؤث جخٖ ٪٨ٟغي الش٣اٞت الٗغبيت ؤلاؾالميت في الجؼاثغ٢،ض اٖتر ٝالىاثب الٟغوسخي  Tang Villeفي
طل ٪ب٣ىله ":3زغبىا اإلاضاعؽ وقخدىا قمل الؼوايا،ل٣ض اهُٟإث في الجؼاثغ مكاٖل الٗلم وؤَملىا الٗلماء
وال٣ٟهاء اإلاؿلمحنٞ،هاعوا ٢ىما بىعا".
ل٣ض َضمذ بٌٗ اإلاضاعؽ وخىلذ ألٚغاى مخٗضصة ي٣ى ٫الضو ١صوما ":4 ٫جغ٦ؼها في الجؼاثغ،
واؾخدىطها ٖلى بٌٗ اإلاٗاَض وخىلىاَا بلى ص٧ا٦حن وز٨ىاث ،ؤو مغابِ الخيل ،واؾخدىطها ٖلى ألاو٢ا،" ٝ
ٞإَملذ الضعاؾاث الضيييت ،في ْغ ٝجمحز بدىا٢و ٖضص الُلبت والغظا ٫ألاٟ٦اء الظيً يخىلىن قاون الخٗليم،
ومً هاخيت ؤزغي قغٖذ الخ٩ىمت الٗامت في حٗليم بٌٗ الجؼاثغيحنَ ،اصٞت بلى جسغيج ؤلاَاعاث ؤلاصاعيت
واإلاىْٟحن الظيً جدخاظهم في حٗاملها م٘ الؿ٩ان ،وال٣يام بكاون اإلاؿخٗمغة ،و٢ض جم خهغٍ في ٞئت يئيلت مً
الكٗب ،وَم ؤبىاء ال٣ياص والباقاٚاواث وؤلاُ٢اٖيحن،وألاؾغ اإلاخىٟظة في اإلاجخم٘ .5
و٢ض ْلذ مهلخت الخٗليم الٗام في الجؼاثغ مغجبُت بىػاعة الخغبيت بلى ؾىت ،1848خيض ؤنضعث
خ٩ىمت ٞغوؿا مغؾىم عبِ الُ٣إ بىػاعة الخٗليم الٗام وؤخضزذ ؤ٧اصيميت الجؼاثغ  ،6وؤوكئذ ٖضة مضاعؽ ؾىت
 1850و ٤ٞمغؾىم  14ظىيليت ،الظو هو ٖلى بخضار مضاعؽ ابخضاثيت مىػٖت في الجؼاثغ و٢ؿىُيىت وٖىابت
والبليضة ،وبمىظب مغؾىم آزغ ناصع في  30ؾبخمخر مً هٟـ الؿىت ؤوكإث زالر مضاعؽ بؾالميت ٖليا ،في
٢ؿىُيىت واإلاضيت وجلمؿان تهض ٝبلى ج٩ىيً مىْٟحن في الىْاث ٠ؤلاصاعيت والً٣اثيت والضيييت.7
الخ٣ي٣ت ؤن الٟغوؿيحن ٖغ٢لىا جُىع الخٗليم في اإلاضاعؽ ٣ٞض وعص في ج٣غيغ ؤخض ال٣اصة الٗؿ٨غيحن ي٣ى٫
ٞيه ٞ ":8لىٗغ٢ل ٢ضع ؤلام٩ان جُىع اإلاضاعؽ الٗغبيت والؼوايا ،وب٩لمت واخضة يجب ؤن وٗمل ٖلى بخباٍ ألاَالي
ز٣اٞيا وماصيا "،وؿخُي٘ ؤن هٟؿغ َظا باػصواظيت اإلاىا ٠٢الٟغوؿيت مىظ بضايت الاخخال ،٫وؤن حٗلم ألاَالي ْل

 1أنور اجلندي :الفكر والثقافة ادلعاصرة يف مشال إفريقيا ،الدار القومية للطباعة والنشر ،القاىرة ،1965 ،ص.133.
 2عبد الكرمي بوصفصاف :مجعية العلماء ادلسلمُت ودورىا يف تطور احلركة الوطنية اجلزائرية  ،1945-1931ط ،1دار البعث ،قسنطينة ،1981 ،ص41 ،
.
 3فرحات عباس :ليل االستعمار حلرب اجلزائر وثورهتا ،تعريب أبو بكر رحال ،مطبعة فضالة ،الرباط:دون تاريخ ،ص.ص.105- 104 .
Turin Yvonne : Op-Ci .p .119

 5عمار ىالل :ادلرجع السابق ،ص. 118.
 6أبو القاسك سعد اهلل :تاريخ اجلزائر الثقايف،ج ،3ط ،1دار الغرب اإلسالمي ،بَتوت،1998 :ص . 282.
 7عبد احلميد زوزو :نصوص ووثائق يف تاريخ اجلزائر ادلعاصر  ،1900-1830ادلؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،1984 ،ص .21.
 8عمار ىالل :ادلرجع السابق ،ص. 110.
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يخإعجر بحن ٨ٞغجحن مخٗاعيخحن ق٨ال ومخ٣ٟخحن مًمىها جُالب ألاولى بدغمان الجؼاثغيحن مً ٧ل حٗليم ٧ان
بالٗغبيت ؤو الٟغوؿيت ،وؤزغي جضٖى بلى حٗليمهم ؾٗيا بلى ٞغوؿتهم وبصماظهم في ٞغوؿا.
ل٣ض زاع الجضا ٫في ٞترة ونى ٫اإلاضهيحن بلى الخ٨م في ٞترة الؿبٗيىاث مً ال٣غن ،19وَٟى اإلاىيىٕ في ؾاخت
ألاخضار بك٩ل لم حٗغٞه الجؼاثغ مً ٢بل ،زانت في ًٚىن اإلاىا٢كاث الخرإلااهيت التي ؤم٨ىذ ظىٞ ٫حرو Ferry
 julesمً بعؾا ٫لجىت م٩ىهت مً مٟدكحن وزخراء َم ؤًٖاء في مجلـ الكيىر بلى الجؼاثغ،وَظٍ الؼياعة ؤزمغث
بةنضاع مغؾىم ٞ 13يٟغو 1883الظو هو ٖلى بلؼاميت الخٗليم ومجاهيخه لؤلَالي وألاوعبيحن ٖلى خض الؿىاء،
و٢ض ؤيض الجمهىعيىن َظا ؤلاظغاء الظو خؿبهم ؤخؿً وؾيلت للىنى ٫بلى ؤلاصماط الاظخماعي والؿياسخيًٖ،
َغ ١جىخيض الخرامج اإلاضعؾيت وظٗلها جدىاؾب م٘ َبيٗت ألاَضا ٝالؿياؾيت وٚاياتها ،2و٢ض ٖخر "الضو ١صوع
ٞيٛى " ب٣ىله  ":3ؤهه ؾحري اإلاضعؾت الٟغوؿيت حؿاَم في صمج الجماٖاث التي حٗيل في الجؼاثغ مً ٞغوؿيحن
وظؼاثغيحن وايُاليحن وحهىص ".
والخ ٤ؤن َظا اإلاغؾىم ب٣ي خخرا ٖلى وع ،١ألن ؤلالؼاميت لم جٟغى ٖلى ألاَالي ٞال اإلاجالـ الٗامت وال
البلضياث ٢امذ بمجهىص مٗحن ليكغ الخٗليم بك٩ل عؾمي  ،وْل حؿيحرٍ بيض الخا٦م الٗام ومً ازخهانه
الٗام وجمخٗه بؿلُاث واؾٗت في َظا اإلاجا، ٫ومىه يخجلى لىا ؾياؾت الخجهيل التي اجبٗتها الؿلُاث الٟغوؿيت
في خ ٤الجؼاثغيحن ٞ ،ليـ زمت مكغوٕ مضعسخي مخالخم زام بهم  ،و٢ض حٗضصث الٗىامل التي ؤونلذ الخٗليم بلى
َظا الاهدُاٍ ٞ ،مجهم مً ييؿب طل ٪الجهل الظو زيم ٖلى الجؼاثغيحن ،زال ٫ال٣غهحن19و 20بلى ٖؼوٝ
الجؼاثغيحن ًٖ الخٗليم و ع ٌٞألاولياء بعؾا ٫ؤبىائهم بلى اإلاضاعؽ زىٞا ٖلى صيجهم وحٗهبا مجهم يض
الٟغوؿيحن.4
الخ ٤ؤن الخد ٟٔالظو ؤبضاٍ الجؼاثغيىن ٧ان هابٗا مً مُٗياث اظخماٖيت وجاعيسيت خى ٫الخٗليم
الظو ؤعاص الاؾخٗماع بشه،ألن ما َلبىٍ َيلت ؾبٗحن ؾىت مً الاخخالَ ٫ى حٗليم يخماشخى م٘ لٛتهم وج٣اليضَم
ويد ٟٔشخهيتهم " ،في خحن ؤن ما ٧ان في" اإلاضاعؽ الٟغوؿيت لم ي ً٨وَىيا وال ٢ىميا وال صيييا بؾالميا" . 5
وَىا ٥وَغ ٝؤزغ يغظ٘ طل ٪بلى ج٣هحر مً الخ٩ىمت الٟغوؿيت وبصاعتها في الجؼاثغ٧ ،ىجها حٗمضث بَما٫
حٗليم الجؼاثغيحن ،وُٗ٢هم ًٖ مايحهم وصعاؾت لٛتهم وصيجهم ،وطَب اججاٍ آزغ يخرع ٖضم حٗلم الجؼاثغيحن بلى
٧ىجهم مً 'ظيـ صويء ومىدِ '،ال يخُىع ٖلميا ومٗغٞيا مهما بلٛذ ظهىص ٞغوؿا ،ويؿدىض آزغ بلى جضَىع

 )1893-1832 ( Jules Ferry 1ادلعروف بأفكاره التوسعية،وىو مؤسس ادلدرسة الفرنسية العلمانية شغل منصب وزير للًتبية والتعليك سنة
 ،1879وناد بتعميك ادلدرسة يف اجلزائر.
 2طاىر زرىوين:التعليك يف اجلزائر قبل وبعد االستقالل،موفك ،اجلزائر ،1993 :ص. 16.
Fanny Colonna : Les Instituteurs algériens (1883 -1939) .O.p.u. Alger. 1975 .p39.
Charle Robert Agèron : Les Algériens Musulmans et la France (1871-1919). Tom 1.1er édition .Paris .p.322.
5

عبد الكرمي بو صفصاف :ادلرجع

السابق،ص . 42

39

3

4

الٗضص  : 24أ٦خىبغ– 2016

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

اإلاؿخىي الا٢خهاصو والاظخماعي لؤلَالي وبالخالي ؤن مٗٓم الٗاثالث ٖاظؼة ًٖ جىٞحر اإلاهاعي ٠الالػمت ألبىائها،
وؤن ٞغوؿا لم ججهض هٟؿها في جىٞحر ألامىا ٫لخُٛيت ألاٖضاص اإلاتزايضة مً الخالميظ.1
الخ ٤ؤن الغؤو ألازحر َى ؤ٦ثر مىيىٖيت ،زانت بطا ٖلمىا خالت ألاَالي اإلاؼعيتٞ ،الؿبب الخ٣ي٣ي لغٌٞ
الٟغوؿيحن حٗليمهم َى ؤجهم يٗخخرون الخٗليم وؾيلت للتر٢يت الاظخماٖيت ،الؾيما ؤهه يدمل ٢يما ز٣اٞيت و٨ٞغيت
جيكغ الىعي،وتهضص ؤمً الٟغوؿيحن٣ٞ ،ض وعص ًٖ ؤخضَم ٢ىله  " 2:حٗليم ألاَالي ؾياصو بهم بلى ؤن يهغزىا
نغزت ظماٖيت هي الجؼاثغ ٖغبيت "،وٖليه حك٩لذ مٗاعيت ؤوعبيت مً اإلاؿخىَىحن مىظ بوكاء اإلاضاعؽ ألاولى
لدكخض ؤ٦ثر في الٗهض الجمهىعو الشالض بؿبب مىا ٠٢الجمهىعيحن ،ويؼيض مً ٖضائها اهضالٕ الشىعاث الكٗبيت
التي اؾخمغث بلى ؾىتٞ ، 31916خسى ٝال٩ىلىن مً اعج٣اء الجؼاثغو بلى مؿخىي اإلاىاًَ الٟغوسخي ٞيهبذ
مىاٞؿا في الىٟىط والؿلُت ٞدؿبهم " الٗضو اإلاخٗلم واإلاش ٠٣ؤزُغ مً الٗضو الجاَل ،والٟالح ألامي يىدجي
ؤمام ٢بٗت يابِ ٞغوسخي".4
مً َىا ٧اهذ مىا ٠٢ال٩ىلىن زابخت حٗاعى ؾياؾت الخٗليم في ٧ل ؤق٩الها واجبٗىا ؾبال ٖضة في
طلٞ،٪ممشلحهم في الخرإلاان عًٞىا جسهيو ال٣غوى لخٗليم ألاَالي واٖخخروا ؤن ما يبظ ٫مً ٖمل َى
بؾغا،ٝو٢ض ؤ٦ض َظا ؤخض مؿحرو اإلاحزاهيت وَى قىصو  Chaudeyب٣ىله  " 5:الجؼاثغو بُبٗه عا ٌٞل٩ل
ج٣ضم،وبالخالي ال يؿخد ٤حٗليمىا ،وبطا جابٗذ ٞغوؿا ظهىصَا في حٗليم ألاَالي ؾخ٩ىن ال٩اعزت ".
الخ ٤ؤن اإلاؿخىَىحن ٧اهىا يبدشىن ًٖ همِ مٗحن مً الخٗليم و ٤ٞؾياؾتهم يلي ٤بمؿخىي ألاَالي
وم٣امهم،وَى ؤن ي٩ىن طو نبٛت مهىيت حهض ٝبلى ج٩ىيً مىْٟحن وٖاملحن في اإلاهالر الٟغوؿيت مشل اإلاهاو٘
والؼعاٖت ،ويدهلىن زاللها ٖلى قهاصة الضعاؾت ألاَليتٞ ،الٛغى ليـ جش٣يٟهم ،بهما ظٗلهم مخٗلمحن بلى خض
مٗحن ؤ٢صخى ما يهل اإلاخٟىٞ ١حهم عجبت مٗلم في مضعؾت ابخضاثيت ي٩ىن ٞحها مٗاوها ؤو ممغها ال ؤ٦ثر .6
َ٨ظا وؿخُي٘ ال٣ى ٫ؤن مكغوٕ اإلاضعؾت ؤلالؼاميت٢،ض جم التراظ٘ ٖجها بٗغ٢لت ال٩ىلىن الظيً وٟ٢ىا
في وظهها ٓٞل الجؼاثغيىن ختى ؤواثل ال٣غن 20م بٗيضيً ًٖ اإلاضاعؽ وما ؤهجؼ مً مضاعؽ ٧ان في بَاع ؾياؾت
طع الغماص في الٗيىن ،خيض اجب٘ في بوكائها اإلاؿخىي الاظخماعي لؤلَالي٣ٞ ،ض ؤبٗض ٖجها ؤبىاء ال٣ٟغاء ،وخهغث
ظٛغاٞيا في بلضياث مدضوصة ٞمً ؤنل 73بلضيت ،وظض في 35مجها في ٧اٞت الُ٣غ الجؼاثغو وجغ٦ؼث مٗٓمها في
مىُ٣ت ال٣باثل بٛغى بصماظها.7

 1جوان غليسيب :اجلزائر الثائرة ،تعريب خَتي محاد ،ط، 1دار الطليعة،بَتوت ،1961:ص .49.
ص. 111، 110

 2عمار ىالل :ادلرجع السابق ،ص
3
عمار ىالل :ادلرجع السابق،ص.114
4
الطاىر زرىوين :ادلرجع السابق،ص.20

Ch.R .Agèron: op-cit p.468.
ص.436

 6أبو القاسك سعد اهلل :ادلرجع السابق،
 7مصطفى زايد :التنمية االجتماعية ونظام التعليك الرمسي يف اجلزائر ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،دون تاريخ ،ص.132
40

5

الٗضص  : 24أ٦خىبغ– 2016

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

ل٣ض ؾاص الاٖخ٣اص ٖىض اإلاؿاولحن الٟغوؿيحن زالَ ٫ظٍ الٟترة ؤن اإلاضعؾت ؤخؿً وؾيلت لخد٣ي ٤ؾياؾت
ؤلاصماط والٟغوؿت ،وَظا ما يٗجي الً٣اء ٖلى ز٣اٞت ولٛت الجؼاثغيحن،ومدى م٣ىماث شخهيتهم ،وَ٨ظا يخم
٦ؿب ظيل ظضيض ًٖ َغي ٤اإلاضعؾت وبها يخم٨ىىن مً بخ٩ام الؿيُغة ٖلى الىي٘ ،ويتر٦ؼ هٟىطَم وخ٨مهم
في البالص ،ويخ٣بل ألاَالي الىي٘ الجضيض و٢ض وعص في ؤخض الخ٣اعيغ ؤن "بىاء مضعؾت ؤًٞل مً ٞيل٣حن إل٢غاع
ألامً".
وما يا٦ض صخت طلَ ٪ى اإلاحزاهيت الًئيلت اإلاسههت لخٗليم ألاَالي بط لم جخجاوػ عب٘ ما َى مسهو لخٗليم
ألاوعبيحن ،ؤو عب٘ الاٖخماصاث اإلااليت اإلاضعظت لؿل ٪ألامً وال٣م٘ ؾىتٞ ،1 1938خٗليمهم ؾ ِ٣في اليؿيان ولم
تهخم به ال البلضياث وال الخ٩ىمت الٗامت واهجغ ًٖ طل ٪جغصو اإلاؿخىي الش٣افي والخٗليمي ،ونٟه جىٞي ٤اإلاضوي
ب٣ىله  ":2يؿحر ؾحرة ألاٖغط الهغمٞ ،خجض البىاصو وال٣غي واإلاضن الٗامغة بأال ٝألاَٟا ،٫يظَبىن ٧ل ٚغة ؤ٦خىبغ
بلى اإلاضاعؽ ٞال يجضون بها م٣اٖض لهمٞ ،يٗىصون ؤصعاظهم و٢ض امخؤلث هٟىؾهم يإؾا وؤلم ،و٢ض مىٗىا مً
الالخدا ١باإلاضاعؽ ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة م٘ ألاوعبيحنٞ ،مً زال ٫م٣اعهت بؿيُت بحن ما يُٗى ألبىاء اإلاٗمغيً
والجؼاثغيحنٞ ،ةن الىديجت ال مدا ٫جىضر الهىة ال٨بحرة بيجهماٞ ،األو ٫جُبٖ ٤ليه الخرامج الؿغيت اإلاٟٗى ٫في
الىًَ ألام ،وبىاؾُت مٗلمحن ؤٟ٦اء ؤما الشاوي ٞخٗليمه َى ل ٟٔبال مٗجى وظؿض بال عوح ،والجضو ٫ألاحي يىضر
وؿبت الخٟاوث بيجهما .3
الجيــ

في ؾً الضعاؾت

اإلاخمضعؾىن

اليؿبت

ألاوعبيىن

93531

78530

%84

الجؼاثغيىن

633190

24565

%3.8

يٓهغ ظليا الٟغ ١ال٨بحر والكاؾ٘ بحن حٗليم ألاوعبيحن الىاؾ٘ الاهدكاع والظو يُبٖ ٤ليه ؤلاظباعيتٞ ،ال ج٩اص
جسلى ٢غيت ؤو مغ٦ؼ نٛحر مً مغا٦ؼ الاؾخٗماع بال و٧اهذ ٞيه مضعؾت ،وج٩اص جىٗضم ألاميت في نٟىٞهم ،وٖلى
ه٣يٌ طلٞ ٪ةن الؿىاص ألآٖم مً الجؼاثغيحن الظيً َم في ؾً الخمضعؽ " ٧اهىا يدؿٗ٨ىن ويمتهىىن مهىا
خ٣حرة ،وَم بهظٍ ألاٖما ٫الىييٗت ٧لها ال يجضون ؤما ً٦في اإلاضعؾت الٟغوؿيت ". 4
وبلٛت ألاع٢ام ٞةهه ٖكيت الاخخٟا ٫بالظ٦غي اإلائىيت لالخخال ٫بلٛذ وؿبت الخالميظ الجؼاثغيحن في اإلاضاعؽ
الابخضاثيت  % 6ؤما الخٗليم الشاهىو ٞلم يخجاوػ ٖضصَم 776جلميظا ،ويدىا٢و َظا الغ٢م بدضة في الخٗليم

 1أمحد مهساس " :التعليك والثقافة يف اجلزائر خالل احلقبة االستعمارية " ،رللة الثقافة،ع ،85وزارة الثقافة ،اجلزائر ،1985،ص.65.
 2أمحد توفيق ادلدين :كتاب اجلزائر ،دار ادلعارف ،القاىرة .1963 ،ص ص.274، 273.
 3عبد القادر حلوش :سياسة فرنسا التعليمية يف اجلزائر ،ط 1دار األمة للطباعة والنشر ،اجلزائر  ،1999ص. 142.
 4اجلمعي مخري :حركة الشبان اجلزائريُت والتونسيُت (  ) 1930-1900دراسة تارؼلية وسياسية مقارنة ،أطرحة مقدمة لنيل شهادة
الدكتوراه يف التاريخ احلديث وادلعاصر،حتف إشراف الدكتور عبد الكرمي بو صفصاف،جامعة قسنطينة. 2003 - 2002 ،ص.185.
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الٗاليٞ ،جامٗت الجؼاثغ التي جإؾؿذ ؾىت1909م ْلذ ٞغوؿيت الغوح واإلادخىي والهضٞ ،ٝمً ؤنل1813
َالب لم ي ً٨بها ؾىيَ 77الب.
الخ ٤ؤن ؾياؾت ٞغوؿا اإلاخهلبت بػاء حٗليم ألاَالي لم جٖ ٠٣ىض َظا الخض بل امخضث ؤؾاليبها
الغصٖيت بلى ظٗلهم ظاَلحن ل٩ل مىاب٘ الٗلم وعواٞضٍ ،الؾيما الٗغبيت ؤلاؾالميت ،ومً طل ٪ؤجها خاعبذ الخٗليم
الٗغبي الخغ الظو بضؤ يكهض جهًت وخيىيت بٗض الخغب ال٩ىهيت ألاولى الظو جٟ٨لذ به ظمٗيت الٗلماء في
مضاعؾها وهىاصحهاٞ ،لم حٟٛل ًٖ طل ٪وعاخذ جًاي ٤الٗلماء وعظا ٫الخٗليم وطل ٪بذجج مسخلٟت وفي طل٪
ي٣ى ٫ؤلامام البكحر ؤلابغاَيمي ٧"1:لما ػاصث ألامت ب٢باال ٖلى حٗلم لٛتها وصيجها ،ػاصث الخ٩ىمت في ال٣يض جًيي٣ا
ختى لى ؤجها هٟظث جل ٪ال٣غاعاث بدظاٞحرَا إلاا ب٣ي في الجؼاثغ مً ي٨خب خغ ٝهجاء ٖغبي".
ل٣ض اجسظث م٘ مُل٘ ال٣غن  20بظغاءاث جمى٘ ٞخذ مضعؾت لخٗليم ال٣غآن بال بترزيو ،وؤنضعث
ٖ٣ىباث ناعمت إلاً يسال ٠طل،٪جتراوح بحن الخبـ والٛغامت ؤو مٗا٣ٞ ،ض ونل ٖضص اإلاٗلمحن الظيً خى٦مىا
.21948
بلى 27مٗلم ؾىت
وَ٨ظا ْل الخٗليم يتراوح م٩اهه ختى ؾىت1944م  -في ًٚىن الخغب الٗاإلايت الشاهيت  -خحن ؾعى صيٛى٫
 Degaulبلى بيجاص حٗايل ؾلمي جدذ الخ٨م الٟغوسخيٞ ،إنضع ٢غاع 07ماعؽ ،1944الظو هو ٖلى ؤهه ل٩ل
ظؼاثغو بل ٜؾً الخمضعؽ الخ ٤في الخٗليم٩ٞ ،اهذ وعاءٍ يٛىٍ ٞهض ٝبلى اؾخمالت ألاَالي و٦ؿب وصَم،
والاؾخجابت بلى مُالب الخغ٦ت الىَىيت ،و٢ض جًمً ال٣غاع مكغوٕ بوكاء ٖكغيً ؤل٢ ٠ؿم مضعسخي حؿخىٖب
مليىن جلميظ ٖلى مضي  20ؾىت ؤو ؾىت ،1965وَى خ ٤يمىذ ل٩ل ظؼاثغو بل ٜؾً الخمضعؽ ،3واٖخخرٍ صيٛى٫
بغهامجا َمىخا يلبي خاظياث ألاَالي الخٗليميت ،ل ً٨الخ٨م ٖلى َظا َى مٗغٞت ما جد ٤٣ميضاهيا٣ٞ ،ض جبضو
ألاع٢ام مٛغيت،ومىه َل مً الؿهل جُبي ٤ما هو ٖليه َظا اإلاكغوٕ ؟ وبلى ؤو مضي ؾاَم في ع ٘ٞوؿب
الجؼاثغيحن في اإلاضاعؽ الٟغوؿيت ؟.
الىا ٘٢ؤن % 09مً الجؼاثغيحن الظ٧ىع يٗغٞىن ال٨خابت وال٣غاءة ومابحن  % 2-1مً ؤلاهار ؾىت ،1954وَظا صليل
٧اٖ ٝلى الجىاهب الخٟيت مً ؾياؾت ٞغوؿا الخجهيليت و٢ض اٖتر ٝبظل ٪وٞض ٞغوسخي م٩ىن مً ٖضة شخهياث
ؤزىاء ػياعجه للجؼاثغ ٣ٞض نغح عثيؿه ب٣ىله  <<:4ؤهه وػمالثه عئوا بإٖيجهم ؤن مليىوي مً ؤبىاء الجؼاثغ ال يجضون
ؤو مٗ٣ض صعاسخي ،وطل ٪بٗض ؤن بؿِ الاخخال ٫يضٍ ٖلحها وَم ال يكاع٧ىن في الخٗليم بال بيؿبت  ... % 10وعؤيىا
ألابىاب مىنضة ٞىظه َاالء ".
وَظٍ الؿىت التي جمشل جاعيش اهضالٕ الشىعة الخدغيغيت التي ؤوعصها ٞحها بخهاءاث ووؿب الؿاب٣ت٧ ،ي هضع ٥ؤخض
ؤَم ٖىامل جٟجحرَا وَى الجهل اإلاٟغوى واإلاخٟصخي بحن ؤوؾاٍ الكٗبٞ ،جامٗت الجؼاثغ ال يىظض ٞحها ؾىي
 1زلمد البشَت اإلبراىيمي :آثار اإلمام البشَت اإلبراىيمي،مجع وتقدمي أمحد طالب اإلبراىيمي،ج  ،3ط، 1دار الغرب اإلسالمي،
بَتوت ،1997 ،ص .218
 2رابح تركي :التعليك القومي والشخصية الوطنية،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر،1975:ص .174
 3عمار ىالل :ادلرجع السابق،ص. 129
 4رابح تركي :ادلرجع السابق ،ص.145.
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َ 589البا ؤو بمٗض ٫ظؼاثغو واخض ل٩ل 227ؤوعبي ،ؤما في الخٗليم الابخضاجي ٞةهىا هجض مخمضعؽ واخض مً 10
ؤَٟا ٫زاعط اإلاضعؾت ،وفي اإلاىاَ ٤الغيٟيت وال٣غويتَٟ ،ل واخض مخمضعؽ مً  50بلى َٟ 70ل ها ٫خٓه مً
اإلاضعؾت.
ويٗخخر مدمض خغبي ؤن َظٍ ألاع٢ام في ٢لتها ؤزغث ؾلبا ٖلى ج٩ىيً هسبت مخٗلمتٞ ،إظغي م٣اعهت بحن
الجؼاثغ وجىوـ التي ج٣ل في ٖضص ؾ٩اجها ًٖ الجؼاثغ بشالر مغاث ٞاجطر الاؾخالب الش٣افي الظو ونلذ بليه
1
الجؼاثغ مً زال ٫ما يىضخه الجضو ٫آلاحي:
ؤلاَاعاث

ألاَباء

اإلادامين

الهُاصلت

الجؼاثغ

75

78

49

جىوـ

153

184

136

هالخٔ مً زال ٫الجضو ٫ؤن ٖضص اإلاشٟ٣حن والخاملحن للكهاصاث الجامٗيت في جىوـ َى يٖٗ ٠ضص
الجؼاثغيحن ،وال ق ٪ؤن اإلاخدب٘ لؿياؾت ٞغوؿا الخٗليميت يضع ٥ؤن الىي٘ زال ٫الشىعة لً ي٩ىن ؤخؿً مً
ؾاب٣ه٣ٞ ،ض َم الكٗب هدى اؾترظإ الؿياصة وٚاصع الُلبت م٣اٖض الضعاؾت ملخد٣حن بهٟى ٝظبهت الخدغيغ
في بيغاب 19ماو1956م ،وحٗغى الجؼاثغيىن بلى السجً والخهجحر وػظهم في اإلاددكضاث ،وجغجب ًٖ طلٚ ٪ل٤
مٗٓم اإلاضاعؽ الخغة وج٣لو ٖضص الخالميظ الؾيما في ألاعيا ،ٝوجم بٚال ١مٗهض ٖبض الخميض بً باصيـ ؾىت
1957م الظو ٧ان يؿخُ٣ب الُالب مً ظمي٘ ظهاث البالص اإلاسخلٟت ويخٟ٨ل بخ٩ىيجهم ٣ٟٞضث بظل ٪الجؼاثغ
ؤَم مغا٦ؼ الخٗليم.2
وعٚم نضوع مكغوٕ ٢ؿىُيىت الظو وعص ٞيه جىؾي٘ اإلاضاعؽٞ،ةن وؿبت اإلاسجلحن ؾىت 1958لم
جخجاوػ %10في وَغان ،و % 4في مؿخٛاهم،و  % 3في ؾٗيضة،واؾخمغ الخٗليم يؿحر ببِء بلى ؾىت ،1962خيض جم
700000
 305000جلميظ في اإلاضاعؽ الابخضاثيت مً ؤنل
٢بى ٫في آزغ مىؾم صعاسخي حكغٖ ٝليه بصاعة الاخخال٫
 ،1372و٢ضعث وؿبت ألاميت بـ % 90مً مجمىٕ الجؼاثغيحن.
مسجل،وفي الجامٗت بلٖ ٜضص الُلبت
زاجمت:
وفي ألازحر يخطر لىا ؤن اإلاؿخٗمغ الٟغوسخي اجب٘ ٧ل الؿبل للخيلىلت مً ؤظل ججهيل الجؼاثغيحن مىظ
هؼوله ٖلى ؤعى الجؼاثغ ؾىت٣ٞ،1830ض خاعب الخٗليم الٗغبي ؤلاؾالمي الظو ٧اهذ حكغٖ ٝليه اإلاضاعؽ والؼوايا
وال٨خاجيب مىظ ٢غون زلذٞ،هضمذ وصمغث وؤخغ٢ذ مغا٦ؼ الٗلم والٗلماء ،عٚم ؾً ال٣ىاهحن التي ٧اهذ جىو
 1زلمد حريب :الثورة اجلزائرية سنوات ادلخاض،ترمجة صليب عياد  ،موفك للنشر ،اجلزائر  1994ص. 91

 2عائشة بوثريد  :التعليك العريب احلر يف اجلزائر ومؤسساتو من سنة
لنيل شهادة ادلاجستَت يف التاريخ ادلعاصر،حتف إشراف الدكتو
،2005-2004.ص . 95
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ٖلى خ ٤الجؼاثغيحن في الخٗليم الٟغوسخي وبلؼاميت طل ٪الؾيما مغؾىم ظىٞ ٫حرو ؾىت 1883الظو ؤ٢غ حٗميم
الخٗليم والؼاميخه ٖلى الجؼاثغيحن،بال ؤهه زً٘ إلاى ٠٢ال٩ىلىن اإلاخٗهب والغا ٌٞلظل.٪
وهجخذ ؾياؾت الخجهيل وٖمذ  -واهدكغث في الؿىاص ألآٖم للجؼاثغيحن  -بلى خض بٗيض بلى خض بٗيض في
ٞغى ألاميت والجهل والجٟا ٝوال٣دِ الش٣افي ٖامت ،وٚغؽ ظظوعَا في ؤٖما ١اإلاجخم٘ الجؼاثغو الظو لم
يٗغَ ٝظٍ الٓاَغة مً ٢بل زانت في الٗهض الٗشماوي الظو اهدكغث ٞيه صوع الٗلم والش٣اٞت،الظو ٖاوى ألامغيً
مً مداعبت حٗليمه ألانلي الضيجي وع ٌٞاؾخ٣باله في مضاعؽ ٞغوؿا ٖضا مً جغاٍ اإلاهالر الاؾخٗماعيت الٟغوؿيت
مىاؾبا لها لخضمت ؤلاصاعة الٟغوؿيت مً ؤبىاء ال٣ياص وؤلاُ٢اٖيحن واإلاخىٟظيً وؤٖىاجهم بهىعة ٖامت.
٢اةمت اإلاهاصع واإلاغاح٘:
اإلاهاصع:
 .1ؤخمض جىٞي ٤اإلاضوي٦:خاب الجؼاثغ،صاع اإلاٗاع،ٝال٣اَغة.1963 ،
 .2ؤهىع الجىضو :ال٨ٟغ والش٣اٞت اإلاٗانغة في قما ٫بٞغي٣يا ،الضاع ال٣ىميت للُباٖت واليكغ،ال٣اَغة.1965،
ٞ .3غخاث ٖباؽ :ليل الاؾخٗماع لخغب الجؼاثغ وزىعتها ،حٗغيب ؤبى ب٨غ عخا،٫مُبٗت ًٞالت،الغباٍ.
 .4مدمض البكحر ؤلابغاَيمي :ؤزاع ؤلامام البكحر ؤلابغاَيمي  ،ظم٘ وج٣ضيم ؤحمض َالب ؤلابغاَيمي ،ط، 1ٍ ،3صاع الٛغب ؤلاؾالمي  ،بحروث،
.1997
 .5مدمض خغبي :الشىعة الجؼاثغيت ؾىىاث اإلاساى ،جغظمت هجيب ٖياص ،مىٞم لليكغ ،الجؼاثغ .1994
اإلاغاح٘:
 .1ؤبى ال٣اؾم ؾٗض هللا :جاعيش الجؼاثغ الش٣افي،ط  ،1ٍ ،3صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،بحروث.1998 ،
 .2ؤخمض مهؿاؽ " :الخٗليم والش٣اٞت في الجؼاثغ زال ٫الخ٣بت الاؾخٗماعيت " ،مجلت الش٣اٞت ،85ٕ،وػاعة الش٣اٞت ،الجؼاثغ.1985،
 .3الجمعي زمغو :خغ٦ت الكبان الجؼاثغيحن والخىوؿيحن  1930-1900صعاؾت جاعيسيت وؾياؾيت م٣اعهت،ؤَغخت م٣ضمت لىيل قهاصة
الض٦خىعاٍ في الخاعيش الخضيض واإلاٗانغ ،جدذ بقغا ٝالض٦خىع ٖبض ال٨غيم بى نٟها ،ٝظامٗت ٢ؿىُيىت. 2003 - 2002 ،
 .4ظىان ٚليؿبي :الجؼاثغ الشاثغة  ،حٗغيب زحرو خماص  ، 1ٍ،صاع الُليٗت ،بحروث.1961 ،
 .5عابذ جغ٧ي :الخٗليم ال٣ىمي والصخهيت الىَىيت ،الكغ٦ت الىَىيت لليكغ والخىػي٘ الجؼاثغ1975:
ٖ .6اجكت بىزغيض :الخٗليم ال٘عبي الخغ في الجؼاثغ وماؾؿاجه مً ؾىت  1947بلى ؾىت ٢ 1962ؿىُيىت همىطظا ،مظ٦غة م٣ضمت لىيل قهاصة
اإلااظؿخحر في الخاعيش اإلاٗانغ ،جدذ بقغا ٝالض٦خىع ٖبض ال٨غيم بى الهٟها ،ٝظامٗت مخىىعو ٢ؿىُيىت . 2005-2004.
ٖ .7بض ال٨غيم بىنٟها :ٝظمٗيت الٗلماء اإلاؿلمحن وصوعَا في جُىع الخغ٦ت الىَىيت الجؼاثغيت ،1ٍ ،1945 -1931صاع البٗض٢ ،ؿىُيىت،
.1981
ٖ .8بض ال٣اصع خلىف :ؾياؾت ٞغوؿا الخٗليميت في الجؼاثغ 1ٍ ،صاع ألامت للُباٖت واليكغ ،الجؼاثغ.1999،
ٖ .9ماع َال :٫ؤبدار وصعاؾاث في جاعيش الجؼاثغ اإلاٗانغ ،1962 -1830 ،صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت ،الجؼاثغ.1995 ،
ٖ .10بض الخميض ػوػو :ههىم ووزاث ٤في جاعيش الجؼاثغ اإلاٗانغ  ،1900 -1830اإلااؾؿت الىَىيت لل٨خاب ،الجؼاثغ.1984 ،
َ .11اَغ ػعَىوي :الخٗليم في الجؼاثغ ٢بل وبٗض الاؾخ٣ال ،٫مىٞم ،الجؼاثغ.1993 ،
 .12مهُٟى ػايض :الخىميت الاظخماٖيت وهٓام الخٗليم الغؾمي في الجؼاثغ ،صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت ،الجؼاثغ.
اإلاغاح٘ باللٛت ألاحىبُت:
1. -Charle Robert Agèron : Les Algériens Musulmans et la France (1871-1919). Tom 1 .1er
édition .Paris .
2. -Yvonne Turin: Affrontements culturel dans l’Algérie coloniale « écoles, médecines, religion
1830 -1900 , E.N.AL, 2 émé édition, Alger : 1938.
3. Fanny Colonna : Les Instituteurs algériens (1883 -1939) .O.p.u. Alger. 1975.
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صوع وأهمُت اإلاخد ٠في خماًت الترار اإلاسُىٍ بالجؼاةغ
صٖ .بض ال٨غيم زخزاوو/ظامٗت جلمؿان

ملخو:
ٖغٞذ الخًاعة الٗغبيت ٢ضيما جهًت ٨ٞغيت وجُىعا مخىىٖا في قتى مجاالث ٞىىن اإلاٗغٞت ،التي
َىعث مٗها مسخل ٠الهىاٖاث الخ٣ليضيت مشل نىاٖت ال٩اٚض وألاخباع وألالىان وألا٢الم٦،ما
حٗضصث مٗها ألاؾىا ١واإلادالث الخانت٦ ،هىاٖت الدؿٟحر وبي٘ ؤظىص الجلىص وٚحرَا مً اإلاىاص،
وونل َظا الخُىع بلى الغ ٘ٞمً ٢يمها الٗلميت لضي قغاثذ اإلاجخم٘ اإلاسخلٟت واإلاخىىٖت اإلاىاب٘
الٗلميت واإلاٗغٞيت.
لَ ً٨ظا الترار ناع اليىم بداظت ؤ٦ثر مً ؤو و٢ذ مطخى بلى ج٩از ٠الجهىص بحن مسخل ٠الجهاث والؿلُاث اإلاٗىيت مً
ؤظل جىٞحر ؤهج٘ الؿبل الٟ٨يلت بًمان ؾالمخه وصيمىمخه ،خيض هسو بالظ٦غ ؤبغػ اإلااؾؿاث التي حؿخُي٘ جىٞحر َظٍ
ؤلاظغاءاث ؤال وهي اإلاخاخ ٠اإلاخسههت التي بضؤث جٓهغ ٖلى الؿاخت الىَىيت مازغا ،التي تهض ٝبلى البدض وال٨كًٖ ٠
ال٨خب اإلاسُىَت بٛيت جغميمها ونياهتها وٞهغؾتها وٖغيها٦ ،ما ؤجها حؿخُي٘ ال٣يام بغبِ ظؿىع جىانل ٖلميت بيجها وبحن
ًا
اإلاسابغ اإلاسخهت بظل ،٪يماها لضيمىمتها ٧ال٣يام باإلاٗاعى والىضواث الٗلميت اإلاسخلٟت.
ًا
وبىاء ٖلى َظا ؾىٗالج في َظٍ الىع٢ت البدشيت ماَيت الترار اإلاسُىٍ؟،والخىٓيم الدكغيعي اإلاٗض لظل ٪في الجؼاثغ؟،وَغ١
اؾخٛال ٫اإلاخاخ ٠اإلاخسههت و٢ضعتها ٖلى خمايت الترار اإلاسُىٍ،مً ؤظل خ ٟٔطا٦غة ألاظيا.٫
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :مسُىٍ،مخد،٠حكغي٘،جىميت مؿخضامتٖ،غى٢،اهىن.

م٣ضمت:
يب٣ى الىع ١وخضٍ الكاَض الىخيض ٖلى جُىع الخًاعة الٗغبيت وٞىىن زُهاٞ،هى اإلاغآة التي ججم٘ صازل بَاعَا همى وجُىع
خغ٦ت الىعا٢ت والىعا٢حن،وما ؤهجؼ بضازلها مً عؾم و٦خابت زُيت وٞىىن ػزغٞيت،ظمٗذ ؤزىاء ٖملياث الجم٘ والخدغيغ
ونىال بلى مغاخل اليكغ اإلاسخلٟت في الجهايت.
وحٗخخر اإلاسُىَاث ؤخض ؤَم ٖىانغ جغازىا الش٣افي اإلا٨خىب،وهي التي جًم بحن زىايا نٟداتها ال٣يمت مٗلىماث ظض مهمت،
جاعيسيت،صيييت،لٛىيتٞ،لؿٟيت،ظٛغاٞيت،وٞل٨يتٖ،لميت وٚحرَا مً اإلاٗلىماث اإلاخٗضصة ألابٗاص ٧اإلا٩ان والؼمان التي ٦خبذ
ٞيه،مك٩لت لىا بظلُٗ٢ ٪ت ٞىيت هاصعة ألجها حٗض مً ؤٚجى اإلاهاصع الجىَغيت لضهيا الٗلىم والٟىىن.
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ويمشل ؤلاعر اإلاسُىٍ ال٨بحر ع٦حزة ؤؾاؾيت في بىاء الخًاعة ؤلاوؿاهيت ٖخر الخاعيش خيض اػصَغث ٖلىمه وجىىٖذ مٗاعٞه
ًا
واحؿٗذ صاثغجه ختى ؤنبذ الخضيض ًٖ الترار ال٨ٟغو والش٣افي ظؼءا مً جاعيش ألامم والكٗىب.
خيض ٢ضع الٗلماء مجمىٕ اإلاسُىَاث ؤلاؾالميت في الٗالم بٗكغة ماليحن مسُىٍ ،ولم يُب٘ مجها بلى آلان بال ال٣ليل،عٚم
ؤجها جخًمً ٞغوٕ مسخلٟت ًٖ اإلاٗغٞت الكاملت وحك٩ل بمجمىٖها زغوة ٖلميت ٦بحرة ال ج٣ضع بشمً.
٦ما ؤن اإلاسُىَاث الٗغبيت حٗض طَب ألامت ال٨ٟغيت وعوخها مً زال ٫مؿحرتها اإلاخخاليت ٖخر الؼمًٞ ،هي ؤَى ٫اإلاسُىَاث
في الٗالم ٖمغا وؤ٦ثرَا ٖضصا،ألجها حٗض سجل جغار ألامت ووٖاء ز٣اٞتها ومغآة آلمالها ومُامدها ،ليـ َظا و ،ِ٣ٞبل بن َظا
الترار ال٨ٟغو جخىاعزه ألاظيا ٫ظيال بٗض ظيل.
ل ً٨م٘ مغوع الؼمً وج٣ضم اإلاجخمٗاث وجُىعَا،وحٛيحر َغ ١وؤؾاليب الخياة م٘ مخُلباث الٗهغ ،ؤنبذ مً الىاظب ٖلى
٧ل ٚيىع ججاٍ وٖاء ٨ٞغ ألاظضاص ومٗاعٞهم،ؤن ي٣ىم بما يمليه ٖليه طا ٥الىاظب ؤلاوؿاوي،ؾىاء ؤ٧ان الصخو مؿاوال في
ماؾؿت ما ؤو ٖاعٞها بٟىىن الٗلم ألاصبيت وال٨ٟغيت.
ٞالىنى ٫بلى خمايت اإلاسُىَاث وجغميمها وجد٣ي٣ها وٞهغؾتها يدخاط بلى ج٩از ٠ظهىص ٖضص مً الخخراء واإلاسخهحن في
اإلاجا ،٫عٚم ما ْهغ في الجؼاثغ زال ٫الؿىىاث ألازحرة مً ماؾؿاث تهض ٝبلى خمايت الترار اإلاسُىٍ ونىهه ،بكتى الُغ١
الدكغيٗيت والخىٓيميت التي جُمذ بلى جد٣ي٣ها الىػاعة اإلا٩لٟت بالش٣اٞت.
وؾيخُغ ١في َظا اإلاىيىٕ بلى صوع اإلااؾؿت اإلاخدٟيت اإلاخسههت في خمايت الترار اإلاسُىٍ بالجؼاثغ٦ ،إصاة ميضاهيت جدمي
وجهىن ال٨خب اإلاسُىَت الجؼاثغيت.
وفي َظا الكإن هُغح ؤلاق٩اليت الخاليت :ما اإلا٣هىص باإلااؾؿت اإلاخدٟيت اإلاخسههت ،و٦ي ٠حٗمل وما قغوٍ الٗمل بها وما
هي الىؾاثل اإلاخاخت لضحها لخمايت الترار اإلاسُىٍ؟.
 -1يبِ مٟهىم اإلاسُىٍ:
ل ٟٔاإلاسُىٍ خضيض في الٗغبيت ،ويبضوا ؤهه ْهغ م٘ ْهىع ال٨خاب اإلاُبىٕ ،ؤو ما ٢بل طل ،٪بال ؤن اإلاسُىٍ ي٣هض به
اليسخت ألانليت التي ٦خبها اإلاال ٠بيضٍ ،ؤو ؾمذ ب٨خابتها ؤو ٢غؤَا ،ؤو ما وسخه اليؿازىن بٗض طل ،٪ؤو اليسخ اإلاهىعة ًٖ
1
ألانل.
ًا
ًا
واإلاسُىٍ في اللٛت َى ٧ل ما ٦خب بسِ اليض ؾىاء ؤ٧ان ٦خابا ؤو وزي٣ت ؤو ه٣كا ٖلى الدجغ،ول٨ىه في الانُالح ي٣خهغ
ٖلى ال٨خاب اإلا٨خىب بسِ اليض،2ومٗجى َظا ؤن ٖلم اإلاسُىٍ يىلي اَخمامه ججاٍ ال٨خاب وال يخجاوػٍ بلى ٚحرٍ مً ألاق٩ا٫
اإلاسُىَت ٖلى الٗمالث واإلايؿىظاث مشال.

( - )1عبد العزيز بن زلمد ادلسفر ،ادلخطوط العريب وشيء من قضاياه ،كلية اآلداب ،جامعة ادللك سعود ،الرياض ،السعودية،
ص.68-67
( - )2جار اهلل أيب القاسك زلمود بن عمر الزسلشري،أساس البالغة،دار صادر للطباعة والنشر ودار بَتوت للطباعة والنشر ،بَتوت،
ص.65
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ًا
ًا
واإلاسُىٍ ٦ظلَ ٪ى ال٨خاب الظو لم يُب٘،والظو يجم٘ بحن صٞخيه هخاظا ٨ٞغيا في مىيىٕ مٗحن ؤو في مىيىٖاث
مسخلٟت،و٢ض ٦خبذ مىاصٍ بسِ اليض بيسخت واخضة ؤو بيسخ ٢ليلت مٗضوصة،وجدبايً اإلاسُىَاث مً خيض حجمها وجإعيسها
وؤوعا٢ها وزُىَها وص٢ت زِ وسخها،وَغي٣ت جغجيب اإلااصة الٗلميت بها.1
٣ٞض ٧ان َم الٗلماء ألاواثل م٘ بضايت ٖهغ اإلاسُىَاث الخٟاّ ٖلى الٗلم الىيعي اإلا٣غع الظو ظمٗخه ألاظيا ٫الؿاب٣ت،
لظا ٧ان حجم ال٨خب ومدضوصيت اهدكاعَا بحن الىاؽ مً الٗىامل التي ٧اهذ جدى ٫صون الاَخمام بخل ٪الىٓغياث اإلاؿخجضة
التي لم جمخدجها الخجغبت.2
و٦مشاٖ ٫لى طلٞ ٪ل٣ض ؤقاع ال٣ضماء بلى ال٨خب التي اؾخٟاصوا مجها ؤو ه٣لىا ٖجها بل( ٟٔال٨خاب) ؤو (اليسخت) ؤو (الجؼء) ؤو
(اإلاجلض) ٦،3ما ؤن ٖضيض الٗلماء لم جغص ٖىضَم ٧لمت مسُىٍ التي وؿخسضمها اليىم خيىما وكحر بلى َظٍ ال٨خب
(اإلاسُىَت)٩ٞ،لمت مسُىٍ التي وؿخسضمها اليىم للضاللت ٖلى ال٨خب اإلا٨خىبت بسِ اليض والتي زلٟها لىا ال٣ضماء ما هي بال
1594م في م٣ابل ٧لمت مُبىٕٖ،4لى
جغظمت خغٞيت إلاهُلر  Manuscriptالٟغوؿيت،والتي لم حؿخسضم بهظا اإلاٗجى بال في ٖام
الغٚم مً وعوص َظا الل ٟٔفي بٌٗ اإلاٗاظم ال٣ضيمت خيض وعص ؤو ٫ط٦غ له ٖىض الؼمسكغو في ٦خابه ؤؾاؽ البالٚت والظو
ًا
ي٣ىٞ ٫يه " زِ الصخيء يسُه زُا ٦خبه ب٣لم ،و٦خاب مسُىٍ ".5
6

ويُل ٤لٖ codex ٟٔلى اإلاسُىَاث،وَى ل ٟٔالجيجي يٗجي ال٨خابت ألازغيت ال٣ضيمت ،ؤو ال٨خابت ألازغيت ٖلى ألالىاح.
 -2اإلاإؾؿت اإلاخدُٟت اإلاخسههت في الجؼاةغ:

ؤ٢ضمذ الجؼاثغ في البضايت ٖلى وي٘ اإلاضيغيت الٟغٖيت للمخاخ ٠التي حٗمل ٖلى حصجي٘ بوكاء اإلاخاخ ٠الىَىيت
وجُىيغَا،وجدض ٖلى ٧ل اإلاباصعاث الغاميت بلى بوكاء اإلاخاخ ٠الجهىيت واإلادليت(،)7وحؿهغ ٖلى جىٓيمها وؾحرَا ،مً ؤظل
اؾترظإ ألاٖما ٫وألاقياء الٟىيت طاث الٟاثضة الىَىيت اإلاىظىصة في الخاعط،مً زال ٫جُبي ٤الخىٓيم اإلاخٗل ٤بالخجاعة
وحؿليم الخد ٠الٟىيت ال٣ضيمت**.
٦ما ج٣ىم باإلاكاع٦ت في بٖضاص الخرامج الخانت بخ٩ىيً اإلاسخهحن في مجا ٫اإلادآٞت ٖلى ألاٖما ٫وألاقياء الٟىيت
وبنالخها،م٘ حٗميم اؾخٗما ٫وؾاثل ؤلاٖالم ؤزىاء ال٣يام باإلاٗاعى واإلالخ٣ياث اإلاخهلت باإلاخاخ.)8( ٠

( - )1عبد الستار احللوجي ،ادلخطوط العريب،الدار ادلصرية اللبنانية،الطبعة األوىل،القاىرة،2002،ص .157
 ،1961ص
( - )2روزنتال فرانتز ،مناىج الع دلاء ادلسلمُت يف البحث العلمي ،تر أنيس فرػلو ،مراجعة وليد عرفات ،دار الثقافة ،بَتوت،
.155
( - )3ابن الندمي (أبو الفرج زلمد بن أيب يعقوب) ،الفهرسف ،تح رضا جتدد ،ادلكتبة التجارية ،القاىرة ،مصر ،1971 ،ص .272
( - )4سيد أؽلن فؤاد ،الكتاب العريب ادلخطوط وعلك ادلخطوطات ،ج ،1الدار ادلصرية اللبنانية ،مصر ،1997 ،ص .102
( - )5الزبيدي زلمد مرتضى ،تاج العروس من جواىر القاموس ،الطبعة األوىل ،بَتوت ،د .ت ،ج 5ص.129
( - )6عبد العزيز بن زلمد ادلسفر ،ادلخطوط العريب وشيء من قصاياه ،جامعة ادللك سعود ،السعودية ،1999 ،ص.66
 391-81ادلؤرخ يف 26
 2ربيع األول عام 1402ىـ ،تتضمن ادلرسوم التنفيذي رقك
(-)7اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،الصادرة يف يوم الثالثاء
ديسمرب  ،1981ادلتضمن تنظيك اإلدارة ادلركزية لكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية ،ادلادة رقك  ،1ص ،1913ص .1915
** -لعل ادلشرع يشَت يف ىذه النقطة إىل اتفاقية اليونيسكو السًتجاع ادلمتلكات الثقافية ادلسروقة.
( - )8اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،الصادرة يف يوم الثالثاء  2ربيع األول عام 1402ىـ ،ادلرجع السابق ،ص .1915
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ؤما باقي اإلاضيغياث ٦مضيغيت الخىميت الش٣اٞيت ٞخٗمل ٖلى جُبي ٤الؿياؾت الش٣اٞيت الىَىيت ووكغَا وبقٗاٖها ،وج٣ىم مضيغيت
الخيكيِ الش٣افي ٖلى ؤٖما ٫الخٓاَغاث الش٣اٞيت والٟىيت،بخرمجتها وحصجيٗها ومغا٢بتها (.)1
زم ؤنضعث الجؼاثغ بٗض طل ٪ؤو ٫هو حكغيعي حهض ٝبلى خمايت الترار الش٣افي لؤلمت٩ٞ ،اهذ الاهُال٢ت في جديحن مسخل٠
الىٓم ال٣اهىهيت إلاسخل ٠اإلااؾؿاث اإلاٗىيت بدمايت الترار الشابذ واإلاى٣ى ٫بإق٩اله وؤهىاٖه وؤلىاهه اإلاسخلٟت ،بٗض مضة
ججاوػث ؤ٦ثر مً زالزحن ؾىت بٗض الاؾخ٣ال.٫
و٢ض ظاء َظا ال٣اهىن ليجؿض ٞلؿٟت اإلاضعؾت الجؼاثغيت التي جًمً خمايت الجىاهب اإلاسخلٟت اإلاك٩لت لظا٦غة بلض ٦بحر
قاؾ٘ بغٗ٢خه وٚجي بممخل٩اجه التي حٗىص بلى مسخل ٠الٗهىع ،ول٣ض قمل َظا ال٣اهىن في ماصجه الشالشت ،اإلامخل٩اث الش٣اٞيت
اإلاى٣ىلت ٧اإلاهاصع اإلاسُىَت وٚحرَا ،اإلاىضخت بك٩ل ؤ٦ثر في اإلااصة ع٢م زمؿىن مً هٟـ ال٣اهىن ،اإلاسُىَاث
2
واإلاُبىٖاث َباٖت اؾتهالليت وال٨خب والىزاث ٤واإلايكىعاث طاث ألاَميت الخانت.
وهي اإلامخل٩اث الش٣اٞيت اإلاى٣ىلت التي جمشل هخاط الا٦دكاٞاث وألابدار ألازغيت٧،األصواث واإلاهىىٖاث الؼزغٞيت،
وال٨خاباث،والٗمالث،والخلي وألازخام ،وألالبؿت الخ٣ليضيت وألاؾلخت،وب٣ايا اإلاضن،باإلياٞت بلى الٗىانغ اإلاخب٣يت ًٖ ججؼثت
اإلاٗالم الخاعيسيت،و٦ظا اإلامخل٩اث طاث ألاَميت الٟىيت مشل اإلاله٣اث والهىع الٟىجىٚغاٞيت،والٟىىن الخُبي٣يت ٖلى مىاص
()3
الؼظاط واإلاٗضن والخؼ ٝوالخكب،والُىاب٘ واإلاسُىَاث واإلاؿ٩ى٧اث،والخغاثِ وألاٞالم.
٦ما جسً٘ ٧ل َظٍ اإلامخل٩اث بلى ٖمليت الخهيي ٠الىَجي خؿب ؤَميتها الخاعيسيت والٟىيت وألازغيت والضيييت ،وحسجل ؤوال
في ٢اثمت الجغص ؤلايافي ًا
بىاء ٖلى َلب مً الىػيغ اإلا٩ل ٠بالش٣اٞت ،ؤو ًٖ َغي ٤ؤو شخو آزغ يغي مهلخخه في طل،٪بال ؤن
َظا الدسجيل ؤلايافي يمخض بدؿب ال٣اهىن بلى ٚايت 10ؾىىاث 4وفي ألازحر يم ً٨ؤن ال يسجل،وخ٣ي٣ت ؤن َظٍ اإلاضة َىيلت
ًا
ظضا ،ويم ً٨زاللها ٣ٞضان الٗضيض مً اإلامخل٩اث الش٣اٞيت ،زانت إلاا يخٗل ٤ألامغ باإلاسُىَاث التي ج٩ىن في خالت ؾيئت،
وَى ٫اإلاضة الؼمىيت يؿاَم ال مدالت في جلٟها وػوالها ال مً ؤظل خمايتها،ؤما ٢غاع الخهييٞ ٠يكمل هىٕ اإلامخل ٪الش٣افي
ومهضعٍ وجدضيض لهىيت مال٨ه ؤو خاثؼٍ وٖىىاهه ،مً ؤظل ج٣ييض اإلاٗلىماث التي حؿاٖض في جدضيض َىيت اإلاال ٪ألانلي إلاال٪
اإلامخل ،٪و٢ض وعص في مًمىن هو ال٣اهىن الظو ؤ٢غ بإخ٣يت اإلال٨يت التي جب٣ى لهاخب اإلامخل ٪الش٣افي.5
خيض ظؿضث الجؼاثغ ٖلى ؤعى الىا ٘٢مجمىٖت مً اإلايكأث اإلاٗماعيت التي تهض ٝمً زاللها بلى ظم٘ وا٢خىاء وخمايت
مسخل ٠اإلامخل٩اث الش٣اٞيت اإلاى٣ىلت٦ ،مخاخ ٠اإلاسُىَاث ٖلى ؾبيل الخهغ ال الخسهيو،التي ؤنبدذ لها م٩اهت
مغمى٢ت ،بٗضما ٧ان َظا اإلاجاٚ ٫حر مٗغو ٝفي الجؼاثغ ٖامت ؾىي مً زال ٫زؼاثً ال٨خب ال٣يمت التي ٧اهذ مىدكغة
بالجىىب الجؼاثغوً ،ا
وبىاء ٖلى َظٍ اإلاُٗياث وٚحرَا٢ ،ام اإلاكغٕ الجؼاثغو بخديحن ال٣اهىن الخام باإلاخاخ ٠واؾخدضار
ًا
،2011و٢ض ٧لٟذ ؤؾاؾا بال٣يام بـ:
مهلخت الخٟؿحر طاث الُاب٘ اإلاخدٟي ،طل ٪زال ٫ؾىت
( - )1ادلرجع نفسو ،ص .1917 ،1916
( - )2اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،عدد  ،44الصادرة يف  17يونيو  ،1998تتضمن القانون رقك  ،04-98ادلؤرخ يف  15يونيو  ،1998يتعلق
ْتماية الًتاث الثقايف ،ادلواد رقك  ،3،50ص .11 ،04
( - )3اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،عدد  ،44الصادرة يف  22صفر 1419ىـ  17/يونيو 1998م ،قانون  ،04-98ادلؤرخ يف  15يونيو
 ،1998ادلتعلق ْتماية الًتاث الثقايف ،ادلادة رقك  ،50ص .11
( - )4نفسو ،ادلادة رقك  ،51ص .12
( - )5نفسو ،ادلادة رقك  ،52ص.12
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اإلادآٞت ٖلى اإلاجمىٖاث وجغميمها وصعاؾتها وا٢خىائها وازغائها وظغصَا. خمايت اإلاجمىٖاث اإلاخدٟيت وويٗها في مخىاو ٫الجمهىع. اوكاء ًٞاءاث لئلٖالم والاجها،٫وال٣يام بىعقاث بيضاٚىظيت وًٞاءاث لل٣اء. جىٓيم اإلااجمغاث والتربهاث في الخ٩ىيً وجدؿحن اإلاؿخىي. -اهجاػ بغامج جيكيِ ٧اإلادايغاث واإلاٗاعى ووكغ اإلاٗلىماث اإلاغجبُت بها ،وبهجاػ ؤٖما ٫ووكاَاث البدض.1

ٞ،2012هى يًم زالزت مهالر تهضٝ
ؤما باليؿبت للخىٓيم ألاؾاسخي إلاخد ٠الخِ ؤلاؾالمي بمضيىت جلمؿان،الظو ؤوكإ ؾىت
٧لها بلى خمايت ونياهت مسخل ٠ظىاهب الترار اإلاسُىٍ.
خيض يًم ٢ؿم خ ٟٔوجغميم اإلاجمىٖاث اإلاخدٟيت والبدض ،ال٣لب الىابٌ للمخد ،٠بمؿ ٪الجغص الخ٣جي والٗلمي
للمسُىَاث ،بط ج٣ىم بالبدض ًٖ ال٨خب ال٣ضيمت بٛيت ا٢خىائها ،بهض ٝبزغاء مجمىٖاتها اإلاسُىَت،2ومً زال ٫طل ٪يم٨جها
ال٣يام بالبدىر الٗلميت اإلاغجبُت بها ،ؤو ؤن ج٣ىم بدىٓيم جٓاَغاث ٖلميت وَىيت وصوليت.
٦ما يم ً٨للمخد ٠ؤلاقغاٖ ٝلى البدىر الٗلميت التي جضزل في مجا ٫الخِ واإلاسُىٍ.
خيض جًم بضوعَا َظٍ اإلاهلخت زالزت مهالر ٞغٖيت وهي:مهلخت خ ٟٔاإلاجمىٖاث اإلاخدٟيت ،ومهلخت جغميم
اإلاجمىٖاث ،ومهلخت اإلاسابغ واإلاساػن والىعقاث٦،ما َى مبحن في الك٩ل ؤؾٟله.

( - )1اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،عدد  ،56الصادرة يف  16أكتوبر  ،2011تتضمن ادلرسوم التنفيذي رقك  ،352-11ادلؤرخ يف  5أكتوبر  ،2011ػلدد
القانون األساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسَت ذات الطابع ادلتحفي ،ادلادة رقك  ،2ص.5
( - )2اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،عدد  ،51الصادرة يف  13أكتوبر ، 2013تتضمن القرار الوزاري ادلشًتك الذي ػلدد التنظيك الداخلي للمتحف العمومي
للخط اإلسالمي وملحقاتو ،ادلادة رقك  ،3ص.15
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ؤما ٢ؿم اليكاٍ والخىزي ٤والخٗاون والخباص ٫ج٣ىم بخٗؼيؼ الٗال٢اث م٘ الصخاٞت وج٩ىيً ملٟاث صخٟيت ،بياٞت بلى وكغ
اإلاٗغٞت اإلاغجبُت بظل٧ ٪ال٣يام باإلادايغاث واإلاٗاعى،وبهجاػ اإلاجالث واإلاىاقحر الخانت باإلاجمىٖاث اإلاخدٟيت واإلاخد٦ ٠ما
َى مىضر في اإلاسُِ.
٦ما ي٣ىم اإلاخد ٠بالبدض ًٖ اإلاىاعص التي لها ٖال٢ت بالخِ واإلاسُىٍ والىزاث،٤بهض ٝحك٨يل الغنيض الىزاث٣ي ،وب٢امت
ٖال٢اث الخباص ٫والخٗاون م٘ اإلااؾؿاث اإلامازلت ؤو اإلااؾؿاث ألازغي٧،الجامٗاث واإلاٗاَض ومسابغ البدض ،مً ؤظل
اؾخ٨ما ٫الضعاؾاث الٗلميت مً َغ ٝالباخشحن اإلاسخهحن في طل.٪
ًا
وبهظا الك٩ل يم ً٨للمخد ٠ان ي٩ىن خل٣ت ؤؾاؾيت ؤو ظؿغا يغبِ مً زالٍ مسخل ٠اإلااعزحن واإلاهخمحن بالترار اإلاسُىٍ
مً ؤظل الضعاؾت والىن ٠والخدليل والٟهغؾت والخىزي ،٤ووكغ الىعي الش٣افي ججاٍ َظا ؤلاعر مً زال ٫الىضواث التي
ييكُها اإلاخد ،٠خيض يخىلى صٖىة اإلاسخهحن لل٣يام باإلادايغاث الٗلميت التي ج٩ىن مٟخىخت لجمي٘ قغاثذ اإلاجخم٘.
 -3البدث والجم٘ والا٢خىاء والجغص اإلاخدٟي:
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يؿخُي٘ اإلاخد ٠اإلاؿاَمت وبُغي٣ت ٗٞالت في قغاء مسخل ٠الىزاث٤
اإلاسُىَت،ألهه ماؾؿت ٖمىميت وال٣اهىن يسى ٫له طل ،٪باإلم٩اهياث اإلااليت
اإلاٗخخرة اإلاخىٞغة لضيه يؿخُي٘ مً زاللها ؤن يمض يض الٗىن مً ؤظل البدض ًٖ
ؤما ً٦جىاظض اإلاسُىَاث وقغائها في بَاع جىٓيمه الخام ٧ي ي٣ىم بدٟٓها
ًا
ًا
ونياهتها وجغميمها وٖغيها ،ويهبذ بظل ٪مدىعا ؤؾاؾيا ٗٞاال يٗمل ٖلى خمايت
جغار الجؼاثغ اإلاسُىٍ.
٦ما يؿخُي٘ اإلاخد ٠ال٣يام بالٗغوى اإلاا٢خت والضاثمت،مً زال ٫جٟ٨له الخام
بى٣ل اإلاسُىَاث مً مال٨حها ألانلحن ،وبىاؾُت حٗهض م٨خىب وممطخي مً
الُغٞحن يًمً ؤلاظغاءاث الالػمت لخمايت اإلاسُىَاث ؤزىاء ٖملياث الٗغوى
اإلاسخلٟت،وبهظا الك٩ل،يم ً٨للمخد ٠ؤن ييكغ الىعي في اإلاجخم٘ اإلاضوي ججاٍ
اإلاسُىَاث.

٦ما يم٨ىه طل ٪مً ٞخذ وعقاث لخٗليم ؤهىإ الخِ الٗغبي،و٦ظا ب٢امت الىضواث واإلالخ٣ياث الٗلميت م٘ الكغ٧اء الٗلميحن في
الجامٗت ؤو مسابغ البدض ؤو مغا٦ؼ خ ٟٔاإلاسُىٍ،مما ؾيم٨ىه مً عبِ ٖال٢ت وَيضة بيىه وبحن اإلاال ٪ألانلي ،الظو
يجب ؤن ي٩ىن خايغا بهٟخه الكغي ٪الغثيسخي في طلٖ،٪له يؿمذ بدًىع الُالب بلى م٩ان خ ٟٔجل ٪اإلاسُىَاث في
مجزله الخام٢ ،هض صعاؾت وجد٣ي ٤اإلاسُىَاث،ؤو مً ؤظل الاهخٟإ بها في قتى مجاالث الٗلم واإلاٗغٞت اإلاسخلٟت،وبهضٝ
ٞخذ اإلاجا ٫ؤ٦ثر ٢ض ي٣خى٘ مال ٪الترار اإلاسُىٍ ببي٘ ما يمل٨ه بلى اإلاخد ،٠إلاا يالخٔ الاَخمام ال٨بحر مً َغ ٝالجمي٘ ججاٍ
ما يمخل.٪
وبهض ٝبزغاء مجمىٖاجه اإلاخدٟيت ب٣خجي اإلاخد ٠بٌٗ اإلاسُىَاث ال٣يمت ،مً زال ٫الاؾخٗاهت بإزهاثيحن في اإلاجا ،٫بهضٝ
ًا ًا
جميحز ألانل مً اإلايؿىر ؤو اإلاُبىٕ ،ألن هىٖيت وممحزاث الخِ جاصو صوعا ٦بحرا ،في ٖمليت الخد٣ي ٤مً ؤنلها.
ٞهىا ٥بٌٗ اإلاسُىَاث التي يخم اؾخٗاعتها في ب٢امت اإلاٗاعى اإلاا٢خت ،التي جضزل في بَاع اليكاَاث الؿىىيت ،زال ٫قهغ
الترار ،ؤو الاخخٟاالث الىَىيت.
ويثرو اإلاخد ٠مجمىٖاجه اإلاخدٟيت ٦ظل ٪مً زال ٫الهباث التي ي٣ضمها اإلاال ٥ألانليىن للمهاصع اإلاسُىَت ،مً زال٫
وي٘ اجٟا ١ممطخى مً ٢بل الُغٞحن ،وَظا بٗض ال٣يام بٗضة ظلؿاث يىا٢ل ٞحها ممشلي اإلاخد،٠واإلاال ٪ألانلي ٧ل
ؤلاظغاءاث٦،ؿمإ مخُلباث َظا ألازحرٖ،لى ؤن يخٟ٨ل اإلاخد ،٠بٗمليت ه٣ل اإلاسُىَاث مً اإلا٩ان اإلاسؼهت ٞيه ،بلى اإلاخد٠
مباقغة،زم يباقغ اإلاسخو بد ٟٔالترارٖ،مليت مغا٢بت ٧ل اإلاسُىَاث وظغصَا،بٗض وي٘ بُا٢ت زانت ب٩ل ُٗ٢ت
مسُىَت،خيض جىي٘ بضازل واظهاث الٗغى ،لٗغيها وويٗها جدذ ؤٖحن الؼواع.
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و٢ض خضص اإلاكغٕ الجؼاثغو مجمىٖت مً ال٣ىاٖض ؤو الكغوٍ الخانت بُغي٣ت و٦يٟيت الدسجيل في سجل الجغص ،1ؤَمها
ال٨خابت بالخخر الهيجي ،قغٍ ؤن ج٩ىن ال٨خابت بذجم ٦بحر ٖلى اإلاجلض ،بُغي٣ت ؤ٣ٞيت ،مى ٘٢وماقغ ٖليه بدغو ٝواضخت
صون قُب ؤو جدغيٖ ،٠لى ؤن يجؼؤ اإلاجلض بلى زالزت ؤظؼاء٢ ،ؿمه ألاو ٫زام باإلامخل٩اث الٗ٣اعيت اإلادميت ،وزاهيه زام
باإلامخل٩اث الٗ٣اعيت اإلاهىٟت ،وزالشه يسو اإلامخل٩اث اإلاسجلت في ٢اثمت الجغص ؤلايافي ،وهٟـ الصخيء باليؿبت للممخل٩اث
اإلاى٣ىلت اإلادميت ،واإلاهىٟت ،واإلاسجلت في ٢اثمت الجغص ؤلايافي ٦ ،ما َى مبحن في الىمىطط ؤٖالٍ.
 -4ج٣ىُاث الخماًت ووؾاةل الٗغى بمخد ٠الخِ ؤلاؾالمي-جلمؿان:
ظهؼ اإلاخد ٠بإخضر وؾاثل الٗغى اإلاخدٟي،مً اهجاػ ؤ٦خر الكغ٧اث الٗاإلايت في نى٘ ؤزار وؾاثل الٗغى اإلاخدٟي،وهي
،1952ؤو بٗض جهايت
واظهاث ) (Goppionالٗاإلايت،خيض بضؤ وكاٍ َظٍ الكغ٦ت زال ٫ؾىىاث الخمؿيىاث بالًبِ في ؾىت
2
الخغب الٗاإلايت الشاهيت.
1956م ،وماؾـ َظٍ
ؤو ٫مكغوٕ ؤهجؼجه قغ٦ت )٧ (Goppionان لهالر اإلاخد ٠البلضو لآلالث اإلاىؾي٣يت إلايالهى ؾىت
الكغ٦ت يؿمى هيىى ،Goppionؤما م٘ مُل٘ الشماهيىاث،والدؿٗيىاث،ؤنبدذ قغ٦ت ) (Goppionاإلامىن اإلاٗخمض لٗضص ٦بحر مً
1994م ،ومً بحن ؤَم ػباثجها،مخد ٠اللىٞغ
اإلاخاخ ٠الايُاليت٦،ما ٢امذ بهى٘ واظهاث مجىَغاث الخاط في بغط لىضن ٖام
بباعيـ،واإلاخد ٠الخريُاوي،ومٗهض البدىر ظيتي ،بياٞت ًاًبلى مخد ٠الٟىىن الجميلت ببىؾًُ(.3)31
وْيٟتها ألاؾاؾيت ،البدض ًٖ الخلى ٫للمخاخ ،٠مً زال ٫ا٢تراح آلياث خ ٟٔظضيضة،مً مؿخدضزت لىؾاثل الٗغى
اإلاخدٟي ،بمسخل ٠ؤهىاٖها ،وحٗضص ج٣ىياتها الجضيضة ،اإلاىا٦بت لخُىع الٗهغ.
وماجؼا ٫جبدض ًٖ الخلى ٫اإلابخ٨غة٢،هض جدؿحن اؾخٛال ٫الىاظهاث،وظىصتها،ونالبتها،م٘ جدؿحن ج٣ىياث نىٗها ،مً
َغ ٝقٗبت البدض والخىميت،الخابٗت للكغ٦ت ).(Goppion
ٞمىخجاث واظهاث ) (Goppionجخمخ٘ بالجىصة،والض٢ت الٗاليت في الهى٘،وهي مسههت للمدآٞت ٖلى الخد ،٠وألاٖما٫
هىٕ مً مؿاعاث الٗغىً ،اؤيا ٧ان هىٕ اإلاخد.٠
الٟىيت وٖغيها ،بإًٞل الُغ ١اإلام٨ىت،بىاؾُت الىاظهاث الؼظاظيت،ألو ٍع
ؤما باليؿبت لىاظهاث الٗغى اإلاىظىصة بمخد ٠الخِ ؤلاؾالمي بخلمؿانٞ ،هي واظهاث ػظاظيت مً هٓام  Qمً حٗبحر
 quadrilégeؤو  -التربي٘ اإلاىنى -٫وَى هٓام خغ٧ي يخ٩ىن مً ؤعبٗت ؤًٖاء نلبت ،مخهلت ٞيما بيجهاٖ ،لحها ٧ل ؤهٓمت
الاهٟخاح لىاظهاث ٦ ،Goppionما ؤن لهظا الىٓام ٖضة هماطط يم ً٨ويٗها بالُغ ١التي هغيضَاً ،ا
ؤ٣ٞيا ؤو ٖمىصيا ،ؤو مؿىضة
ٖلى الخاثِ ،ومجهؼة بإظهؼة للمغا٢بت (ٖىض الُلب)٦ ،ما بها هٓام لئلياءة ،وهٓام لؤلمان مسخل ٠ألاهىإ ،وبٗضة زياعاث،
وهي مً اهخاط ) )Laboratorio Muséotecnicoؤو مغ٦ؼ  Goppionللبدض والخىميت
وجخ٩ىن واظهاث هٓام الٗغى َظا الىٓام بهٟت ٖامت مً زالزت ؤظؼاء وهي٢ :اٖضة ،وًٞاء ٖغى له مضزل ،وؾ( ٠٣ظؼء
ٞىقي مً اإلاٗضن ؤو الؼظاط) ،ومً بحن ؤَم ممحزاتها جد٣يٖ ٤ىهغ الؿالمت ،واإلادآٞت ،والاؾخ٣غاع ،والشباث للمجمىٖاث
الثقاف احملمية
(. - )1ر.ج.ج ،عدد  ،63الصادرة يف  14سبتمرب  ،2005قرار مؤرخ يف  29ماي  ،2005ػلدد شكل سجل اجلرد العام للممتلكات ية
وزلتواه ،ادلواد رقك  ،2 ،1ص .19

()2

-L'organisation de la production Goppion, Projet de Michel-Ange pour les bancs de la Bibliothèque laurentienne
(Florence, Casa Buonarroti), Milano, Italia, 2012, pp29.
-Ibid, pp 10-14.
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اإلاخدٟيت٦ ،ما بها َيا٧ل مًاصة للؼالػ ،٫وجىٓيم ظيض للغَىبت اليؿبيت بىىٖحها الؿا٦ىت ،واإلاسخلُت،بياٞت بلى ظاَؼيتها
للى٢ايت مً الخغاث ،٤صون ؤن هيسخى صعظت الخإمحن الٗاليت ،مً ٖملياث الؿغ٢ت ،وؤٖما ٫الخسغيب.1
-5هماطج مً اإلاسُىَاث اإلادٟىْت بمخد ٠الخِ ؤلاؾالمي-جلمؿان-وأهم زهىنُاتها الٟىُت:
اإلاسُىٍ ألاو :٫خاقيت زالض بً ٖبض هللا ٖلى قغح جىييذ الٗالمت ابً َكام للكيش زالض ألاػَغو (ظؼء)2

م٩ان خ ٟٔوٖغى اإلاسُىٍ :مخد ٠الخِ ؤلاؾالمي بخلمؿان
اإلاسُىٍ الشاوي :خاقيت زالض بً ٖبض هللا ٖلى قغح جىييذ الٗالمت ابً َكام للكيش زالض ألاػَغو (ظؼء)1

(- ) 1

-Aménagements muséographiques permanents Goppion, Projet de Michel-Ange pour les bancs de la

Bibliothèque laurentienne (Florence, Casa Buonarroti), Milano, Italia, 2012, pp123-108.
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م٩ان خ ٟٔوٖغى اإلاسُىٍ :مخد ٠الخِ ؤلاؾالمي بخلمؿان.
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اإلاسُىٍ الشالض (مسُىٍ ظام٘ به ؤعب٘ مسُىَاث):

م٩ان خ ٟٔوٖغى اإلاسُىٍ :مخد ٠الخِ ؤلاؾالمي بخلمؿان
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بٗض الضعاؾت واإلاٗالجت اإلايضاهيت للىماطط اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ التي اؾخُإ اإلاخد ٠ا٢خىائها وخمايتها ،وحؿهيل ٖمليت الاَالٕ
ٖلحها،مً ؤظل الضعاؾت والخدليل والٟهغؾت والخىزي،٤ما جؼا ٫بداظت ماؾت بلى مسخل ٠الباخشحن والضاعؾحن مجا ٫اإلاسُىٍ
الٗغبي مً ؤظل الخٗم ٤ؤ٦ثر في مًمىجها والٗمل بجض مً ؤظل الاهخٟإ بمٗاعٞها ال٣يمت التي جدخاط عبما بلى مكاعي٘ بدشيت
مٗم٣ت في جسههاث ألاصب والٟىىن وٚحر طل ٪مً الٗلىم.
ٞاإلاخد ٠اؾخُإ مً زال ٫طل ٪جإمحن اإلااصة اإلالمىؾت اإلاخمشلت في اإلاسُىٍ وويٗه ؤمام الؼواع لؼياعجه والخٗغٖ ٝلى ؤَم
زهىنياجه ،وَى بظل ٪ي٣ضم زضمت ظليلت للترار الٗغبي اإلاسُىٍ.
 -6الخىمُت اإلاؿخضامت في الترار اإلاسُىٍ:
حؿهم الخىميت الخ٣ي٣ت في الترار اإلاسُىٍ ٖخر جٟٗيل ظؿىع الخىانل اإلاسخلٟت بحن اإلااؾؿاث اإلا٩لٟت بدمايت وخٟٔ
الترار ،ومً بيجها اإلاخاخٚ،٠حر ؤن َظٍ ألازحرة حؿخُي٘ خل الٗضيض مً اإلاكا٧ل التي حٗترى الباخض ؤو اإلااعر الظو يمشل
اإلااؾؿت الٗلميت الجامٗيت٦،غبِ الٗال٢اث وجظليل الهٗاب ؤمام ٧ل مً يغيض صعاؾت اإلاسُىٍ ؤو الخِ الٗغبي في خض
طاجه.
ٞاإلاسُىٍ يدمل بحن زىاياٍ مجمىٖت َامت ومهمت مً اإلاٗاع ٝوالٗلىم،ومً الخ٣ىياث الٟىيت الغاجٗت ظؿضث في ٖضيض
ألاق٩ا ٫والغؾىم ومً جؼوي ٤للخغو ،ٝو٧لها خل٣ت جخ٩امل م٘ بًٗها البٌٗ يدخاط بلحها ٧ل شخو ٖالم ٧ان ؤو مخمضعؽ
يغيض حٗلم  ًٞمً الٟىىن الٗغبيت.
ًا
وباؾخُاٖت اإلاخاخ ٠ال٣يام بظل ٪مً زالٞ ٫خذ وعقاث زانت بخٗليم ٞىىن الخِ الٗغبي مشال،قغيُت ؤن ج٩ىن صوعيت،
ي٣ىم بخإَحرَا ٖضص مً الباخشحن اإلاسخهحن في الخِ الٗغبي،وَظا اليكاٍ لىخضٍ ٟ٦يل بخ٩ىيً ظيل مً الخُاَحن
بةم٩اجهم اإلاؿاَمت في الٗىايت باإلاسُىٍ الٗغبي وزُه.
٦ما ؤن اإلااؾؿت اإلاخدٟيت بةم٩اجها ا٢تراح مجمىٖت مً البدىر الٗلميت التي ج٩ىن بإمـ الخاظت بلحهاٖ ،لى اإلااؾؿت
الجامٗيت التي حؿخٛل طل ٪في بَاعَا الٗلمي،مك٩لحن بظل ٪خل٣ت جىانل بحن اإلااؾؿخحن زضمت للترار اإلاسُىٍ بمسخل٠
ؤلىاهه وؤق٩اله.
ي ٠بلى طلٞ ٪ةن ب٢امت الىضواث واإلالخ٣ياث الٗلميت التي جهب في مجملها صازل وٖاء اإلاسُىٍ،يم ً٨ؤن يؿاَم َى آلازغ
في لٟذ اهدباٍ الغؤو الٗام هدى ألاَميت الٗلميت والٟىيت لهظا الترار،ومً الٗمل ٖلى وكغ ٧ل البدىر والضعاؾاث التي ؤٖضث
ؤزىاء مسخل ٠اإلاداٞل الٗلميت.
و٢ض ٖمض اإلاكغٕ الجؼاثغو في وي٘ بىىص جىٓيميت ؾهل ٖمليت اؾترظإ اإلا٨دكٟاث ألازغيت اإلاى٣ىلت ،مسُىَاث ؤو ٚحرَا،
خيض في خالت ا٦دكا ٝؤو شخو ما إلامخل ٪ز٣افي ؤزىاء ٢يامه بإقٛا ٫مغزو بها ؤو ًٖ َغي ٤الهضٞتٖ ،لى اإلا٨دك٠
ًا
الخهغيذ بما وظضٍ للؿلُاث اإلادليت اإلاسخهت ،والتي ج٣ىم بضوعَا بةزباع وػاعة الش٣اٞت ٞىعا ،)1( .وَظا الاظغاء في خض طاجه
حهض ٝبلى جىميت ُ٢إ اإلاخاخ ٠التي تهخم بالترار اإلاسُىٍ.
ًا
٦ما وي٘ اإلاكغٕ الجؼاثغو هها جىٓيميا زانا بظلَ ،٪ب٣ا للماصة ع٢م 77مً ٢اهىن ،04-98وألخ٩ام اإلاغؾىم الخىٟيظو ع٢م
،)277لخدضيض مبل ٜاإلا٩اٞإة التي يم ً٨صٗٞها إلا٨دك ٠ممخل ٪ز٣افي ،وَظا بٗض جدغيغ مدًغ زاى بظل،٪بإمً مً
(-08
() 1

اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،عدد  ،44قانون  ،04-98ادلرجع السابق ،ادلادة رقك  ،77ص.15
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الىػيغ اإلا٩ل ٠بالش٣اٞت،يدضص ٞيه َبيٗت و٢يمت اإلامخل ٪اإلا٨دك ،٠واإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بدصخيو م٨دك ٠اإلامخل ٪الش٣افي
(،)1بٗض ؤن ج٣ىم الؿلُاث اإلاسخهت ب٢ليميا ٖلى اجساط ظمي٘ الخضابحر الخدٟٓيت الالػمت للخٟاّ ٖلى اإلامخل ٪الش٣افي
اإلا٨دك.٠
زم ج٣ىم لجىت ا٢خىاء اإلامخل٩اث الش٣اٞيت بخدضيض ٢يمت اإلامخل ٪اإلا٨دك،٠وجدضص ٦ظل ٪مبل ٜاإلا٩اٞإة التي يجب ؤال جخجاوػ
زلض ال٣يمت اإلا٣ضعة للممخل ٪اإلاىظه إلزغاء اإلاجمىٖاث اإلاخدٟيت الىَىيت ،وجغَ ٤ٞظٍ اإلا٩اٞإة بكهاصة ٖغٞان ج٣ضيغ ،يمىدها
له الىػيغ اإلا٩ل ٠بالش٣اٞت ،)2( .و٧لها بظغاءاث جًمً خمايت اإلاسُىَاث الجؼاثغيت.
-7أهمُت اإلاخاخ ٠اإلاخسههت:
اإلاخد ٠له ٖضة ؤصواع ؤؾاؾيت في م٣ضمتها اإلادآٞت ٖلى الترار اإلاسُىٍ في خضوص ما يىو ٖليه ٢اهىهه الخام به ،وو٤ٞ
الكغوٍ اإلاهىيت اإلاخاخت له،ي٣ابله في طل ٪مكاع٦ت اإلاال ٥ألانليحن للمسُىَاث ،وٞخدهم اإلاجا ٫لٗما ٫اإلاخد،٠ج٣ٟض
مسخل ٠ألاٖما ٫اإلاسُىَت ،إلبضاء الغؤو ٞحها ،وًٖ قغوٍ و٦يٟياث جسؼيجها لخمايتها مً الخل ٠والًيإ.
وال ج٣خهغ اإلادآٞت في ؾبيل زضمت لجيل اليىم و،ِ٣ٞبل ألظل زضمت ظيل الٛض ،ونياهت وجغميم وحٗ٣يم ال٨خاب
اإلاسُىٍ،وخمايخه مً مسخلٖ ٠ىامل الخل ٠الُبيٗيت مجها ،والبكغيت ،م٘ يمان صعاؾت ؤٖم،٤حكمل الٟهغؾت
والخد٣ي،٤إلزغاظها مً صاثغة اليؿيان بلى الىظىص ،بالخض ٖلى حٗلم ؤهىإ الخِ الٗغبي وؤخ٩امه،لئلإلاام بمٗغٞت ظىاهب
اإلاسُىٍ الىيت والخ٣ىيت ،وبظل ٪ج٩ىن ٢ض ؤؾهمذ في جىىيغ ال٨ٟغ باإلاٗلىماث وبمىاهج وَغ ١ووؾاثل ال٨خابت.
ٞهي ججم٘ بحن ظضعاجها بحن مسخل ٠ألاصواث وألاٖما ٫الٟىيت اإلااصيت،وٚحر اإلااصيت ،التي حٗخر ًٖ
الىظىص ؤلاوؿاوي في مسخل ٠الخًاعاث(.)3
ٞاإلاخاخ ٠وؾيلت ججظب اإلاىاًَ للؼياعة،وحٗغٞه بخاعيش وز٣اٞت بالصٍ،وحكٗغٍ باالهخماء لها ،وحٗغٞه
بال٣ىاؾم اإلاكتر٦ت بيىه وبحن ب٣يت اإلاىاَىحن.
٨ٞغة اخخاظذ ٞحها ٖضيض الضو ٫لٗضة ؾىىاث٧،ي جغسخها وجؼعٖها في مسخل ٠قغاثذ ظيلها الخالي ،ألن الً٣يت ليؿذ ؤ٦خر
مً الظَاب بلى اإلاخاخ ٠و ،ِ٣ٞبل ال٩اعزت في ؤال يإبه الكٗب لخاعيسه ،وال حهخم به ،وَى ؤمغ بضيهي ؤال يظَب بلى اإلاخاخ،٠
ألهىا لم وؿخُ٘ بزاعة اهدباَه بلى ؤَميت َظا الخاعيش،ليؿهل ٖليه ٞهم مدخىياث اإلاخد.)4(٠
وبةم٩ان اإلاخد ٠بخياء ٧ل ما له ٖال٢ت بالخِ وال٨خابت وال،ًٟمً زال ٫الٗغوى التي ي٣ىم بها ؾىاء ؤ٧اهذ ٧التي جل ٪التي
ج٣ام في وؾِ اإلاضيىت،ؤو مً زال ٫ألايام الضعاؾيت واإلالخ٣ياث التي ج٣ام مً ؤظل وكغ الىعي الش٣افي إلبغاػ ؤَميت اإلاخاخ٠
اإلاسخهت ،و٦ظا ؤَميت ال٨خابت والخِ الٗغبي في ال٨خاب اإلاسُىٍ.

( - )1اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،عدد  ،41الصادرة يف  20يوليو  ،2008ادلرسوم التنفيذي رقك  277-08ادلؤرخ يف  15يوليو  ،2008ػلدد مبلغ ادلكافأة
اليت ؽلكن دفعها دلكتشف شلتلك ثقايف ،ادلواد رقك  ،2 ،1ص .04
( - )2ادلرجع نفسو ،ادلواد رقك  ،4 ،3ص.04
 - 3أدامز فيليب وآخرون ،دليل تنظيك ادلتاحف(إرشادات علمية) ،ترمجة زلمد حسن عبد الرمحان ،اذليمة ادلصرية العامة للكتاب ،1993،ص.16
 - 4بشَت زىيدي ،ادلتاحف(دراسات ونصوص قدؽلة) ،2منشورات وزارة الثقافة السورية ،دمشق ،1988 ،ص.7
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زاجمت:
جخرػ ٢يمت اإلاسُىَاث في ؤنالتها الخ٣ي٣يت،ومً زال ٫اإلاٗلىماث التي جدملها،وٖلى الغقي والخ٣ضم ألاصبي وال٨ٟغو ،لضي
مالٟي جل ٪اإلاهاصع،هاَي ًٖ ٪اإلاٗالجت الض٢ي٣ت للمىايي٘ اإلاسُىَت،ي ٠بلى طل ٪هىٕ الخِ الٗغبي،اإلاؿخٗمل في ٖمليت
ال٨خابت،وَى زِ مٛغبي ألانل ،وهي جغمؼ بظل ٪بلى خ٣بت جاعيسيت للمىُ٣ت وما ظاوعَا.
ومشل َظٍ اإلاسُىَاث مدٟىْت،ومٗغويت في ؤعو٢ت مخد ٠الخِ ؤلاؾالمي ،بمضيىت جلمؿان ،لٗضص مً اإلاالٟاث
الىاصعة،والشميىت والىٟيؿت بما جدمله بحن زىايا لىخاتها ،مً مسخلٞ ٠ىىن الٗلىم واإلاٗاع.ٝ
وصوع ٗٞا ٫ج٣ىم به اإلااؾؿت اإلاخدٟيت في الجؼاثغ،للمدآٞت ٖلى الترار اإلاسُىٍ،ظغاء ما ج٣ىم به مً بظغاءاث ٖمل
ميضاهيت،وٖلميت،ججم٘ بحن البدض،والجم٘ والخٗ٣يم ،للىنى ٫بلى الضعاؾت،والخد٣ي ٤والٗغم اإلاخدٟي،إلاسخل ٠ؤهىإ
اإلاالٟاث الىاصعة التي حٗىص بالٟاثضة ،والىٖ ،ٟ٘لى مسخل ٠الكغاثذ،في عبىٕ الىًَ،وهي بظل ٪حؿهم في وكغ الىعي الش٣افي
ًا
ًا
نامضا،وال يؼا،٫عٚم ٧ل الهٗاب التي اٖتريخه،مً مساَغ َبيٗيت ٧اهذ،ؤو بكغيت،وعٚم ٖاصياث
ار ماصو ،ب٣ي
ٖامتلتر ٍع
الؼمً اإلاسخلٟت جاصو صوعَا في اإلاجخم٘،جيخٓغ مً يخهٟدها ،ويخد ٤٣مً صختها ،إل٦ما ٫وْيٟتها،في خ ٟٔجاعيش ٖغي،٤ل٩ل
ًا
ألاظيا،٫ظيال بٗض ظيل.
٢اةمت اإلاهاصع واإلاغاح٘:
ٖ - )1بض الٗؼيؼ بً مدمض اإلاؿٟغ ،اإلاسُىٍ الٗغبي وش يء مً ً٢اًاه٧ ،ليت آلاصاب ،ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص ،الغياى،
الؿٗىصيت.1999 ،
 - )2ظاع هللا ؤبي ال٣اؾم مدمىص بً ٖمغ الؼمسكغو ،أؾاؽ البالٚت ،صاع ناصع للُباٖت واليكغ وصاع بحروث للُباٖت
واليكغ ،بحروث.1965،
ٖ - )3بض الؿخاع الخلىجي ،اإلاسُىٍ الٗغبي ،الضاع اإلاهغيت اللبىاهيت ،الُبٗت ألاولى ،ال٣اَغة .2002،
 - )4عوػهخاٞ ٫غاهتز ،مىاهج الٗلماء اإلاؿلمحن في البدض الٗلمي ،جغ ؤهيـ ٞغيده ،مغاظٗت وليض ٖغٞاث ،صاع الش٣اٞت،
بحروث.1961 ،
 - )5ابً الىضيم (ؤبى الٟغط مدمض بً ؤبي يٗ٣ىب) ،الٟهغؾذ ،جذ عيا ججضص ،اإلا٨خبت الخجاعيت ،ال٣اَغة ،مهغ.1971 ،
 - )6سخيص ؤيمً ٞااص ،ال٨خاب الٗغبي اإلاسُىٍ وٖلم اإلاسُىَاث ،ط ،1الضاع اإلاهغيت اللبىاهيت ،مهغ.1997 ،
 - )7الؼبيضو مدمض مغجطخى ،جاط الٗغوؽ مً ظىاَغ ال٣امىؽ ،الُبٗت ألاولى ،بحروث ،ص .ث ،ط. 5
ٖ - )8بض الٗؼيؼ بً مدمض اإلاؿٟغ ،اإلاسُىٍ الٗغبي وشخيء مً ٢هاياٍ ،ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص ،الـٖىصيت.1999 ،
 - )9الجغيضة الغؾميت الجؼاثغيت ،الهاصعة في يىم الشالزاء  2عبي٘ ألاوٖ ٫ام َ1402ـ ،جخًمً اإلاغؾىم الخىٟيظو ع٢م -81
 391اإلااعر في  26صيؿمخر  ،1981اإلاخًمً جىٓيم ؤلاصاعة اإلاغ٦ؼيت ل٨خابت الضولت للش٣اٞت والٟىىن الكٗبيت.
 -** )10لٗل اإلاكغٕ يكحر في َظٍ الىُ٣ت بلى اجٟا٢يت اليىهيؿ٩ى الؾترظإ اإلامخل٩اث الش٣اٞيت اإلاؿغو٢ت.
 - )11الجغيضة الغؾميت الجؼاثغيتٖ ،ضص ،44الهاصعة في  17يىهيى  ،1998جخًمً ال٣اهىن ع٢م  ،04-98اإلااعر في 15
يىهيى  ،1998يخٗل ٤بدمايت الترار الش٣افي.
ؤ٦خىب  ،2011جخًمً اإلاغؾىم الخىٟيظو ع٢م ،352-11
ع
 - )12الجغيضة الغؾميت الجؼاثغيتٖ ،ضص  ،56الهاصعة في 16
اإلااعر في  5ؤ٦خىبغ  ،2011يدضص ال٣اهىن ألاؾاسخي الىمىطجي للمخاخ ٠ومغا٦ؼ الخٟؿحر طاث الُاب٘ اإلاخدٟي.
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 - )13الجغيضة الغؾميت الجؼاثغيتٖ ،ضص  ،51الهاصعة في  13ؤ٦خىبغ  ،2013جخًمً ال٣غاع الىػاعو اإلاكتر ٥الظو يدضص
الخىٓيم الضازلي للمخد ٠الٗمىمي للخِ ؤلاؾالمي وملخ٣اجه.
 - )14الجغيضة الغؾميت الجؼاثغيتٖ ،ضص  ،63الهاصعة في  14ؾبخمخر ٢،2005غاع ماعر في  29ماو  ،2005يدضص ق٩ل
سجل الجغص الٗام للممخل٩اث الش٣اٞيت اإلادميت ومدخىاٍ.
 - )15الجغيضة الغؾميت الجؼاثغيتٖ ،ضص  ،41الهاصعة في  20يىليى ،2008اإلاغؾىم الخىٟيظو ع٢م  277-08اإلااعر في 15
يىليى  ،2008يدضص مبل ٜاإلا٩اٞإة التي يم ً٨صٗٞها إلا٨دك ٠ممخل ٪ز٣افي.
 - )16ؤصامؼ ٞيليب وآزغون ،صليل جىٓيم اإلاخاخ(٠اعقاصاث ٖلميت) ،جغظمت مدمض خؿً ٖبض الغخمان ،الهيئت اإلاهغيت
الٗامت لل٨خاب.1993،
.1988
 - )17بكحر ػَيضو ،اإلاخاخ(٠صعاؾاث وههىم ٢ضيمت) ،2ميكىعاث وػاعة الش٣اٞت الؿىعيت ،صمك،٤
18) -

L'organisation de la production Goppion, Projet de Michel-Ange pour les bancs de la
Bibliothèque laurentienne (Florence, Casa Buonarroti), Milano, Italia, 2012.
19) -Aménagements muséographiques permanents Goppion, Projet de Michel-Ange pour les
bancs de la Bibliothèque laurentienne (Florence, Casa Buonarroti), Milano, Italia, 2012 .
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الخهىعاث الاحخماُٖت للمغى الٗ٣لي لضي الُلبت الجامُٗين
 صعاؾت مُضاهُت بجامٗت بؿ٨غة-ص.بغٚىحي جى/٤ُٞحامٗت باجىت1

ص.بىمٗغا ٝوؿُمت/حامٗت بؿ٨غة

ملخو:
زال ٫الؿىىاث ألازحرة ٖغٞذ ألامغاى الٗ٣ليت اهدكاعا واضخا في صو ٫الٗالم خيض نىٟتها اإلاىٓمت الٗاإلايت
 2012و الجؼاثغ ٛ٦حرَا مً الضوٖ ٫غٞذ ػياصة واضخت و ملمىؾت في ٖضص
للصخت)٦(OMSشاوي مغى حهضص البكغيت بلى ؾىت
اإلاغضخى ،خيض ٢ضعث بٌٗ بخهاثياث اإلاسخهحن ؤن ٖضص اإلاغضخى الٗ٣ليحن في الجؼاثغ ي٣اعب اإلاليىن و هه ٠اإلاليىن
مغيٌ ،و َى ٖضص مغشر لالعجٟإ بد٨م جىٞغ الجؼاثغ ٖلى ؤعييت الهدكاع زاوي ؤ٦خر مغى حهضص الٗالم ،و ؤ٦ضث بخهاثيت
ؤزغي للصخت الٗ٣ليت في الجؼاثغ ؤن وؿبت %30مً ألاشخام الظيً ال مإوي لهم و اإلاخىاظضيً ٖخر قىاعٕ الٗانمت
مهابىن بإمغاى ٖ٣ليت ،و طل ٪ما ٦كٖ ٠ىه الخروٞيؿىع "جيجحزة" عثيـ ٢ؿم ألامغاى الٗ٣ليت بمؿدكٟى) صعيض خؿحن)
بالجؼاثغ؛الظو ٢ا ٫ؤنٖ 01لى 03ؤشخام ممً اجسظوا مً الكاعٕ ملجإ لهم مهابىن ٖ٣ليا.
و َظا عاظ٘ بلى ما قهضجه الجؼاثغ زانت في الؿىىاث ألازحرة ،مً آزاع الٟيًاهاث و الؼالػ ٫هاَي ًٖ ٪مسلٟاث الٗكغيت
الؿىصاء التي ٖار ٞحها الاعَاب ٞؿاصا في البالص ٧اهذ مً ؤَم ألاؾباب التي ياٖٟذ مً ٖضص اإلاهابحن باألمغاى الٗ٣ليت ،و
بلى ظاهب َظا الىىٕ مً اإلاغى الظو يب٣ى الكاعٕ مالطٍ الىخيض َىا ٥هىٕ آزغ مً اإلاهابحن بإمغاى ٖ٣ليت وعازيت ،و َاالء
٦ظلٖ ٪غيت للخىاظض في الكىاعٕ ألن مٗاهاتهم مً َظا اإلاغى جدؿبب في مٗاهاة ؤزغي ٗ٦ضم ٢ضعتهم ٖلى الٗمل بؿبب
خالتهم الصخيت بالخالي اوٗضام اإلاىعص اإلاالي الظو يكب٘ خاظاتهم ؤو ختى يم٨جهم مً قغاء الضواء ٞيجضون في الكاعٕ ملجإَم
الىخيض زانت بطا ٧اهذ ألاؾغة ٣ٞحرة و حٗيل في ْغو ٝنٗبت.
عٚم َظا الاهدكاع الىاضر يب٣ى مٟهىم اإلاغى الٗ٣لي يدمل هىٖا مً الٛمىى لضي ألاٞغاص ألهه يخإزغ هىٖا ما بالش٣اٞت
الؿاثضة ؾىاء مً الىاخيت الؿببيت ؤو الخٟؿحريت خيض يٗخر ٖجها مً زال ٫همِ ج٨ٟحر ألاٞغاص و ؾلى٧اتهم ؤو ما يٗغٝ
بالخهىعاث الاظخماٖيت؛ و التي حٗخر ًٖ الخالت الىٟؿيت للٟغص هدى مىيىٕ ما في ق٩لها اإلاٗغفي و جخ٩ىن بىاءا ٖلى ما يىظض
لضيه مً مٗاع ٝو ؤ٩ٞاع و زخراث ًٖ َظا اإلاىيىٕ و جاصو بالٟغص لل٣يام ببٌٗ الاؾخجاباث في مى ٠٢مٗحنَ ،ظٍ
الؿلى٧اث جٟؿغ وا ٘٢الٟغص ألهه مؿخمغ في بَاعٍ الاظخماعي .و بالخالي ٞهي جهبذ بَاعٍ اإلاغظعي و ألجها حٗض مً ألاؾاليب
الهامت التي يٗخمضَا الباخشىن في مسخل ٠الضعاؾاث الىٟؿيت و الاظخماٖيت و التربىيت خيض حؿخمض مً زاللها اإلاٗاع ٝو
اإلاٗلىماث و الصخيء اإلاغاص الىنى ٫بليه.
ٞماهي الٗىانغ اإلاك٩لت للخهىعاث الاظخماٖيت للمغى الٗ٣لي لضي الُلبت الجامٗيحن؟
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ال٩لماث اإلاٟخاخُت:الخهىعاث الاظخماٖيت،اإلاغى الٗ٣لي،الُالب الجامعي.
م٣ضمت:
وظىصها في الٗالم اإلاديِ بىا يجٗلىا هدخاط صاثما بلى مٗاع ٝلٟهمه ،خيض ؤهه يؼزغ باإلاىايي٘ و ألاشخام و الىيٗياث
اإلاغجبُت ببًٗها البٌٗ ،و ل٩ل ٖىهغ ؤَميخه و صوعٍ في اإلاجخم٘ مً بحن جل ٪الىيٗياث ما َى مجؿض لخياجىا الصخهيت،
وماَى سجل ل٣يمىا و ٖاصاجىا مهما ٧اهذ نلخىا بخل ٪اإلاىايي٘ و الىيٗياث؛ٞةن الٟغص بداظت صوما بلى طل ٪الخىانل،ألجها
حك٩ل ٦يىىهخه مً زال ٫اإلاٗاع ،ٝالُ٣ىؽ و مسخل ٠الٗاصاث اإلاكتر٦ت بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘.
و ي٨دؿب الٟغص َظٍ الٗىانغ مً زال ٫اخخ٩ا٦ه الضاثم و اإلاخىانل باإلاجخم٘ الظو وكإ ٞيهٞ،هي جدك٩ل لضيه ًٖ
َغيٖ ٤ضة ٖملياث ٖ٣ليت و ٨ٞغيت،و التي مجها ٖمليت بىاء الخهىعاث الاظخماٖيت ،ؤو يضزل يمجها الخهىع ٦هحروعة لبىاء
اإلاٗاع ٝلضي الٟغص.و في َظا الؿياٞ ١هي حؿاٖض الٟغص ٖلى مىاظهت الٗالم اإلاديِ به مً زال ٫مٗالجخه و حٗضيل اإلاىا ٠٢و
خل اإلاكا٧ل التي يىاظهها الٟغص.
حٗخخر الخهىعاث الاظخماٖيت لٓاَغة مً الٓىاَغ ظؼءا مً الش٣اٞت باٖخباعَا ؤلاَاع اإلاغظعي و اإلاٗغفي للؿلى ٥لضي ؤو
مجخم٘،و يضزل في َظا ؤلاَاع ٧ل الؿلى٧اث التي جخُلبها الخياة اليىميت للٟغص طاث الٗال٢ت بالخاظاث
البيىلىظيت،الىٟؿيت،الاظخماٖيت و ٚحرَا مً الٗملياث التي جاَغَا الش٣اٞت بما جدخىيه مً مجمىٖت ٖىانغ جازغ في جىييذ
َبيٗت اإلاغى،ألجها جد٨م جهغٞاث الاوؿان مً زال ٫اإلاىظهاث الؿلى٦يت التي جخًمجها ٞهي جخسلل مٗٓم نىع الؿلى٥
الاوؿاوي في الٗاصاث الاظخماٖيت،اإلاٗخ٣ضاث،اإلاٗاع،ٝاإلاٟاَيم و الخهىعاث،و َظٍ ألازحرة جلٗب صوعا َاما في جدضيض مٟاَيم
اإلاغى و صالالجه،و في ؤؾاليب الخٗامل مٗه و الى٢ايت و الٗالط.و ؾىداو ٫في َظٍ اإلاضازلت الخٗغٖ ٝلى الخهىعاث
الاظخماٖيت للمغى الٗ٣لي لضي الُلبت الجامٗيحن مً زال ٫ال٣يام بضعاؾت ميضاهيت م٘ َلبت الؿىت الشاهيت ٖلم الىٟـ
بجامٗت مدمض زيًغ بؿ٨غة.
أوال :ؤلاَاع الىٓغي:
 -1حٗغٍ ٠الخهىعاث الاحخماُٖت:
خؿب معجم ٖلم الىٟـ؛الخهىع ليـ مجغص اؾترظإ نىعة بؿيُت للىا ِ٣ٞ ٘٢بل ج٩ىيً ؤو بىاء لليكاَاث
الٗ٣ليتٞ،هى بالخالي بىاء ٖ٣لي ليكاَىا.1
يسلِ ال٨شحرون بحن مهُلر الخهىع و ٚحرٍ مً اإلاٟاَيم اإلاكابهتله٧،الغؤو،و الاججاٍ:
ٞالغؤو يٗض اؾخجابت لٟٓيت واضخت ٢ابلت لل٣ياؽ و اإلاالخٓت؛ بط يغي ٖبض الغخمان الٗيؿىو ؤن الغؤو" يٗخى٣ه الٟغص لٟترة
مدضصة،و ٚالبا ما يٗخر الغؤو ًٖ الكٗىع ال٣ىمي الؿاثض لضي ألاٞغاص ،و آلاعاء ٢ابلت للخٛيحر مشل الاججاَاث ،بال ؤجهما
يسخلٟان في الضعظت ٞاالججاٍ يخٗغى للخٛيحر بضعظت ؤ٢ل مً الغؤو.2

1

Sillamy, N. (1983). Dictionnaire de la psychologie. Paris: édition bordas, p 129.

 2عبد الرحكن العيسوي .)1994 ( .علك النفس العيادي .االسكندرية :دار ادلعرفة اجلامعية ،ص .163
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و الخهىع يسخل ًٖ ٠الغؤو ،بط ؤن الخهىع ؤقمل٧،ىن الغؤو زام بالٟغص،يٗخى٣ه لٟترة مدضصة  ِ٣ٞزم يم ً٨حٛيحرٍ ،ؤما
الخهىع ٞيخمحز بىىٕ مً الشباث و يدمل الخهاثو الجماٖيت،بط ؤهه يخإزغ باآلعاء الصخهيتٞ،دؿب مىؾ٩ىٞيسخي؛ الخهىع
َى مجمىٖت مً آلاعاء.1
ؤما الاججاٍ؛ ٞهى يمشل الخالت الىظضاهيت للٟغص التي جخ٩ىن و٣ٞا إلاا يدمله مً مٗخ٣ضاث و جهىعاجٟيما يخٗل ٤بمىيىٕ ما ؤو
ألشخام مٗيىحن و جضٗٞه في مٗٓم ألاخيان بلى ال٣يام بٗضص مً الاؾخجاباث ؤو الؿلى٧اث خيالهافي مى ٠٢ما و يخدضص مً
زالَ ٫ظٍ الاؾخجاباث مضي عًٞه ؤو ٢بىله لهظا اإلاىيىٕ ؤو َاالء ألاشخام.2
ؤما الخهىعاث الاظخماٖيت ٞخمشل ؤهٓمت الخ٨ٟحر خى ٫مىايي٘ مٗيىت جسخل ًٖ ٠آلاعاء و الاججاَاث،ي٩ىن الٟغص بىاؾُتها
ٖلى اجها ٫بمجخمٗه،و هي هىٕ مً اإلاٗغٞت الٗاميت و اإلاكتر٦ت بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ خيض ج٩ىن مهيإة و م٣ؿمت اظخماٖيا بيجهم
بازخال ٝاإلاٗايحر(الاظخماٖيت-الش٣اٞيت -الايضيىلىظيت،)...حك٩ل خهيلت وكاٍ ٖ٣لي اٖخمض ٖلى بٖاصة بىاء الىا ٘٢و بُٖاثه
مٗىا زانا ؤو جهىعا زانا ٦ما ؤجها مغهت و ليؿذ زابخت جسخل ٠مً ٖهغ آلزغ و مً مجخم٘ آلزغ جبٗا لٓغو ٝاإلاجخم٘
الخاليت ،و هي مخضاولت بحن ؤَغاٞه ٧الخهىعاث الاظخماٖيت خى ٫الصخت و اإلاغى ،ؤو اإلاغى الٗ٣ليٞ ،هي صاثما جغ٦ؼ ٖلى
َض ٝمٗحن.
 -2حٗغٍ ٠اإلاغى الٗ٣ليٖ:غٞه ؾُجمىهض ٞغوٍض S,Freudبإهه ؤقض ايُغاباث الصخهيت زُىعة و قمىال ،و َى يبضو في
نىعة ازخال ٫قضيض في ال٣ىي الٗ٣ليت و عجؼ ًٖ بصعا ٥الىا ٘٢ؤو جد٣ي ٤الخىا ٤ٞالاظخماعي في ٧اٞت نىعٍ ،و يكاَض في
الظَان الاهٟها ًٖ ٫الىا ٘٢و حكىيه و ايُغاباث الاهٟٗا ٫و ال٣ضعاث الٗ٣ليت،و ج ٪٨ٟالصخهيت و الايُغاب الىاضر
في الؿلى.٥و جخمحز الصخهيت الظَاهيت بالخ ٪٨ٟو ٣ٞضان الخ٩امل و الخٛحر الجظعو،و جدُيم الضٞاٖاث الىٟؿيت
للظَاوي،و جًٖٗ ٠ملياث ال٨بذ و اإلا٣اومت ،م٘ ايُغاب ألاها.و الظَاوي ال يكٗغ بمغيه و ال يٗتر ٝبه،و ال يغٚب في
حٛيحر خالخه ،و ال ي٩ىن مخٗاوها لٗضم اؾدبهاعٍ. 3
ٞاإلاغى الٗ٣لي بطا ٖباعة ًٖ ازخال ٫قامل في شخهيت الٟغص،بديض يهبذ ٚحر ٢اصع ٖلى ؤصاء وْاثٟه بالك٩ل اإلاُلىب و
ي٩ىن َظا الازخالٖ ٫لى مؿخىي ال٣ضعاث الٗ٣ليتٞ،يبضو اٞخ٣اع الٟغص لالجها ٫بالىا ٘٢و ٚالبا ما يبضو ٚحر ٢اصع ٖلى الخميحز
بحن الخ٣ي٣ت و الخيا ٫و جًُغب اهٟٗاالجه بديض جخمحز بالٛغابت و العجؼ ًٖ جد٣ي ٤الخ٨ي ٠الاظخماعي و الاؾخ٣غاع
الىْيٟي ؤو الًٗىو الظو خضر ٖلى مؿخىاَا.
 -3الخُىع الخاعٍخي للخهىعاث الاحخماُٖت للمغى الٗ٣لي:
 -1-3الخهىعاث الخ٣لُضًت للمغى الٗ٣لي:
٧اهذ ٞئت اإلاغضخى الٗ٣ليحن مهمكت،و ال جؼا ٫بلى يىمىا َظا عٚم الخُىع الٗلمي و الخ٨ىىلىجي،و بطا جدضزىا ًٖ الخاعيش
٧ )1230ان يؿمذ
ال٣ضيم لهظٍ الٟئت هجضَا ٧اهذ حٗامل مٗاملت وخكيتٟٞ ،ي بغوؾيا وظض ٢اهىن جم الٗمل به ختى ؾىت (

1

Maach,Y& al.(2002).Les représentation sociales, un concept au carrefour de la psychologie sociales et de la
sociologie. Constantine: les éditions de l’Université de Constantine, p 13.

 2عبد اللطيف زلمد خليفة .)2000( .دراسات يف علك النفس االجتماعي( .اجمللد .)2القاىرة :دار قباء للنشر و التوزيع ،ص .73
 3فيصل عباس .)1994( .الصحة النفسية .االسكندرية :دار القلك ،ص .63
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للمغء بالخسلي ًٖ ٖاثلخه بطا مغى ؤخض ؤٞغاصَا و جدل ٖليه الخر٧اث بطا ؤخغ٢هم و ؤخغ ١هٟؿه مٗهم بطا ٧ان مغيًا َى
ؤيًا. 1
ٞباليؿبت للٗهىع البضاثيت ٣ٞض ٧اهذ مك٩لت اإلاغيٌ الٗ٣لي مىظ ال٣ضم جالخٔ مً زال ٫ؾلى٧اجه ؤو مً زالٖ ٫ال٢اجه ،و
لى لم ي ً٨لضيه ما يك٩ى مىه صخيدا،بط ؤهه في الٗاصة بما يلىم هٟؿه ؤو ٚحرٍ ،و خييئظ يبضو مسخلٟا ٖما ٧ان ٖليه ،و ٧ان
َظا الازخال ٝؤو الخٛحر يٗؼي بلى قيُان مً الكياَحن ججؿضٍ ؤما بطا ٧ان َيبا ٢ض ججؿضٍ ٩ٞان يىُ٣ه بالخ٨مت ،و خييئظ
حؿمى به ال٣بيلت بلى مغجبت ألاهبياء ،و ال ػالذ بٌٗ َظٍ اإلاٗخ٣ضاث ؾاثضة بحن ال٨شحر مً ال٣باثل بلى يىمىا َظا.2
ؤما باليؿبت للٗغب في الجاَليت ٣ٞض ٧اهىا يٗخ٣ضون بىظىص الجً و يساٞىهه و يغَبىن مىه و يٓىىن ؤن له مؿا ً٦في
البىاصو الجغصاء و بُىهاألوصيت اإلاهجىعة ،خيض ؤجهم ٖبضوا الجً ٢بل ؤلاؾالم زىٞا مىه و ٧اهىا ي٣ضمىن الظباثذ له ،و
اإلاجىىن ٖىضَم عظل نغٖخه ظىيت و اإلاجىىهت نغٖها ظجيَ ًٖ ،غي ٤الٗك ٤و الهىي و قهىة الى٩اح٦ .ما اٖخ٣ضوا ؤن
الهغٕ هديجت إلاسالُت الجً لئلوـ،و ٧ان لضي ٚحرَم مً الكٗىب َغي٣خان للٗالط؛ َغي٣ت ال٨هىت و الٗغاٞحن ،و ؤؾلىب
3
الٗالط بالٗ٣ا٢حر
ٞيما اٖخ٣ض اإلاهغيىن ال٣ضامى ؤن ألامغاى ٖامت و الىٟؿيت و الٗ٣ليت زانت جيكإ مً ًٚب جل ٪الٓىاَغ-جإزحر ؤعواح
اإلاىحى -و َ٨ظا ٧ان مٟهىم حؿلل اإلاغى بلى الجؿم و الٗ٣ل،لظلٞ ٪مً اإلاهم ظضا لضحهم مٗغٞت السخغ و الاؾخٗاهت بالخماثم
ال٣اصعة ٖلى َغص ألاعواح و بزغاظها مً ألاًٖاء َظا م٘ اؾخٗما ٫بٌٗ ألاٖكاب و اإلاىاص و ألاصويت التي الخٓىا ؤجها حؿاٖض
ٖلى َغص ألاعواح و خهغ ْهىعَا ؤو مىٗها مً الضزى ٫في الجؿم بهىعة مُل٣ت باؾخسضام حجاب خهحن ؤو جميمت ٢اصعة
ٖلى مى٘ اإلاغى و ألاعواح الكغيغة مً ازترا ١ظؿم الاوؿان و عوخه.4
و عٚم ؤن اإلاهغيحن اؾخٗملىا َغ٢ا ٖالظيت و جٟؿحريت زغاٞيت للمغى الٗ٣لي؛بال ألجهم ٧اهىا ؤو ٫مً محز اإلاغى الىٟسخي و
ونٟىٍ و ٦خبىٍ ٖلى ؤوعا ١الخرصو ٢بل اإلايالص.5
في خحن ٧ان اليىهان يامىىن بإن اإلاغى مً ٖمل الكيُان ٞالكياَحن خؿبهم جخجؿض في البكغ و زانت ألامغاى الىٟؿيت
وفي خحن ٧ان اليىهان يامىىن بإن اإلاغى مً ٖمل الكيُان ٞالكياَحن خؿبهم جخجؿض في البكغ و زانت ألامغاى الىٟؿيت
و جخٟهم اإلاٗاملت الخؿىت و ال يى ٟ٘مٗها بال الخٗظيب و الًغب.6
ٞيما ٖمل الغومان ٖلى الخسلو مً َظٍ الٟئت مً البكغ (باٖخباعَا حك٩ل ٖبئا ز٣يال ٖلى اإلاجخم٘) بىاؾُت ال٣خل و
بإبك٘ مً طلٟٞ ،٪ي اؾخرَت ٧ان يخم الخسلو مجهم بغمحهم مً ؤٖالي الجبا ٫للخيىاهاث اإلاٟترؾت ،ؤو يىيٗىن في مالجئ
مٓلمت و ي٣يضون بالؿالؾل و يًغبىن يغبا مخرخا لالٖخ٣اص الؿاثض بإن اإلاغضخى ؾى ٝيخدؿىىن.1
 1سالمة منصور زلمد ،هنى سعدي مغازي  .)1998( .رعاية ذوي األمراض العقلية و النفسية( ،ط .)3االسكندرية :ادلكتب العلمي للكمبيوتر و النشر و
التوزيع ،ص .24
 - 2سالمة منصور زلمد ،هنى سعدي مغازي  ،ادلرجع السابق،ص .35
 - 3سعد جالل .)1985( .يف الصحة النفسية ،األمراض النفسية و العقلية و االضلرافات السلوكية .القاىرة :دار الفكر العريب ،ص .22
 - 4موفق ىاشك ،.صقراحللب .)2000( .االضطرابات النفسية عند األطفال و ادلراىقُت ( .ط .)2بَتوت :مؤسسة الرسالة ،ص .70
 5عبد السالم زىران .)1997( .الصحة النفسية و العالج النفسي .القاىرة :عامل الكتب ،ص .25
 -6موفق ىاشك ،.صقراحللب ،مرجع سابق ،ص .71
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ٞيما اٖترى بٌٗ ٞالؾٟت ؤلاٚغيٖ ٤لى َظا الخهىع ٩ٞاهذ لهم هٓغة واٖيت للُبٖ ،لى ٚغاع ؤبي ٢غاٍ الظو اٖخخر ؤن اإلاش
َى ًٖى الٗ٣ل ،و ؤن اإلاغى الٗ٣لي ييخج ًٖ مغى اإلاش ،و الخٔ صوع الىعازت و الاؾخٗضاص و ٖال٢تها بااليُغاباث الٗ٣ليت
٧الهىؽ ،الهؿخحريا و الهغٕ الظو ؤؾٖ ِ٣ىه حؿميت اإلاغى اإلا٣ضؽ.2
٦ما ؤقاع ؤٞالَىن بلى نغإ الغٚباث و ٖضم جىاػجهاٞ .يما ع٦ؼ ؤعؾُى ٖلى الجاهب الٟحزيىلىجي في ْهىع اإلاغى الٗ٣لي،و
جىالذ ألابدار ٞيما بٗض ليمحز بؾ٩ليباصوؽ بحن َظيان الخمى و ؤق٩ا ٫الايُغاباث الٗ٣ليت اإلاؼمىت و ٞغ ١بحن ألاوَام و
ألا٩ٞاع ٚحر الىاٗ٢يت التي يخمؿ ٪بها ؤصخابها ٦ما ؤبضٕ َغ٢ا ظضيضة للٗالط و بقٗاع اإلاغيٌ بالغاخت بض ٫ظىه،و ؤ٦ض مً
ظاء بٗضٍ ٖلى يغوعة وي٘ اإلاغضخى الٗ٣ليحن في ؤماَ ً٦اصثت بٗيضة ًٖ الًىياء و ؤػا ٫الغؾىم و ألالىان ًٖ الجضعان و
ؤ٦ض ٖلى تهىيت حجغاث اإلاغضخى،و مٗاملتهم باللحن.
ٞيما اٖخخر "ظاليىىؽ" زال ٫ال٣غن الشاوي للميالص ؤن الضما٢ ٙاٖضة الٗ٣ل،و ؤحى بخجاعب ٖضيضة و ٖمليت إلزباث ٨ٞغة ؤن
اإلاش َى ؤؾاؽ الغوح و ؤلر ٖلى الغ ٤ٞباإلاغضخى و خؿً مٗاملتهم.3
عٚم َظا الخُىع الظو جىنل بليه الٗلماء و اإلا٨ٟغون ،خضزذ ه٨ؿت و ٖاص ال٨ٟغ الخغافي و اهدكغث الكٗىطة و ؾاص
الضظل مغة ؤزغي ،و ٖاصث ٨ٞغة جمل ٪ألاعواح الكغيغة لجؿم الاوؿان،ؤما الٗالط ٩ٞان بغبِ اإلاغيٌ بالؿالؾل و ججىيٗه
و يغبه بالؿياٍ بضٖىي ؤن َظٍ الُغي٣ت حٗيض الظا٦غة للمغيٌ.4
و بظل٧ ٪اهذ ٞترة الٗهىع الىؾُى بد ٤ؤْلم ٞتراث الخاعيش ،بط ؾمدذ ال٣ىاهحن عؾميا بخٗظيب و ٢خل آال ٝألابغياء مً
اإلاغضخى ،و طوو الايُغاباث الىٟؿيت و الٗ٣ليت و اإلاٗا٢حن بك٩ل ٖام.
ليٗىص ٞيما بٗض البدض و جخ٩از ٠الجهىص لخٟؿحر َظٍ الايُغاباث و بيجاص ٖالط لهاٟٞ،ي مغخلت ٖهغ الجهًت ْهغ الخٟؿحر
اإلاىيىعي مغجبُا بايُغاب ٞيؿيىلىجي ؤو صماغي و جهيي ٠ألامغاى الٗ٣ليت و صعاؾاث ٖضيضة ٖلى اإلاغضخى الٗ٣لحن صون
ؤن يٛحر َظا قيئا في مٗاملتهم و ب٣ىا يٗيكىن في ْغو ٝنٗبت عٚم جُىع مٟهىم اخترام الٟغص في جل ٪الٟترة.
خيض خاو ٫الٗلماء الغ ٘ٞمً مؿخىي مٗاملت َظٍ الٟئت و مدى الخهىعاث الخاَئت خىَ ٫بيٗت اإلاغى و َغٖ ١الظه.
واػصَغث ٖلىم الُب و الٗالط في الٗالم الٗغبي و الاؾالمي؛خيض جإزغ الٗلماء بغوح الاؾالم في عٖايتهم للمغضخى الٗ٣ليحن
خيض ؤ٢امىا اإلاؿدكٟياث لهظٍ الٟئت و جاعيش (البماعؾخاهياث) في الٗالم الاؾالمي يُٗي نىعة مكغ٢ت للمٗاملت التي ٧ان
يخل٣اَا اإلاغضخىٖ،لى ٖ٨ـ ما ٧ان ٖليه ألامغ ؾاب٣ا (٢بل ؤلاؾالم) ٦ما في ؤعوبا -الخ٣ييض باألٚال ،٫و ويٗهم في ػهؼاهاث و
يٗالجىن بالسخغ و الٗؼاثم بلى ؤن ظاء الاؾالم ،الظو َالب بمٗاملت اوؿاهيت زانت بهظٍ الٟئت ،بط هو ٖلى مباصت اإلاؿاواة
بحن الىاؽ و الٗض ٫بيجهم.

 -1تيسَت كوافحة.)2004(.علك النفس الًتبوي( .ط .)1عمان :دار ادلسَتة للنشر و التوزيع ،ص .40
2حامد عبد السالم زىران ،مرجع سابق ،ص .96
 - 3موفق ىاشك ،.صقراحللب ،مرجع سابق ،صص .72 -71
 - 4حامد عبد السالم زىران ،مرجع سابق ،ص .97
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 -2-3الخهىعاث الخضًثت للمغى الٗ٣لي:
٧ان اإلاغى يٟؿغ في الٗهىع الؿاب٣ت جٟؿحراث ًٖىيت ؤو ٚيبيت ميخاٞحزي٣يت جغج٨ؼ ؤؾاؾا ٖلى هٓغة اإلاجخم٘ و جهىع
للٗالم و ٤ٞال٣يم و اإلاٗخ٣ضاث التي وكإ ٖلحها،لْ ً٨هىع بٌٗ الٗلىم و جُىعَا ( ٖلم الىٟـٖ،لم الاظخمإ و الُب )...و
زانت زال ٫ال٣غن الٗكغيً بضؤ الاهخ٣ا ٫مً ؤلاصعا ٥الؿاب ٤بلى نىعة ؤ٦ثر ويىخا ،خيض ؤنبذ يىٓغ بلى اإلاغى الٗ٣لي
مً مىٓىع بيى َبي-هٟسخي-اظخماعي.
أ -الىمىطج البُىلىجي:الظو يٟترى ؤن ألاؾباب الغثيؿيت و ألاؾاليب الٟٗالت في ٖالط الؿلى ٥الكاط ج٩ىن بيىلىظيت
بالضعظت ألاولى،و ي٣ترح َظا الىمىطط ٖلى وظه الخدضيض ؤن الازخالالث الىْيٟيت الخيىيت للجهاػ الٗهبي ٖمىما و للمش ٖلى
وظه الخهىم ج٩ىن مؿاولت ًٖ الايُغاباث الٗ٣ليت ،و ؤن اؾخسضام ألاصويت و الٗ٣ا٢حر ؾى ٝيٗض ٫مً الازخالالث
الىْيٟيت و يٗالج ؤو يؼيل َظٍ الٓغو.1ٝ
و بالىٓغ بلى الاٞتراياث الًمىيت لهظا الىمىطط لؤلمغاى الٗ٣ليت،هجض بٌٗ ؤوظه الدكابه بحن ما ط٦غٍ اليىهاهيىن
 2500ؾىت مًذ و ما ط٦غٍ ألاَباء اليىم،و مً َظٍ الاٞتراياث:
ال٣ضامى مىظ
 ؤن ما يهيب اإلاش مً جل ٠ؤو زلل وْيٟي يٗض مؿاوال ًٖ الايُغاب الٗ٣لي. ؤن الدصخيو الض٢ي ٤لاليُغاباث الٗ٣ليت يخُلب مٗغٞت ؤوظه ال٣هىع في الىْاث ٠البيىلىظيت للمش اإلاؿببت لهظاالكظوط.
 ؤن الٗالط اإلاىاؾب يخًمً بظ ٫ظهض بخٗضيل ؤو اؾدبٗاص الازخالالث الىْيٟيت للمش و التي جخم خاليا باؾخسضام الٗ٣ا٢حر.و ٢ض ؤصث الا٦دكاٞاث التي جمذ في مجا ٫الٗىامل البيىلىظيت بلى جُىعاث مشحرة في ا٦دكا ٝاإلاغى زانت ما حٗل ٤مجها
بالخهىع الٗهبي و الىعازت و بهظا ؤنبذ الىمىطط البيىلىجي طو جإزحر ٗٞا ٫في مجاٖ ٫لم الىٟـ اإلاغضخي.
ب -الىمىطج الُبي:وي٘ َظا الىمىطط وؿ ٤الخهيي ٠الظو ؤصي بلى بدض قامل في ٖلم ؤؾباب ألامغايإو مبدض اجيىلىظيا
اإلاغى للخيبا و ٖالط ؤهىإ مخٗضصة مً الازخالالث الؿي٩ىلىظيت و ٖلى ؤو خاٞ ٫هظا ال٨م الهاثل مً ألابدار ٢ض ؤياٝ
ال٣ليل ظضا لٟهمىا لُبيٗت ألامغاى الٗ٣ليت ،و عبما ٧اهذ ؤلاياٞت ألا٦خر َى ؤن جل ٪ألامغاى اإلاسخلٟت وظضث مترابُت م٘
ايُغاباث اإلاشٞ ،هظٍ الىخاثج اإلاب٨غة ؤقاع بلحها مً ٢بل عواص الُب الىٟسخي في ال٣غن اإلااضخي مً ؤن ألاؾاؽ الًٗىو ل٩ل
اإلاك٨الث الؿي٩ىلىظيت ييبػي ؤن ي٩ىن ٢ض ا٦دك ٠في و٢تها و ٖىض َظٍ اإلاغخلت ييبػي ؤن يٓهغ َظا الخٟائ ٫اإلاب٨غ الظو ال
ؤؾاؽ له مً الصخت .لظل ٪يغي َظا الىمىطط بإن ؾىاء ٧ان ظؿميا ؤو هٟؿيا ييؿب بلى ؤؾباب ًٖىيت مغجبُت بداصر
وعاسي ؾىاء ٢بل زال ٫ؤو بٗض الىالصة،و بالخالي يجب البدض ًٖ الؿبب و الٗالط ال٨يماوو َى ألاؾاؽ،و مً َىا ٩ٞل
ألابدار في ٖلم الجيىاث بالىعازت و صعاؾت الضما ٙو ألاؾباب البيى٦مياويت هغي َىا ؤن َظا الىمىطط يُٗي ألاولىيت ألؾباب
الًٗىيت.2
ج -الىمىطج الىٟس ي :يىٓغ البيىلىظيىن بلى الايُغاباث الٗ٣ليت مً ػاويت الجؼثياث ٞيما يغي اإلادللىن الىٟؿاهيىن زل٠
اإلاغى الٗ٣لي ازخالال يُغؤ ٖلى الجهاػ الىٟسخي،و يىضعط في الضيىاميت الجزويت و ٤ٞما ظاء به ماؾـ َظٍ الىٓغيت
 1زلمد السيدعبد الرمحان .)2000( .علك األمراض العقلية و النفسية .القاىرة :دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع ،ص .56
 2بدرة ميموين .)2003( .االضطرابات النفسية و العقلية عند األطفال و ادلراىقُت.اجلزائر :ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،ص .32
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"ؾيجمىهض ٞغويض" الظو يٟترى ؤن الجهاػ الىٟسخي يخ٩ىن مً ألاها،Le moi-ألاها ألاٖلى  ،Le sur moi -الهىٞ،Le ça-الهى؛َى
مىب٘ الُا٢ت الىٟؿيت و مؿخىصٕ الٛغاثؼ و الضوا ٘ٞالُٟغيت التي جبدض ًٖ ؤلاقبإ.
ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن مضعؾت الخدليل الىٟسخي ع٦ؼث ٖلى الهغإ ال٣اثم بحن م٩ىهاث الجهاػ الىٟسخي الظو يؿخمض ظظوعٍ مً
جاعيش الُٟىلت ،لٞ ً٨غويض لم يى ٠وظىص ؤؾباب وعازيت و ج٩ىيييت و بالخالي ٞةن َظا الىمىطط يُٗي ألاولىيت لؤلؾباب
الىٟؿيت.
٦ما خاوَ ٫اوH,Heyالجم٘ بحن الىٓغيت الًٗىيت و الىٓغيت الىٟـ صيىاميت و ؤُٖى جىظها ؤؾماٍ ًٖى صيىاميت اهُال٢ا
مً هٓغيت ظا٦ؿىنJacksonالظو يغي ؤن الايُغاباث جاصو بلى اهدال ٫ؾلمي مً اإلاٗ٣ض بلى البؿيِ ،و َظا ما ياصو بلى
ايُغاباث هٟؿيت َامت ،ل ً٨لم يىجر ٦شحرا ألن الًٗىيت جب٣ى لها ألاولىيت في الىٓغيت.1
ص -الىمىطج الؿلى٧ي :اَخم الغوسخي ايٟان بتروٞدل باٞلىI .B .Pavlovٝبضعاؾت الٗملياث اإلاخٗل٣ت بٟؿيىلىظيا الهًم لضي
ال٨الب و ٖمليت ؤلاقغاٍ،و حٗخخر َظٍ اإلاضعؾت ؤن ألاٖغاى الٗهبيت هي ؾلى ٥مخٗلم ٖخر الاقغاٍ. 2
و بالخالي ٞالؿلىٚ ٥حر الؿىو ييخج ٖلى ؤؾاؽ زخراث حٗليميت ؾاب٣ت ؤو ٞكل في الاؾخٟاصة مً الخخراث الخٗليميت
اإلاسخلٟت ،و َظا الخٗلم يدضر ًٖ َغيٖ ٤ىهغيً ؤؾاؾيحن َما الخٗلم باإلاالخٓت و الخٗلم باإلقغاٍ.
هـ -الىمىصج الاحخماعي:يىٓغ َظا الىمىطط لئلوؿان مً خيض َى ٧اثً اظخماعي في جٟاٖل صاثم م٘ الىؾِ الظو يٗيل ٞيه،
و ؤهه إلاً الىاضر في ؾيا ١الخٟاٖالث الاظخماٖيت ؤن اإلاغى الٗ٣لي يخإزغ ال في ق٩له ٞدؿب بل في جُىعٍ ؤيًا ٦ما بييذ
طل ٪الضعاؾاث ألاهثروبىلىظيت و الؿىؾيىلىظيت الٗضيضة. 3
البض ؤن وكحر بلى ؤن جهىع اإلاغى و ٤ٞالىمىطط الاظخماعي ٚحر ٧ا ٝلخٟؿحر اإلاغى الٗ٣لي ؤو الىٟسخي؛ خيض جخضازل في
ؾلى ٥الٟغص حك٨يلت مً ٖضة ٖىامل( هٟؿيت  -بيىلىظيت-اظخماٖيت  )...بط هاصي "باهضوعا" بالخٟاٖل اإلاخباص ٫و اإلاؿخمغ بحن
الؿلى ٥و الٗىامل اإلاٗغٞيت و اإلاشحراث البيئيت ،و ؤَل ٤حؿميت الخخميت الخباصليت ،ألن الؿلىَ ٥ى هديجت لٗىامل جازغ في
بًٗها البٌٗ حكمل الٗىامل اإلاٗغٞيت في َظا ؤلاَاع اإلاٗخ٣ضاث،الخهىعاث،الخىٗ٢اث و الاصعا٧اث الظاجيت.
٦ما يغي "باهضوعا" بإن الٗىامل التي جاصو بلى الؿلى ٥بك٩ل جٟاٖل جباصلي مؿخمغ بحن الصخهيت و اإلادضصاث الاظخماٖيت.4
في ألازحر وكحر بلى ؤن جهىع اإلاغى الٗ٣لي ليـ ؤ٦ثر مً خ٣ي٣ت ما٦ضة ٧ىهه امخال ٥عوحي ؤو مـ قيُاوي ؤو لٗىت بلهيت
هديجت ًٚبها و خؿب،ؤو ٦ما اٖخخر في ػمً آزغ بإهه حٗبحر ًٖ لُ ٠آلالهت و عياَا ،بن َظا ٞدؿب حجغ الؼاويت
للٟغوى الٗلميت التي قيضث لخدضيض ألو مضي يم ً٨للىماطط ( البيىلىظيت-الُبيت-الىٟؿيت-الؿلى٦يت-الاظخماٖيت)ؤن حٗلل
و جً٘ الُغ ١اإلاشلى لٗالط الازخالالث الؿي٩ىلىظيت في ْل الخهىعاث الغاَىت للمغى الٗ٣لي.

1
2

بدرةميموين ،ادلرجع السابق ،ص .32
زلمد أمحد قاسك .)1999 ( .علك النفس التعلك .االسكندرية :مركز االسكندرية للكتاب ،ص .43

 3زلمد شليب" .)1998( .ثالث ظلاذج تفسَتية للمرض العقلي" .مجلة العلوم االنسانية ،العدد .9 :اجلزائر :جامعة قسنطينة.
 4زلمد السيد عبد الرمحان ،مرجع سابق ،ص .111
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زاهُا :الضعاؾت اإلاُضاهُت:
 -1مىهج الضعاؾت٩٦ :ل البدىر الىٟؿيت و الاظخماٖيت يإزظ جدضيض اإلاىهج اإلاؿخٗمل في الضعاؾت ؤَميت ٢هىي ٢هض ببغاػ
َغي٣ت البدض،و ٖليه َبٗا لُبيٗت اإلاىيىٕ و ٦ظا ٞغيياث البدض ٞةهىا اٖخمضها اإلاىهج الىنٟي ٦مىهج ؤؾاسخي
للضعاؾت،و الظو م ً٨مً الخٗغٖ ٝلى الٗىانغ الًمىيت للخهىعاث الاظخماٖيت للمغى الٗ٣لي لضي الُلبت الجامٗيحن التي
جدمل َابٗا هٟؿيا و اظخماٖيا مخٗل٣ا بٟغص مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ و َى الُالب الجامعي و مً زمت ؤلاظابت ٖلى حؿائالث
الضعاؾت،لظا ٧ان اإلاىهج الىنٟي الؿبيل لىن ٠الٓاَغة مىيىٕ الضعاؾت ،و جٟؿحرَا للىنى ٫بلى ألاَضا ٝالتي بىيذ
ٖلحها.
ٞ -2غيُاث الضعاؾت :لئلظابت ٖلى حؿائ ٫الضعاؾت الغثيسخي،اعجإيىا ج٣ؿيمه بلى ظؼثحن وايٗحن له ٞغييخحن لئلظابت ٖىه:
 -1جدك٩ل الٗىانغ الًمىيت للخهىعاث الاظخماٖيت للمغى الٗ٣لي لضي الُلبت الجامٗيحن مً الش٣اٞت الكٗبيت.
 -2جدك٩ل الٗىانغ الًمىيت للخهىعاث الاظخماٖيت للمغى الٗ٣لي لضي الُلبت الجامٗيحن مً ج٩ىيجهم ألا٧اصيمي.
ُٖ -3ىت الضعاؾتٖ:لى اٖخباعَا ظؼءا مً اإلاجخم٘ ال٨لي ٞةهه يكترٍ في ٖيىت البدض ؤن ج٩ىن مٗخرة ٖىه حٗبحرا خ٣ي٣يا ،و
طل ٪جبٗا لُبيٗت اإلاىيىٕ .و ٢ض جمشلذ ٖيىت الضعاؾت في ٖيىت مً َلبت الؿىت الشاهيت ٖلم الىٟـ ،و البالٖ ٜضصَم ؤعبٗحن
(َ )40البا جم ازخياعَم بك٩ل ٖكىاجي.
 -4أصواث الضعاؾت :اٖخمضث الضعاؾت ٖلى اؾخبُان يدخىو 31بىضا،و ٢ض جم ازخياع َاجه ألاصاة باٖخباعَا ألاوؿب في ظم٘
اإلاٗلىماث ،للخد ٤٣مً الٟغيياث و مٗالجتها،لل٨ك ًٖ ٠الخهىعاث الاظخماٖيت للمغى الٗ٣لي لضي الُلبت.
و ٢ض اخخىث الاؾدباهت ٖلى مدىعًٍ،يدمل ٧ل مجهما بٗض :الخهىع ال٣ضيم و الخهىع الخضيض في جٟؿحر اإلاغى الٗ٣لي؛ و ٢ض
٢ؿمذ اإلاداوع ٖلى الىدى الخالي:
ؤ -مدىع الخٟؿحر ال٣ضيم(الش٣اٞت الكٗبيت) للمغى الٗ٣لي:يًم الٗباعاث (.)29-26-25-24-23-22-21-17-13-12-11-10-9-7-3-1
ب -مدىع الخٟؿحر الٗلمي(الخضيض) للمغى الٗ٣لي:يًم الٗباعاث (.)31-30-28-27-20-19-18-16-15-14-8-6-5-4-2
* الخهاةو الؿُ٨ىمترًت ألصاة الضعاؾت:بٗض جُبيَ ٤غي٣ت الخجؼثت الىهٟيت بخ٣ؿيم بىىص الاؾدباهت بلى ٞغصيت و ػوظيت،
و خؿاب مٗامل الاعجباٍ بحن الجؼثحن خهلىا ٖلى مٗامل زباث يؿاوو
،0,93و
،0,87ؤما الهض ١الظاحي لالؾدباهت ٣ٞض مشل
هديجت لظل ٪يم٨ىىا اٖخباع مٗامل زباث بىىص الاؾدباهت مٗامال لهض ١بىىصَا.
ٖ -5غى هخاةج الضعاؾت:
ٖ -1-5غى هخاةج الٟغيُت ألاولى :اإلاخٗل٣ت بالخٟؿير الخ٣لُضي للمغى الٗ٣لي
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حضو ٫ع٢م (ً :)1ىي٘ الٗىانغ الًمىُت للخهىعاث الاحخماُٖت للمغى الٗ٣لي اإلاك٩لت مً الث٣اٞت الكٗبُت.
اإلاجمىٕ
ال
وٗم
الٗباعة
الغ٢م
10
30
70
90
10
11
12
13
71
21
22
23
24
25
26
29

اإلاغى الٗ٣لي ظىىن
اإلاغى الٗ٣لي َى ٚغابت في الؿلى٥
اإلاغى الٗ٣لي هديجت لًٗ ٠ؤلايمان
اإلاغى الٗ٣لي ونمت ٖاع و بَاهت للٗاثلت
اإلاغى الٗ٣لي ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الخسل ٠الظَجي
اإلاغى الٗ٣لي مـ مً الجً
اإلاغى الٗ٣لي ؾببه السخغ
ؤلانابت باإلاغى الٗ٣لي ً٢اء و ٢ضع
اإلاغى الٗ٣لي َى يٗ ٠في الظا٦غة
ٖالط اإلاغى الٗ٣لي يخُلب خًىع الجً
اإلاغى الٗ٣لي مًٗلت اظخماٖيت
اإلاهاب باإلاغى الٗ٣لي مىبىط مً َغٖ ٝاثلخه
٢غاءة ألاصٖيت و الابتهاالث حكٟي مً اإلاغى
الٗ٣لي
اإلاغى الٗ٣لي مياوؽ مً الكٟاء
يمٖ ً٨الط اإلاغى الٗ٣لي بالهضمت ال٨هغباثيت
ٖالط اإلاغى الٗ٣لي باألحجبت و الخماثم

الخ٨غاع
38
40
4
36
37
0
2
39
20
0
40
37

%
%95
%100
%10
%90
%92,5
%0
%5
%97.5
%50
%0
%100
%92.5

الخ٨غاع
2
0
36
4
3
40
38
1
20
40
0
3

%
%5
%0
%90
%10
%7.5
%100
%95
%2.5
%50
%100
%0
%7.5

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

2
35
38
0

%5
%87.5
%95
%0

38
5
2
40

%95
%12.5
%5
%100

40
40
40
40

مً زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )01هالخٔ ؤن ؤٞغاص الٗيىت يخ٣ٟىن ٖلى ؤن اإلاغى الٗ٣لي مًٗلت اظخماٖيت ألهه ٚغابت في الؿلى،٥
و ٢ض ؤزظ ٦ال البىضان اإلاخًمىحن للٗباعجحن ؤٖلى وؿبت اؾخجابت بيؿبت، %100و َى ما يكحر بلى جإزحر الش٣اٞت الكٗبيت التي
جمشل الىمىطط الخ٣ليضو في جٟؿحر اإلاغى الٗ٣لي لضي الُلبت عٚم مؿخىاَم الٗلمي٦،ما هلمـ ؤيًا اعجٟاٖا في صعظاث
الٗباعة ع٢م ( )09و اإلاخًمىت ؤن اإلاغى الٗ٣لي ونمت ٖاع و بَاهت للمجخم٘ خيض ٢ضعث وؿبت ؤلاظابت بـىٗم ( ،)%97.5و َظٍ
ال٨ٟغة هابٗت مً الىؾِ الاظخماعي و الش٣اٞت اإلادليت و بالخالي جمشل الخهىع الاظخماعي للمغى الٗ٣لي.
زم جخىالى باقي الٗباعاث بيؿب ؤ٢ل ٞباليؿبت لٗباعة:ؤن اإلاغى الٗ٣لي ظىىن ٣ٞض ٢ضعث وؿبت بظابت ؤٞغاص الٗيىت بـىٗم بـ
( )%95و َظا هاب٘ مً ألا٩ٞاع و اإلاٗخ٣ضاث الؿاب٣ت للمغى،و هي مهُلر ٢اهىوي خيض ؤن ٧لمت ظىىن ليـ لها مضلىَ ٫بي
و ال يىظض في الُب الىٟسخي مغى بهظا الاؾم( الجىىن).
و مً بحن ألا٩ٞاع الخ٣ليضيت التي يٗخ٣ضَا ؤٞغاص الٗيىت خى ٫اإلاغى الٗ٣لي ،هي ؤن ٖالظه يخم بالهضمت ال٨هغباثيت و ٢ض مشلذ
وؿبت ؤلاظابت،% 95و ال٨شحر مً الُلبت و اإلا٣ضعيً بيؿبت %90يٗخ٣ضون ؤن اإلاغى الٗ٣لي ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الخسل٠
الٗ٣ليَ،ىا هجض ؤن الُلبت يسلُىن بحن اإلاهُلخاث ٦ما َى الخاٖ ٫ىض ٖامت الىاؽ،و ؤٚلب اٖخ٣اصاتهم هابٗت مً
اإلاجخم٘،خيض ؤهه هٟـ اليؿبت الؿاب٣ت مً الُلبت يغون ؤن اإلاغى الٗ٣لي ونمت ٖاع و بَاهت لؤلَل ،و َظٍ ال٨ٟغة ٧اهذ
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ؾاثضة ٢ضيما مً زال ٫ؾىء مٗاملت اإلاغيٌ الٗ٣لي مً ؤَله و مً اإلاجخم٘ ٖلى الؿىاء خؿب ما ؾب ٤ط٦غٍ ،خيض ؾمدذ
ال٣ىاهحن عؾميا في ؾاب ٤ألاػمىت بخٗظيب و ٢خل آال ٝألابغياء مً اإلاغضخى،و طوو الايُغاباث الىٟؿيت و الٗ٣ليت و اإلاٗا٢حن
بك٩ل ٖام،بط ٧ان يخم ج٣ييضَم و ويٗهم في سجىن مىٟغصة،و ٖؼلهم ًٖ اإلاجخم٘ الظو ٧ان ييبظَم.و ٢ض ب٣يذ بٌٗ َظٍ
اإلاماعؾاث يض اإلاغضخى الٗ٣ليحن عٚم الخُىع الظو خ٣٣ه الٗلم ،بديض ؤنبذ مً اإلام ً٨الخد٨م في جُىع اإلاغى و جٟا٢مه
مً زال ٫الخٟ٨ل الىٟسخي و الاظخماعي باإلاغيٌ زانت بطا جم ال٨ك ًٖ ٠اإلاغى مب٨غا مما يؿاٖض ٖلى الخ٣ليل مً خضجه و
ج٣ضمه للمغاخل اإلاخُىعة.
٦ما هالخٔ مً زال ٫الجضو ٫ؤن اؾخجاباث الُلبت لباقي بىىص الخهىعاث الاظخماٖيت للمغى الٗ٣لي و ٤ٞالش٣اٞت
الكٗبيت اإلادليت٣ٞ ،ض جغاوخذ بحن ( ) %50- % 0ما يضٖ ٫لى ؤن الخهىعاث الاظخماٖيت للُلبت الجامٗيحن للمغى الٗ٣لي َى
هٟؿه جهىع ٖامت ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلادلي اإلاؿخمضة مً الش٣اٞت الكٗبيت للمجخم٘ الجؼاثغو بك٩ل ٖام.
ٖ -2-5غى هخاةج الٟغيُت الثاهُت :اإلاخٗل٣ت بمدىع الخٟؿير الٗلمي للمغى الٗ٣لي:
حضو ٫ع٢م (ً :)2ىضر الٗىانغ الًمىُت للخهىعاث الاحخماُٖت للمغى الٗ٣لي و٣ٞا للخ٨ىًٍ الٗلمي
وٗم
الخ٨غاع
22
40
40
40

الغ٢م
02
04
05
06

الٗباعة
اإلاغى الٗ٣لي َى ٣ٞضان الخىا٤ٞ
اإلاغى الٗ٣لي َى ايُغاب في اإلاش
اإلاغى الٗ٣لي َى ؤلاٖٟاء مً اإلاؿاوليت
اإلاغى الٗ٣لي َى زٟت في الٗ٣ل

08
14
15
16
18
19
20
27
28
30
31

اإلاهاب باإلاغى الٗ٣لي لضيه اؾخٗضاص مؿب ٤لئلنابت
اإلاغى الٗ٣لي مغى وعاسي
اإلاغى الٗ٣لي يٗيل في ٖالم زام به
اإلاهاب باإلاغى الٗ٣لي يخسيل ؤنىاث ج٩لمه
يٗغ ٝاإلاهاب باإلاغى الٗ٣لي بالؿلى ٥الٗضواوي
يٗغ ٝاإلاهاب باإلاغى الٗ٣لي باالهُىاء
يٗغ ٝاإلاهاب باإلاغى الٗ٣لي بدضة الاهٟٗا٫
اإلاهاب باإلاغى الٗ٣لي حهمل مٓهغٍ الخاعجي
اإلاغى الٗ٣لي َى اهٟهام في الصخهيت
يمٖ ً٨الط اإلاغى الٗ٣لي باألصويت و الٗ٣ا٢حر
يخم ٖالط اإلاغى الٗ٣لي ًٖ َغي ٤الخدليل الىٟسخي

35
40
40
37
40
40
38
40
37
40
28

%
% 55
100%
%100
%100
%87,5
%100
%100
%92.5
%100
%100
%95
%100
%92.5
100%
0% 7

ال
اإلاجمى
ٕ
الخ٨غاع %
40 % 45 18
40
0%
0
40
%0
0
40
%0
0
%12.
40
5
5
40
%0
0
40
%0
0
40 %7.5
3
40
%0
0
40
%0
0
40
%5
2
40
%0 0
40
%7.5 3
40
0%
0
40
30% 21

مً زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )02هالخٔ اعجٟاٖا في ؤٚلب البىىص الضالت ٖلى الخٟؿحر الٗلمي للمغى الٗ٣لي؛ خيض ؤن حؿٗٗباعاث
مً َظا اإلادىع جمشلذ وؿبت بظابت الُلبت ٞحها بـ %100للخٟؿحراث الٗلميت للمغى الٗ٣لي ،خيض يغي الُلبت بإن اإلاغى
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الٗ٣لي َى ايُغاب في اإلاش و زٟت في الٗ٣ل ما يىجم ٖجهةٖٟاء اإلاهاب مً ٧امل اإلاؿاوليت ألهه ٚحر ٢اصع ٖلى جدملها ،بط
يٗيل اإلاغيٌ الٗ٣لي في ٖالم زام به بٗيضا ًٖ الٗالم الخ٣ي٣ي و ًٖ اإلاديُحن به ،ما يجٗله اهُىاثيا،مً ظهت و مهمال
إلآهغٍ الخاعجي مً ظهت ؤزغي٦،ما ؤن ؾلى ٥اإلاغيٌ الٗ٣لي خؿب ٖيىت الضعاؾت يدؿم بالٗضواهيت اججاٍ آلازغيً٦،ما
يٗخ٣ض الُلبت اإلاؿخجىبىن بإن اإلاغى الٗ٣لي مغى وعاسي،و يغون ؤن ٖالط اإلاغى الٗ٣لي يخم باؾخسضام ألاصويت و الٗ٣ا٢حر.
ؤما باقي البىىص ٣ٞض هالذ الاظابت بىٗم بيؿب ؤ٢ل جغاوخذ بحن ( .)% 95 - % 55و مً زالَ ٫ظا وؿخ٣غوء وظىص الخٟؿحر
الٗلمي للمغى الٗ٣لي ،خيض يخرػ َىا صوع الخ٩ىيً ألا٧اصيمي للٗيىت،ألجها حٗخر ٖلى الخٟؿحر الٗلمي الخضيض للمغى الٗ٣لي
الظو يؿخمض مً الىمىطط البيىلىجي في جٟؿحرٍ لهظا اإلاغى بط يٟترى ؤن الازخالالث الىْيٟيت الخيىيت للجهاػ الٗهبي
ٖمىما و للمش ٖلى وظه الخهىم ج٩ىن مؿاولت ًٖ الايُغاباث الٗ٣ليت ،و ؤن اؾخسضام ألاصويت و الٗ٣ا١يغ ؾى ٝيٗض٫
مً الازخالالث الىْيٟيت و يٗالج ؤو يؼيل َظٍ الٓغو.ٝ
زاجمت:
مً زال ٫صعاؾدىا َاجه و التي تهض ٝبلى ال٨ك ًٖ ٠الخهىعاث الاظخماٖيت للمغى الٗ٣لي لضي الُلبت الجامٗيحن ،و مً
زال ٫ماؾبٖ ٤غيه مً هخاثج ٦ميت،وؿخيخج ما يلي:
 يدمل الُلبت الجامٗيىن جهىعاث اظخماٖيت للمغى الٗ٣لي جخمشل في؛جٟؿحر الش٣اٞت الكٗبيت للمغى الٗ٣لي،و َظا عاظ٘لخإزغ ؤٞغاص الٗيىت باإلاجخم٘ الظو ييخمىهةليه و بالش٣اٞت الؿاثضة ٞيه.
 يدمل الُلبت الجامٗيىن جهىعاث اظخماٖيت ؤ٧اصيميت للمغى الٗ٣لي مً زال ٫بظابتهم الايجابيت ٖلى بىىص مدىع الخٟؿحرالٗلمي للمغى الٗ٣لي،و َظا جبٗا لخ٩ىيجهم الٗلمي و ألا٧اصيمي.
 و في ألازحر هسلو بلى ؤن الٗىانغ الًمىيت للخهىعاث الاظخماٖيت للمغى الٗ٣لي لضي الُلبت الجامٗيحن جدك٩ل مًالش٣اٞت الكٗبيت و ٦ظا مً ج٩ىيجهم ألا٧اصيمي.
و ٖلى ٧ل ال يم٨ىىا خهغ الٗىانغ الًمىيت اإلاك٩لت للخهىعاث الاظخماٖيت للمغى الٗ٣لي ؾىاء لضي الُلبت الجامٗيحن
ؤو لضي ٞئت ؤزغي ٚحرَم،ألن َظٍ الٗىانغ جسخل ٠مً ٞئت ألزغي و مً مجخم٘ آلزغ ًا
جبٗا لخٛحر اإلاجا ٫الش٣افي و الٗلمي و
الاظخماعي ل٩ل ٞئت.
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 -4قلبي ،مدمض" .)1998( .زالر هماطط جٟؿحريت للمغى الٗ٣لي" .مجلت الٗلىم الاوؿاهيت ،الٗضص .9 :الجؼاثغ :ظامٗت
٢ؿىُيىت.
ٖ -5باؽٞ ،يهل .)1994( .الصخت الىٟؿيت .الاؾ٨ىضعيت :صاع ال٣لم.

71

الٗضص  : 24أ٦خىبغ– 2016

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

ٖ -6بض الغخمان ،مدمض الؿيضٖ .)2000( .لم ألامغاى الٗ٣ليت و الىٟؿيت .ال٣اَغة :صاع ٢باء للُباٖت و اليكغ و الخىػي٘.
 -7الٗيؿىوٖ ،بض الغخمًٖ .)1994 ( .لم الىٟـ الٗياصو .الاؾ٨ىضعيت :صاع اإلاٗغٞت الجامٗيت.
٢ -8اؾم ،مدمض ؤخمض ٖ .)1999 ( ،لم الىٟـ الخٗلم .الاؾ٨ىضعيت :مغ٦ؼ الاؾ٨ىضعيت لل٨خاب.
٧ -9ىاٞدت ،جيؿحرٖ.)2004(.لم الًٞـ التربىوٖ .)1ٍ( .مان :صاع اإلاؿحرة لليكغ و الخىػي٘.
 -10مدمض ،ؾالمت مىهىع ،.مٛاػو ،ههى ؾٗضو .)1998( .عٖايت طوو ألامغاى الٗ٣ليت و الىٟؿيت .)3ٍ( ،الاؾ٨ىضعيت:
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اللٛت والهىٍت ٖىض اإلاغاه٤
أ.ص٦.دلىلت عخاوي ؾٗاص/حامٗت وهغان 2

أ.جىهامي ؾُٟان/حامٗت ؾُٗضة

ملخو:
حٗض اللٛت مً ؤَم ألاهماٍ الؿلى٦يت التي يٗخمض ٖلحها الٟغص بك٩ل الٞذ في خياجه اليىميت وطل ٪هٓغا ألَميتها ال٨بحرة،و٢ض
ؤ٦ض طل ٪الٗضيض مً الٗلماء بازخال ٝجسههاتهم ؤمشا ٫صيؿىؾحر ،بياظيه وظا ٥ال٧ان.
وج٣خهغ ؤَميت اللٛت في مجمىٕ وْاثٟها التي جخلخو في الىْيٟت ؤلازباعيت والخٟاٖليت ػياصة ٖلى الغمؼيت َظٍ الىْاث ٠بن
اؾخُإ ؤلاوؿان اؾخٗمالها بك٩ل ظيض ؾاَمذ في بىاء َىيت لٛىيت زانت وهٟؿيت اظخماٖيت ٖامت،وبالخالي ججىب ما يٗغٝ
بإػمت الهىيت زهىنا في مغخلت اإلاغاَ٣ت.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت:اللٛت-الضا-٫اإلاضلى-٫ال٨الم– الخمشالث-الهىيت -ؤػمت الهىيت-الالقٗىع-الخُاب.
/1حٗغٍ ٠اللٛت:
مً ؤَم الخٗاعي ٠الكاملت للٛت،طا ٥الظو يٗغٞها ٖلى ؤجها ؤخض ؤهماٍ الؿلى ٥الظو يخمحز باؾخٗما ٫الغمىػ اللٟٓيت مً
ؤظل الخٗبحر ًٖ ٧ل ما َى ٨ٞغو،مدؿىؽ ؤو مضع،٥باؾخٗما ٫ظهاػ الخهىيذ باليؿبت للٛت اإلاىُى٢ت ؤو ًٖ َغي ٤ال٣يام
ببٌٗ ؤلاقاعاث و اؾخٗما ٫بٌٗ ألاصواث مً ؤظل اللٛت اإلا٨خىبت.و َظا ٧له في جىاؾ ٤م٘ بيان معجمي و ٢ىاٖض جغ٦يبيت
ممشلت مً ٢بل ؤهٓمت لٟٓيت و نىجيت.
يٗغٞها "الالهض" ب٣ىله :هي وؿ ٤عمؼو مً ؤلاقاعاث،يم ً٨ؤن يؿخٗمل للخىانل.
و٢ض ؤ٦ض صيؿىؾحر( )F. De Saussureفي الىٓغيت اللٛىيت ٖلى ؤن ال٨الم َى مجمىٖت مً ؤلاقاعاث ،و في ٧ل بقاعة همحز
ٖىهغيً مهمحن:الضا ٫و اإلاضلى.٫
و يبحن بُاع لُجىضع( )Pierre Legendreفي جدليله لل٣اثمت الخ٩ىيييت لل٨الم،ؤن الٗال٢ت بحن الضا ٫واإلاضلى ٫هي ٖال٢ت
اعجباَيت٦،ما ؤ٦ض ٖلى يغوعة وظىص ما يٗغ ٝبالىجحرة الشالزيت مً ؤظل اٖخماص مهضا٢يت الٗال٢ت بحن الضا ٫و اإلاضلى.1٫

- flarin Agnès ;(1999) ; le développement du langage; édition Dunod ; paris,p125.

73

1

الٗضص  : 24أ٦خىبغ– 2016

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

 /1.1اإلاضلى:)le signifié(:٫
ي٣هض به اإلاٟهىم ؤو الخهىع الٗ٣لي للصخيءٖ،لى ٖ٨ـ ال٨ٟغة اإلاىدكغة ٞال يم ً٨صاثما اٖخباع اللٛت ٖلى ؤجها ٞهغؽ مً
ال٩لماث التي حٗ٨ـ ألاقياء ؤو اإلاٟاَيم الؿاب٣ت الىظىص بٗىاويًٞ،ةطا ٧ان َظا َى الخا٩ٞ ٫ل ٧لماث اللٛت و ؤنىاٞها
الىدىيت ي٩ىن لها هٟـ اإلاٗجى الض٢ي ٤في لٛت ؤزغيَ.ظٍ اإلاالخٓت ٢اصث صٌؿىؾير بلى الخميحز بحن الضاللت و ال٣يمت ،خيض
َىا ٥بٌٗ ال٩لماث لها هٟـ اإلاٗجى و ل ً٨ليـ لها هٟـ ال٣يمت اللٛىيت.
/2.1الضا:)le signifiant(:٫
ٞالضا ٫يٗجي الهىعة الهىجيت لل٩لمت واإلاهم ٞحها ليـ الهىث في خض طاجه و بهما الازخالٞاث الهىجميت التي جمحزٍ ًٖ باقي
ال٩لماثٞ،ال٣يمت ج٨مً في الازخالٞاث.و٧ل لٛت يدك٩ل لها ٢امىؽ زام بها مً زالٖ ٫ضص مدضص مً الهىاجم.
 /2اإلاباصب ّ
ألاولُت لٗلم اللٛت:خؿب صي ؾىؾير:
بن مداولت جلخيو ما ظاء به"صي ؾىؾير"في بًٗت ؾُىع ألمغ ّد
ظض نٗب،و َظا ل٩ىهه ماؾـ َظا الٗلم بضايت بخدضيض
مىيىٖه و مىهجه بلى جدضيض ٞغوٖه التي حؿمذ بضعاؾت اللٛت مً الىاخيت البيئيت.
ّد
ٞإو ٫ما ٢ام به" صي ؾىؾير"َى جدضيض مىيىٕ الضعاؾت،الظو ؤَمله ٖلماء اللٛت مً ٢بله.لظا ٞهى ّد
يٟغ ١بحن زالر
مهُلخاث:
:Langageاإلاٗجى اإلاُل ٤للٛت ؤو ألاؾلىب اللٛىو:و َى ي٣ىم ٖلى "محزة وؿخمضَا مً الُبيٗت" ٞىدً ماَلحن لالجها ٫لٛىيا
مً الىاخيت الجؿضيت(مش،لؿانٞ،م،ؾم٘،بهغ )...و مً الىاخيت الظَىيت.
:Langueاإلاٗجى الًي ٤للٛت ؤو اللؿان:و َظا ما يمشل اإلاىيىٕ ألاؾاسخي لٗلم اللٛت خؿب"صٌؿىؾير"و ّد
يٗغٞها بإجها "شخيء
مخٖ ٤ٟليه و م٨دؿب"و هي جمشل الىظه الاظخماعي لؤلؾلىب اللٛىو،ؤو ؤن َظا ألازحرٖ،ىض اؾخٗماله في الاجها ٫اليىمي
بحن ألاٞغاص يإزظ َظا الُاب٘ الاظخماعي.
:La paroleال٨الم:وَى الجاهب الٟغصو لؤلؾلىب اللٛىو "ٗٞل ٞغصو هاجج ًٖ ؤلاعاصة والظ٧اء".
َظا الخدضيض لؤلق٩ا ٫الشالزت َى جدضيض انُالحي مجهجيٞ،الٗال٢ت التي جغبِ الشالر هي ٖال٢ت اخخىاءٞ:اللٛت جدخىو
ال٨الم،و يدخىحهما ألاؾلىب اللٛىو بضوعٍٞ ،ضي ؾىؾير"يىضر ؤن للٛت ق٩لحن،ق٩ل ْاَغو (ال٨خابت) ،و آزغ باَجي لٟٓي
)َ (la paroleما مغجبُحن اعجباَا وَيضا يهٗب الخٟغي ٤بيجهما،بط ألاو ٫يمشل الهىعة الضالت ) ًٖ (signifiantالشاوي ألو
اإلاضلى (signifiant) ٫والظو يدك٩ل طَىيا و لٟٓيا ٢بل ؤن يخدى ٫بلى ٧لمت م٨خىبت َ.ظٍ ال٩لمت التي حك٩ل اللٛت ( )langueهي
1
مىيىٕ ٖلم اللٛت .
/3وْاة ٠اللٛت:
يخ ٤ٟظمهىع ٖلماء اللٛت اإلادضزحن ٖلى ؤن وْيٟت اللٛت هي "الخٗبحر ؤو الخىانل ؤو الخٟاَم"م٘ ؤن بًٗهم يغ ٌٞج٣ييض
وْيٟت اللٛت بالخٗبحر ؤو الخىانل؛ ٞالخىانل بخضي وْاثٟها بال ؤهه ليـ الىْيٟت الغثيؿيت.
و٢ض خاوَ" ٫اليضاو " Hallidayج٣ضيم خهغ ألَم وْاث ٠اللٛتٞ ،إؾٟغث مداوالجه ًٖ الىْاث ٠الخاليت:
- F.de Saussure ;(1913) ; cours de linguistique générale ; édition Payot ; paris,p24,25.
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 -1.3الىُْٟت الىُٟٗت :
بؤها ؤعيض"ٞ،اللٛت حؿمذ إلاؿخسضمحها مىظ َٟىلتهم اإلاب٨غة ؤن يكبٗىا خاظاتهم ،وؤن يٗخروا
وٚالبا ما يٗخر ًٖ َظٍ الىْيٟت ـ"
ًٖ عٚباتهم.
 -2.3الىُْٟت الخىُٓمُت :
حٗغَ ٝظٍ الىْيٟت باؾم وْيٟت "اٗٞل ٦ظا،وال جٟٗل ٦ظا" مً زال ٫اللٛت يؿخُي٘ الٟغص ؤن يخد٨م في ؾلى ٥آلازغيً
لخىٟيظ اإلاُالب ؤو الىهي،و٦ظا الالٞخاث التي ه٣غئَا،وما جدمله مً جىظحهاث وبعقاصاث.
-3.3الىُْٟت الخٟاٖلُت:
حٗغ ٝبىْيٟت "ؤها وؤهذ"خيض حؿخسضم اللٛت للخٟاٖل م٘ آلازغيً في الٗالم الاظخماعي،باٖخباع ؤن ؤلاوؿان ٧اثً اظخماعي ال
يؿخُي٘ ال٩ٟا ٥مً ؤؾغ ظماٖخهٞ ،يؿخسضم اللٛت في اإلاىاؾباث ،والاخترام ،والخإصب م٘ آلازغيً .
 -4.3الىُْٟت الشخهُت:
مً زال ٫اللٛت يؿخُي٘ الٟغص ؤن يٗخر ًٖ مكاٖغٍ واججاَاجه هدى مىيىٖاث ٦شحرة ،وبالخالي يشبذ َىيخه و٦ياهه
الصخصخيّ ،د
وي٣ضم ؤ٩ٞاعٍ لآلزغيً.
ِّ
 -5.3الىُْٟت الاؾخ٨كاُٞت:
و حؿمى الىْيٟت "الاؾخٟهاميت" بمٗجى ؤن الٟغص يؿإ ًٖ ٫الجىاهب التي ال يٗغٞها في البيئت اإلاديُت به ختى يؿخ٨مل
الى٣و ًٖ َظٍ البيئت.1
 -6.3الىُْٟت الخسُلُت:
جخمشل ٞيما ييسجه الٟغص مً ؤقٗاع في ٢ىالب لٛىيت٦،ما يؿخسضمها ؤلاوؿان للترويذ ،ؤو لصخظ الهمت والخٛلب ٖلى نٗىبت
الٗمل ،وبيٟاء عوح الجماٖت٦،ما َى الخا ٫في ألاٚاوي وألاَاػيج الكٗبيت.
 -7.3الىُْٟت ؤلازباعٍت (ؤلاٖالمُت):
ًٖ َغي ٤اللٛت ،يؿخُي٘ الٟغص ؤن يى٣ل مٗلىماث ظضيضة ومخىىٖت بلى ؤ٢غاهه ،بل و يى٣ل اإلاٗلىماث والخخراث بلى ألاظيا٫
اإلاخٗا٢بت ،ويم ً٨ؤن جمخض َظٍ الىْيٟت لخهبذ وْيٟت جإزحريت ب٢ىاٖيت ،لخض ألاٞغاص ٖلى الا٢باٖ ٫لى شخيء مٗحن ،ؤو
الٗضو ًٖ ٫همِ ؾلى٧ي ٚحر مدبب.
 -8.3الىُْٟت الغمؼٍت :
يغي البٌٗ ؤن ؤلٟاّ اللٛت جمشل ًا
مىػا حكحر بلى اإلاىظىصاث في الٗالم الخاعجي ،وبالخالي ٞدؿخٗمل اللٛت ٧ىْيٟت عمؼيت.
ع
ألاؾاؽ الغمؼو للخمشالث اللٛىيت :

 -1مجعة سيد يوسف ،)1990(،سيكولوجية اللغة و ادلرض العقلي ،سلسلة علك ادلعرفة الصادرة عن اجمللس الوطٍت للفنون و اآلداب ،الكويف،ص.12
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 )1945مً بىاء الهىعة الغمؼيت اهُال٢ا مً وكاَه الخغ٧ي.و يٗخخر ٧ل مً الخ٣ليض و اللٗب
يخم ً٨الُٟل خؿب بياجي (
الغمؼو  ،مً بحن ألاوكُت اإلاٗغٞيت التي حؿاٖضٍ ٖلى الخد٨م في ٖملياجه ؤلاصعا٦يتٞ.ديىما يدا٧ي الُٟل اإلاىيىٕ ؤو الخضر
ؤو الخغ٦ت التي ؤهجؼث ؤمامه ٞ،هى ي٩ىن بهضص بوكاء بقاعاث حٗخر ًٖ ٞهمه لهظٍ اإلاىيىٖاث و الىيٗياث التي جإزظ
1
نىعة ما٦،إن ي٣ىم بخمشيل الىؾاصة بُٗ٣ت مً ال٣ماف.
في البضايت ال يؿخُي٘ الُٟل الخٗبحر ًٖ اإلاىيىٖاث و ألاقياء بىاؾُت اللٛت،لٞ ً٨يما يخم ً٨مً اؾخٗما ٫الخمشالث التي
حك٩ل اظخمإ الضا signifiant ٫الظو يؿاٖض ٖلى الى٢اج٘ الٛاثبت باإلاضلى signifié ٫والظو يكحر بلى ال٨ٟغٞ.ةطا ٧ان الخمشل
يديذ للُٟل اؾخدًاع اإلاىيىٖاث والى٢اج٘ٞ،ةهه يدك٩ل هديجت اجداص الضوا ٫باإلاضلىالث.ومً زالَ ٫ظٍ الىْيٟت الغمؼيت
جخإؾـ اللٛت وحؿخمض بٗضَا الاظخماعي.وفي البضايت ج٩ىن لٛت الُٟل مخمغ٦ؼة خى ٫الظاث،ؤو ٖباعة ًٖ عمىػ طاث َاب٘
ٞغصو،زم بٗض طل ٪مً زال ٫بهخ٣اله بلى مغخلت الالجمغ٦ؼ ،جهبذ لٛخه ٦إصاة للخىانل و الاهضماط الاظخماعي ووؾيلت للخٗبحر
ًٖ جهىعاجه الظَىيت و جمشالجه بُغي٣ت مىيىٖيت.
و الجضيغ بالخظ٦حر،ؤن صو ؾىؾحر َى ؤو ٫مً ٢ام بخدضيض الٗالمت اللؿاهيت ) (signeباٖخباعَا ججم٘ بحن جهىع )(concept
ونىعة ؾمٗيت ) (image acoustiqueوَظٍ ألازحرة ليؿذ نىجا ماصيا،و بهما حٗخخر ألازغ الىٟسخي الىاجج ًٖ الهىث،ؤو
الخمشل.ؤما الخهىع ٞهى شخيء مجغص.
ٖلى الٗمىم،يغ٦ؼ صو ؾىؾحر ٖلى زانيت ؤؾاؾيت للٗالمت اللؿاهيت و هي اٖخباَيت الٗال٢ت بحن صالها و مضلىلها ،طل ٪اهه
ليؿذ لل٨ٟغة ؤيت ٖال٢ت َبيٗيت م٘ اإلاخىاليت الهىجيت،في خحن ؤن الغمؼ حٗتريه ؤؾبابا جمىٗه مً جد٣يَ ٤ظٍ الٗال٢ت  ،ألن
1
بحن صاله و مضلىله ب٣يت مً الٗال٢ت الُبيٗيت مشال (عمؼ الٗضالت َى اإلاحزان).
مً الىاضر بطن ؤن بياجي يىْ ٠مٟهىم الغمؼ ،ما صام ؤن الضا ٫يك٩ل بهىعة ما الجىَغ الخ٣ي٣ي والىا٢عي للمضلى ٫و
يخىاٞغ ٖلى بٌٗ زانياث اإلاىيىٕ ؤوقيماث الٟٗل ،و َظا ما يٟؿغ مىذ بياجي ألاولىيت للؿيا ١الٟغصو في جإؾيـ الخمشل
الضاللي ٖىى الؿيا ١الاظخماعي،ما صام اهه هاجج ًٖ الىمى الخسخي-خغ٧ي بٟٗل جىؾِ الؿلى٧اث الخانت بالخ٣ليض و اللٗب
الغمؼو .ل ً٨عٚم اٖتراٞه بإَميت الخمشل و صوعٍ في الخٗبحر ًٖ مي٩اهحزماث بوكاء اللٛت و ْهىعَا ٖىض الُٟل ،بال اهه لم
يٟلر م٘ طل ٪في ج٣ضيم الخٟؿحر الىاضر و الض٢ي ٤الهخ٣ا ٫الُٟل مً مؿخىي اٖخماصٍ اللٛت الغمؼيت بلى مؿخىي اؾخٗماله
 )1929ؤن ألاَٟا٫
ٟٞ.)1981ي صعاؾت له خى( ٫جمشل الٗالم ٖىض الُٟل)،الخٔ بياجي (
الٗالماث اإلاخٖ ٤ٟلحها اظخماٖيا (٧ىًَ،
نٛاع الؿً يٗخ٣ضون ؤن ال٩لمت ٢ض جخًمً زانياث اإلاىيىٕ التي جديل بليه (اللىن،الك٩ل،ال٣امت )...و٢ض وظه لؤلَٟا٫
ما بحن 5و 11ؾىت ؾخت ؤؾئلت جخٗل ٤بإؾماء ال٩لماث و مىيىٖاث الٗالم٧:الكمـ،والؿماء...
و ٧اهذ الىخاثج ٖلى الك٩ل الخالي:
*يٗخ٣ض ؤَٟا ٫ؾً الخامؿت و الؿاصؾت ؤن ال٩لمت جخىاٞغ ٖلى زانيت جمحزَا ،مشال الكمـ حؿمى بهظا الاؾم ألهىا هغاَا ؤو
ألجها ؾازىت.
*ؤما ؤَٟا ٫ؾً الؿابٗت و الشامىت ٞإظابىا بإن هللا ؤو ؤلاوؿان ألاوَ ٫ى الظو ظاء بال٩لماث.
- Gineste, marie Dominique ; (2002) ; psychologie cognitive du langage, édition Dunod, paris, p201.

1

 -1أحرشاو الغايل ،)1993(،الطفل و اللغة،ظلو التمثالت الداللية لبعض األفعال يف اللغة العربية عند الطفل ،الكتاب الثاين ،ادلركز الثقايف العريب،ص.98
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* وؤزحرا،ييبػي اهخٓاع بلى ٙالُٟل الؿً الٗاقغة و الخاصيت ٖكغة لخهبذ ال٩لمت ٗ٦المت لؿاهيت٦.ما ؤن مالخٓاث ٞي٩ى
 )1934اهتهذ بلى هٟـ الىديجت ماصام ؤن ألاَٟاٚ ٫حر اإلاخمضعؾحن يٟؿغون ال٩لماث بالخانياث التي جمحز
حؿ٩ي (
اإلاىيىٖاث،التي جديل بلحها ٩ٞلمت ب٣غة مشال حؿمى ٦ظل ٪ألجها جخىاٞغ ٖلى ال٣غون ٦ما ؤهه ال يم ً٨باليؿبت لهم ؤن وؿمي
الب٣غة خخرا،ألن ألاولى حُٗيىا الخليب،ؤما الشاوي ٞيؿخٗمله لل٨خابت.
 )1929في َظا البدض،بال ؤهه لم يؿخُ٘ جدضيض قغوٍ و ٖىامل بهخ٣ا ٫الُٟل
وٖلى الغٚم مً الىخاثج التي جىنل بلحها بياجي (
بلى مغخلت الىعي بالٗال٢ت التي ججم٘ بحن ال٩لمت و مغظٗها الٟحزي٣ي ٦ما ؤهه لم يىدبه بلى جإزحراث الىؾِ اإلاضعسخي و صوعَا في
بصعا ٥الُٟل للٗالمت اللؿاهيت وا٦دؿابه الىعي بال٣ىاٖض اللٛىيت ألاؾاؾيت(ػمً الٟٗل ،الجم٘ ،اإلاظ٦غ ،اإلااهض. )...
بن عٚبت بياجي في صعاؾت جُىع البيياث اإلاٗغٞيت و همى الظ٧اء ٖىض الُٟل ،ظٗله يبال ٜفي جدضيض مغاخل ٧ىهيت ٦خري و يٟٛل
ًٖ الٟ٨اءاث اإلاب٨غة التي ٢ض يخىاٞغ الُٟل ٖلحها.
و َظا ما جإ٦ض مً زال ٫ألابدار و الضعاؾاث التي ؤهجؼث،ابخضءا مً ؾىىاث الؿبٗيىاث،خى ٫الىعي اللؿاوي و الٟ٨اءة
اإلاب٨غة ٖىض الُٟل.
وبطا ٧ان بياجي ٢ض ظٗل مً الٟٗل و الخغ٦ت اإلاىُل ٤الٟٗلي لىمى وبىاء اإلاٗاعٖ ٝىض الُٟلٞ،األمغ طاجه يىُبٖ ٤لى ٖمليت
1
ْهىع الىعي و ؾحروعة اهخ٣اله مً مؿخىي الىعي الخاَئ والجؼجي الًٗي ٠بلى مؿخىي الىعي الىاضج و ال٩امل.
/4اللٛت في ٖلم الىٟـ الخدلُلي:
٧لىا وٗلم الجىاب اإلاخٗل ٤بهغاٖاجىا الىٟؿيتٞ،األوصيب و الجرظؿيت َما اإلاؿاوالن م٘ ؤهىا ال وٗلم ٦ي ٠يدضر طل، ٪بال
ًٖ َغي ٤الخدليل الىٟسخي بُغي٣ت الخضاعي الخغ و التي حٗغ ٝب٨الم الالقٗىع.
ٞم٘ الالقٗىع ألاها َى آلازغٞ،إها لؿذ ؤها و ألاقياء ليؿذ ٦ما هي و ال٩لماث ال حٗجي ما ج٣ىٞ.٫هىا هدً بهضص الخضيض ًٖ
البٗض آلازغ و البٗض الخدىلي ولهظا ه٣ى ٫اهه ٦الم يهٗب ٞهمه ٩٦ل.م٘ الٗلم ؤهه في َظا البٗض جدضر الخٛحراث في ألاق٩ا ٫و
ال٩لماث٦،ما ؤهه يم ً٨ؤن جخهل ٞيما بيجها و حك٩ل خل٣اث نٗبت الٟهم و التي جخجلى لىا ٖلى ق٩ل ؤٖغاى ؤو ٖلى ق٩ل
مٗاهاة.
٩ٞل ؤبىاب الٗلم ؤٚل٣ذ في وظه الالقٗىع ؾىي الخدليل الىٟسخي و زهىنا َاالء الظيً يماعؾىن َظا الىىٕ مً ٖلم
الىٟـٞ،هم ال٣اصعون ٖلى ص ١ؤبىاب الالمٗ٣ى ٫و الجىىن و طل ٪ألن في الالقٗىع يم ً٨ؤن همىث ٖضص مً اإلاغاث.و َظا ما
يب٣ى ٚحر مٟهىم باليؿبت للٗضيض مً ألاشخام و الباخشحن الظيً ال يىلىن ؤَميت لهظا َظا الىىٕ مً ال٨الم .
ٞال٨الم الالقٗىعو ٚحر مٗتر ٝبه ٞهى ما يم ً٨اٖخباعٍ ٣ٞاٖاث ؾغيٗت الؼوا ٫ؤو ً٦غب مً الخيا،٫ؤو ٨٦الم ٞاعٙ
وجضاٖياث مؼوعة.
 /5مٗجى ال٨الم الالقٗىعي؟:
َى هىٕ مً ال٨الم ؤيً الهىث الظو ي٩ىن ال٩لماث َى مهم ظضا وطو ٢غاع مدضص و ٚجي و بىاجي ؤ٦ثر مما جضٖ ٫ليه ال٩لماث.

- Frago, France ; (1999) ; le langage; édition Armand colin; paris,p39.
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ٞال٨الم الالقٗىعو ليـ له ؤو ٖال٢ت م٘ مٗجى ال٩لماث و لٖ ً٨ال٢خه م٘ ألانىاث اإلا٩ىهت له ٞهظا الىىٕ مً ال٨الم ٢اَ٘
الغابِ الخٗا٢ضو بحن الضا ٫و اإلاضلى.٫
ٞاللٛت الٗاميت ؤو اإلاٗغوٞت حُٗي قإن وعٗٞت للضا٩ٞ،٫لىا وٗلم ال٣اٖضة الٗامت للٗالم اللٛىو صيؿىؾحر و التي ج٣ى ٫ؤن
الضا ٫يضٖ ٫لى اإلاضلى.٫ؤما ال٧ان ٣ٞض ٢ام بٗ٨ـ َظٍ ال٣اٖضة ليًٟل اإلاضلىٖ ٫لى الضاٞ.٫سُاب الالقٗىع َى زُاب
آلازغ ٞىدً َىا بهضص الخضيض ًٖ آلازغ،طل ٪البٗض الظو ال يم ً٨شخهيخه بهٟت جهاثيت٦.ما ؤن مً محزاجه ؤهه ٚحر صاثم
1
و َظا ما يُٗي ٖضم ال٣ضعة ٖلى ٞهمه ٨٦الم طو ٦يان مٛل.٤
 -1.5مٗجى الضا ٫في الخدلُل الىٟس ي:
الهىجم ) (phonèmeهي ٧لمت مكخ٣ت مً ال٩لمت اليىهاهيت ) (phonéؤو الهىث الىاجج ًٖ الخل ٤و ٦ما ٢لىا ؾاب٣ا َى ؤنٛغ
وخضة في ال٨الم اإلاىُى ، ١و َظٍ الىخضة الضالت و التي بطا اجدضث م٘ بًٗها البٌٗ و خؿب مىايٗها و مىاٗ٢ها حك٩ل لىا
ال٩لماث و جمحزَا.بطن ه٣ى ٫ؤن الهىجم ٢ض يدخىو ٖلى الهىامذ والهىاثذ.
٩ٞل لٛاث الٗالم جدخىو ٖلى عابِ حٗا٢ضو )(lien conventionnelبحن الضا( ٫الهىث)و اإلاضلى( ٫اإلاٗجى)ٞ،مشال الهىث (ب٣غة)
بالٗغبيت له هٟـ اإلاٗجى في الهىث بالٟغوؿيت )٩ٞ،(vacheل لٛاث ألانىاث جخٛحر مً ؤظل مضلى ٫واخض ؤو الخٟاّ ٖلى
هٟـ اإلاٗجى.
ٞمً زال ٫الخٗغي ٠هلخمـ ؤن الهىاجم هي مدغومت مً الضالالث ،ؤو مً زاللها وؿخُي٘  ٪ٞقٟغة صاللت الخغو ٝالتي
ق٩لذ مً زال ٫الخدامها مً ؤظل الىنى ٫بلى مٗاوي ؤزغيٞ ،هىا بالًبِ هدً بهضص الخضيض ًٖ اليكاٍ الخٟؿحرو
اإلادٌ لٗلم الىٟـ الخدليلي و الظو يخجاوػ الغمؼيت الخ٣ليضيت.
الخٔ صو ؾىؾحر(  )F. de Saussureؤن اإلاُٗياث الهىجيت و الؿمٗيت هي مىظىصة مؿب٣ا و ل ً٨القٗىعيا ،و طل ٪خحن
هخ٩لم ًٖ الىخضاث الهىجميت)ٞ.)les unités phonologiquesاالؾخمغاعيت الهىجيت و الخ٣اعب اإلاىؾي٣ي و ؤلاي٣اعي للهىاجم
يك٨الن بييت اللٛت الالقٗىعيت.
و في َظا الهضص ي٣ى ٫الٟيلؿى ٝالالهض ؤن البييت هي مجمىٕ الٓىاَغ اإلاك٩لت و اإلاترابُت ٞيما بيجها خيض ال يمٞ ً٨هم
الىاخضة بال في ٖال٢تها م٘ ألازغي ،ويا٦ض طل ٪ال٧ان )ٖ (J. Lacanىضما ٢ا ٫ؤن الضا ٫يمشل الٟغص مً ؤظل صا ٫آزغ. 1.
 -2.5ال٨ىاًت و الاؾخٗاعة:
في ال٨ىايت هٟـ ال٩لمت ؤو هٟـ الضا ٫وٗجي به ٖضة مٗاوي ؤو مضلىالث مسخلٟتٗٞ.لى ؾبيل اإلاشاٞ ٫يما يسو ال٨ىايت ه٣ى٫
َظا بي٩اؾىٖ Picassoلى ٧ل عؾم مكىٍ.
ٞاؾم الٗلم بي٩اؾى و الظو يٗجي الؿيض بي٩اؾى ،ييخ٣ل ليضٖ ٫لى لىخت لهظا الغؾام ؤو ٧ل الغؾىماث التي جدخىو ٖلى
نٟت الدكىيه .وَىا ه٣ى ٫ؤن اؾم الٗلم ييخ٣ل للصخيء(اإلاىيىٕ).

1

- Didier Anzieu, (2003) ; psychanalyse et langage du corps à la parole; édition Dunod; Paris,
p123.
- Jacques Lacan ; (1966) ; écrits ; édition seuil ; paris, p426.
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٦ما ؤن الخاوو ( )le contenantيم ً٨ؤن ييخ٣ل للمدخىي (٦ )le contenuما في الٗباعة الخاليت قغبذ ٦إؽ j’ai bu un verre
ٟٞ،ي ٧ل الخاالث ٞال يم ً٨للصخو ؤن يكغب ال٨إؽ .ومهُلر الصخيء( ) choseيم ً٨ؤن ييخ٣ل للضاللت ٖلى ٧ل
اإلاىظىصاث.
ؤما ٞيما يسو الاؾخٗاعة ( )métaphoreوؿخٗمل ٧لماث (مضلى )٫مسخلٟت للضاللت ٖلى مٗجى (صا )٫واخض.
ٗٞلى ؾبيل اإلاشا ٫ال٩اجب  Gorgiasال ي٣ى ٫ؤن الىاؽ ؾيمىجىن و بهما ي٣ى ٫ال٣بىع الخيت ( ( des tombeaux vivantsو َظا
يٗجي ؤن ؤلاوؿان َى شخو ٞان.
٩ٞلمت ميخا ( )métaؤو ميخى(  )métoفي الاؾخٗاعة و ال٨ىايت حٗجي الخٛيحر و ل ً٨في الاؾخٗاعة البض مً بياٞت (ٞىع)  phoreؤو
حٛيحر الضا ٫ؤما في ال٨ىايت ٞى٣هض حٛيحر اإلاٗجى.
ٞالخ٨شي la condensation٠في ال٩لماث ٖلى هٟـ اإلاٗجى ه٣هض به الاؾخٗاعة ؤما ه٣ل هٟـ ال٩لمت ٖلى ٖضة مٗاوي ه٣هض به
1
ال٨ىايت.و باالٖخماص ٖلى َظٍ ؤلام٩اهيت ؤو (الاؾخٗاعة وال٨ىايت) بمٗجى الخبضيل في ال٩لماث و اإلاٗاوي جيخج لىا وْاث ٠اللٛت.
/6زهاةو ال٨الم ؤلاوؿاوي:
يخمحز ال٨الم ٖىض ألاٞغاص ببٌٗ الخهاةو و مً ظملتها هظ٦غ :
*ال٣ضعة ٖلى الخىاوب و َظا ما يؿمذ باألزظ و الغص بحن اإلاخ٩لمحن في اجها ٫مً هىٕ طو اججاَحن وما يمحز و يٟغ٦ ١الم ؤلاوؿان
ًٖ ٦الم الخيىان بمٗجى ؤن ؤلاقاعاث جىبش ٤مً َغ ٝواخض،وَظا ما يُٗي عص ٗٞل مً الُغ ٝألازغ و ليـ الضزى ٫في
ٖال٢ت ٦الميت.
* ال٣ضعة ٖلى حٗبحر اإلاؿخُإ و ليـ  ِ٣ٞالخ٣ي٣ي و الخايغ .وَظٍ ال٣ضعة حٗخخر واظبت و الػمت ل٣ضعة الخجغيض.
* ال٣ضعة ٖلى حٗبحر الغوابِ اإلاىُ٣يتٞ:هي حؿمذ بخد٣ي ٤ال٣ضعة ٖلى الخرَىت.
* ال٣ضعة ٖلى حٗبحر الظا٦غةٞ:الىخاط الهام لهظٍ ال٣ضعة هي ال٨خابت و ل ً٨الاهخ٣ا ٫الكٟهي ي٩ىن مىظىص ؾاب٣ا.
* ؤلاوؿان ٢اصع ٖلى جغجيب مجمىٖت مسخلٟت مً ال٩لماث و يغ٦ب بها ما يٗغ ٝبالخُاب و َظا ما ؤؾماٍ  martinetبالىُ٤
الشىاجي(ٞ )double articulationبمجمىٖت مً ال٩لماث يؿخُي٘ الٟغص جغ٦يب زُاب ال مخىاهي.
* ال٨الم ٖىض ؤلاوؿان م٨دؿب.
* يبضؤ ؤلاوؿان في حٗلم ال٨المٟٞ:ي خىالي ؤعب٘ بلى زمؿت ؤقهغ يبضؤ في ألاهحن وفي خىالي الٗكغة ؤقهغ يخٗلم ؤعب٘ ؤو زمـ
٧لماث و في زالر ؾىىاث يؿخٗمل ؤ٦ثر مً زالزت ؤال٧ ٝلمت.
* ال٣ضعة ٖلى ججغيض ال٩لماثَ،ظا ما يمحزها ًٖ الخيىان .ألن الخجغيض َى مبضؤ ؤؾاسخي لىْيٟت الخ٩لم ٦ظل ٪حٗضص اإلاٗاوي و
اإلاغاصٞيت يم ً٨اٖخباعَم ممحزاث مؿخمغة ؤزىاء وْيٟت ال٨الم َ ًٗٞ.غي ٤وْيٟت الخجغيض يم ً٨ؤن هه ٠الخ٣ي٣ت بُغ١
مسخلٟت.

- Jacques Lacan ; (1975) ; les écrits techniques de Freud ; édition seuil paris,p 273.
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مً زال٧ ٫ل ما ؾب ٤وؿخسلو اهه ليـ َ ًٖ ِ٣ٞغي ٤ال٨الم هخم ً٨مً الخىانل ول ً٨ال٣ضعة اإلاىُ٣يت هي التي ججٗل
1
مً ؤ٩ٞاعها ؤ٩ٞاعا طاث بىاء مٗىىو.
/7الٟغ ١بين ال٨الم اللٛت و الخُاب:
ال٨الم َى جل ٪الىخضة التي حؿمذ لئلوؿان باؾخٗما ٫اللٛتٞ،ال٨الم َى هٓام اجهاالث زام بال٩اثً ؤلاوؿاوي ؤيً اإلاٗجى
يهضع مً ظؼيئاث نىجيت جيخج ًٖ َغي ٤ظهاػ الخهىيذ.
ؤما اللٛت ٞهي ٖ٨ـ طل ٪ؤو جمشل جل ٪الخٓاَغة ٖىض ٖمليت ال٨الم بمٗجى ؤجها ؤصاة ووؾيلت لالجها ٫و التي حٗخمض ٖلى
بقاعاث نىجيت التي جٟهم ٚالبا بُغي٣ت واخضة مً َغ ٝظمي٘ ؤًٖاء الجماٖت ؤلاوؿاهيت.
ػص ٖلى طل ٪في بٌٗ اللٛاث ٧االهجلحزيت َىال٧ ٪لمت واخضة ججم٘ ٦ال اإلاهُلخحن و ل ً٨ال٨الم واللٛت ال يم ً٨اٖخباعَما
مغاصٞحن لبًٗهما البٌٗ٦.ما ؤهه في بٌٗ الخاالث ،ال٨الم يٗجي ال٣ضعة ٖلى الاجها ٫بمؿاٖضة اللٛت في خحن ؤن اللٛت هي
ٖباعة ًٖ وؾيلت التي حؿمذ بىي٘ َظٍ ال٣ضعة ال٨الميت ٢يض الخُبي.٤
 -1.7اللٛت و الخُاب:
ل٣ض جم ً٨صيؿىؾحر مً وي٘ ٞغ ١بحن اللٛت و الخُابٞ،دؿب َظا الٗالم اللٛت هي مىخىط بظخماعي الظو يمشل اإلاجخم٘ ؤو
الىٓام في خحن ؤن ال٩لمت هي طل ٪الٟٗل الٟغصو الظو يؿخٛل في اللٛتٞ،دؿب الىٓغيت اإلاشاليتٞ،ةن الخهميم الخام
بضيؿىؾحر يؿمذ لىا بالخٟغي ٤بىيىح بحن الٗامل الاظخماعي و َى اإلاهم في اللٛت مً ظهت و الٗامل الٟغصو في الخُاب
مً ظهت ؤزغي.
ٞاللٛت هي ماؾؿت اظخماٖيت ؤيً ال٩لمت ؤو الخُاب حٗخخر الخد٣ي ٤اإلااصو.
وفي ٧ل الخاالث َىا ٥جضازل بحن َاطيً اإلاٟهىمحن ٞاللٛت ج ٘٣في الخالت الاٞتراييت ؤما الخُاب في الخالت الخ٣ي٣يت.
والخُاب ٟٗ٦ل ٞغصو ؤما اللٛت ٦مجمىٕ حٗا٢ضاث اظخماٖيت زابخت حٗخخر زاعظيت باليؿبت للٟغص و الظو بمٟغصٍ ال يم٨ىه
ابخ٩اعَا و ال حٛيحرَا.
٦ما ؤن اللٛت جخمشل في مجمىٕ اإلاسُُاث الاٞتراييت و التي ج٨مً في الخالت الًمىيت في قٗىع ووعي ؤٞغاص الجماٖت و التي
جدخاط بلى حٗلمٞ.األٞغاص ٖىض ج٩لم اللٛت ال يمل٩ىن في طا٦غتهم ٧ل الجمل و بهما يمل٩ىن ألاَغٖ،لى ق٩ل مي٩اهحزماث
القٗىعيت التي حؿمذ لهم بخ٩ىيً ظملٞ .اللٛت ٢ىام اظخماعي ؤيً الىظىص َى اٞتراضخي خيض جخمحزبه ًٖ الخُاب.
و ل٩ي هً٘ جميحز لٛىو ٞالخُاب َى الغؾالت اإلاكٟغة والتي جٟهم بال ًٖ َغي ٤عمىػ و هي اللٛت.
 -2.7ئصعا ٥الخُاب:
ي٣هض بةصعا ٥الخُاب،جل ٪الؿحروعة التي بًٟلها يخم ً٨ؤلاوؿان مً جغظمت و ٞهم ألانىاث اإلاؿخٗملت في اللٛت ٞ.ضعاؾت
ؤلاصعا ٥الخام بالخُاب مغجبِ باإلاجا ٫الٟىهىلىجي في ٖلم اللٛت و ٖلم الىٟـ اإلاٗغفي ٩ٞل البدىر في َظا اإلاجا ٫جداو٫
ؤن جٟهم ٦ي ٠ؤن الصخو الظو يؿم٘ يخٗغٖ ٝلى ؤنىاث الخُاب و يؿخٗمل َظٍ اإلاٗلىمت لٟهم ال٨الم اإلاىُى.1١

1

- Ronda l, jean-adolphe, (2000) ; le langage : de l’animal aux origines de langage humain; édition mardaga; liège
(Belgique), p75.
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/8جهيي ٠خاالث الهىيت:
يكحر ماعقيا في صعاؾاجه ًٖ َىيت ألاها ٦مداولت الزخباع نض ١اٞتراياث بعي٨ؿىن ًٖ الىمى الىٟسخي الاظخماعي في
اإلاغاَ٣ت،ؤن َىا ٥ؤعبٗت عجب ؤؾاؾيت للهىيت طاث الُبيٗت الضيىامي٨يت ،وجخدضص و٣ٞا لٓهىع ؤو ٚياب مخٛحريً ؤؾاؾيحن
َما (زخرة الٟغص ؤو ٖضم زخرة الٟغص ) مً ظاهب (والتزام الٟغص ؤو ٖضم التزامه بما يهل بليه مً ٢غاعاث ) ؾىاء ٧ان طل ٪مً
زال٢ ٫غاعاجه الخ٣ي٣يت ؤو ٧اهذ هخاط الهضٞت ،وٖلى َظا ألاؾاؽ ٞان الٟغص يم ً٨ؤن ي ٘٣في بخضي الغجب الخاليت :
-1.8بهجاػ ؤو(جد٣ي )٤الهىيت:
يخم جد٣ي ٤الهىيت بطا ازخخر ألاٞغاص ؤػمت الهىيت في مجا ٫ؤو ؤ٦ثر مً مجاالث خياتهم ،وجىنلىا بلى ٢غاع مٗحن والتزمىا بظل٪
ال٣غاع وَظا ماقغ لىمى ألاها بُغي٣ت ؾىيت وهديجت لظلٞ ٪ان مد٣٣ي الهىيت يخمخٗىن بضعظاث ؤٖلى مً الخىا ، ٤ٞوج٣ضيغ
الظاث،وؤلاهخاظيت ،ويٗاهىن مً صعظاث ا٢ل مً ال٣ل ٤والايُغاباث الىٟؿيت والؿلى٦يت.1
 -2.8جإظيل ؤو(حٗلي)٤الهىيت:
يكحر حٗلي ٤الهىيت بلى زخرة ألاٞغاص آلاهيت الالػمت للهىيت صون الىنى ٫ل٣غاعاث مٗيىت،وٖاصة ٞةن ألاٞغاص الظيً يد٣٣ىن
َىياتهم يمغون بهظٍ الٟترة مً الخٗلي ٤اإلاا٢ذ،بال ؤن الى٢ىٕ في َظٍ الغجبت حٗجي صيمىمت مغوع الٟغص في ؤػمت الهىيتٞ ،هى في
عخلت مؿخمغة للبدض ًٖ َىيخه وؤَضاٞه،بال ؤهه ال يٓهغ التزاما بها ،وٖاصة ما يؿخمغ في حٛيحر َظٍ ألاَضا .ٝومشاال ٖلى طل٪
اؾخمغاعيت الٟغص في حٛيحر جسههه الضعاسخي بك٩ل مؿخمغ.وبالغٚم مً جضوي مؿخىي َظٍ الغجبت ٦ماقغ للىطج الىٟـ
اظخماعيٞ ،ةجها جمشل عجبت مخ٣ضمت م٣اعهت بالغجبخحن الخاليخحن،طل ٪وؤن ألاٞغاص يٓهغون اَخماما بالىنى ٫بلى ؤَضاٝ
زابخت.وهديجت لضيىامي٨يت الغجب ٞان اخخماالث جدىلهم بلى عجبت الخد٣ي ٤جب٣ى ٢اثمت م٘ الخىظيه الؿليم.
 -3.8اوٛال ١ؤو (حٗىي )٤الهىيت:
ي ٘٣ألاٞغاص في عجبت الاوٛال٦ ١ىديجت لٗضم زخرتهم الالػمت للهىيت،خيض يىاظهىن ب٣ىي زاعظيت جسخاع لهم ؤَضاٞهم،ومً طل٪
ازخياع آلاباء لىىٕ الضعاؾت ؤو الٗمل ؤو ٚحر طل ٪ألبىائهم.بال ؤجهم م٘ طل ٪ال يٓهغون عًٞا بل ٖلى الٗ٨ـ ٞإجهم يٓهغون
ج٣بال وعيا بما يد٣٣ىن،ولؿىء الخٔ ٞان َظٍ الغجبت ٖاصة ما جىا ٫الغيا والضٖم الاظخماعي مً ٢بل آلاباء.والخ٣ي٣ت ؤن
ألاٞغاص ٞحها يٗاهىن مً يٗ ٠في همى ألاها وصعظت ٖاليت مً الاٖخماصيت وال٣ل ،٤و٢ض يٓهغ طل ٪ظليا في خالت ٣ٞضان مهضع
1
الضٖم.
 -4.8ج ٪٨ٟؤو(حكدذ) الهىيت:
وجمشل ؤؾىؤ عجب الهىيت خيض يٗاوي ٞحها ألاٞغاص مً يٗ ٠همى ألاها بضعظت ٦بحرة،وؤيًا مً اإلاك٨الث الؿلى٦يت والىٟؿيت
الخابٗت لظل،٪وهديجت لهظا الًٗٞ ٠ان ألاٞغاص يهىٟىن في َظٍ الغجبت هديجت لٛياب ؤػمت الهىيت التي ال يسخخروجها ؤنال وال
يٓهغون اَخماما بظل ،٪بال ؤجهم يسخلٟىن ؤيًا ًٖ اإلاىٛل٣حن في ؤجهم ال يٓهغون ؤو التزام بما حكاء الهض ٝؤن ي٣ىمىا به
1

;- E. bautier ; (1995) ; pratiques langagières; pratiques sociales de la sociolinguistique a la sociologie du langage
édition l’harmattan ; paris, p155.

 -1شرمي رغدة  ،)2009(،سيكولوجية ادلراىقة ،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع ،عمان األردن،ص.191

 -1عسَتي عبَت(  ،)2002عالقة تشكل ىوية االنا بكل من مفهوم الذات والتوافق النفسي واالجتماعي لدى عينة من طالبات ادلرحلة الثانوية مبدينة
الطائف ،جامعة أم القرى،ص.26
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مً ؤصواع ،ولظا ٣ٞض يتر٧ىن َظٍ ألاَضا ٝألؾباب مسخلٟت،وختى لى لم يتر٧ىَا ٞةجها ال جمشل لهم ؤ٦ثر مً ؤصواع ٞغيذ
ٖلحهم،وفي الٛالب ٞةجهم يٓهغون ايُغاباث جسخل ٠في خضتها،و٢ض جهل ببًٗهم بلى الٗضوان والاهدغا ٝوالجغيمت.
 -9اؾتراجُجُاث الهىٍت:
حٗغ ٝؤلاؾتراجيجيت ٖلى ؤجها مجمىٖت مً ألاٗٞا ٫اإلاخىاؾ٣ت ٞيما بيجها و الٗملياث التي جد ٤٣الىجاح وطل ٪باالٖخماص صاثما
ٖلى اإلاؿخىي الخٟاٖلي والضيىامي٩ي.
٦ما ؤجها حٗغٖ ٝلى ؤؾاؽ الىيٗيت الًاُٚت التي هدً بهضص خلها بُغي٣ت ايجابيت وطل ٪بالىلىط بلى اإلا٩اٞإة.
بن الخضيض ًٖ اؾتراجيجياث الهىيت وبال٣ياؽ م٘ الخٗغي ٠الؿاب ٤مً اظل جىييذ ما يٗغ ٝبخد٣ي٣اث الهىيت ،بمٗجى ما
هي ألاٚغاى التي يؿعى مً زاللها ألاشخام للمىانلت وطل ٪بغًَ اؾتراجيجياث الهىيت الخاليت ومداولت ٢بى ٫و الخٗغٝ
زم الخ٣ييم مً اظل وي٘ بييت٦.ما ججضع ؤلاقاعة بلى ماَيت الؿلى٧اث الٟغصيت ؤو الجماٖيت ،الكٗىعيت ؤو
الالقٗىعيت،اإلا٨يٟت ؤو الٛحر م٨يٟت مً اظل بلىَ ٙظٍ الخد٣ي٣اث يض مىاٞـ الظو يم ً٨ؤن ي٩ىن الصخو في خض
طاجه،ؤو ألاشخام الظيً جغبُهم ٖال٢ت جٟاٖليت ٧الٗاثلت،ألاصخاب،...ؤو اليؿ ٤الاظخماعي.
جدخاط َظٍ الهحروعة الخٟاٖليت بلى ج٨يي ٠زابذ مً َغ ٝألاشخام وَظا ما يم ً٨حؿميخه بالخُت  ،خيض في َظا اإلاؿخىي
جمغ٦ؼث ظل الضعاؾاث الىٟؿيت والاظخماٖيت وبييذ ؤن مٗٓم الؿلى٧اث الاؾخجابيت مجها يم ً٨ؤن ج٩ىن ٚحر م٨يٟت
ومىاً٢ت جماما لئلٚغاى وألاَضا ٝاإلاؿُغة (٧االهدغا،ٝؤلا٢هاء،الاعجبا.) ٥
مً الىاخيت الخ٨خي٨يت ٞ،األشخام يؿخجيبىن خؿب الخمشل الظو يمل٩ىهه،ػياصة ٖلى الغَاهاث وألاٚغاى اإلاغثيت ول ً٨في
ألازحر يب٣ى ٧ل شخيء مغجبِ بدالت اليؿ ٤الظو يًمهم والظو يً٘ ٖلى ٖاج٣هم هىٕ مً الً ِٛالشابذ ويض ٘ٞبهم
1
لالؾخجابت آلاهيت.
-10ؤػمت الهىيت لضي اإلاغاَ:٤
حٗض اإلاغاَ٣ت مً ؤ٦ثر مغاخل الىمى بزاعة للضاعؾحن والباخشحن في مجا ٫الٗلىم الىٟؿيت والاظخماٖيت،إلاا لها مً َبيٗت زانت
مً خيض احؿإ مؿاختها التي جدىو ظملت مً الخٛحراث البضهيت والىٟؿيت والاهٟٗاليت ج٩ىن بمشابت ماقغ ٖلى بىاء ظضيضا
٢ض بضؤ يخٟخذ.وال ق ٪ؤن ٞكل اإلاغاَ ٤في جد٣ي ٤مُالب وجدضياث مغخلخه يجٗله يكٗغ باالٚتراب الظو َى حكدذ ألاها ؤو
الكٗىع بٗضم حٗيحن الهىيت،وما يخمسٌ ًٖ طل ٪مً ػملت ؤٖغاى.
وَظا يٗجي ؤن البدض في الهىيت يخًمً البدض في الاٚتراب،طل ٪ؤن اإلاغاَ ٤خيىما يٛترب بهما يٛترب ًٖ َىيخه وؤن ٖىصجه
مً اٚترابه حٗجي ٖىصجه بلى َىيخه،و٢ضعجه ٖلى خل ؤػماث الىمى التي جخ٩ىن ٖلى بزغ الخد٣٣اث اإلااييت التي اؾخضمجتها آهيت
الٟغص بضايت مً اإلاغخلت ألاولى و الىمى الىٟسخي الاظخماعي خيض الش٣ت م٣ابل ٖضم الش٣ت،والاؾخ٣ال ٫م٣ابل الكٗىع بالخجل
،وؤػمت اإلاباصعة في م٣ابل الكٗىع بالظهب،زم ؤػمت الٟ٨ايت م٣ابل الكٗىع بالى٣و ،والاظتهاص في م٣ابل الى٣و ونىال ألػمت
الهىيت م٣ابل ايُغاب الضوع الخام بهظٍ اإلاغخلت الٗمغيت التي هدً بهضص صعاؾتها .
ويٗخخر ؤعي٨ؿىن مً ؤواثل الظيً جدضزىا ًٖ همى وا٦دؿاب الهىيت ٖىض اإلاغاَ .٤وؤلاخؿاؽ بالهىيت ؤو ال٨يىىهت،يٗجي ؤن يغي
 -1صلوى شعبان خليل (  ،)1996أساليب مواجهة أزمة اذلوية وعالقتو ا باالستقالل النفسي عن الوالدين يف مرحلة ادلراىقة ادلتأخرة ،رللة كلية الًتبية
،جامعة الزقازيق،مصر،ص.85
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ؤلاوؿان هٟؿه ٞغصا مؿخ٣ال ًٖ آلازغيً له ميىله و٢يمخه واَخماماجه وؤصواعٍ في الخياة وَمىخاجه وازخياعاجه التي ٢ض
جسخل ٠ؤو جخ ٤ٟم٘ آلازغيً ولها ٢ضع وؿبي مً الشباث والاؾخ٣غاع.
بن اإلاغاَ ٤في ؾٗيه بلى جىميت ؤلاخؿاؽ بهىيخه ي٣طخي ظل ؾىىاث اإلاغاَ٣ت في الخ٨ٟحر واإلاغاظٗت والخإمل في ألا٩ٞاع وال٣يم
الؿاثضة و٦ظل ٪الخياعاث اإلاهىيت والخٗليميت اإلاخاخت و٦يٟيت الىجاح في الهضا٢اث م٘ ؤ٢غاهه وجبجي ٢يما مٗيىت وؤصواعا
اظخماٖيت وؤ٩ٞاعا وزياعاث مخٗضصة جمىده ؤلاخؿاؽ بىظىصٍ اإلاؿخ٣ل واإلاخمحز الظو يؿاٖضٍ في بىاء اإلاؿخ٣بل لهظا يخٗغى
اإلاغاَ٣ىن بلى ما يٗغ ٝبإػمت الهىيت.1
وحٗض ؤػمت الهىيت اإلاك٩لت الغثيؿيت في مغخلت اإلاغاَ٣ت ٖىضما يبضؤ اإلاغاَ ٤يؿإ ٫هٟؿه:مً ؤها؟مً ؤ٧ىن؟ ما صوعو في
اإلاجخم٘؟ ٦ي ٠ؤزبذ وظىصو؟ ٦ي ٠ؤخ ٤٣الىجاح ؟،ويجض هٟؿه ؤمام مُالب مخٗضصة،وؤ٩ٞاع مخىاً٢ت،مما يجٗله يٗيل
نغاٖاث مخٗضصة ؤٙلبها(ب٢ضام،بحجام) وزانت في ْل الخٛحراث الجؿميت والٗ٣ليت والىٟؿيت والاهٟٗاليت.وبطا ٞكل اإلاغاَ٤
في جد٣يَ ٤ىيخه ي٩ىن عًَ ايُغاب الهىيت وايُغاب الضوع ؤو زلِ الهىيت ؤو جبجي َىيت ؾالبت وييخج ًٖ طلٖ ٪ضص مً
الايُغاباث التي جاصو بضوعَا بلى ْهىع ؤٖغاى مغييت ٢ض حٗه ٠باإلاغاَ ٤وجل٣ي بٓاللها ٖلى مؿخ٣بله.2
٢اةمت اإلاغاح٘:
-1ؤخغقاو الٛالي ،)1993(،الُٟل و اللٛت،همى الخمشالث الضالليت لبٌٗ ألاٗٞا ٫في اللٛت الٗغبيت ٖىض الُٟل ،ال٨خاب
الشاوي ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي.
-2ظمٗت ؾيض يىؾ،)1990(، ٠ؾي٩ىلىظيت اللٛت و اإلاغى الٗ٣لي ،ؾلؿلت ٖلم اإلاٗغٞت الهاصعة ًٖ اإلاجلـ الىَجي
للٟىىن و آلاصاب ،ال٩ىيذ.
خامض ٖبض الؿالم ػَغان ٖ،)1986 (،لم الىٟـ الىمى ،صاع اإلاٗاع، ٝمهغ.
-3قغيم عٚضة  ،)2009(،ؾي٩ىلىظيت اإلاغاَ٣ت ،صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػي٘ ٖ،مان ألاعصن.
ٖ-4ؿحرو ٖبحر( ٖ ،)2002ال٢ت حك٩ل َىيت ألاها ب٩ل مً مٟهىم الظاث والخىا ٤ٞالىٟسخي والاظخماعي لضي ٖيىت مً
َالباث اإلاغخلت الشاهىيت بمضيىت الُاث، ٠ظامٗت ؤم ال٣غي.
-5مجى مدمض ٢اؾم ،)2000 (،جىانل اإلاغاَ ٤م٘ والضيه وٖال٢خه بداالث الهىيت،عؾالت ص٦خىعاٍ،مٗهض الضعاؾاث
والبدىر التربىيت،ظامٗت ال٣اَغة ،مهغ.
-6هجىي قٗبان زليل(  ،)1996ؤؾاليب مىاظهت ؤػمت الهىيت وٖال٢تها باالؾخ٣ال ٫الىٟسخي ًٖ الىالضيً في مغخلت
اإلاغاَ٣ت اإلاخإزغة،مجلت ٧ليت التربيت ،ظامٗت الؼ٢اػي،٤مهغ.
7-Didier Anzieu, (2003) ; psychanalyse et langage du corps à la parole; édition Dunod; Paris.

 -1مٌت زلمد قاسك ، )2000 ( ،تواصل ادلراىق مع والديو وعالقتو ْتاالت اذلوية،رسالة دكتوراه،معهد الدراسات والبحوث الًتبوية،جامعة القاىرة ،مصر ،
ص.55
 -2حامد عبد السالم زىران ،)1986 (،علم النفس النمو ،دار ادلعارف ،مصر،ص .87
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8-E. bautier ; (1995) ; pratiques langagières; pratiques sociales de la sociolinguistique a la
sociologie du langage; édition l’harmattan ; paris.
9-F.de Saussure ;(1913) ; cours de linguistique générale ; édition Payot ; paris.
10-flarin Agnès ;(1999) ; le développement du langage ; édition Dunod ; paris.
11-Frago, France ; (1999) ; le langage; édition Armand colin; paris.
12-Gineste, marie Dominique ; (2002) ; psychologie cognitive du langage, édition Dunod, paris.
13-Jacques Lacan ; (1966) ; écrits ; édition seuil ; paris.
14-Jacques Lacan ; (1975) ; les écrits techniques de Freud ; édition seuil paris.
15- Ronda l, jean-adolphe, (2000) ; le langage : de l’animal aux origines de langage humain;
édition mardaga; liège (Belgique).
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مؿخىي الُمىح وٖال٢خه بال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟير ؤلابضاعي لضي َلبت ما بٗض
الخضعج ( ماؾتر،ماحؿخير،ص٦خىعاه)
ص.الُٗاش ي بً ػعو/١حامٗت الجؼاةغ2

أ.خمُضة بىصالي/حامٗت الجؼاةغ 2

ملخو:
جخمشل مك٩لت الضعاؾت في ال٨كَ ًٖ ٠بيٗت الٗال٢ت بحن مؿخىي الُمىح والخ٨ٟحر ؤلابضاعي و٦ظا ٖال٢خه بـ(الُال٢ت،
اإلاغوهت ،ألانالت)٦،ما تهض ٝبلى الخٗغٖ ٝلى صاللت الٟغو ١الجيؿحن في ٧ل مً مؿخىي الُمىح وال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر
ؤلابضاعي.
َ )120البا وَالبت ب٣ؿم ٖلم الىٟـ بجامٗت الجؼاثغ 2وظامٗت البليضة  2بخُبي ٤م٣ياؽ مؿخىي
اظغيذ الضعاؾت ٖلى (
 )1981بٗض الخإ٦ض مً
)1970وازخباع ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي لؿيض زحر هللا (
الُمىح ل٩اميليا ٖبض الٟخاح (
نالخيتهما،وإلاٗالجت البياهاث اؾخسضمىا مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن ،وازخباع(ث) لضاللت الٟغو.١
ؤؾٟغث الىخاةج ٖلى ما يلي:
_ جىظض ٖال٢ت بعجباَيت مىظبت بحن مؿخىي الُمىح وال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي.
_ جىظض ٖال٢ت بعجباَيت مىظبت بحن مؿخىي الُمىح و٢ضعة الُال٢ت.
_ جىظض ٖال٢ت بعجباَيت مىظبت بحن مؿخىي الُمىح و٢ضعة اإلاغوهت.
_ جىظض ٖال٢ت بعجباَيت مىظبت بحن مؿخىي الُمىح و٢ضعة ألانالت.
_ جىظض ٞغو ١طاث صاللت بحن الجيؿحن في مؿخىي الُمىح لهالر ؤلاهار.
_ ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بحن الجيؿحن في ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :مؿخىي الُمىح ،بال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي.
ئق٩الُت الضعاؾت:
حٗخخر الجامٗت ؤعقى ماؾؿت في الؿلم الخٗليمي،خيض تهض ٝبلى جد٣ي ٤ويمان مؿخىي ٖا ٫مً اإلاهاعاث
والٟ٨اءاث للُلبت الجامٗيحن،ألامغ الظو يٟغى بالًغوعة ؤن ي٩ىن الخٗليم الٗالي ؤظىص هىٖيت وؤ٦ثر ظضيت ومهضا٢يت،
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وبهظٍ اإلاىانٟاث واإلاٗايحر يؿخضعي طل ٪جسغيج ٖىانغ طاث ٟ٦اءة و٢ضعة في قتى مياصيً ومىاحي الخياة ؾىاء ٧اهذ ؤ٧اصيميت
1
ؤو مهىيت.
وخيض َّن
ؤن الٗالم اليىم يكهض ٖضة حٛحراث في ميضان الخ٨ٟحر ؤلابضاعي ،بال ؤهه ؤنبدذ ج٣اؽ ألامم والضو ٫ليـ بٗضص ؤٞغاصَا
بل بةهجاػاث م٨ٟغحها ومبضٖحها وٖلمائها ،ولٗلَ 2ظٍ الٟ٣ؼاث الىاؾٗت في ميضان الغ٦ب الٗلمي والخ٨ىىلىجي مغصَا ؤلاهجاػاث
التي ي٣ىم بها اإلابضٖىن صازل ؤواؾِ اإلاجخم٘،خيض ٢امذ الضو ٫بالؿحر هدى الخ٣ضم والخُىع ،وطل ٪باالَخمام بهاالء
ألاٞغاص اإلابضٖحن والٗىايت بهم ،وفي َظا ي٣ىٖ ٫اٌل ػٍخىن (":)1987بن ؤلابضإ ؤنبذ اليىم ؤَم ألاَضا ٝالتربىيت التي حؿعى
اإلاجخمٗاث بلى جد٣ي٣ها لضي ؤٞغاصَا".3
وباإلاىاػاة ٣ٞض ؤنبذ الاَخمام بالخ٨ٟحر ؤلابضاعي خاظت ملخت ويغوعة ٢هىي في ٧ل اإلاجخمٗاث ؾىاء ٧اهذ
َّن ُ
هاميت،وألن ألامم اليىم جغقى وجؼصَغ بما لضحها مً ٖ٣ى ٫مبخ٨غة٣ٞ ،ض ؤنبدذ اإلااؾؿاث التربىيت بما
مجخمٗاث مخ٣ضمت ؤو
ٞحها الجامٗت جهب ٧ل الاَخمام ٖلى ٦يٟيت ب٦ؿاب الُلبت الجامٗيحن ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي وجىميخه ٖلى عؤؽ
ؤولىياتها التربىيت،مً ؤظل جىميت عؤؽ اإلاا ٫البكغو.
ٞالجؼاثغ ٦باقي الضو ٫ال جؼا ٫حؿعى بلى بيالء ٞئت اإلابضٖحن ٖٓيم الاَخمام ب٣ضعاتهم وَا٢اتهم ؤلابضاٖيت والى٣ضيت
َّن
اؾدشماعَا،ألهىا بداظت ماؾت بلى بؾدشماع الغؤؽ اإلاا ٫البكغو في ؾبيل الخ٣ضم والغقي
وخل اإلاك٨الث وجىميتها لضحهم ٢هض
وؤلاػصَاع ،وبالخالي الخغوط مً ٢ىٗ٢ت وبىج٣ت الخ٣ليض واإلاإلى ،ٝبلى ال٣ضعة ٖلى ؤلابضإ وؤلابخ٩اع في َّن
قتى مىاحي الخياة.
٦ما ؤن الخٗليم الٗالي ميضان حؿدشمغ ٞيه ؤَم الجهىص والُا٢اث البكغيت ،وهي مغخلت يبلٞ ٜحها الىطج الٗ٣لي لضي
الُلبت صعظت جم٨جهم مً الخد٨م في مٟاجيذ اإلاٗغٞت الٗلميتَ ًٖ ،غي٢ ٤يامهم بالبدض الٗلمي باٖخباعٍ خهيلت جهاثيت ألصاء
الُالب،آزظيً في الاٖخباع ؤن اإلاؿخىي اإلاُلىب للبدىر الٗلميت يخُىع جبٗا إلاٗياع الخسهو – اإلاؿخىي  -بلى زالزت
ؤهىإٟٞ،ي بضايت الخ٩ىيً يخم جضعيب الُالب الجامعي ٖلى بٖضاص البدىر ،ومً زم جىميت مىاَبه وجىؾي٘ مضاع٦ه ،وجىٓيم
ؤ٩ٞاعٍ،زم جإحي مغخلت الضعاؾاث الٗليا،ي٣ىم ٞحها الباخض بةٖضاص بدىر ؤٖلى صعظت ،خيض يم ً٨الباخض مً الخهىٖ ٫لى
ججاعب ؤوؾ٘ هُا٢ا وؤ٦ثر ص٢ت في ؤلاٖضاصٞ ،بدىر اإلااظؿخحر واإلااؾتر حٗض بمخدان لظ٧اء الُالب ومىَبخه وبؾخٗضاصاجه
و٢ضعاجه ٖلى مىانلت البدض والخإلي ،٠واإلاشابغة ،جمهيضا لبدض الض٦خىعاٍ ،بٗض طل ٪جإحي مغخلت بياٞت الجضيض للمٗغٞت
الٗلميت في بَاع بدض الض٦خىعاٍ ،وَظٍ اإلاغخلت جخُلب مً الباخض الخٗامل ؤلايجابي م٘ اإلاك٨الث الىاٗ٢يت ،ؤو ختى م٘
ً٢ايا الٗالم ؾىاء ٧ان َظا الخٗامل في نىعة ؤٖما ٫ببخ٩اعيت ،ؤم في ج٩ىيً وظهت هٓغ شخهيت في َظٍ الً٣ايا،وال ّد
ق ٪ؤن
ألاشخام الظيً جؼصاص خؿاؾيتهم إلصعا ٥ؤوظه ال٣هىع ،واإلاك٨الث في اإلاىا ٠٢اإلاسخلٟت،جؼصاص ٞغنتهم لخىى البدض
والخإليٞ ٠حها ،ألامغ الظو ؾحزيض مً بجاخت الٟغم ؤمامهم هدى ؤلابضإ والخجضيض،مً زال ٫ؾض الشٛغاث والٟجىاث في ْل
4
بم٩اهياتهم ،و٢ضعاتهم ؤلابضاٖيت والىا٢ضة.
و م٘ جؼايض ؤلاَخمام بالخ٨ٟحر ؤلابضاعي٣ٞ ،ض جم جىاوله مً َغ ٝالٗضيض مً الٗلماء والباخشحن إلزغاء وؤلاإلاام ب٩ل
جٟانيل َظا اإلاىيىٕ ،وؤلاؾخٟاصة مىه في ٧اٞت مىاحي الخياة ،ولٗل ؤبغػ اإلاداوالث ألاولى٧،اهذ ٖلى يض ظيلٟىعص ( )Guilford
 -1عبد اجمليد بوقرة :األستاذ وشلارسة القيادة اإلدارية يف اجلامعة ،دراسة ميدانية يف جامعة البليدة ،علك االجتماع ،رسالة ماجستَت.2007 ،
 -3عايش زيتون :تنميةاإلبداع والتفكير في تدريس العلوم ،مجعية عمال ادلطابع التعاونية ،عمان األردن ،1987 ،ص .05
 -4سامية سعدي :القدرة على التفكَت اإلبداعي وعالقتها بدافع اإلصلاز وفعالية الذات ،دراسة على طلبة ادلاجستَت ،رسالة ماجستَت ،2001،ص .02
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مً زال ٫صعاؾاجه التي زلهذ بلى وي٘ همىطط البىاء الٗ٣لي لئلوؿان،خيض ؤ٢غ مً زاللها ؤهه َىا ٥ما يؿمى بالخ٨ٟحر
الخ٣اعبي ،وٞيه يخم بهخاط مٗلىماث واخضة صخيدت مدضصة مؿب٣ا ومخٖ ٤ٟلحها ،والىىٕ الشاوي َى الخ٨ٟحر الخباٖضو ؤو
ؤلابخ٩اعو وَى خؿب ظيلٟىعص َى "ج٨ٟحر في وؿ ٤مٟخىح يخمحز ؤلاهخاط ٞيه بسانيت ٞغيضة ،وهي جىىٕ ؤلاظاباث اإلاىخجت والتي
ال جدضصَا اإلاُٗياث الؿاب٣ت" ؤو اهه ج٨ٟحر مغن ،الجدضصٍ ال٣ىالب اإلاىيىٖت ؤوال٣يىص الظاجيت،وصون ؤن ي٩ىن َىا ٥بجٟا١
مؿبٖ ٤لى مد٩اث الهىاب ؤو الخُإ ،وَى بهخاط َاص ٝيدؿم بالخىىٕ والجضة وألانالت،ومً َىا بهُل٣ذ صعاؾاث ؤزغي
خى ٫الخ٨ٟحر ؤلابضاعي مً وظهاث هٓغ مسخلٟت٦ ،ضعاؾت جىعاوـ ( )Torrance,1962الظو يغي ؤهه "ٖمليت بصعا ٥الشٛغاث
وؤلازخال ٫في اإلاٗلىماث والٗىانغ اإلا٣ٟىصة ،وٖضم ؤلاحؿا ١الظو ال يىظض له خل مخٗلم،والبدض ًٖ صالثل وماقغاث في
اإلاى ،٠٢وفي ما لضي الٟغص مً مٗلىماث،ووي٘ الٟغوى خىلها وبزخباع صخت َظٍ الٟغوى ،والغبِ بحن الىخاثج ،وعبما
بظغاء الخٗضيالث وبٖاصة ازخباع الٟغوى "ٞ،1الخ٨ٟحر ؤلابضاعي ما َى بال ٖمليت الخدؿـ للمك٨الث والى٣اثو والشٛغاث في
اإلاٗغٞت والٗىانغ اإلا٣ٟىصة وٖضم الخىاؾ ،٤وال ّد
ق ٪ؤن الًٟل يغظ٘ بلى ٧ل مً ظيلٟىعص وبى ٫جىعاوـ في وي٘ اللبىاث
ألاولى وألاؾاؾيت إلاٟهىم الخ٨ٟحر ؤلابضاعي،زم جلذ طل ٪الٗضيض مً الضعاؾاث التي جىاولذ َظا اإلاىيىٕ،مً بيجها صعاؾت
،)2004التي
،)2001عوصعيجىؽ وؾىعياهى ،)Rodrigues,Soriano,1983(2وؾام ؾٗيض عيىان (
،)2006ؾاميت ؾٗضو (
اوباجي (
جىاولذ الخ٨ٟحر ؤلابضاعي مً زال ٫بدض ألازغ والٗال٢ت بيىه وبحن مسخل ٠اإلاخٛحراث ٧الضاٗٞيت لئلهجاػٗٞ ،اليت
الظاثٖ،ملياث خل اإلاك٨الث،الغيا،الخىاٞـ ،بلى ٚحر طل ٪مً اإلاخٛحراث ألازغي طاث الهلت.
و٢ض ؤولذ بٌٗ الضعاؾاث ألازغي مخٛحر الجيـ ؤَميت ٦بحرة ظضا في ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي،خيض به٣ؿمذ بحن مايض
ومٗاعىٟٞ،ي الى٢ذ الظو ؤقاعث ٞيه بٌٗ الضعاؾاث بلى وظىص ٞغو ١حٗؼي إلاخٛحر الجيـ في الخ٨ٟحر ؤلابضاعي،مشل صعاؾت
 )1981التي جىنل مً زاللها بلى ؤن الظ٧ىع يخمحزون بإجهم ؤٖلى مً ؤلاهار في ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي،وَظا
هىع الهاصو (
 )2004وفي اإلا٣ابل ؤْهغث هخاثج صعاؾت عوصعيجىؽ وؾىعياهى ( Rodrigues,
ما زلو بليه ؤيًا زالض مدمىص ؤبى هضو (
 )Soriano,1983بلى ؤن ؤلاهار يخمحزن بخٟى٢هً ٖلى الظ٧ىع في ال٣ضعاث ؤلابضاٖيت الشالر ،ؤقاعث صعاؾاث ؤزغي لدجاػو
 )1985ؤن ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي ال جخٛحر بخٛحر الجيـ.
(
وػياصة ٖلى طلٞ ٪ةن الُمىح يٗض ؤلاَاع اإلاغظعي الظو يازغ ٖلى ؾلى ٥ألاٞغاص في بٌٗ اإلاىا ٠٢في جد٣ي ٤ؤَضاٞهم وبجساط
٢غاعاتهم وخل مك٨التهم ،3وبٗباعة ؤزغي ٞهى يىٗل وييكِ ال٣ىي ؤلابضاٖيت في ؤلاوؿان ليهبذ اإلاٗؼػ واإلا٣ىو الظو يض٘ٞ
به لخسُي طاجه بغ ٘ٞمؿخىي َمىخه ( ،)Norbert Sillamy ,1999وبظل ٪يٗغ ٝايؼه )1945( ٪مؿخىي الُمىح ٖلى ؤهه " :اإلايل
بلى جظليل الٗ٣باث ؤو اإلاجاَضة في ٖمل شخيء ما بهىعة ؾغيٗت وظيضة لخد٣ي ٤مؿخىي ٖا ٫م٘ الخٟىٖ ١لى الىٟـ "٦ ،ما
حٗغٞه ؤيًا ٧اميليا ٖبض الٟخاح (ٖ )1961لى ؤهه " :ؾمت زابخت زباجا وؿبيا جٟغ ١بحن ألاٞغاص في الىنى ٫بلى مؿخىي مٗحن يخ٤ٟ
4
والخ٩ىيً الىٟسخي للٟغص وبَاعٍ اإلاغظعي ويخدضص خؿب زخراث الىجاح والٟكل التي مغ بها".

 -1سيد خَت اهلل :بحوث نفسية وتربوية ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بدون طبعة ،األردن ،1990،ص .06
2

- Rodrigues, Soriano : Astudy of the creativitythought of middle schoolstudents, Arquiresbrasilieros de
psychologia,vol135,1983.

 -3كاميليا عبد الفتاح :مستوى الطموح والشخصية ،دار النهضة العربية بَتوت. 1984 ،

 -4محزة بوزرزور  :دور التداخل بين مركز التحكم ومستوى الطموح في إدراك الضغط النفسي لدى الطلبة الجامعيين
اجلزائر ،2اجلزائر ،2011 ،ص . 52
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وفي هٟـ الؿيا ١جا٦ض ؾهير أخمض ٧امل (ٖ )1999لى ؤن الىجاح ياصو ٖاصة بلى الغ ٘ٞمً مؿخىي الُمىح ،بيىما الٟكل
ياصو بلى ز ٌٟطل ٪اإلاؿخىي،وؤن بخخماالث بعجٟإ مؿخىي الُمىح يؼصاص جبٗا إلػصياص حجم الىجاح ،وبخخماالث بهسٟايه
1
جؼصاص جبٗا إلػصياص حجم الٟكل٦،ما ؤن اإلابضٖحن ؤٚلبهم مً طوو مؿخىي الُمىح اإلاغج.ٟ٘
ول٣ض حٗضصث الضعاؾاث التي جىاولذ مخٛحر مؿخىي الُمىح بالضعاؾت والخدليل ؤَمها صعاؾت ٧اميليا ٖبض الٟخاح ( )1971التي
بٗىىان "الٟغو ١بحن الجيؿحن في مؿخىي الُمىح " ،التي جىنلذ مً زاللها بلى ؤن مؿخىي َمىح الُلبت الظ٧ىع ؤٖلى مً
.)1998
 ،)1997البىا(
 ،)1993ببغاَيم(
مؿخىي َمىح ؤلاهار ،وجخ ٤ٟهخاثج َظٍ الضعاؾت م٘ هخاثج صعاؾت خماصو(
وفي اإلا٣ابل ٣ٞض بهتهذ صعاؾاث ؤزغي بلى وظىص ٞغو ١في مؿخىي الُمىح حٗؼي إلاخٛحر الجيـ لهالر ؤلاهار ٦ىخاثج صعاؾت
ٞ )2004لم جٓهغ ؤو ٞغو ١بحن
 ،)2010ؤما الضعاؾت التي ٢ام بها زالض مدمىص ؤبى هضو (
،)2005ؾغايت الهاصو (
مدمض بىٞاجذ (
.)2009
الجيؿحن في مخٛحر مؿخىي الُمىح ،وَظٍ الىديجت جخ ٤ٟم٘ هديجت صعاؾت ػياص بغ٧اث(
ومً زال ٫ما ج٣ضم يدبحن م٣ضاع جإزحر مؿخىي الُمىح ٖلى ؾلى ٥ألاٞغاص ؾىاء ٧ان طل ٪باإليجاب ؤو بالؿلب ،ول ً٨ما
حهمىا ؤ٦ثر في َظٍ الضعاؾت َى الخٗغٖ ٝلى َبيٗت الٗال٢ت بحن مؿخىي الُمىح وال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي لضي َلبت ما
بٗض الخضعط ( ماؾتر،ماظؿخحر،ص٦خىعاٍ).
خيض يٗخخر الُمىح مً ؤَم الٗىامل التي جخضزل في ْهىع وببغاػ وبؾدشماع ٢ضعاث الخ٨ٟحر ؤلابضاعيٞ ،الُالب طا اإلاؿخىي
الٗالي مً الُمىح ؾيؿخٛل ويجىض ٧اٞت بم٩اهاجه وَا٢اجه بما ٞحها ٢ضعاجه ؤلابضاٖيت ،في ؾبيل جد٣يَ ٤مىخه وبلى ٙؤَضاٞه
 )1996في حٗغيٟها لئلبضإ بإهه " :الخ٨ٟحر الظو ياصو بلى الخٛيحر هدى
والٗ٨ـ صخيذ ،وفي َظا الهضص جغي ؾٗاصة ظىصث (
ألاًٞل،ويىٟي ألا٩ٞاع اإلا٣بىلت ؾاب٣ا ،وبإهه يخًمً الضاٗٞيت ،والُمىح ،واإلاشابغة وؤلاؾخمغاعيت في الٗمل وال٣ضعة الٗاليت
2
ٖلى جد٣ي ٤ؤمغ ما ،وَى الظو يٗمل ٖلى ج٩ىيً مك٩لت ما ج٩ىيىا ظضيضا".
ٞةطا ٧ان مً يخمحز بمؿخىي الُمىح الٗاليٞ،ةن بخخماالث الخ٨ٟحر ؤلابضاعي ج٩ىن ؤ٦ثر جىاٞغا لضيه  ،3وَظا يٗجي ؤن جىْي٠
الُالب ل٣ضعاجه ؤلابضاٖيت جخدضص بإَميت الهض ٝباليؿبت له ،وَظا يضٖ ٫لى ؤن الٗال٢ت بحن ؤَضا ٝوعٚباث وَمىخاث
الٟغص و٢ضعاجه ؤلابضاٖيت هي ٖال٢ت بعجباَيت جٟاٖليت ،خيض يٗخخر ؤلابضإ بدض طاجه وؾيلت ج٣ىص بلى جد٣ي ٤الظاث،في الى٢ذ
الظو يٗخخر جد٣ي ٤الظاث ٚايت مً ٚاياث الُمىح.
ٞالُالب الجامعي في مغخلت ما بٗض الخضعط جٓهغ لضيه اؾخٗضاصاث ظضيضة ،وؤَضا ٝمؿخ٣بليت ٢ض لم يٗغٞها مً ٢بل،خيض
جٟخذ له ؤبىاب ومىاٞظ ٖلى ٖالم الكٛل وبالخالي ا٦دؿابه إلا٩اهت اظخماٖيت وا٢خهاصيت ُمٛغيت ،وَظا ما يجٗله في َظٍ اإلاغخلت
يخمحز بصخىت هٟؿيت ٖاليت جم٨ىه مً جيكيِ ٢ضعاجه ؤلابضاٖيت ،ما يا٦ض وظىص ٖال٢ت بعجباَيت جٟاٖليت بحن ؾعي الٟغص
لخد٣ي ٤ؤَضاٞه واؾخٛالله ل٣ضعاجه ؤلابضاٖيت.

 -1سهَت كامل أمحد :أساليب تربية الطفل بين النظرية والتطبيق ،مركز اإلسكندرية للكتاب اإلسكندرية ،1999 ،ص .186
 -2سعادة جودت أمحد وقطامي يوسف  :قدرة التفكَت اإلبداعي لدى طلبة جامعة السلطان قابوس،دراسة ميدانية ،رللة سلسلة الدراسات النفسية
والًتبوية ،جامعة عُت السلطان قابوس ،اجمللد األول ،العدد األول.1996 ،
 -3سامية سعدي  :القدرة على التفكير اإلبداعي وعالقتها بدافع اإلنجاز وفعالية الذات  ،دراسة على طلبة ادلاجستَت ،رسالة ماجستَت ،2001 ،ص
.05
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وفي ؾيا ١الضعاؾاث التي جُغ٢ذ بلى الٗال٢ت بحن مؿخىي الُمىح وال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي ،ؤزبدذ بًٗها وظىص ٖال٢ت
،)1978ؤبى
مىظبت بحن مؿخىي الُمىح وال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي،مشل صعاؾت ؾهحر اخمض ٧امل (ٖ ،)1977بض اإلاىلى (
مؿلم (،)1980هىع الهاصو (،)1981زليل الكغ٢اوو (،)1999ل ً٨في اإلا٣ابل جىنلذ بٌٗ الضعاؾاث ألازغي بلى ٖضم وظىص
ٖال٢ت بحن مؿخىي الُمىح وال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي مشل صعاؾت الهضاوَاٞؿا (،)Landa,Havsa,1975وعواث
وظىعط( ...)Rawat,Garg,1977الخ ،و٢ض يغظ٘ َظا الازخال ٝفي الىخاثج بلى بزخال ٝاإلا٣اييـ التي اؾخسضمذ في ٢ياؽ مؿخىي
الُمىح وال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي ،وإلزخالَ ٝبيٗت الٗيىاث.
وؤمام ه٣و الضعاؾاث في َظا اإلاجا ٫في اإلاجخم٘ الجؼاثغو التي جىاولذ الٗال٢ت بحن مؿخىي الُمىح والخ٨ٟحر ؤلابضاعي،
جداو ٫الضعاؾت الخاليت الخُغ ١بلحها لضي َلبت ما بٗض الخضعطٞ ،ىدً ال ه٩اص هلمـ بَخماما يٟي باإلاُلىب بٟئت الُلبت
الجامٗيحن وزانت في مؿخىياث ما بٗض الخضعط التي حٗخخر ؤزهب ؾىىاث الٗمغ ببضاٖا وبهخاظا ،لخدغع اإلابضٕ في َظا الؿً
مً ٦شحر مً ال٣يىص التي ٢ض جذجؼ وحٗي ٤ببضاٖاجه وجازغ ٖلى َمىخاجه ،وَظا ما يضٗٞىا إلاداولت ؤلاظابت ٖلى الدؿاؤالث
الخاليت:
َ _1ل جىظض ٖال٢ت بعجباَيت بحن مؿخىي الُمىح وال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي لضي َلبت ما بٗض الخضعط؟
َ _2ل جىظض ٖال٢ت بعجباَيت بحن مؿخىي الُمىح و٢ضعة الُال٢ت لضي َلبت ما بٗض الخضعط؟
َ _3ل جىظض ٖال٢ت بعجباَيت بحن مؿخىي الُمىح و٢ضعة اإلاغوهت؟
َ_4ل جىظض ٖال٢ت بعجباَيت بحن مؿخىي الُمىح و٢ضعة ألانالت؟
َ _5ل جىظض ٞغو ١بحن الجيؿحن في مؿخىي الُمىح لضي َلبت ما بٗض الخضعط؟
َ _6ل جىظض ٞغو ١بحن الجيؿحن في ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي؟
ٞغيُاث الضعاؾت:
 _1جىظض ٖال٢ت بعجباَيت بحن مؿخىي الُمىح وال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي لضي َلبت ما بٗض الخضعط.
 _2جىظض ٖال٢ت بعجباَيت مىظبت بحن مؿخىي الُمىح و٢ضعة الُال٢ت.
 _3جىظض ٖال٢ت بعجباَيت مىظبت بحن مؿخىي الُمىح و٢ضعة اإلاغوهت.
 _4جىظض ٖال٢ت بعجباَيت مىظبت بحن مؿخىي الُمىح و٢ضعة ألانالت.
 _5جىظض ٞغو ١بحن الجيؿحن في مؿخىي الُمىح لضي َلبت ما بٗض الخضعط.
 _6جىظض ٞغو ١بحن الجيؿحن في ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي لضي َلبت ما بٗض الخضعط.
أهضا ٝالضعاؾت:
_1ال٨كَ ًٖ ٠بيٗت الٗال٢ت بحن مؿخىي الُمىح وال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي لضي َلبت ما بٗض الخضعط.
_2الخٗغٖ ٝلى َبيٗت الٟغو ١بحن الجيؿحن في مخٛحرو الضعاؾت لضي َلبت ما بٗض الخضعط.
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أهمُت الضعاؾت:
-1بجها حؿلِ الًىء ٖلى مىيىٕ بال ٜفي ألاَميت ،وَى الخٗغٖ ٝلى َبيٗت الٗال٢ت بحن مؿخىي الُمىح وال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر
ؤلابضاعيٞ ،اإلاٗغٞت الض٢ي٣ت للٗال٢ت بحن َظيً اإلاخٛحريً ج٣ىص بلى ص٢ت الخيبا بدضوثها مؿخ٣بال ،بمٗجى ؤهه بطا ٧اهذ ال٣ضعة
ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي ٖاليت٧ ،ان مؿخىي الُمىح ٖا ،٫ؤو الٗ٨ـ.
-2حٗض َظٍ الضعاؾت ألاولى في الجؼاثغ ٖلى خض ٖلم الباخشت زانت ٧ىجها ؤظغيذ ٖلى ٞئت مهمت مً ٞئاث اإلاجخم٘ ،وهي َلبت
ما بٗض الخضعط ( ماؾتر ،ماظؿخحر ،ص٦خىعاٍ ) ،التي يخى ٘٢مجها ؤن جمخاػ بسهىنياث ٦شحرة ٧ال٣ضعة الٗاليت ٖلى الخ٨ٟحر
ؤلابضاعي ومؿخىي َمىح ٖا٧ ٫ىجهم يمشلىن ؤؾاجظة وباخثي وبَاعاث اإلاؿخ٣بل والىسبت في اإلاجخم٘،وما يخى ٘٢مجهم بهجاػٍ
وجد٣ي٣ه وبياٞخه للماصة الٗلميت.
-3الخٗغٖ ٝلى الٟغو ١بحن ؤٞغاص الٗيىت في مؿخىي الُمىح وال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي بخٛحر الجيـ.
-4مٗغٞت ما بطا ٧ان مؿخىي الُمىح لضي ؤٞغاص الٗيىت يخالءم ويخىا ٤ٞو٢ضعاتهم ٖلى ؤلابضإ.
-5الخٗغٖ ٝلى مؿخىي الُمىح وال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي لضي َلبت ما بٗض الخضعط.
جدضًض مٟاهُم الضعاؾت:
_1مؿخىي الُمىح (:)Level of Aspiration
مؿخىي الُمىح ئنُالخا:
َ":)2010ى مؿخىي ألاصاء اإلاخى ٘٢مً الصخو ؤن ي٣ىم به ،وال٣ضعة ٖلى وي٘ ألاَضا ٝوالٗمل
_حٗغيٖ ٠بض عبه ٖلي (
1
واإلاجاَضة ٖلى جد٣ي٣ها في يىء ما لضيه مً ٢ضعاث وَا٢اث وبم٩اهاث وزخراث ،وال٣ضعة ٖلى اإلاىاظهت وٖضم اليإؽ".
ويسخل ٠مؿخىي الُمىح مً ٞغص آلزغ بةزخال ٝالىمِ الخياحي والخ٩ىيً الىٟسخي ل٩ل ٞغص ،ويخدضص مؿخىي الهض( ٝ
الُمىح ) في يىء نىعة الٟغص ًٖ طاجه ؤو بم٩اهاجه و٢ضعاجه ،وزخراث الىجاح والٟكل التي مغ بها ٦ ،2ما يخًمً ؾب٘ ؤبٗاص
عثيؿيت ،وهي ( :الىٓغة ؤلايجابيت للخياة ،الؿعي هدى الخٟى ،١جدضيض ألاَضا ٝوالخُت ،اإلايل بلى الٟ٨اح  ،جدمل اإلاؿاوليت
وؤلاٖخماص ٖلى الىٟـ ،اإلاشابغة وجدمل الهٗاب ،الغيا بالىي٘ الخايغ وؤلايمان بالخٔ).
مؿخىي الُمىح ئحغاةُا:
َى جل ٪ألاَضا ٝاإلاؿخ٣بليت التي يدضصَا الُالب لىٟؿه وي٨ٟغ ٞحها بةؾخمغاع ،ويجاَض ويؿعى لخد٣ي٣ها بٛيت جدؿحن خاله
بلى خا ٫ؤًٞل،ويخمحز َظا الُالب باإلامحزاث الخاليت:
هٓغجه ؤلاًجابُت للخُاة :ؤو ب٢با ٫الُالب وب٢ضامه ٖلى الخياة وجٟائله باإلاؿخ٣بل ،وجىٗ٢ه للىخاثج ؤلايجابيت إلاسخل٠الٓغو ٝوألاخضار اإلاؿخ٣بليت.

 -1عبد ربو علي شعبان  :الخجل وعالقته بتقدير الذات ومستوى الطموح لدى المعاقين بصريا  ،رسالة ماجستَت ،اجلامعة اإلسالمية بغزة،2010 ،
ص .08

 -2كاميليا عبد الفتاح :مستوى الطموح والشخصية ،دار النهضة العربية بَتوت. 1984 ،
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ؾُٗه هدى الخٟى : ١وَى ؾعي الُالب للىنى ٫بلى مؿخىي يٟى ١ؤ٢غاهه وػمالثه مً زال ٫بؾدشماع ٢ضعاجه وبم٩اهياجه فيؤصاء اإلاهام وبج٣اجها وؤلابضإ ٞحها.
_جدضًضه لألهضا ٝوالخُت :ويٗجي ٢ضعة الُالب ٖلى جدضيض ؤَضاٞه الخانت في الخياة ،والظو يإزظ بالؿعي ٖلى جد٣ي٣ها
وبلىٚها ٖلى اإلاضي البٗيض،واَخمامه بالبٗض الخسُيُي إلاؿخ٣بله مً زال ٫ؤلاٖضاص اإلاؿب ٤إلاا يىىو ال٣يام به مً ؤٖما.٫
مُا ٫ئلى الٟ٨اح:ؾٗيه ال٦دؿاب اإلاؼيض مً الخخراث وال٣ضعة ٖلى خل اإلاك٨الث.ًخدمل اإلاؿإولُت وَٗخمض ٖلى هٟؿه:اؾديٗابه لضوعٍ ؤلاظخماعي وإلاؿاولياجه.مثابغ وٍخدمل الهٗاب  :ؤو ٢يام الُالب ببظ ٫اإلاؼيض مً الجهض للخٛلب ٖلى الٗ٣باث التي جهاصٞه في ؤصاثه ألٖمالهاإلاسخلٟت وبنغاعٍ ٖلى بلى ٙؤَضاٞه بالهخر.
الغيا بالىي٘ الخايغ وؤلاًمان بالخٔ  :جٟهم الُالب لظاجه وبٖتراٞه ب٣ضعاجه وجىْيٟها بك٩ل مىاؾب للٗمل والجهضبضون بعظإ الىخاثج للخٔ.
وي٣اؽ َظا اإلاؿخىي بالضعظت التي يدهل ٖلحها الُالب مً زال ٫بظابخه ٖلى ظمي٘ ٖباعاث م٣ياؽ مؿخىي الُمىح
للغاقضيً اإلاىظه للُلبت الجامٗيحن لـ٩اميليا ٖبض الٟخاح.
-2الخ٨ٟير ؤلابضاعي):(CreativeThinking
الخ٨ٟير ؤلابضاعي ئنُالخا:
َى وكاٍ ٖ٣لي مغ٦ب وَاص ٝيىظه عٚبت ٢ىيت في البدض ًٖ خلى ٫ؤو الخىنل بلى هىاجج ؤنيلت لم ج ً٨مٗغوٞت ؾاب٣ا
1
بٖخماصا ٖلى الخٟاٖل الظَجي والخخراث واإلاٗلىماث الؿاب٣ت ،ويخ٩ىن مً ٖضة ٢ضعاث ؤَمها :الُال٢ت ،اإلاغوهت وألانالت.
الخ٨ٟير ؤلابضاعي ئحغاةُا:
َى الٗمليت الظَىيت التي ي٣ىم بها َالب اإلااؾتر ،اإلااظؿخحر والض٦خىعاٍ  ،بهض ٝالخٟغص بإ٩ٞاعٍ الجضيضة وٚحر الكاجٗت في
مجخمٗه ،ويخًمً زالر ٢ضعاث ؤؾاؾيت ،هي:
_الُال٢ت :هي ٢ضعة الُالب ٖلى ؾغٖت بهخاط ؤ٦خر ٖضص مم ً٨مً ألا٩ٞاع التي جيخمي بلى هىٕ مٗحن مً ألا٩ٞاع جغجبِ باإلاى٠٢
ؤلازخباعو ،وحؿخىفي الكغوٍ التي يدضصَا َظا اإلاى.٠٢
_اإلاغوهت:هي ٢ضعة الُالب ٖلى حٛيحر خالخه الظَىيت وجىىي٘ ؤ٩ٞاعٍ بخٛحر مى ٠٢الازخباع ،ؤو مغوهت الخ٨ٟحر.
_ألانالت :وهي ٢ضعة الُالب ٖلى جىليض وبهخاط ؤ٩ٞاع ظضيضة ،لم ج ً٨مٗغوٞت مً ٢بل ،ؤو بهخاط ؤ٩ٞاع زاعظت ًٖ اإلاإلى،ٝ
وجؼيض صعظت ألانالت ٧لما َّن
٢ل ج٨غاعَا ؤلاخهاجي في بظاباث ؤٞغاص الٗيىت.
وَى مجمىٕ صعظاث الُال٢ت ،اإلاغوهت وألانالت التي يخدهل ٖلحها الٟغص بةظابخه ٖلى ٖباعاث ازخباع ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر
ؤلابضاعي لـ ؾُض زير هللا.
 -1زلمد خليفة الشريدي ،وموفق سليك بشارة :التفكير المركب وعالقته ببعض المتغيرات ،رللة جامعة دمشق ،اجمللد ( ،)26العدد الثالث ،االردن،
 ،2010ص .525
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اإلاىهج اإلاخب٘ في الضعاؾت:
جم بجبإ في َظٍ الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي ؤلاعجباَي ،وَظا ألهه ألا٦ثر مالثمت ومىاؾبت إلاىيىٕ الضعاؾت ،ؤو جدضيض ما بطا
٧اهذ َىاٖ ٥ال٢ت بحن مؿخىي الُمىح وال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي لضي ؤٞغاص الٗيىت ،خيض يىٞغ ٞهما ظيضا ًٖ مخٛحراث
الضعاؾت ٦ما هي صون بصزا ٫ؤو حٛيحر مً َغ ٝالباخض٦،ما يدضص لىا الٟغو ١بحن الجيؿحن( الظ٧ىع وؤلاهار) في ٧ل مً
مؿخىي الُمىح وال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي.
مجخم٘ الضعاؾت:
يخ٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً ظمي٘ َلبت اإلااؾتر،اإلااظؿخحر والض٦خىعاٍ اإلاسجلحن ب٣ؿم ٖلم الىٟـ وٖلىم التربيت
والاعَىٞىهيا  ،للؿىت الجامٗيت ( )2013 - 2012بجامٗاث الجؼاثغ.
ُٖىت الضعاؾت:
َ )120البا ظامٗيا مً اإلاسجلحن في ٢ؿم ٖلم الىٟـ وٖلىم التربيت والاعَىٞىهيا
ؤظغيذ َظٍ الضعاؾت ٖلى ٖيىت مخ٩ىهت مً(
بجامٗت الجؼاثغ ،2وظامٗت البليضة 2للؿىت الجامٗيت (،)2013-2012خيض جم الخهىٖ ٫لى ؤٞغاص الٗيىت بإؾلىب اإلاٗايىت ٚحر
الٗكىاثيت بالُغي٣ت الٗغييت ،وطل ٪بخُبي ٤ؤصاحي الضعاؾت ٖلى الُلبت الظيً ناصٞتهم الباخشت في الخغم الجامعي ( ٢اٖاث
الضعاؾت واإلا٨خباث الجامٗيت) بٗض الخإ٦ض مً ؤجهم ييخمىن إلاجخم٘ الضعاؾت ،و٧اهذ ٧الخالي:
ظضو :)01( ٫يبحن جىػي٘ ؤٞغاص الٗيىت خؿب الجيـ واإلاؿخىي الجامعي.
اإلاؿخىي الجامعي

اإلاجمىٕ

الجيـ
ط٦غ

أهثى

ماؾتر

17

23

40

ماحؿخير

25

15

40

ص٦خىعاه

16

24

40

اإلاجمىٕ

58

62

120

ألاصواث اإلاؿخسضمت في الضعاؾت:
جم ؤلاٖخماص في ظم٘ البياهاث مً ؤٞغاص الٗيىت ٖلى ألاصاجحن الخاليخحن:
 _ 1مُ٣اؽ مؿخىي الُمىح:
بؾخسضم في َظٍ الضعاؾت م٣ياؽ مؿخىي الُمىح ل٩اميليا ببغاَيم ٖبض الٟخاح(،)1970يخ٩ىن مً(  )79بىض مىػٖت ٖلى ؾبٗت
ؤبٗاص عثيؿيت إلاؿخىي الُمىح ،وهي(:الىٓغة للخياة،ؤلاججاٍ هدى الخٟى،١جدضيض ألاَضا ٝوالخُت ،اإلايل بلى الٟ٨اح ،جدمل
اإلاؿاوليت وؤلاٖخماص ٖلى الىٟـ،اإلاشابغة،الغيا بالىي٘ الخايغ وؤلايمان بإن َىاٖ ٥ضة ؤمىع مغصَا بلى الخٔ) ،وجدىىٕ
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ٖباعاجه بحن بيجابيت وؾلبيت ،و٢ض ٢امذ الباخشت بةؾخسغاط نض ١اإلا٣ياؽ بخُبي٣ه ٖلى ٖيىت بؾخُالٖيت ،وجم الخىنل الى
ان َظا اإلا٣ياؽ يخمحز بهض ١جميحزو،وبهض ٝالخإ٦ض مً زباث اإلا٣ياؽ جم خؿاب زباث ؤلاحؿا ١الضازلي بةؾخٗما ٫مٗاصلت
ظخمان ( )Guttmannو٢ض بلٛذ (،)0,86ايًا بمٗاصلت ٦يىصع عيدكاعصؾىن (  )Kuder Richard Sonو٢ض بلٛذ ٢يمت مٗامل
الشباث (  )0,84وَظا يضٖ ٫لى مٗامل زباث ٖا ،٫مما يضٖ ٫لى نالخيت اإلا٣ياؽ.
 _ 2ازخباع ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟير ؤلابضاعي:
َظا ؤلازخباع يخ٩ىن مً ٢ؿمحن :ال٣ؿم ألاو ٫مإزىط مً بخضي بُاعياث جىعاوـ( )Torranceللخ٨ٟحر الابخ٩اعو( )1967يخ٩ىن
مً( )04وخضاث ٞغٖيت وػمً ٧ل وخضة ( )05ص٢اث ،٤هي ( :ؤلاؾخٗماالث ،اإلاترجباث ،اإلاىا ،٠٢الخُىيغ والخدؿحن) ،وال٣ؿم
الشاوي َى بزخباع باعون وٞيه يُلب مً اإلاٟدىم ؤن ي٩ىن مً خغو ٝال٩لماث اإلاُٗاة له ٧لماث ظضيضة ،ويخ٩ىن مً
٧لمخحن ،ل٩ل واخضة مجها ( )05ص٢اث.٤
و٢ض ٢ام الباخض ؾيض زحر هللا بترظمخه وج٨ييٟه م٘ البيئت الٗغبيت ٖام (.1)1981
وبهض ٝجُبي٣ه ٖلى ٖيىت الضعاؾت ييخمىن للبيئت الجؼاثغيت ب٩اٞت زهاثهها اإلامحزة ٧ان البض مً اللجىء بلى حٗضيل وج٨يي٠
بٌٗ ٖباعاجه لخدىاؾب وٖيىت لضعاؾت ،وؾيخم جىييذ الٗباعاث التي جم حٗضيلها.
ظضو :)07( ٫يبحن الٗباعاث التي جم حٗضيلها في بزخباع ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي.
ع٢م
الٗباعة

الجؼء

الٗباعة ٢بل الخٗضًل

الٗباعة بٗض الخٗضًل

01

الجؼء ألاو٫

ٖلب الهٟيذ

الىع ١اإلا٣ىي

01

الجؼء الشالض

02

الجؼء الخامـ

بطا ٖييذ مؿاوال ًٖ نغ ٝالى٣ىص في الىاصو بطا ٖييذ مؿاوال ًٖ نغ ٝالى٣ىص
الظو ؤهذ ًٖى ٞيه ،ويداو ٫اخض ألاًٖاء ؤن في عخلت ٖلميت ،واتهمذ بإهٚ ٪حر
ؤمحنٞ ،ماطا جٟٗل؟
يضزل في ج٨ٟحر الؼمالء اهٚ ٪حر ؤمحن ،ماطا
جٟٗل؟
بجها

ميلت

ٖغى ٖلى مجمىٖت مً ألاؾاجظة الجامٗيحن اإلاسخهحن في ال٣ياؽ واإلاىهجيت وٖلم الىٟـ ٖضصَم( ) 06للخد٨يم ٖليه و٢ض
اظم٘ ٧لهم ٖلى اهه ناص٦ ،١ما جبحن اهه يخمحز بالهض ١الخميحزو٦ ،ما ٖمضث الباخشت في َظٍ الضعاؾت للخإ٦ض مً زباث
ٖ،)0.60امل
ؤلاحؿا ١الضازلي لئلزخباع ٩٦ل وللٗىامل الشالزت اإلا٩ىهت له بخُبي ٤مٗاصلت ظخمان (٩ٞ )Guttmannاهذ الُال٢ت(
،)0.98وَظٍ اإلاٗامالث ظميٗها ٖاليت وهي هديجت حكحر بلى وظىص احؿا١
ٖ،)0.92امل ألانالت()0.96الازخباع ٩٦ل(
اإلاغوهت(
صازلي بحن بىىص ؤلازخباع،ؤو ؤن َظا اإلا٣ياؽ لم ي٣ٟض زهاثهه الؿي٩ىمتريت مما يا٦ض نالخيخه.
 -1سيد خَت اهللْ :توث نفسية وتربوية ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بدون طبعة ،األردن.1990،
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الخ٣ىُاث ؤلاخهاةُت اإلاُب٣ت:
بن الهض ٝمً جُبي ٤الخ٣ىياث ؤلاخهاثيت َى الخىنل بلى ماقغاث ٦ميت حؿاٖض ٖلى الخدليل والخٟؿحر والخ٨م ،وفي َظٍ
الضعاؾت جم بؾخسضام الخؼم ؤلاخهاثيت للٗلىم ؤلاظخماٖيت ( )spssفي مٗالجت البياهاث،وؤَم َظٍ الخ٣ىياث
اإلاؿخٗملت،هي:اإلاخىؾِ الخؿابي،اليؿبت اإلائىيت،الخبايً،مٗاصلت ظخمان (،)Guttmannمٗاصلت ٦يىصع عيدكاعصؾىن ( Kuder
،)Richard Sonمٗامل ؤلاعجباٍ بحرؾىن (،)Pearsonبزخباع (ث) لضاللت الٟغ ١بيً اإلاخىؾُاث (.)T - test
ٖغى وجدلُل ومىا٢كت هخاةج الضعاؾت:
_الٟغيُت ألاولى:
الجضوً :)14( ٫بين الٗال٢ت بين مؿخىي َمىح أٞغاص الُٗىت و٢ضعتهم ٖلى الخ٨ٟير ؤلابضاعي.
اإلاخٛير

الُٗىت

مٗامل الاعجباٍ

مؿخىي الضاللت

ال٣غاع

مؿخىي الُمىح – ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر الابضاعي

120

0.62

0.01

صالت

مً زال ٫الىخاثج في الجضو ،)14( ٫يٓهغ ؤن ٢يمت مٗامل ؤلاعجباٍ بحرؾىن ( )rبحن صعظاث ؤٞغاص الٗيىت في مؿخىي الُمىح
 ،)0.62وهي ٢يمت ٖاليت جضٖ ٫لى ٖال٢ت بعجباَيت مىظبت َغصيـت و٢ىيت ،وَظٍ الىديجت مخىا٣ٞت
وال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي (
م٘ الٟغييت ألاولى في الضعاؾت،ؤو ٧لما بعج" ٟ٘مؿخىي الُمىح " بعج ٟ٘مٗه "الخ٨ٟحر ؤلابضاعي "،و٧لما بهس" ٌٟمؿخىي
الُمىح" اهس ٌٟمٗه "الخ٨ٟحر ؤلابضاعي".
وَظٍ الىديجت جخ ٤ٟوألاصب التربىو خيض ؤهه مً ؾماث اإلابضٕ ؤن له ؤَضا٦ ٝبحرة (مؿخىي َمىح ٖا ) ٫حك٩ل صاٗٞا ٦بحرا
له هدى اإلاشابغة والؿعي ظاَضا واؾخٛال ٫ظل ٢ضعاجه للىنى ٫بلى َظٍ ألاَضا ٝالتي جخُلب ؾَ ٠٣مىح مغج ،ٟ٘واإلابضٕ
٧ىهه يٗغ ٝظيضا ٢ضعاجه ٞةهه يً٘ لىٟؿه َمىخا ٖاليا يخالءم وَظٍ ال٣ضعاث ،ويٗجي ؤن طوو اإلاؿخىي اإلاغج ٟ٘مً الُمىح
ؤ٢ضع مً ٚحرَم ٖلى الخمخ٘ بالخ٨ٟحر ؤلابضاعي ،وؤ٢غب مً ٚحرَم ٖلى اؾدشماع َظٍ ال٣ضعةٞ ،ال ق ٪بإن الُمىح يٗض بمشابت
الى٢ىص الٟٗا ٫للٗمليت ؤلابضاٖيت الظو يًمً اإلادآٞت ٖلى اؾخمغاع ٖمليت ؤلابضإ بلى ؤن يهل بلى جد٣ي ٤ألاَضا ٝالتي
يُمذ بلحها اإلابضٕ والىنى ٫بلى مؿخىياث ٖليا مً ؤلاهخاط يغضخى ٞحها اإلابضٕ ًٖ هٟؿهٞ،ةطا ما ونل بلى طل ٪اإلاؿخىي وي٘
لىٟؿه ؤَضاٞا ؤزغي يُمذ ويشابغ للىنى ٫بلحهاٞ ،هي ٖمليت مؿخمغة ال جخى،٠٢حٗمل ٖلى زل ٤ؤَضا٦ ٝبحرة هدى ؤلابضإ
 )1996خحن ٖغٞذ ؤلابضإ ٖلى ؤهه ":ج٨ٟحر ياصو بلى الخٛيحر هدى ألاًٞل ،ويىٟي ألا٩ٞاع
وجُىيغٍ ،وَظا يخ ٤ٟم٘ ؾٗاصة (
اإلا٣بىلت ؾاب٣ا وبإهه يخًمً الضاٗٞيت والُمىح واإلاشابغة والاؾخمغاعيت في الٗمل وال٣ضعة الٗاليت ٖلى جد٣ي ٤ؤمغ ما ،وَى
1
الظو يٗمل ٖلى ج٩ىيً مك٩لت ما ج٩ىيىا ظيضا".
وبطا خضر و٣ٞض اإلابضٕ َظا اإلاؿخىي مً الُمىح ٞةهه ي٩ىن ٢ض ٣ٞض ظؼءا ٦بحرا مً صاٗٞيخه هدى ؤلابضإ ،وبطا خضر ألاؾىؤ
وجدى ٫اإلابضٕ بلى شخو ٚحر َمىح جدذ ْغ ٝمً الٓغوٞ ٝةهه ي٩ىن ٢ض ٣ٞض اإلاخرع الظو يضٗٞه هدى ؤلابضإ ،وَظا يض٫
ٖلى ؤن الُمىح بمشابت اإلادغ ٥للؿلى ٥واإلاشحر لليكاٍ الٗ٣لي والخغ٧ي ،واإلاؿاو ًٖ ٫اؾخمغاع اليكاٍ اإلااصو بلى جسُي
 -1سعادة جودت امحد وقطامي يوسف  :قدرة التفكَت اإلبداعي لدى طلبة جامعة السلطان قابوس ،دراسة ميدانية ،رللة سلسلة الدراسات النفسية
والًتبوية ،جامعة عُت السلطان قابوس ،اجمللد األول ،العدد األول.1996 ،
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الٗ٣باث وخل اإلاك٨الث مهما ٖٓمذ في ؾبيل جد٣ي٣ه ألَضاٞه ،وبالخالي جد٣ي٣ه لظاجه ٣ٟٞ ،ضان الضا ٘ٞللخٗلم لضي
1
الُالب بهغ ٝالىٓغ ًٖ ٢ضعاجه َى ؤخض ؤَم ؤؾباب ٞكله.
٦ظل ٪جخَ ٤ٟظٍ الىديجت م٘ ألاصب التربىو خيض ؤهه مً بحن الٗىامل التي لها الضوع ألاؾاسخي في ٖمليت ؤلاهخاط ؤلابضاعي
الٗىامل الضاٗٞيت ومؿخىي الُمىح الٗا ،٫ألن َظٍ الٗىامل جض ٘ٞباإلابضٕ بلى الؿيُغة ٖلى ما لضيه مً مٗلىماث ومهاعاث
في مجاله ،وهي التي جضٗٞه الى الخ٨ٟحر والا٦دكا ٝومً زم الخ٨ٟحر في الجضيض والخٗبحر ٖىه ،و٦ما يٗخخر مؿخىي الُمىح َى
اإلادغ ٥واإلاىظه لُا٢اث الُالب وؾلى٦ه.
وجٓهغ َظٍ الٗال٢ت ؤيًا في ؤن الُمىح يازغ ٖلى وكاٍ الُالب وببضاٖه ٦ما و٦يٟاٞ ،الُمىح يمض الٟغص بالُا٢اث التي
حٗمل ٖلى ػياصة بؾدشاعجه ليؿل ٪ؾلى٧ا مٗحن،ويخم طلَ ًٖ ٪غي ٤بزخياع ؤلاؾخجابت اإلاٟيضة لٗمليت جىا٣ٞه واإلاىا٠٢
واإلاك٨الث التي جُغؤ ٖليهٞ ،الُالب الظو يمل ٪مؿخىي َمىح ٖا ٫لضيه عٚبت ٢ىيت ومؿخمغة في الٟهم واإلاٗغٞت ،ويؼاو٫
ؤوكُت بؾخُالٖيت وبؾخ٨كاٞيت مً زال٢ ٫يامه البدض الٗلمي للخهىٖ ٫لى ؤ٦خر ٢ضع مم ً٨مً اإلاٗلىماث وللخىنل بلى
خلى ٫للمك٨الث التي جىاظهه ،ومً زم ؾتزصاص خهيلخه ال٨ٟغيت واإلاهاعاجيت ،ويهبذ ٢اصعا ٖلى بهخاط خلى٦ ٫شحرة ومخىىٖت
للمكا٧ل التي جىاظهه ،و٢اصعا ٖلى ج٣ضيم ألانيل والىاصع،وٚحر الكاج٘ مجها،وفي َظا الؿيا ١ي٣ى ٫ؤلامام ٖلي-عضخي هللا ٖليه -
٢" :ضع الغظل ٖلى ٢ضع َمخه،وٖمله ٖلى ٢ضع هيخه"،ؤو ؤن الهمت الٗاليت ججغ الصخو بلى ؤن يٗمل ؤ٦ثر مً ٚحرٍ٦ ،ما يمخاػ
الُالب طو مؿخىي الُمىح اإلاغج ٟ٘باإلؾخمخإ بالٗمل والجض والخ٨ٟحر في خلى ٫للمك٨الث ،وَظا يخ ٤ٟم٘ ما يمخاػ به طو
ال٣ضعة الٗاليت ٖلى ؤلابخ٩اع مً بزًاٖه ل٩ل شخيء للخ٨ٟحر واإلادا٦مت الٗ٣ليت ختى ي٣بله ويلتزم بهٞ ،الُالب طو ال٣ضعة
ؤلابخ٩اعيت الٗاليت ي٩ىن مصخىها بضا ٕٝالخىاٞـ والغٚبت في الخٟى ١واإلاشابغة ،وطو مؿخىي َمىح ٖا ٫خيض يغٚب صاثما ؤن
ي٩ىن في اإلاغجبت ألاولى ،وَظا ما يخمحز به بزخباع ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي ٞهى يدخاط بلى ج٣ضيم بؾخجاباث ٖضيضة مخىىٖت
وفي هٟـ الى٢ذ جمخاػ بالجضة والخٟغص وجدخاط ؤيًا لكضة اإلاىاٞؿت والغٚبت في الخٟى ،١وج٣ضيم ألاًٞل وألاهضع.
_الٟغيُت الثاهُت:
الجضوً :)15( ٫بين الٗال٢ت بين مؿخىي الُمىح و٢ضعة "الُال٢ت" لضي أٞغاص الُٗىت.
اإلاخٛير

الُٗىت

مٗامل الاعجباٍ

مؿخىي الضاللت

ال٣غاع

مؿخىي الُمىح – ٢ضعة الُال٢ت

120

0.60

0.01

صالت

مً زال ٫الىخاثج اإلابيىت في الجضو ٫ؤٖالٍ ،يٓهغ ؤن ٢يمت مٗامل ؤلاعجباٍ بحرؾىن ( )rبحن صعظاث ؤٞغاص الٗيىت في مؿخىي
لُمىح و٢ضعة الُال٢ت ( )0.60وهي ٢يمت ٖاليت جضٖ ٫لى ٖال٢ت بعجباَيت مىظبت َغصيت و٢ىيت ،ومىه ه٣بل الٟغييت الشاهيت
اإلا٣ترخت في الضعاؾت٩ٞ،لما بعج" ٟ٘مؿخىي الُمىح " اعجٟٗذ مٗه "٢ضعة الُال٢ت " ،و٧لما بهس" ٌٟمؿخىي الُمىح "
بهسًٟذ مٗه "٢ضعة الُال٢ت".
وَظٍ الىديجت جخ ٤ٟوألاصب التربىو خيض ؤهه مً زهاثو الُالب الُمىح ؤهه يخمخ٘ ب٣ضعاث ببضاٖيت ٖاليت ٗٞالت٣٦ ،ضعة
الُال٢ت ،وحكحر الُال٢ت بلى ٖضص ؤلاؾخجاباث اإلاىاؾبت للمىا ٠٢التي جىاظهه ،ويؿخضٖ ٫لحها بخٗضص ؤ٩ٞاع وؾلى٧اث الُالب
 -1سامية سعدي :القدرة على التفكَت اإلبداعي وعالقتها بدافع اإلصلاز وفعالية الذات ،دراسة على طلبة ادلاجستَت ،رسالة ماجستَت.2001،
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ومداوالجه اإلاخ٨غعة التي ي٣ىم بها بٛيت الىنى ٫بلى َض ٝمٗحن ؤو لخل مك٩لت ما ،وبما ؤن َال٢ت الٟغص جخإزغ بالٓغوٝ
ؤلاهٟٗاليت ٧ 1الُمىحٞ،ةهه َظا ألازحر يخرػ وييكِ َظٍ ال٣ضعة بك٩ل ٦بحر ،ويٓهغ طل ٪بؿعي وظض وٟ٦اح الٟغص الُمىح
للىنى ٫بلى الخٟى،١وبالخالي جد٣ي٣ه ألَضاٞه وَمىخاجه٦ ،ما يخمحز الُالب الُمىح بإهه مشابغ ويبظ ٫ؤ٢صخى ما ٖىضٍ مً
٢ضعاث وَا٢اث ببضاٖيت للخٛلب ٖلى الٗ٣باث التي جهاصٞه في ؤصاثه ألٖماله و٢يامه بالبدض الٗلمي،وبنغاعٍ ٖلى بلىٚه
بالهخر،وَظا يخ ٤ٟم٘ حٗغي ٠ايؼه )Eysenck,1945( ٪خيض يغي ؤن الصخو الُمىح يميل بلى جظليل الٗ٣باث ويجاَض في
ٖمل شخيء ما بهىعة ؾغيٗت وظيضة لخد٣ي ٤مؿخىي ٖالي مً الخٟىٞ ،١هى ال يشييه الٟكل ًٖ مٗاوصة ال٨غة واإلاداولت،
2
وَظا ما ياَله إل٦دؿاب الخخراث الٗلميت والخم ً٨مجها.
ؤما بطا اهخ٣و َظا الُمىح وبهسٞ ٌٟةن صاٗٞيت الٟغص جىس ٌٟمٗه ،ويٓهغ لىا طل ٪ظليا في ج٩اؾل الُالب وفي ٢لت
بؾخجاباجه وبهخاظاجه مما يازغ ؾلبا ٖلى ٢ضعاجه ؤلابضاٖيت ،وَظا ما يا٦ض الٗال٢ت اإلاىظبت بحن مؿخىي الُمىح و٢ضعة
الُال٢ت.
_الٟغيُت الثالثت :
الجضوً :)16( ٫بين الٗال٢ت بين مؿخىي الُمىح و٢ضعة "اإلاغوهت" لضي أٞغاص الُٗىت.
اإلاخٛير

الُٗىت

مٗامل الاعجباٍ

مؿخىي الضاللت

ال٣غاع

مؿخىي الُمىح – ٢ضعة اإلاغوهت

120

0.58

0.01

صالت

مً زال ٫الىخاثج اإلابيىت في الجضو ٫ؤٖالٍ ،يٓهغ ؤن ٢يمت مٗامل ؤلاعجباٍ بحرؾىن ( )rبحن صعظاث ؤٞغاص الٗيىت في مؿخىي
 )0.58وهي ٢يمت ٖاليت جضٖ ٫لى ٖال٢ت بعجباَيت مىظبت َغصيت و٢ىيتٞ ،هظٍ الىديجت ظاءث
لُمىح و٢ضعة اإلاغوهت حؿاوو (
مخىا٣ٞت م٘ الٟغييت الشالشت اإلا٣ترخت في الضعاؾت ،او ٧لما بعج" ٟ٘مؿخىي الُمىح " بعجٟٗذ مٗه "٢ضعة اإلاغوهت " ،و٧لما
بهس" ٌٟمؿخىي الُمىح" بهسًٟذ مٗه "٢ضعة اإلاغوهت" ،بطن ٞالٗال٢ت بيجهما َغصيت مىظبت.
خيض جٓهغ اإلاغوهت في جىىٕ ألا٩ٞاع وؤلاؾخجاباث التي ي٣ىم بها َلبت الضعاؾاث الٗليا ،و٢ض حٗىص َظٍ اإلاغوهت وٖضم الجمىص
بلى بلى ٙالُلبت في َظٍ اإلاغخلت صعظت مً الىطج جم٨جهم مً الخٗامل الايجابي م٘ الخىامي الهاثل في اإلاٗغٞت واإلاٗلىماث إلاىا٦بت
الخٛحر والخ٨ي ٠مٗه خؿب اإلاى ٠٢ؤو اإلاك٩لت للىنى ٫بلى خلى ٫مبضٖت ٚحر ظامضة وٚحر ج٣ليضيت ،و٢ضعة اإلاغوهت حٗخر ًٖ
وكاٍ ٖ٣لي حٛيحرو يخمحز بالبدض وؤلاهُال ١بدغيت في بججاَاث مخٗضصة ،وَظا ما يخمحز به الُالب الُمىح ٞهى شخو
خيىو يميل بلى الخجضيض والخىىي٘ في ؤ٩ٞاعٍ وؾلى٦ياجهٞ ،هى يجغب ٧ل الُغ ١بٛيت جد٣يَ ٤مىخاجه وؤَضاٞه وال يشبذ ٖلى
خا ٫واخض٦ ،ما يىٟغ مً الجمىص والشباث.
واإلاغوهت يغوعيت لخد٣ي ٤ألاَضا ٝبىجاح ،وَىا ي٣ى ٫بغايً جغاسخي( ً٦ ":)Brai Tracyواضخا ٖىضما جدضص ؤَضا٪ٞ
وَمىخاج ٪في الخياة ،ل ً٦ ً٨مغها ٖىضما جُب ٤الخُىاث الًغوعيت لخد٣يَ ٤ظٍ الُمىخاث٩ٞ ،لما ٦ىذ مغها في
بؾخسضام الخُىاث الًغوعيت إلهجاػ َظٍ ألاَضا٧ ٝلما ػاصث ٞغنخ ٪لخد٣ي٣هاٞ ،اإلاغوهت جمىد ٪ال٣ضعة ٖلى الخ٨ي٠
 -1سيد خَت اهلل ،عبد ادلنعك كناين :األسس النفسية لإلبتكار وأساليب تنميته ،مكتبة الفالح ،ط ،1الكويف.1990،

 -2وسام سعيد رضوان :الدافع المعرفي والبيئة الصفية وعالقتهما بالتفكير اإلبتكاري لدى طالب الصف الرابع  ،رسالة ماجستَت ،جامعة األزىر ،فلسطُت،2004،

ص .81
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والخإ٢لم م٘ الٓغو ٝاإلاخٛحرةٖ ،ىضَا يم٨ى ٪ؤن حٛحر اإلاهام والخُىاث ٚحر الىاٗ٢يت ؤو ٚحر ال٣ابلت للخىٟيظ وبؾدبضالها
بسُىاث ٗٞالت ؤ٦ثر"٦ ،1ما جغجبِ اإلاغوهت الٗ٣ليت بخهىعاجىا الؿاب٣ت ،مٟاَيمىا بهٟٗاالجىا وصواٗٞىا ،وٖاصة ما يازغ حٛحر
البيئت واإلاى ٠٢والؿلىٖ ٥لى َغي٣خىا في الخ٨ٟحر.
_الٟغيُت الغابٗت :
الجضوً :)17( ٫بين الٗال٢ت بين مؿخىي الُمىح و٢ضعة "ألانالت" لضي أٞغاص الُٗىت.
اإلاخٛير

الُٗىت

مٗامل الاعجباٍ

مؿخىي الضاللت

ال٣غاع

مؿخىي الُمىح – ٢ضعة الانالت

120

0.52

0.01

صالت

مً زال ٫هخاثج الجضو ٫ؤٖالٍ ،يٓهغ ؤن ٢يمت مٗامل ؤلاعجباٍ بحرؾىن ( )rبحن صعظاث ؤٞغاص الٗيىت في مؿخىي لُمىح و٢ضعة
 )0.56وهي ٢يمت ٖاليت جضٖ ٫لى ٖال٢ت بعجباَيت مىظبت َغصيت و٢ىيت ،وَظٍ الىديجت مخىا٣ٞت م٘ الٟغييت
ألانالت حؿاوو (
الغابٗت اإلا٣ترخت في الضعاؾت٩ٞ ،لما بعج" ٟ٘مؿخىي الُمىح " بعجٟٗذ مٗه "٢ضعة ألانالت " ،والٗ٨ـ ،بطن ٞالٗال٢ت بيجهما
َغصيت مىظبت.
بن ألانالت ٣٦ضعة ببضاٖيت جخُلب بيجاص خلى ٫هاصعة وٚحر مإلىٞت للمكا٧ل واإلاؿاثل التي جىاظه الُالب ،وجخُلب مىه ؤن
ي٩ىن زال٢ا مبضٖا م٣ضما بهجاػا ٞغيضا هاصعا ،وهي ؤنٗب ٢ضعاث الخ٨ٟحر ؤلابضاعي.
و٢ض يغظ٘ الؿبب في ؤن الُالب طو مؿخىي الُمىح الٗالي ي٩ىن مصخىها بضا ٘ٞالخىاٞـ والغٚبت في الخٟى ١خيض يغٚب
صاثما في ؤن ي٩ىن في اإلاغاجب ألاولى ،وَظا ما يجٗله ي٣ضم بهخاظا ؤنيال يخمحز بالجضة والخٟغص والىضعة.
٦ما ؤهه مً ؤَم نٟاث اإلابخ٨غ ؤلاؾخ٣الليت ؤو بؾخ٣الليت ج٨ٟحرٍ ،وٖضم زًىٖه بلى ما َى مإلى ٝومٗغوٞ ،ٝاإلبضإ
يٓهغ مً زال ٫بيجاص بعجباَاث بحن مىايي٘ ظضيضة ،وبصعا ٥الٟغص إلاا ال يضع٦ه آلازغون في مجا ٫ما ،ومشل َظا الٗمل
الٗ٣لي يدخاط بلى ؤلاؾخ٣الليت ؤو بٖخماص الٟغص ٖلى هٟؿه ،وويٗه لخُِ مؿب٣ت ومشابغجه وٟ٦اخه في جد٣ي٣ها ،وجدمله
إلاؿاوليت ؤٖماله ،زم ييخهي بخ٣ضيم هاججا ال يخ ٤ٟوال يخمازل م٘ ما َى ٧اثً ،ومشل َظا الٗمل يدخاط ؤيًا بلى شخهيت
2
مؿخ٣لت مامىت بالٗمل الظو ج٣ىم به ،واز٣ت بىٟؿها ،ال جسً٘ ٞيما ج٣ضمه بلى ما َى مٗغو ٝومخٖ ٤ٟليه.

 -1فريد تراسي ،ووينديبيًتيٍت :ادلرونة دلاذا طلتارىا يف احلياة؟ ،ترمجة مساح عموش ،وسعاد محودي ،رللة اجلميلة ،ماي ،2011 ،ص .104
 -2وسام سعيد رضوان  :الدافع المعرفي والبيئة الصفية وعالقتهما بالتفكير اإلبتكاري لدى طالب الصف الرابع  ،رسالة ماجستَت ،جامعة األزىر،
فلسطُت.2004،
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_الٟغيُت الخامؿت:
الجضوً :)18(٫بين الٟغو ١بين الظ٦ىع وؤلاهار في مؿخىي الُمىح.
ؤلاخهاءاث

حجم
الُٗىت
(ن)

الجيـ

(ث)
اإلاخىؾِ ؤلاهدغاٝ
اإلادؿىبت
الخؿابي (م)

ؤلاهار

62

65.45

5.85

الظ٦ىع

58

62.34

8.57

2.330

مؿخىي الضاللت صعحت الخغٍت (ث)
اإلاجضولت
()df
ؤلاخهاةُت ()α

0.05

118

1.98

هالخٔ مً زال ٫الىخاثج اإلاىضخت في الجضو ٫ؤٖالٍ اهه بخُبي ٤بزخباع (ث)لضاللت الٟغ ١بحن اإلاخىؾُاث ،ظاءث الىخاثج
 )2.33وهي ؤ٦خر مً ٢يمت (ث) اإلاجضولت التي ( )1.98وهي ٢يمت صالت بخهاثيا ٖىض مؿخىي
لخبحن ؤن ٢يمت (ث) اإلادؿىبت (
 ،)118بمٗجى ؤن َظٍ الىديجت جضٖ ٫لى وظىص ٞغو ١بحن مجمىٖتي الظ٧ىع وؤلاهار لهالر الاهار
 )0.05وصعظت الخغيت(
الضاللت (
في مؿخىي الُمىح ،وَظٍ الىديجت جا٦ض الٟغييت الخامؿت اإلا٣ترخت في الضعاؾت ،ولٗل الؿبب في َظا يٗىص بلى الٗىامل
الخاليت:
بن ؤلاهار في َظا اإلاؿخىي وًَ َلبت الضعاؾاث الٗليا يخمحزن بىطج ٖ٣لي و٢ىة هٟؿيت ومٗغٞيت جم٨جهً مً مىاظهت
الٗاصاث والخ٣اليض التي حٗخخر اإلاغؤة ًٖى ؾلبي في اإلاجخم٘ ،وجٟغى ٖلحها اإلا٩ىر في البيذ وجغبيت ألاوالص وزضمت ؤٞغاص الٗاثلت
والؼوط وؤجها ٖالت ٖلى آلازغيً" ،بجها مسلى ١ها٢و ٖاظؼ ال يؿخُي٘ ؤن يٟٗل شخيء "  ،1وطل ٪بإن يخٟى ً٢في صعاؾتهً
ولي ْثص َن
وٖملهً ُ
بتن ٢ضعتهً ٖلى مجاعاث الغظا ٫صعاؾيا ومهىيا ،وليخمشلً بؼميالتهً الٗامالث ،ويٗخمضن ٖلى ؤهٟؿهً ٞال ُي َّنت َنه ْثم َنً
بالٟكل والخبٗيت.
والىا ٘٢يشبذ ؤن اإلاغؤة ٢ض ٞاػث بالغَان ٞىدً اليىم هجضَا جدخل مىانب ٖليا ومغمى٢ت في قتى اإلاياصيً ،ختى جل ٪التي ٧ان
يٗغٖ ٝلحها ؤجها مهً زانت بالغظا ،ِ٣ٞ ٫وطل ٪لم ي ً٨ليدهل لىال َمىخها اإلاغج ٟ٘ومشابغتها وهٓغتها ؤلايجابيت للخياة،
وجسُيُها الجيض ،وبٖخماصَا ٖلى الىٟـ ،مما ظٗلها جدٓى بم٩اهت ممحزة في اإلاجخم٘٦ ،ما بؾخُاٖذ ؤن حٛحر هٓغة آلازغيً
لها بىجاخاتها اإلاخ٨غعة ؾىاء في حٗلمها ؤو ٖملها ،وبخمؿ٨ها بإنالتها وٖاصاتها في هٟـ الى٢ذٞ ،اليىم وم٘ الخٛحراث
والخدىالث الخ٨ىىلىظيت وؤلا٢خهاصيت والش٣اٞيت التي حٗغٞها اإلاجخمٗاث الٗغبيت زانت اإلاجخم٘ الجؼاثغو٣ٞ ،ض ؤنبذ يىٓغ
للٟخاة هٓغة بيجابيت ٖلى ؤجها بوؿان له خ٣ى ١وواظباث وٖلحها مؿاولياث وج٩ليٟاث ،وؤنبذ الخٟغي ٤بحن الظ٧ىع وؤلاهار
هاصع الخضورٞ ،الٟخاة مً خ٣ها ؤن جخٗلم ومً خ٣ها ؤن حٗملٞ ،هظٍ الىٓغة ؤلايجابيت هدى الٟخاة مً ٢بل آلازغيً ؤصي بلى
عٗٞها إلاؿخىي َمىخها ،ؤي ٠بلى طل ٪وؾاثل ؤلاٖالم والخُىع الٗلمي ووؾاثل ؤلاجها ٫الخضيشت٧ ،ل طل ٪ؾهل مهمت
الٟخياث ٖلى الخٗلم٦ ،ما ؤنبذ يىٓغ بلحهً ٖلى ؤجهً ق٣اث ٤الغظا ،٫والؾيما ؤن اإلاجخم٘ يدخاط بلحهً في ميضان الٗملٞ ،هى
يدخاط بلى الُبيبت واإلامغيت واإلاٗلمت٦ ،ما جىلذ ؤٖلى اإلاىانب في الكغ٧اث والىػاعاث واإلاجالـ٧ ،ل َظٍ الٗىامل ؤصث بلى
ٞخذ الُغي ٤لؤلزغياث ٧ي جخٗلمً وجشابغن وحٗملً وَظا في الجهايت ؤصي بلى ع ٘ٞمؿخىي َمىخاتهً ؤ٦ثر ٞإ٦ثر.
 -1رشاد علي عبد العزيز :سيكولوجية الفروق بين الجنسين ،مؤسسة سلتار للنشر والتوزيع ،القاىرة ،بدون سنة ،ص .202
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و٦ما ؾل ٠ط٦غٍ ٞةن للٗامل ؤلا٢خهاصو صوع ٦بحر في بقغا ٥اإلاغؤة في ؾى ١الٗمل خيض ؤن ألاويإ ؤلا٢خهاصيت واإلااصيت
الهٗبت واإلاؼعيت التي ٧ان يخدملها عب ألاؾغة ،ؤنبدذ جش٣ل ٧اَله زانت م٘ جضَىع ال٣ضعة الكغاثيت ،وطل ٪ظٗله ال يماو٘
ؤن حكاع٦ذ مٗه ػوظخه ؤو ابيخه في ص ٘ٞه٣ٟاث ألاؾغةٞ ،إنبذ يؿمذ لها بمىانلت حٗلمها لٗلها جدٓى بمهىت مغمى٢ت
ومدترمت.
ولٗل بٌٗ الٗىامل ألازغي التي ؾاَمذ في الغ ٘ٞمً َمىخاث ؤلاهار حٗضص الجامٗاث و٢غب م٣غاتها مً الخجمٗاث
الؿ٨ىيت ،طل ٪خٟؼ الىالضيً ٖلى الؿماح لبىاتهً بمىانلت صعاؾتهً الجامٗيت ،بياٞت بلى جىٞغ ؤلا٢اماث الجامٗيت
ووؾاثل ؤلاجها ٫التي ؾهلذ جى٣التهً للخٗلم ؤو الٗمل ،و٢ض يغظ٘ جٟى٢هً ؤيًا بلى الدصجي٘ والضٖم الظو جل٣اٍ مً ؤَلها،
وبؿبب ما ؤ٦دؿبخه بٌٗ الٟخياث مً بخترام اإلاجخم٘ لهً بمدآٞتهً ٖلى ٖملهً وؤزال٢هً َيلت ٞترة حٗلمهً ،مما
ظٗلهً مشاال ي٣خضي به٦ ،ما يالخٔ ؤن ؤٚلب َمىخاث ؤلاهار اإلاهىيت جخمغ٦ؼ خى ٫مهً مٗيىت ٧الصخت والخٗليم إلاا جىٞغٍ
َظٍ اإلاهً مً حؿهيالث للمغؤة الٗاملت بها مً ٖضم ؤلازخالٍ ،و٢ذ ٞغا ٙوُٖل حؿمذ لها بإصاء واظباتها ألاؾغيتًٞ ،ال ًٖ
1
طلٞ ٪ان َظٍ اإلاهً جدٓى بخإييض مٗٓم ؤٞغاص اإلاجخم٘ الجؼاثغو لها.
وللٗاثلت ؤيًا صوع في بعجٟإ مؿخىي َمىح بىاتهً وطل ٪بضٗٞهً بلى الىجاح ،وجىٞحر لهً ٧ل الدؿهيالث وؤلام٩اهياث بلى ٚحر
طلٞ ،٪األب مشال يٗمل ويخٗب َيلت اليىم ليٟىع إلبيخه مً بم٩اهياث ماصيت وماليت ،وألام بضوعَا ججه ٪هٟؿها في ؤٖما ٫البيذ
لغاخت ببىتها ٖىض ٖىصتها للبيذ ول٩ي جخٟغ ٙلضعاؾتها٦،ما ؤن بٌٗ ألاؾغ جدباهى بىجاخاث بىاتها وؤبىائها وجدب ؤن جٓهغ
بمٓهغ ألاؾغة اإلاخٗلمت اإلاشٟ٣ت طاث اإلاؿخىي ؤلاظخماعي الٗالي ،وَظا ما يٗؼػ ويدٟؼ ويض ٘ٞبالٟخاة بلى جد٣يَ ٤مىخاتها
وَمىخاث ؤَلها.
٦ما ؤهه ٢ض يٗىص الؿبب بلى اإلاىاٞؿت الٗاليت بحن الُالب والُالباث في البدض بجضيت ًٖ ؤؾباب الىجاح إلاىانلت وجُىيغ
الىجاح ،وعبما يؿخُي٘ ؤن يالخٔ طل٧ ٪ل مً ماعؽ مهىت الخٗليم ،خيض يالخٔ خالت مً الخىاٞـ بحن الُالباث ؤهٟؿهً
وبيجهً وبحن الُلبت الظ٧ىع.
ويم ً٨جلخيو ٧ل ما ؾب ٤في م٣ىلت إلادمض ٖبض اإلاامً خؿحن خحن ٢اٞ" : ٫لم حٗض ؤهثى ال٣غن الٗكغيً ،وؤواثل ال٣غن
الخاصو والٗكغيً ؤهثى مؿ٨يىت عاييت بال٣ليل،ؤو ٦ما ي٣ا ٫عاييت بىهيبها ،ول٨جها ؤهثى َمىخت ٖاملت ،لضحها ؤَضاٝ
ضخمت وبٗيضة اإلاضي،حؿعى لخد٣ي٣ها،ؤنبدذ ؤهثى آلان طاث وا ٘٢مغج ٟ٘ؤلاهجاػ ،في مٗٓم اإلاجاالث وٖلى ٧اٞت
اإلاؿخىياث".

 -1اذلادي سراية :مستوى الطموح وعالقته بتقدير الذات والتكيف اإلجتماعي لدى طالب السنة الثالثة ثانوي ،دراسة ميدانية بوالية ورقلة ،رسالة
ماجستَت ،جامعة اجلزائر.2010 ،2
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_الٟغيُت الؿاصؾت:
الجضوً :)19(٫بين الٟغو ١بين الظ٦ىع وؤلاهار في ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟير ؤلابضاعي.
ؤلاخهاءاث

حجم
الُٗىت
(ن)

الجيـ

(ث)
اإلاخىؾِ ؤلاهدغاٝ
اإلادؿىبت
الخؿابي (م)

ؤلاهار

62

237.11

86.86

الظ٦ىع

58

231.15

81.39

0.387

مؿخىي الضاللت صعحت الخغٍت (ث)
اإلاجضولت
()df
ؤلاخهاةُت ()α

0.05

118

1.98

هالخٔ مً زال ٫الىخاثج اإلاىضخت في الجضو ٫ؤٖالٍ اهه بخُبي ٤بزخباع (ث) لضاللت الٟغ ١بحن اإلاخىؾُاث ،ظاءث الىخاثج
 )0.05وصعظت
 )0.38وهي ؤنٛغ مً ٢يمت (ث) اإلاجضولت التي (ٖ )1.98ىض مؿخىي الضاللت (
لخبحن ؤن ٢يمت (ث) اإلادؿىبت (
،)118بمٗجى ؤن َظٍ الىديجت جضٖ ٫لى ؤن الٟغو ١بحن مجمىٖتي الظ٧ىع وؤلاهار الخ٨ٟحر ؤلابضاعي ليؿذ صالت
الخغيت (
بخهاثيا ،وَظٍ الىديجت ال جخ ٤ٟم٘ الٟغييت الؿاصؾت،و جضٖ ٫لى ٖضم جد٣٣ها.
و٢ض يٗىص الؿبب في َظا بلى ؤن الخ٨ٟحر ؤلابضاعي ي٣ىم به ٧ل مً الظ٦غ وألاهثى،و٦الَما هخاط اإلاجخم٘ هٟؿه ،الظو جل٣ى
الخٗليم وؤجهم يخٗغيىن للبيئت الجامٗيت هٟؿها مً خيض اإلاىازاث وألاوكُت الٗلميت،بياٞت بلى الخ٣اعب الىاضر في
الش٣اٞت والبيئت ؤلاظخماٖيت ،وٖليه ٞال مخرع إلٞتراى ؤن ؤلاهار يمخلَ ً٨ظٍ ال٣ضعاث واإلاهاعاث ٢ضعا ؤ٦خر ؤو ؤ٢ل مما يمخل٨ه
1
الظ٧ىع ،ول٣ض ؤظم٘ الٗضيض مً الٗلماء ٖلى ؤن ظمي٘ ألاٞغاص يمل٩ىن بلى صعظت ما ٧ل ال٣ضعاث.
وجغي الىٓغيت ؤلاوؿاهيت ؤن ؤلابضإ ٧امً في الىٟـ البكغيت (هجضٍ ٖىض ظمي٘ ألاٞغاص ) يم ً٨ؤن يخد ٤٣بطا ما جىاٞغث
الكغوٍ الىٟؿيت وؤلاظخماٖيت ألن ألاٞغاص مضٞىٖحن هدى جد٣ي ٤طواتهم وخاظياتهم وبلى ٙؾالمتهم الىٟؿيت.
٦ما يٗخخر ظيلٟىعص وجىعاوـ ؤن الخ٨ٟحر ؤلابضاعي يٗخخر ٢ضعة ُٞغيت ٧امىت مىظىصة لضي ٧ل بوؿان،ول ً٨بمؿخىياث
مسخلٟتٞ ،هى بمخال ٥ال٣ضعة ٖلى ؤلابخ٩اع ،وهي مىظىصة في خالت ٗٞالت ٖىض ظمي٘ ألاشخام،وفي ظمي٘ ألاٖماع،وهي مغجبُت
بك٩ل مخحن م٘ البيئت ؤلاظخماٖيت وؤلا٢خهاصيت،2وؤلابضإ َى ُٖاء ٖ٣لي خغ زا ٫مً الخٗهب والخهلب ال٨ٟغو٢،اصع ٖلى
ؤلاهُال ١في بججاَاث مدكٗبت جًاٖ ٠ؤمامه ٞغم ؤلاؾخ٨كا ٝوبظالء الٛمىى،يخدٖ ٤٣ىض الجمي٘ ؾىاء ٧ان ط٦غا ؤو
ؤهثى ،ول ً٨بكغٍ ؤن يجزٕ ًٖ هٟؿه ٖ٣ضة الخى ،ٝوبطا ما وجىٞغث له بيئت مىاؾبت زانت ؤن الجامٗت ج٣ىم ٖلى ب٢امت
ٖال٢اث مبييت ٖلى ؤلاخترام واإلادبت والش٣ت والخغيت وجيكيِ وبؾخٛال٢ ٫ضعاث الُلبت مً زال٢ ٫يامهم بالبدض الٗلمي
وؤلابضإ.

 -1فاخر عاقل :اإلبداع وتربيته ،دار ادلاليُت ،ط ،2بَتوت ،1979 ،ص .20
- Norbert Sillamy : Dictionnaire de la psychologie, larousse ,Edition Janine Faure, paris , France,1999, p 69.
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زاجمت:
ّد
وما يم ً٨اؾخسالنه في جهايت َظٍ الضعاؾت َى ؤجها بييذ وؤ٦ضث ٖلى ؤن ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي ٩٦ل وم٩ىهاتها
(٣٦ضعة الُال٢ت،و٢ضعة اإلاغوهت،و٢ضعة ألانالت ) جغجبِ وجخٗل ٤بمؿخىي الُمىح وما يمشله مً مشابغة وٟ٦اح والؿعي هدى
الخٟى،١وجدضيض ألاَضا ٝوجدمل اإلاؿاوليت.
وفي ألازحر ،هغي ؤن الىخاثج التي ٦كٟذ ٖجها َظٍ الضعاؾت جب٣ى في الخضوص الؼماهيت واإلا٩اهيت والبكغيت،وفي خضوص ألاصواث
اإلاؿخسضمت في ال٣ياؽ،و٦ظا الٓغو ٝالىٟؿيت وؤلاظخماٖيت واإلااصيت التي ؤظغيذ ٞحها،وبالىٓغ بلى ؤَميت َظا اإلاىيىٕ في
خياة ألاٞغاص والجماٖاث ،هإمل ؤن جسهو له مؿخ٣بال صعاؾت ؤوفى وؤقمل،وطل ٪للىنى ٫بلى هخاثج ؤ٢غب بلى اإلاىيىٖيت.
٢اةمت اإلاغاح٘:
 -01الهاصو ؾغايت :مؿخىي الُمىح وٖال٢خه بخ٣ضيغ الظاث والخ٨ي ٠ؤلاظخماعي لضي َالب الؿىت الشالشت زاهىو ،صعاؾت
ميضاهيت بىاليت وع٢لت ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت الجؼاثغ.2010 ،2
 -02خمؼة بىػعػوع :صوع الخضازل بحن مغ٦ؼ الخد٨م ومؿخىي الُمىح في بصعا ٥الً ِٛالىٟسخي لضي الُلبت الجامٗيحن،
عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت الجؼاثغ ،2ا٫ظؼاثغ. 2011،
 -03عقاص ٖلي ٖبض الٗؼيؼ:ؾي٩ىلىظيت الٟغو ١بحن الجيؿحن ،ماؾؿت مسخاع لليكغ والخىػي٘ ،ال٣اَغة ،بضون ؾىت.
 -04ؾاميت ؾٗضو:ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي وٖال٢تها بضا ٘ٞؤلاهجاػ وٗٞاليت الظاث ،صعاؾت ٖلى َلبت اإلااظؿخحر،
عؾالت ماظؿخحر.2001،
 -05ؾاميت ؾٗضو:ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي وٖال٢تها بضا ٘ٞؤلاهجاػ وٗٞاليت الظاث ،صعاؾت ٖلى َلبت اإلااظؿخحر،
عؾالت ماظؿخحر.2001،
 -06ؾٗاصة ظىصث ؤخمضُ٢،امي يىؾ٢ :٠ضعة الخ٨ٟحر ؤلابضاعي لضي َلبت ظامٗت الؿلُان ٢ابىؽ ،صعاؾت ميضاهيت،
مجلت ؾلؿلت الضعاؾاث الىٟؿيت والتربىيت ،طامٗت ٖحن الؿلُان ٢ابىؽ ،اإلاجلض ألاو ،٫الٗضص ألاو.1996،٫
 -07ؾهحر ٧امل ؤخمض :ؤؾاليب جغبيت الُٟل بحن الىٓغيت والخُبي ،٤مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضعيت لل٨خاب ؤلاؾ٨ىضعيت.1999 ،
 -08ؾيض زحر هللا :بدىر هٟؿيت وجغبىيت ،صاع الجهًت الٗغبيت للُباٖت واليكغ ،بضون َبٗت ،ألاعصن.1990،
 -09ؾيض زحر هللاٖ ،بض اإلاىٗم ٦ىاوي :ألاؾـ الىٟؿيت لئلبخ٩اع وؤؾاليب جىميخه ،م٨خبت الٟالح ،1ٍ ،ال٩ىيذ.1990،
ٖ -10ايل ػيخىن :جىميتؤلابضإ والخ٨ٟحر في جضعيـ الٗلىم ،ظمٗيت ٖما ٫اإلاُاب٘ الخٗاوهيتٖ ،مان ألاعصن.1987 ،
ٖ -11بض اإلاجيض بى٢غة :ألاؾخاط ومماعؾت ال٣ياصة ؤلاصاعيت في الجامٗت ،صعاؾت ميضاهيت في ظامٗت البليضةٖ ،لم الاظخمإ،
عؾالت ماظؿخحر. 2007،
ٞ -12ازغ ٖا٢ل :ؤلابضإ وجغبيخه ،صاع اإلااليحن ،2ٍ ،بحروث.1979،
ٞ -13غيض جغاسخي ،وويىضيبيتريجي :اإلاغوهت إلااطا هسخاعَا في الخياة؟ ،جغظمت ؾماح ٖمىف ،وؾٗاص خمىصو ،مجلت الجميلت،
ماو.2011،
٧ -14اميليا ٖبض الٟخاح :صعاؾاث ؾي٩ىلىظيت في مؿخىي الُمىح ،جهًت مهغ للُباٖت واليكغ والخىػي٘ ،مهغ.1990 ،
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٧ -15اميليا ٖبض الٟخاح :مؿخىي الُمىح والصخهيت ،صاع الجهًت الٗغبيت بحروث. 1984،
 -16مدمض زليٟت الكغيضو ،ومى ٤ٞؾليم بكاعة :الخ٨ٟحر اإلاغ٦ب وٖال٢خه ببٌٗ اإلاخٛحراث ،مجلت ظامٗت صمك ،٤اإلاجلض
( ،)26الٗضص الشالض ،الاعصن.2010 ،
 -17وؾام ؾٗيض عيىان :الضا ٘ٞاإلاٗغفي والبيئت الهٟيت وٖال٢تهما بالخ٨ٟحر ؤلابخ٩اعو لضي َالب اله ٠الغاب٘ ،عؾالت
ماظؿخحر ،ظامٗت ألاػَغٞ ،لؿُحن.2004،
18_Norbert Sillamy : Dictionnaire de la psychologie, larousse ,Edition Janine Faure, paris,
France,1999.
middle
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19
_Rodrigues,
Soriano :
Astudy
of
the
creativitythought
schoolstudents, Arquiresbrasilieros de psychologia,vol135,1983.
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آعاء الُلبت ججاه خ٣ى ١اإلاىاَىت و واحباتها
 صعاؾت مُضاهُت بمٗهض التربُت البضهُت و الغٍايُت بجامٗت ٢انضي مغباح،وع٢لتأٖ.محراث ٞاَمت/ظامٗت ٢انضو مغباح وع٢لت

أ.بىمهغاؽ الؼَغة/ظامٗت ٢انضو مغباح وع٢لت

ملخو :
جخُغ ١الضعاؾت الخاليت بلى مٟهىم اإلاىاَىت و ٖىانغ اإلاىاَىت اإلاخمشلت في الاهخماء و الىالء و الضيم٣غاَيت،زم آعاء الُلبت
خى ٫اإلاىاَىت ٞيما يسو الجيـ و اإلاؿخىي الضعاسخي خيض جىنلذ الضعاؾت بلى وظىص ٞغو ١صالت بخهاثيا في الاججاٍ هدى
خ٣ى ١اإلاىاَىت بحن الجيؿحن مً َالب الجامٗت خيض ٧اهذ الٟغو ١لهالر ؤلاهار،و ؤهه ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت
بخهاثيت في آعاء الُلبت هدى خ٣ى ١اإلاىاَىت وواظباتها بازخال ٝاإلاؿخىي الضعاسخي،خيض ج٩ىهذ ٖيىت الضعاؾت مًَ 60البا
مً الُىع الجامعي.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت:اإلاىاَىت،خ٣ى ١اإلاىاَىت وواظباتها،اججاٍ هدى اإلاىاَىت.
-1اإلق٩الُت:
ؤنبدذ اإلاىاَىت مً الً٣ايا التي جٟغى هٟؿها ب٣ىة ٖىض مٗالجت ؤو بٗض مً ؤبٗاص الخىميت ؤلاوؿاهيت ومكاعي٘ ؤلانالح
والخُىيغ الكاملت بهٟت ٖامت،واإلاىاَىت بمٟهىمها الىاؾ٘ حٗجي الهلت بحن الٟغص والضولت التي ي٣يم ٞحها بك٩ل زابذ،ويغجبِ
َن
َن
بها ظٛغاٞيا وجاعيسيا وز٣اٞيا.
ًا
ّد
بن وْيٟت الجامٗاث في الى٢ذ الخايغ هي الخٗليم الجامعي،والبدض الٗلمي،وزضمت اإلاجخم٘،وَظٍ ألاَضا ٝوظضث ؤؾاؾا
لخىميت الصخهيت ؤلاوؿاهيت و الىَىيت وبلىعتها وجُىعَا مً زال ٫بٖاصة نياٚت ؤإلوؿان وحٗمي ٤قٗىعٍ الىَجي وجىٖيت
ؤٞغاص اإلاجخم٘ بك٩ل ٖام،وبقاٖت عوح الٗلم،و اإلاىهج الٗلمي،وج٩ىيً مٟاَيم ٖلميت حؿعى لخ٨غيـ الخٗضصيت ال٨ٟغيت
والضيم٣غاَيت،والٗض ٫ؤالظخماعي والخغياث الٗامت في ْل اإلاخٛحر ّد
اث،بن بىاء ؤلاوؿان اإلاىاًَ الهالر الظو جٖ ٘٣ليه ؤٖباء
الخىميت.وبىاء الىًَ ُيٗض مً ؤَم ألاَضا ٝالتي يجب ْث
ؤن يٗمل ٖلى جد٣ي٣ها ٧ل مجخم٘ ٞال بض مً ايُالٕ اإلااؾؿاث
ّد
ّد
جم٨جها مً جدمل مؿئىلياتها خيض ّد
بن ٚياب ز٣اٞت اإلاىاَىت
التربىيت مً زال ٫الجامٗاث بضوعَا الصخيذ،بُغي٣ت زال٢ت
ُ
الهالخت جًٗ ٠مً ٖاَٟت الىالء والاهخماء مما يجٗل ألاٞغاص يكٗغون بدالت مً ؤإلخباٍ ويصبِ طل ٪مً ٖؼيمتهم في
الجهىى ب٣ضعاث مجخمٗهم.وبمٗجى ؤصٞ ١اإلاىاَىت هي ٖال٢ت ؤو التزام بحن َغٞيحن ألاو ٫وَى الٟغص ؤو اإلاىاًَ هٟؿه الظو
يجب ؤن ي٣ىم بالىاظباث مشل الىالء والاهخماء والخب والٗاَٟت الىَىيت والخضمت ؤلٟٗليت والشاوي َى الضولت التي يجب ؤن
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جًمً للمىاًَ الخمايت وج٣ضم له الخضماث اإلاسخلٟت (الخ٣ى،)١ؤو بن اإلاىاَىت هي ٖمليت الخىاػن باليؿبت للٟغص ألن ي٣ىم
1
بما ٖليه (الىاظباث) ويإزظ ما له.
واإلاىاَىت هي ظملت مً ال٣يم ؤلاوؿاهيت وكإث مىظ ال٣ضم بٛيت زل ٤الاهخماء لضي الٟغص هدى ٦يان مٗحن،وهي ؤصاء واظباث
مدضصة،و التي مخ٘ بد٣ى ١مٗيىت،و هي مٟخاح ل٩ل مً الخغيت الصخهيت،واإلاؿئىليت ججاٍ الضولت وٚحرَا مً اإلااؾؿاث
واإلاىاَىحن.يٗخخر مىيىٕ اإلاىاَىت مً اإلاىيىٖاث الهامت التي قٛلذ وما جؼا ٫حكٛل الٗضيض مً ٖلماء الاظخمإ و الؿياؾت
ومما ؾاٖض ٖلى اإلاؼيض مً الاَخمام بهظا ألامغ وَى ما صٗٞىا لل٣يام بالبدض الخالي الظو جخجؿض ؤَم ٖىانغٍ في ؤلاظابت ٖلى
الدؿاؤالث الخاليت :
 -1ما اإلا٣هىص مً مٟهـىم اإلاىاَىت ؟
ٞ -2يـما جخجؿض ٖىانغ اإلاىاَىت ؟
َ -3ل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في ؤعاء الُلبت لخ٣ى ١اإلاىاَىت وواظباتها بازخال ٝالجيـ ؟
َ -4ل جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في ؤعاء الُلبت لخ٣ى ١اإلاىاَىت وواظباتها بازخال ٝاإلاؿخىي الجامعي
(ليؿاوـ،ماؾتر ) ؟
ٞ - 2غيُاث الضعاؾت:
 - 1ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت في آعاء الُلبت لخ٣ى ١اإلاىاَىت وواظباتها بازخال ٝالجيـ.
 - 2ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في ؤعاء الُلبت لخ٣ى ١اإلاىاَىت وواظباتها بازخال ٝاإلاؿخىي
الجامعي(لؿاوـ،ماؾتر).
 - 3أهمُت الضعاؾت :
ج٨مً ؤَميت الضعاؾت في ؤجها جداو ٫مٗغٞت خ٣ى ١اإلاىاَىت وواظباتها ؤالظخماٖيت ٦ما ججؿض مٟاَيم اإلاىاَىت يمً مؿا١
التربيت الىَىيت الظو ؤنبذ مخُلبا بظباعيا ل٩ل الُلبت  ،بديض يخم التر٦حز في َظا اإلاؿاٖ ١لى الخ٣ى ١والىاظباث٦،ما جدبحن
ؤَميت َظٍ الضعاؾت مً زال ٫الخٗغٖ ٝلى مٟاَيم اإلاىاَىت وٖملهم ٖلى ٚغؾها وجىميت ٢يمها واججاَاتها في هٟىؽ الُلبت
خيض ؤجها ؤنبدذ يغوعة لبىاء الضولت الٗهغيت ال٣ىيت ؾياؾيا و ا٢خهاصيا  ،و ز٣اٞيا بياٞت بلى حٗؼيؼ الىالء والاهخماء
للىًَ.
- 4أهضا ٝالضعاؾت:
تهض ٝالضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى مٟهىم اإلاىاَىت ٦ضالٖ ٪ىانغ اإلاىاَىت باإلياٞت بلى الخٗغٖ ٝلى الٟغو ١في اعاء الُلبت
لخ٣ى ١اإلاىاَىت وواظباتها بازخال ٝالجيـ،و الخٗغٖ ٝلى الٟغو ١في ؤعاء الُلبت لخ٣ى ١اإلاىاَىت وواظباتها بازخالٝ
اإلاؿخىي الجامعي (ليؿاوـ،ماؾتر ).

 1أبو حلو يعقوب،و مرعي توفيق،و خريشة علي،و كايد سليك  ،مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية  ،منشورات اجلامعة العربية ادلفتوحة  ،الصفاء
الكويف،2004 ،ص .168
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 - 1اإلاٟاهُم ؤلاحغاةُت:
 - 2اإلاىاَىت:هي اهخماء الُالب الجامعي بلى صولت ما خيض يدمل ظيؿيتها،و يسً٘ ل٣ىاهيجها،ويخمخ٘ بك٩ل مدؿاوو م٘
ب٣يت اإلاىاَىحن ٞحها بمجمىٖت مً الخ٣ى،١ويلتزم بإصاء مجمىٖت مً الىاظباث ججاٍ َظٍ الضولت.
 - 3خ٣ى ١اإلاىاَىت وواحباتها:هي ه٣يٌ الباَل،هي اإلاؼايا التي يكٗغ الُالب الجامعي ؤن مً خ٣هم ؤن يدهلىا ٖلحها"ؤما
الىاظباث ٞهي ؤٗٞا ٫جٟغيها ٢ىاٖض م٣بىلت جد٨م ؤو هاخيت َامت مً هىاحي الخياة الاظخماٖيت ٖلحها مىا اإلاجخم٘ وَظٍ
الىاظباث جخمشل في الىاظباث الخل٣يت،و ال٣اهىهيت،و الىَىيت،والاظخماٖيت والٗاثليت والٗ٣اثضيت وهخد ٤٣مً طل ٪مً زال٫
بظابت الُالب ٖلى اإلا٣ياؽ اإلاضعط لهظٍ الضعاؾت.
 - 4اججاه هدى اإلاىاَىت:وه٣هض باالججاٍ هدى اإلاىَىت بظغاثيا بمجمىٕ الضعظاث التي يدهل ٖلحها اإلابدىر في اؾخبيان
الاججاَاث هدى اإلاىاَىت مً خيض الالتزام وؤصاء الىاظباث،والخهىٖ ٫لى الخ٣ى،١خيض نمم َظا الاؾخبيان مً َغٝ
الباخشحن.وحٗخر الضعظاث اإلاغجٟٗت ًٖ جإييض بيجابي لل٣يام بالىاظباث واٖترا ٝبالخهىٖ ٫لى الخ٣ى ،١ؤما الضعظاث
اإلاىسًٟت ٞخٗخر ًٖ اججاٍ ؾلبي هدى اإلاىاَىت مً خيض الالتزام بالىاظباث وهيل الخ٣ى.١
- 5خضوص الضعاؾت :
الخضوص البكغٍتَ:لبت الجامٗت جسهو التربيت البضهيت و الغيايت.
2016
الخضوص الؼمىُت:ماو
الخضوص اإلا٩اهُت:ظامٗت وع٢لت.
الجاهب الىٓغي:
ل٣ض قهض مٟهىم اإلاىاَىت جُىعا ٦بحرا مىظ الىه ٠الشاوي مً حؿٗييياث ال٣غن الٗكغيً،في ْل اعجباٍ اإلاٟهىم بالٗضيض مً
ًا
ألابٗاص الٗاإلايت وؤلا٢ليميت،وفي ْل جىظه الٗالم هدى الضيم٣غاَيتٞ،لم يٗض الهغإ ما بحن الضو ٫نغاٖا مؿلخا ب٣ضع ما
ًا
ًا
ًا
ًا
ؤنبذ ناٖا خًاعيا وز٣اٞيا،واؾخُ٣ابا ٨ٞغيا في مداولت الظخظاب الكباب بلى مٛغياث ٦شحرة في ْل الىا ٘٢الظو يٗيكىهه
ًا
ًا
ًا
لظل ٪تهخم الضو ٫بالٗمل ٖلى جدهحن قبابها وخ٣جهم ؾياؾيا و جىٖيتهم،جإ٦يضا للهىيت الىَىيت وحٗمي٣ا لالهخماء والىالء
ًا
للىًَ بٗض ؤن ؤيخى التر٦حز ٖلى زياعاث الٟغص اإلاُل٣ت مغظٗا للخياعاث الخياجيت والؿياؾيت اليىميت ،وؾيُغة الجزٖت
الظاجيت ٖلى ؤلاٞغاص والالمباالة و الخجاَل،وبىاصع الاهٟهام بحن اإلاىاًَ و الضولت ،وطوبان الهىيت الش٣اٞيت،و ٕايٗا٢ ٝيم
الاهخماء والىالء للىًَ،ومً زم ػٖؼٖت ٢يم اإلاىاَىت لضي الكباب.
٣ٞض ْهغ مٟهىم اإلاىاَىت في ؤوعوبا زال ٫ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ،مً اإلاٟاَيم الخًاعيت التي ؤٞغػَا ال٨ٟغ الخضيض مً زال٫
ؤلاهخاط ال٨ٟغو لئلوؿان ،وجغا٦م مىجؼاث الخًاعيت،خيض بغػ مً زال ٫الخىاً٢اث التي مغث بها ؤوعوبا ٖلى اإلاؿخىياث
الؿياؾيت والاظخماٖيت والا٢خهاصيت ،والتي ٚحرث ال٨شحر مً مٗالم الخياة ألاوعوبيت.
ٞمىظ ْهىع الضولت بمٟهىمها الخضيض في الٗهىع الخضيشت ،صعظذ صو ٫الٗالم ٖلى ازخال ٝجىظهاتها الؿياؾيت وهٓم الخ٨م
ٞحهاٖ،لى جدضيض قغوٍ اإلاىاَىت ومالمدها وخ٣ى٢ها و واظباتها ،في يىء مىُل٣اث حؿخىٖب مكاعبها الش٣اٞيت،وطاجيتها
الخاعيسيت،وجهىعاتها للٗال٢ت بحن الٟغص و الضولت ،وؤصي طلٖ ٪لى مغ الخاعيش بلى الخٗضص والخبايً في الىزاث ٤الضؾخىعيت
ًا
اإلادضصة إلاباصت اإلاىاَىت ،وفي الاؾتراجيجياث اإلاخبٗت التي حؿعى لخ٨غيـ ٢يم اإلاىاَىت لخجٗل اليلء ؤ٦ثر جٟاٖال م٘ ؾيا١
مٟهىم اإلاىاَىت وؤ٦ثر اهسغاَا في مماعؾاث مٗيىت إلاباصئها.
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واإلاىاَىت ٧لمت جدؿ٘ للٗضيض مً اإلاٟاَيم و الخٗغيٟاث ٞ،اإلاىاَىت في اللٛت مإزىطة مً الىًَ وَى مدل ؤلا٢امت والخمايت،
ومً خيض مٟهىمها الؿياسخي ٞاإلاىاَىت هي (نٟت اإلاىاًَ الظو يخمخ٘ بالخ٣ى ١ويلتزم بالىاظباث التي يٟغيها ٖليه اهخماءٍ
1
بلى الىًَ.
بن مٟهىم اإلاىاَىت يدمل جدذ َياجه مكاٖغ الخب والىالء و الاهخماء ،بما يٗجي خب الىًَ وألاعى والٟسغ بالترار
والخًاعة،جخجلى مٓاَغَا في الالتزام بالخ٣ى ١و الىاظباث ،واخترام ال٣ىاهحن واإلاٗايحر الؿاثضة في الىًَ ،والخىخض مٗه
ًا
والٗمل ٖلى خمايخه ،والضٞإ ٖىه و٢ذ ألاػماث ب٩ل ٚا ٫وهٟيـ خغنا ٖلى جماؾ٨ه ووخضجه واؾخمغاعيت ب٣اثه وؾالمخه.
وحٗخر اإلاىاَىت ًٖ خب الٟغص وبزالنه لىَىه بما ٞحها الاهخماء بلى ألاعى والىاؽ والٗاصاث والخ٣اليض والاٖتزاػ بخاعيش
2
مجخمٗه وؤمخه و الخٟاوي في زضمت وَىه.
وبظلٞ ٪ان اإلاىاَىت جدضص ٖال٢ت الٟغص بضولخه و ٤ٞالضؾخىع الؿاثض ٞحها وال٣ىاهحن التي جىٓم الٗال٢ت( بيجهما مً خيض
3
الخ٣ى ١والىاظباث.
وبالىٓغ بلى الٗىامل اإلاازغة في اإلاىاَىت وجإزحرَا في البىاء الاظخماعي والش٣افي والتربىو وحٗؼيؼ مىٓىمت ال٣يم الاظخماٖيت بٛيت
الىنى ٫بلى بىاء اظخماعي مخماؾ ٪ي٣ىم ٖلى الاٖتزاػ باإلاجخم٘ و٢يمه وجاعيسه والجضيض والخُل٘ بلى مىا٦بت الخٛيحر الٗالمي
مً خىله زانت في ْل الاهٟجاع اإلاٗغفي وزىعة الاجهاالث ٞان صعاؾت الاججاَاث اإلاٗانغة في جغبيت اإلاىاَىت حك٩ل يغوعة
ملخت إلاا لها مً ؤزغ في جدضيض ؤولىياث اإلاجخم٘ هدى جغبيت مٗانغة للمىاًَ بما يٟ٨ل جغبيت ومىاَىت ؾليمت وواٖضٍ ويىْ٠
4
الخ٣ىياث اإلاخاخت لالعج٣اء بها.
 ) 2005ؤن اإلاىاَىت جخمشل بد٣ى ١وواظباث جخد ٤٣مً زال٢ ٫ضع مً الىعي واإلاٗغٞت مً زال ٫ؾعي الٟغص
ويغي الهبيذ (
لخد٣ي ٤خ٣ى ١اإلاىاَىت والىٞاء بالتزاماتها وطل ٪باؾخسضام وؾاثل مكغوٖت يدضصَا الىٓام الاظخماعي ويخٗلمها الٟغص
وبظلٞ ٪ةن اإلاىاَىت جخدضص باإلاؿاوليت الاظخماٖيت والىعي الؿياسخي.
مً الىاخُت الىٟؿُت والاحخماُٖت:وحٗجي الخهغ ٝبمؿاوليت ججاٍ ؤٞغاص مجخمٗهم ،والخدلي بىماطط ؾلى٦يت مغٚىبت
اظخماٖيا و٢بى ٫هٟسخي والتزام ؤؾاسخي بمبضؤ اإلاىاَىت ،جخُلب اإلاكاع٦ت ال٣اثمت ٖلى الٟهم الىاعي ،والخٟاَم،و٢بى ٫الخ٣ى١
واإلاؿاولياث الكٗىع الجمعي الظو يغبِ بحن ؤبىاء الجماٖت ويمؤل ٢لىبهم بدب الىًَ والجماٖت،والاؾخٗضاص لبظ ٫ؤ٢صخى
الجهض في ؾبيل بىائهما ،والاؾخٗضاص للمىث ًا
صٞاٖا ٖجهما َ.ظٍ البييت الىٟؿيت والاظخماٖيت طاث زالزت ٖىانغ:
ؤ ‟ الٗىهغ اإلاٗغفي الظو ي٣ىم ٖلى ؤؾاؽ مٗغٞتي بالىًَ ومٗغٞتي بد٣ى ١الىًَ ججاهي ومٗغٞتي بد٣ىقي ججاٍ الىًَ.
ب ‟ الٗىهغ الىظضاوي الظو يخجلى في خب الىًَ وفي اإلاكاٖغ ججاٍ ألاعى وَظا ما يؿمى بالىَىيت ٞالجاهب
الىظضاوي للمىاَىت يخجلى في مٟهىم الىَىيت.
 1عبد احلافظ  ،المواطنة حقوق و واجبات  ،مركز ماعف للد راسات احلقوقية و الدستورية ،القاىرة  ، 2007 ،ص . 09

 2الموسوعة العربية ،السعودية ،1996، ar.awikipedia .org /wiki،ص .110

 3الكواري علي خليفة  ،المواطنة الديمقراطية في البلدان العربية،مشروعات دراسات الدؽلقراطية يف البلدان العربية ،ط ، 1بَتوت  2001 ،ص 118

 4القاري مسيحة بنف عبد اهلل عباس ،توظيف التقنية في االرتقاء بالمواطنة – دراسة مقدمة يف اللقاء الثالث عشر لقادة العملي الًتبوي السعودية
 ،2005،ص .120
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ط  -الٗىهغ الؿلى٧ي الظو يخجلى في الخٗبحر الٗملي ًٖ خ٣ى ١الىًَ ٖلى ؤبىاثه ٧الضٞإ ًٖ الىًَ والضٞإ ًٖ اإلاىاَىحن
والضٞإ ًٖ خ٣ى٢هم والضٞإ ًٖ خ٣ى ١الضولت ٞهظٍ ظىاهب ؾلى٦يت.
بن اإلاىاَىت ٖال٢ت والتزام له نبٛت ٢اهىهيت وؾياؾيت ونبٛت اظخماٖيت وهٟؿيت وهي نٟت يىالها الٟغص ليخمخ٘ باإلاكاع٦ت
الٟاٖلت في اإلاجخم٘ الظو يٗيل ٞيه .وللمىاَىت م٩ىهاث ؤؾاؾيت مجها ،الاهخماء والىظباث الخ٣ى ،١اإلاكاع٦ت الاظخماٖيت،
ال٣يم الٗامت .1
ومً زال ٫ما جم ط٦غٍ يخطر لىا ظليا مٗجى اإلاىاَىت مكاٖغ الخب والىالء و الاهخماء،بما يٗجي خب الىًَ و ألاعى والٟسغ
بالترار والخًاعة،حٗخر اإلاىاَىت ًٖ خب الٟغص وبزالنه لىَىه بما ٞحها الاهخماء بلى ألاعى والىاؽ والٗاصاث والخ٣اليض
والاٖتزاػ بخاعيش مجخمٗه وؤمخه،جخجلى مٓاَغَا في الالتزام بالخ٣ى ١و الىاظباث ،واخترام ال٣ىاهحن واإلاٗايحر الؿاثضة في
ًا
الىًَ والخىخض مٗه،والٗمل ٖلى خمايخه ،والضٞإ ٖىه و٢ذ ألاػماث ب٩ل ٚا ٫وهٟيـ خغنا ٖلى جماؾ٨ه ووخضجه
واؾخمغاعيت ب٣اثه وؾالمخه.
ٖىانغ اإلاىاَىت :
ً
أوال:الاهخماء
يمشل الاهخماء قٗىع صازلي يجٗل اإلاىاًَ يٗمل بدماؽ وبزالم لالعج٣اء بىَىه وللضٞإ ٖىه ومً م٣خًياجه ؤن يٟخسغ
الٟغص بىَىه ٞاالهخماء َى بخؿاؽ بيجابي ججاٍ الىًَ .
ويغجبِ الاهخماء باالهدؿاب بلى الجماٖت والىًَ وماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي٦ .ما ويد ٤٣الاهخماء الؿٗاصة للٟغص ٞهى يغوعة
لخياة الٟغص واإلاجخم٘ٞ،االهخماء جد٨مه الكغوٍ الٗ٣الهيت والخ٨ٟحر اإلاؿدىحر وبظلٞ ٪هى ال يخٗاعى م٘ مهالر الٟغص
والجماٖت واإلاجخم٘.
ً
زاهُا :الىالء :يٗخخر الىالء اقمل وؤوؾ٘ مً الاهخماء ،بط يخًمً الىالء في مٟهىمه الىاؾ٘ الاهخماءٞ ،االهخماء ال يخًمً
بالًغوعة الىالء و٢ض يمتزط الىالء والاهخماء ختى يهٗب الٟهل بيجهماٞ ،الىالء َى نض ١الاهخماء وال يىلض م٘ ؤلاوؿان وبهما
2
ي٨دؿبه بالخيكئت الاظخماٖيت والتربىيت مً مجخمٗه.
وي٣هض بالىالء مجمىٖت اإلاكاٖغ التي يدملها الٟغص ججاٍ ال٨يان الظو ييخمي بليهٗٞ ،ىضما يكٗغ الٟغص بإهه ظؼء مً هٓام
اظخماعي ماٞ ،ةهه يضيً بالىالء لهظا الىٓام ختى يهبذ َظا الىالء مكاٖغ وظضاهيت ٖمي٣ت ٢ىيت.
ً
زالثا :الضًم٣غاَُت:
وج٩ىن الضيم٣غاَيت مً زال ٫اخترام اإلاىاَىحن خ٣ى ١آلازغيً ،والضٞإ ًٖ خ٣ى٢هم وخ٣ى ١آلازغيً ،وؤن يماعؽ
اإلاىاَىحن خ٣ى٢هم بدغيت ،ويغي باجغي ٪ؤن مماعؾت َظٍ الخ٣ى ١جخمشل في زالزت ؤهىإ ،مهاعاث جٟاٖليت وحكمل:مهاعاث
الاجها ٫والخٗاون التي يدخاظها الٟغص إلاماعؾت الٗمل اإلاضوي والؿياسخي ،ومهاعة اإلاغا٢بت (بما ٞحها اإلاهاعاث التي يدخاظها الٟغص

 1فوزي ميهويب،سعد الدين بوطبال ،اتجاهات الشباب الجزائري نحو المواطنة في الجزائر ،رللة العلوم االنسانية و االجتماعية  ،العدد  ، 14ادلركز
اجلامعي غليزان اجلزائر.2014 ،
 2احلبيب فهد ابراىيك  ،تربية المواطنة االتجاهات المعاصرة في تربية المواطنة،جامعة ادللك سعود ،الرياض السعودية،2005،ص .201
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ًا
إلاخابٗت ؤٖما ٫ال٣اصة الؿياؾيحن) ،وؤزحرا مهاعاث الخإزحر والتي جخًمً في اإلاهاعاث التي يدخاظها الٟغص للخإزحر في هخاثج الخياة
1
الؿياؾيت واإلاضهيت.
اإلاىهج اإلاخب٘:
بن ٧ل صعاؾت ؤو بدض في ظمي٘ اإلاجالث الُبيٗيت،ؤلاوؿاهيت،الاظخماٖيت،حؿخلؼم جدب٘ مىهج مٗحن ،بط ؤن البدض ال ي٣خهغ
ٖلى اإلاٗلىماث والبياهاث ،ِ٣ٞبل يخٗضي طل ٪بلى جهيي ٠وجدليل وجٟؿحر َظٍ اإلاٗلىماث والبياهاث٦ ،خىييذ ؤ٦ثر بن ؤو
صعاؾت ٖلميت جخًمً بالًغوعة ظاهبا خى ٫اإلاىهج،الظو يؿخسضم ٞيه جىييذ الُغي٣ت اإلاٗخمضة في ٖغى الىخاثج اإلاخىنل
2
بلحها،والتي ؾيخم الخ٨م ٖلحها اهُال٢ا مً مضي مالثمت اإلاىهج و وؾاثل جُبي٣ه ٖلى مىيىٕ الضعاؾت.
ٞاإلاىهج َى مجمىٖت مً ال٣ىاٖض الٗامت اإلاؿىٚت مً ؤظل الىنى ٫بلى خ٣ي٣ت ٖلميت ،الُغي ٤اإلااصو بلى الخ٣ي٣ت في
الٗلىم بىاؾُت مجمىٖت مً ال٣ىاٖض ختى يهل بلى هديجت،و٦ظل ٪يٗغ ٝاإلاىهج بإهه َى الُغي ٤الظو يؿل٨ه الباخض
3
لئلظابت ًٖ حؿائالث مك٩لت البدض.
وو٣ٞا لُبيٗت مىيىٕ َظٍ الضعاؾت اٖخمض ٖلى اإلاىهج الىنٟي،الظو حهض ٝبلى مٗغٞت ؤعاء الُلبت خى ٫خ٣ى ١اإلاىاَىت
وواظباتها -صعاؾت ميضاهيت بجامٗت وع٢لت،مٗهض التربيت البضهيت و الغياييت.
الُٗىت:
ًا
ل٣ض جم بظغاء الضعاؾت ٖلى ٖيىت اؾخُالٖيت ٢ىامهاَ60:البا(ط٧ىعاوبهار) مً الُىع الخٗليمي الجامعي جسهو التربيت
،2016و ٢ض جم ازخياع الٗيىت بُغي٣ت ٖكىاثيت،م٘ يمان
البضهيت و الغياييت بجامٗت ٢انضو مغباح بىع٢لت يىم/05/17:
جمشيل اإلاجخم٘ الانلي،خؿب الجضو ٫الخالي:
حضو ٫ع٢م ( :)1جىػَ٘ الُٗىت خؿب الجيـ و اإلاؿخىي:
الخسهو

الٗيىت
الٗضص

ليؿاوـ

ماؾتر

ط٧ىع

45

30

15

بهار

15

09

06

 1خالد قرواين،اتجاهات المعاصرة للتربية على المواطنة،جامعة القدس،2001،ص .13

 2موريس أصلرس،:منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية ،ترمجة بوزيد صحراوي وآخرون ،دار القصبة ،اجلزائر، 2004،ص .07
- 3فوزي غرايبية ،أساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية ،ط ، 3دار وائل ،األردن، 2002 ،ص .30
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أصواث حم٘ البُاهاث :
بطا ؤعصها صعاؾت ْاَغة ما ؤو مٗالجتها بالُغي٣ت ؤلاخهاثيتٞ،البض لىا مً ظم٘ اإلاٗلىماث ؤو البياهاث الغ٢ميت الًغوعيت ًٖ
َظٍ الٓاَغة،وفي صعاؾدىا َظٍ جم جهميم اؾخبيان ؤعاء الُلبت هدى خ٣ى ١اإلاىاَىت و واظباتها الاؾخبيان جًمً ألابٗاص
الخاليت:اإلاٗغفي،الؿلى٧ي،الىظضاوي.
ألاؾالُب ؤلاخهاةُت:
بٗض ٢يامىا بخجمي٘ البياهاث بُغي٣ت الاؾدباهت جإحي الخُىة الخاليت،وهي ٖمليت ججهحز البياهاث و بٖضاصَا لٛاياث الخدليل
ؤلاخهاجي ليخم الىنى ٫بلى هخاثج البدض ،ل٣ض جُغ٢ىا بلى اؾخسضام مٗامل الازخال t.test ٝلخؿاب الدؿائالث الجؼثيت في ْل
مخٛحرو)الجيـ،اإلاؿخىي الضعاسخي) باإلياٞت بلى اؾخسضام بغهامج الخؼمت ؤلاخهاثيت  spss .وسخت.19
ٖغى و جدلُل و مىا٢كت و جٟؿير هخاةج الٟغيُاث:
الٟغيُت ألاولى :ال جىحض ٞغو ١طاث صاللت في أعاء الُلبت لخ٣ى ١اإلاىاَىت وواحباتها بازخال ٝالجيـ.
الجضوً )02( ٫ىضر هخاةج الٟغيُت ألاولى

الظ٧ىع

حجم
الٗيىت

اإلاخىؾِ
الخؿابي

الاهدغاٝ
اإلاٗياعو

45

41.250

5.578

15

41.600

3.530

مخىؾِ
الٟغ١

-0.3500
ؤلاهار

صعظت
الخغيت

58

ث اإلادؿىبت

0.256

مؿخىي
الضاللت

0.05

الضاللت
ؤلاخهاثيت

ٚحر صا٫

يكحر الجضو ٫ع٢م ( )02بلى ؤن ٖضص الُلبت الظ٧ىع َم (َ )45الب و اإلاخىؾِ الخؿابي في ؤعاء الُلبت هدى خ٣ى ١اإلاىاَىت
 )5.578ؤما ٞيما يسو ٖـضص الُلبت ؤلاهار(َ )15البت و اإلاخىؾِ
،)41.250و الاهدغا ٝاإلاٗياعو الظو ي٣ضع بـ(
وواظباتها َى (
 )-0.3500و ٢ضعث
 )3.530خيض ؤن الٟغو ١بحن اإلاخىؾُاث يؿاوو (
 )41.600و الاهدغا ٝاإلاٗياعو ي٣ضع بـ (
الخؿابي يؿاوو (
 0.05و بالخالي ٞهي
 ، )0.05وهي ا٦خر مً ث اإلاجضولت ٖىض
ٖ )0.256ىض صعظت الخغيت (ٖ )58ىض مؿخىي الضاللت (
"ث" اإلادؿىبت بـ(
 0.05و مىه الٟغييت ألاولى ٚحر مد٣٣ت ؤو اهه جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في ؤعاء الُلبت هدى خ٣ى١
ٚحر صالت ٖىض
اإلاىاَىت وواظباتها بازخال ٝالجيـ.
 )2014و التي جىنلذ بلى وظىص ٞغو ١صالت بخهاثيا في الاججاٍ هدى خ٣ى١
و جخ ٤ٟهديجت صعاؾدىا م٘ صعاؾت ( ٞىػو محهىبي،
اإلاىاَىت بحن الجيؿحن مً َالب الجامعي خيض ٧اهذ الٟغو ١لهالر ؤلاهار ،وبالخدضيض ٧ان الُلبت الُىع ؤ٦شحر جإ٦يضا ٖلى
يٗ ٠الٗض ٫واإلاؿاواة في الخياة الاظخماٖيت ،ػياصة ٖلى الخ ٤في الٗمل والؿَ ،ً٨ظٍ جمشل َظٍ ألازحرة مك٨الث مٗ٣ضة
ومدكٗبت في خياجىا الاظخماٖيت هديجت ٖضة جغا٦ماث ا٢خهاصيت وؤمىيت ،ويٟؿغ قٗىع الُالب الظ٧ىع ؤ٦ثر مً ؤلاهار بهظٍ
اإلاك٨الث ٧ىجهم والٖخباعاث ز٣اٞيت اظخماٖيت ؤجهم مؿاولىن ًٖ جد٣ي ٤الاؾخ٣الليت الا٢خهاصيت وبىاء ألاؾغة وجد٣ي٧ ٤ل
مخُلباتها.
109

الٗضص  : 24أ٦خىبغ– 2016

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

الٟغيُت الثاهُت:ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت في ؤعاء الُلبت لخ٣ى ١اإلاىاَىت وواظباتها بازخال ٝاإلاؿخىي ( ليؿاوـ ماؾتر).
الجضوً )03( ٫ىضر هخاةج الٟغيُت الثاهُت

لِؿاوـ

حجم
الُٗىت

اإلاخىؾِ
الخؿابي

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي

39

41.897

5.108

21

38.809

4.400

مخىؾِ
الٟغ١

3.087
ماؾتر

صعحت
الخغٍت

58

ث اإلادؿىبت

2.340

مؿخىي
الضاللت

0.05

الضاللت
ؤلاخهاةُت

صا٫

يكحر الجضو ٫ع٢م ( )02بلى ؤن ٖضص َلبت ليؿاوـ َم (َ )39الب و اإلاخىؾِ الخؿابي في ؤعاء الُلبت هدى خ٣ى ١اإلاىاَىت
 )5.108ؤما ٞيما يسو ٖـضص َلبت اإلااؾتر(َ )21البا و اإلاخىؾِ
،)41.897و الاهدغا ٝاإلاٗياعو الظو ي٣ضعبـ(
وواظباتها َى (
)3.087و ٢ضعث "ث"
 )4.400خيض ؤن الٟغو ١بحن اإلاخىؾُاث يؿاوو (
 )38.809و ؤلاهدغا ٝاإلاٗياعو ي٣ضع بـ (
الخؿابي يؿاوو (
 0.05و بالخالي ٞهي صالت
،)0.05وهي ؤ٢ل مً ث اإلاجضولت ٖىض
ٖ )2.340ىض صعظت الخغيت (ٖ )58ىض مؿخىي الضاللت (
اإلادؿىبت بـ(
ٖىض 0.05و مىه الٟغييت الشاهيت مد٣٣ت ؤو اهه ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثيت في ؤعاء الُلبت هدى خ٣ى ١اإلاىاَىت
وواظباتها بازخال ٝاإلاؿخىي الضعاسخي.خيض يٗىص طال ٪بلى ان اإلاؿخىي الضعاسخي ال يإزغ في ؤعاء الُليت هدى خ٣ى ١اإلاىاَىت و
واظباتها الن الُالب ي٩ىن مكب٘ بغوح اإلاىاَىت مىظ الهٛغ او مىظ اإلاغاخل الخٗليمت ألاولى في خياجه و َظٍ الغوح جؼصاص ٧لما
ػاص مؿخىاٍ الش٣افي و بالخالي ال يٛغ اإلاؿخىي في عوح اإلاىاَىت للُالب.
الخىنُاث و اإلا٣ترخاث:
 - 1يغوعة اَالٕ اإلااؾؿاث الاظخماٖيت و التربىيت بضوعَا في جىميت ٢يم الٗمل الخٗاووي و الخُىعي في اإلاجخم٘ ٞيما يخًمً
الكٗىع و ؤلاخؿاؽ ب٣يم اإلاىاَىت وؤبٗاصَا مشل الىالء و الاهخماء و الخٟاوي في زضمت اإلاجخم٘ و الىًَ .
 - 2جىٞحر بغامج وزُِ لخىميت عوح اإلاىاَىت في ظمي٘ اإلاغاخل الخٗليميت وختى الجامٗيت مجها.
 - 3التر٦حز ٖلى صوع ألاؾغة في يبِ وجىظيه الكباب هدى ججؿيض ٢يم اإلاىاَىت والالتزام الٟٗلي بها ،والٗمل ٖلى مٗالجت
مك٨الث الكباب والكباب الجامعي زانت ٞغم الٗمل والٗض ٫واإلاؿاواة وجيؿحر الخهىٖ ٫لى خ٣ى٢هم.
 - 4بوكاء و جُىيغ اإلاغا٦ؼ الكبابيت اإلاىظىصة  ،و الٗمل ٖلى جٟٗيلها لخضٖيم ٢يم اإلاىاَىت و اإلاكاع٦ت و الخٗاون بما يخًمً
جغؾيش مىٓىمت ال٣يم الٟايلت لضي اإلاجخم٘.
 - 5بظغاء اإلاؼيض مً الضعاؾاث وألابدار خى ٫خ٣ى ١اإلاىاَىت وواظباتها.
ًا
ًا
 - 6جبجي ٞلؿٟاث الجامٗاث ل٣يم اإلاىاَىت الهالخت وجٟٗيلها هٓغيا وجُبي٣يا صازل ماؾؿاتها مً زال ٫اإلااجمغاث
والىضواث،واإلا٣غعاث الضعاؾيت.
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٢اةمت اإلاغاح٘ :
 -1ؤبى خلى يٗ٣ىب،و مغعي جىٞي ، ٤و زغيكت ٖلي ،و٧ايض ؾليم  ،مىاهج وَغ ١جضعَـ الضعاؾاث الاحخماُٖت ميكىعاث
الجامٗت الٗغبيت اإلاٟخىخت  ،الهٟاء  ،ال٩ىيذ. 2004 ،
 -2زالض ٢غواوي ،اججاهاث اإلاٗانغة للتربُت ٖلى اإلاىاَىت  ،ظامٗت ال٣ضؽ . 2001 ،
ٞ -3ىػو محهىبي ،ؾٗض الضيً بىَبا ، ٫اججاهاث الكباب الجؼاةغي هدى اإلاىاَىت في الجؼاةغ  ،مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهيت و
الاظخماٖيت  ،الٗضص 14اإلاغ٦ؼ الجامعي ٚلحزان  ،الجؼاثغ.2014 ،
ٞ-4ىػو ٚغايبيت ،أؾالُب البدث الٗلمي في الٗلىم الاحخماُٖت و ؤلاوؿاهُت ، 3ٍ ،صاع واثل ،ألاعصن. 2002 ،
 -5مىعيـ ؤهجغؽ ،مىهجُت البدث الٗلمي في الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،جغظمت بىػيض صخغاوو و آزغون ،صاع ال٣هبت الجؼاثغ
.2004
ٖ -6بض الخا ،ٔٞاإلاىاَىت خ٣ى ١و واحباث  ،مغ٦ؼ ماٖذ للضعاؾاث الخ٣ى٢يت و الضؾخىعيت  ،ال٣اَغة . 2007 ،
-7الخبيب ٞهض ببغاَيم  ،جغبُت اإلاىاَىت الاججاهاث اإلاٗانغة في جغبُت اإلاىاَىت  ،ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص الغياى
الؿٗىصيت .2005 ،
 -8ال٩ىاعو ٖلي زليٟت  ،اإلاىاَىت الضًم٣غاَُت في البلضان الٗغبُت  ،مكغوٖاث صعاؾاث الضيم٣غاَيت في البلضان
الٗغبيت  ، 1 ٍ ،بحروث . 2001 ،
 -9ال٣اعو ؾميدت بيذ ٖبض هللا ٖباؽ ،جىُْ ٠الخ٣ىُت في الاعج٣اء باإلاىاَىت – صعاؾت م٣ضمت في الل٣اء الشالض ٖكغ
ل٣اصة الٗملي التربىو الؿٗىصيت 2005 ،
 -10الهبيذ ٖبض هللا هانغ ،اإلاىاَىت ٦ما ًخهىعها َالب اإلاغخلت الثاهىٍت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت و ٖال٢ت طل٪
ببٌٗ اإلاإؾؿاث احخماُٖت الل٣اء الشالض ٖكغ ل٣اصة الٗملي التربىو الؿٗىصيت.2005 ،
-11اإلاىؾىٖت الٗغبُت الؿٗىصًت .1996، ar.awikipedia .org /wiki
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عخلت لجىء ألامير الٗثماوي حم في أوعبا مً زال ٫ال٨خاباث الخاعٍسُت
ألاحىبُت
أٖ.بض الخ ُٟٔصخضح/حامٗت الجؼاةغ 2

ملخو:
وظضث الضولت الٗشماهيت َيلت ٞترة وظىصَا التي ّد
 1924مَ 1342-698 /ـ) هٟؿها
-1299
امخضث خىالي ؾخت ٢غون مً الؼمً (
في مىاظهت مكا٧ل ٖضيضة٧ ،ان لها َن
الى ْثَ ٢ن٘ البال ٜفي الخإزحر ٖلى اؾخ٣غاع هٓامها الؿياسخي ،بل وفي ٦شحر مً ّد
اإلاغاث ٖلى وظىصَا
و٦ياجها .بط ٧اصث ألازُاع الخاعظيت اإلاتزامىت م٘ اإلاكا٧ل الضازليت الخُحرة  -التي ٖاهذ مجها الؿلُت ،مً ٞتن وهؼاٖاث بحن
ّد
وجدىلها بلى ؤزغ بٗض ٖحنٞ .دالت الٗضاء والهغإ خى ٫الؿلُت في مغخلت
ؤٞغاص ألاؾغة الخا٦مت – ؤن حٗه ٠بالضولت
ُ
ّد
ُ
اهخ٣الها٧ ،اهذ في ٧ل ّد
جدمل ألامغاء اإلاخهاعٖحن ٖلى َلب الضٖم مً الضو ٫اإلاجاوعة .وَى ما ٧ان يمشل ٞغنت حؿخٛل مً
مغة
َغ ٝالضو ٫اإلاٗاصيت اإلاُديُت بالضولت الٗشماهيت ،ؾٗيا مجها بلى اجها٦ها والخسلو مً زهم لُاإلاا ٧ان مهضع زُغ ّد
َضص
وظىص صو ٫وامخراَىعياث.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت:الضولت الٗشماهيت – الؿلُان بايؼيض الشاوي – ألامحر الٗشماوي ظم – الهغإ الٗشماوي ألاوعبي.

م٣ضمت:
ُ
الخمؼ،١ليؿذ ؾمت ٖشماهيت نغٞت ٚ -حر ؤن وي٘ ٢اهىن
بن مؿإلت الهغإ ٖلى الؿلُت،و٢خل ؤلازىة لخجىيب البلض
ُ
٢خل ؤلازىة ؤيخى ؤخض ؤَم الً٣ايا التي جىْ ٠للهجىم ٖلى الخاعيش الٗشماويٞ ،يىن ٠ألامغاء و الؿالَحن بالخربغيت و
الهمجيتٞ -هي ْاَغة مخجظعة اهدكغث في جاعيش ألاؾغ الخا٦مت مىظ ؤن ٖغ ٝالخاعيش مٟهىم الضولت والؿلُت.بط لم يً٨
الخ٩ام يخىاهىن ًٖ ٢خل ٧ل مً يغون ٞيه مىاٞؿا حهضص ؾلُتهم.
م٘ مغوع الى٢ذ ّد
جدىلذ َظٍ الٓاَغة بلى ج٣ليض ُم ّد
٣غع ،زم بلى ٢ىاهحن وحكغيٗاث حؿهغ ٖلى جإمحن اهخ٣ا ٫الؿلُت بك٩ل
ُ
ؾلمي ،ونياهت الضولت مً زُغ الاهدغا ٝبلى ؤجىن الخىاػٕ والخىاٞـ الظو ي٣ىص بلى الًٗ ٠والاهضزاع .ولهظا الؿبب ٧اهذ
ُ
مك٩لت وعازت الٗغف مً ؤزُغ اإلاؿاثل التي ّدؤع٢ذ الؿلُت الٗشماهيت .وجمشل خالت الهغإ التي وكبذ بحن الؿلُان بايؼيض
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الشاوي وألامحر ظم ؤخض ؤقهغ نىع َظا الخىاٞـ ٖلى الٗغف ،ؤصث بلى لجىء ألامحر بلى ؤوعبا ،خيض ٖاف مدىت اإلاىٟى ،وجدى٫
بلى وؾيلت لالبتزاػ واإلاؿاومت .
أوال :جمغص ألامير حم وهغوبه ئلى مهغ:
يمشل الهغإ الظو وكب بحن الؿلُان بايؼيض الشاوي2وؤزيه ألامحر ظم 3ؤخض ؤبغػ اإلادُاث التي َضصث ٦يان الضولت
ّد
الٗشماهيت ،بن لم ه٣ل ؤزُغَا ٖلى ؤلاَال 4١زال ٫الٗهىص ألاولى مً جاعيسها٣ٞ.ض اؾخٟدلذ مك٩لت جىلي الٗغف في ؤوازغ
ؤيام الؿلُان مدمض الشاوي،بط ؤهه لم ي٣غع مً ؾيسلٟه بٗض وٞاة ولي ٖهضٍ ألامحر مهُٟى.5
 1481م ( 4عبي٘ ألاوَ 886٫ـ )،ؤعؾل الهضع ألآٖم مدمض باقا ال٣غماوي ُي ُلر
ٖىض وٞاة الؿلُان مدمض الشاوي في  3ماو
ُ
6
ٖلى ألامحر ظم للخًىع بلى اؾخاهبى ٫لخىلي الٗغف بضال مً ؤزيه ٚ.حر ان زهىمه مً ؤلاه٨كاعيت ؤوٟ٢ىا الغؾى ٫وٖمضوا بلى
٢خل الهضع ألآٖم ،7وؤٖلىىا ًٖ ألامحر بايؼيض ؾلُاها للضولت،1وههبىا ألامحر ٦غ٧ىص ابً بايؼيض ؾلُاها بلى خحن ونى ٫والضٍ
 1إن اختيار ىذا ادلوضوع ليكون زلل تفتيش وتنقيب مل يكن سوى حصيلة قراءات ْتثية خاصة يف رلموعة من الكتب األجنبية حول االتاريخ العثماين،
وتصادف أن وجدت فيها الكثَت من التفاصيل اليت غابف عن الكتابات العربية القدؽلة واحلديثة اليت تناولف زلنة األمَت العثماين جك يف ادلنفى و وفاتو
الغامضة ،حىت أهنا حتولف إىل رلال خصب للكتابات األدبية ادلفعمة بعواطف مثَتة فيها الكثَت من ادلبالغة واخليال  .ىذا إىل جانب مساعي دول أوربا
ُت
الستخدام األمَت يف ُتمساومة السلطة العثمانية  .فارتأيف االستعانة بوذه الكتابات إلثراء مكتبتنا العربية يف ىذا ادلوضوع  .ولكن غلب ىنا التنبيو إىل أن ىناك
اختالفات مجّة بُت ىذه الكتابات حول الوقائع اخلاصة بادلوضوع ،وأيضا تواريخ ىذه الوقائع.
 2بايـزيد الثاين (1512-1448م) :سلطان عثماين ،حكك يف القًتة (917-885ىـ 1512-1481 /م) ،ا بن السلطان زلمد الثاين فاتح القسطنطينية،
والّه والده صغَتا على أماسيا يف وسط األناضول  .شارك يف محالت الدولة على احلدود ضد أوزون حسن صاحب دولة اآلق قوينلو الًتكمانية ،و انتصر
عليو .أنظر :

Gábor Ágoston and Bruce Masters, Encyclopedia of the Ottoman Empire, New York 2009, p 82.

 3األمَت جك (1459-1495م) :أمَت عثماين ،ابن السلطان زلمد الثاين  .يف 1474م أرسلو والده إىل قونية ليكون حاكما على مقاطعة قرمان خلفا ألخيو ويل العهد
ادلتويف مصطفى ُ .تعرف جك يف أوربا خصوصا لدى ادلؤرخُت الفرنسيُت باسك ) ،)Zizimعلى رغك ان ىذا التسمية ال حتمل أي معٌت يف الوقائع التارؼلية اليت أحاطف
بقصة جلوءه .أنظر:
p 2; Gábor

Les Cahiers De la Commanderie, "DJEM, le sultan exilé", Etude Speciale N°7, Annee 2010
Ágoston and Bruce Masters, op.cit, p 129.

 4واجهف الدولة العثمانية خطر االنقسام بعد اذلزؽلة اليت ُتمٍت هبا السلطان بايزيد األول (يلدرم ) يف معركة أنقرة  804ىـ  1402 /م على يد القائد ادلغويل
تيمورلنك .دتزقف على إثرىا الدولة العثمانية بُت األبناء ،و انفصل األناضول عن البلقان ،وبقي احلال كذلك حىت دت ّكن زلمد األول أحد أبناء السلطان
بايزيد األول  -والذي محل لقب جليب  -من إعادة توحيد الدولة و إنقاذىا من االندثار.
5

J. de Hammer, Histoire de l'Empire ottoman, depuis son origine jusqu'à nos jours, t3, Bellizard-BarthesDufour-Lowell, Paris, sdé, p 182.
6
M. J.-M.Jouannin et M.Jules Van Gaver, Turquie, Firmin Didot frères, Paris, 1840, p 94;Gábor
Ágostonand and Bruce Masters, op.cit, p 83; Artvs Thomas, L' Histoire de la décadence de l'empire grec
et établissement de celui des Turcs, t 1, Iean Berthelin, Aroven, sdé, p 264.

تعود األمَت على خالفة والده يف ق يادة الدولة كلما تنقل
كان السلطان زلمد الثاين و وزيره زلمد باشا القرماين يرغبان يف تولية األمَت جك العرش ،بعد ان َّ
يتصرف كالسالطُت  .ىذا زيادة على أنو دخل عنوةً  -بعيد وفاة والده  -مدينة بورصة العاصمة
باجليش للقيام ْتمالت على احلدود  ،وحينها كان األمَت ّ
العثمانية األوىل  ،وأُتعلن عنو سلطانا ،و ضرب العملة بامسو  .و ىي دالالت جعلتو يتعلّق بالسلطة ،ويرى نفسو أحق بالعرش من أخيو ،خصوصا وأنو مل
يكن ىناك قانون ينظك انتقال العرش و ػلدده يف أكرب أوالد السلطان .أنظر:

Halil Inalclk, The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire, volume 9 Bloomington, sdé, p 344345.
7
A.de Lamartine, Les grands hommes de l'Orient: Mahomet,Tamerlan, le sultan Zizim Librairie
Internationale, Paris, 1865, p 307.
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بلى ٖانمت الضولت  .2وٖىضما بلٛذ َظٍ ألازباع ألامحر ظمّ ،د
جىظه نىب بىعنت و ؤٖلً ًٖ هٟؿه ؾلُاهاٞ ،إنبذ للضولت
ُؾلُاهان ،ظم في آؾيا و بايؼيض الشاوي في ؤوعبا.3
ؤصع ٥ألامحر بإن ٞغنخه في الخٛلب ٖلى ؤزيه يٗيٟتٗٞ ،غى ٖليه ا٢دؿام الضولت بيجهماٞ ،ي٩ىن له قُغَا الكغقي
آلاؾيىو ،والجؼء الٛغبي ألاوعبي للؿلُان بايؼيض الشاوي ،وٖغى ألامغ ٖلى ٖمت والضٍ مدمض الشاوي التي ٧اهذ مىظىصة في
بىعنت ،وَلب مجها الخىؾِ إل٢ىإ الؿلُان ب٨ٟغجه ٞ.4اهخ٣لذ بلى بؾخاهبى ٫وٖغيذ ألامغ ٖلى بايؼيض الشاوي ل٨ىه ّدعص
بالغ٢ ٌٞاثال ":ئن اإلالى ٥لِـ لهم آباء".5
1481م 22( 7عبــي٘ الشاوي ،)ٌ 886و اهخهغ بايؼيض
الخ٣ى الك٣ي٣ان في مٗغ٦ت يجي قهغ ( 6)Yeni-Chèhirفي 20ظـىان ؾىت
الشاويٞ،خىظه ألامحر ظم بلى ٢ىهيت خيض والضجه و ؤؾغجه و لجإ بلى مهغ ،خيض اؾخ٣بله الؿلُان اإلاملى٧ي ٢ايدباو اؾخ٣با٫
اإلالى،٥وٖامله ٧ابً له.8
جغ ٥ظم ؤؾغجه في ال٣اَغة وؾاٞغ ألصاء ٞغيًت الدجٞ 9،بضؤ عخلخه  -بغ٣ٞت ق٣ي٣خه -10بؼياعة ال٣ضؽ زم م٨ت
واإلاضيىت ،11وصامذ عخلخه مضة ٖامحنّ ،د
جسٟى ؤزىاءَا ألامحر في ػو بضوو زىٞا ٖلى خياجه ،بلى ؤن ٖاص بلى ال٣اَغة ٝوٞ 4يٟغو
 1483م ( 25طو الدجتَ 887ـ).12
ّد
ّد
٢غع ألامحر ظم اإلا٩ىر في مهغ بٗض ان ؾلم بهؼيمخه ،زهىنا ؤهه ٧ان يمل ٪مً ألامىا ٫ما يٟ٨يه للٗيل .13ل ً٨ؤجباٖه
وؤههاعٍ في م٣اَٗت واليخه الؿاب٣ت ٢غمان  -وٖلى عؤؾهم ٢اؾم ب ٪ابً ابغاَيم ال٣غماوي الهضع ألآٖم اإلا٣خى ٫و الظو
ّد
جدهً في ظباَ ٫ىعوؽ ( )Taurusبٗض َؼيمت يجي قهغ ،ومدمىص ب ٪ؤلاه٨كاعو الؿاب ٤في ظيل مدمض الشاوي وخا٦م
ؤه٣غة٧ -اهىا ُيلخىن ٖلى ألامحر للٗىصة الؾخئىا ٝمٗغ٦ت الٗغف يض الؿلُان بايؼيض الشاوي.14
ػياصة ٖلى الخإييض الظو ٧ان وٖض به ألاههاع في ألاهايى،٫ؤبضي اإلامالي ٪مىٟ٢ا مؿاهضا لؤلمحر ظم ،15و وٖضوٍ باإلاؿاٖضة
اهُال٢ا مً ؾىعياٞ .سغط ألامحر جاع٧ا ؤؾغجه في ال٣اَغة مخىظها بلى خلب خيض اظخم٘ ؤههاعٍ مً ؤمغاء ؤلاه٨كاعيت و الىا٢محن
1

M.alfred de Bougy, "Un prétendant turk au xv° siècle: Le prince djem", revue contemporaine, 2éme série, t 28,
11ème Année, Paris, 1862, p 766; Gábor Ágoston and Bruce Masters, op.cit, p 83.
2
Jouannin, Joseph-Marie et Van Gaver, op.cit, p 94.
3
J. de Hammer, op.cit p 103.
4
A. de Lamartine, op.cit p 320.
5
Ibidem, p 321.
6
Jouannin, Joseph-Marie et Van Gaver, op.cit, p 94.
7
M.alfred de Bougy, op.cit, p 787.
8
Ibidem, p 768.
9
يعترب األمَت جك ىو الوحيد مع شقيقتو اللذان أديا فريضة احلج من آل عثمان .أنظرJ. de Hammer, op.cit, p 104.:
10

Jouannin, Joseph-Marie et Van Gaver, op.cit, p 95.
A. de Lamartine, op.cit, p 324.
12
J. de Hammer, op.cit, p 104; A. de Lamartine, op.cit p 325.
13
A. de Lamartine, op.cit, p 326.
14
J. de Hammer, op.cit, p 105.
11

 15شهد عهد السلطان بايزيد الثاين توترا يف العالقات مع دولة ادلماليك خصوصا بعد جلوء األمَت جك إليها ،لكن ىذه العالقات سرعان ما تح ّسنف مع ظهور التهديد
الربتغايل ،حيث أرسل العثمانيون يف  917ىـ  1511 /م مدافعا و ضباطا من البحرية إىل ادلماليك دلساعدهتك يف مواجهة الربتغاليُت  .وللمزيد حول تأثَت جلوء األمَت جك

على العالقات بُت السلطة العثمانية و ادلماليك  .يُتراجع :زلمد فريد بك احملامي ،تاريخ الدولة العلية العثمانية  ،حتقيق إحسان حقي ،ط  ،1دار النفائس  ،1981ص

180؛ ادلَتاالي امسعيل سرىنك ،تاريخ الدولة العثمانية ،تقدمي ومراجعة حسن الزين ،دار الفكر احلديث للطباعة والنشر ،بَتوت ،1988 ،ص 56؛ يلماز اوزتونا ،تاريخ
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1483م ( 28عبي٘ ألاوَ 888٫ـ) الخ٣ى ألامحر بهم ،و ٢اصَم نىب ألاهايى ٫خيض
ٖلى خ٨م الؿلُان بايؼيض الشاوي.وفي 6ماو
وظضوا جإييضا ٦بحرا مً ُلضن الؿ٩ان.1
جل٣ى ؤخمض باقا ٢اثض ظيىف الؿلُان بايؼيض الشاوي في ٢غمان َؼيمخحن ٖلى يض ظيل ألامحر ظم بال٣غب مً ٢ىهيت التي
خىنغث،ل٨جها نمضث بٗض ؤن اوسخب مدمىص باقا مً ظيل ظم ٖاثضا بلى ؤه٣غة لىجضة ٖاثلخه مً ػخ٢ ٠ىاث
ُ
ُ
ُ
الؿلُان،ل٨ىه ٢خل في َغيٖ ٤ىصجه ُ٘٢،عؤؾه و ؤعؾل الى الؿلُان بايؼيض.2
ُ
ؤظخر ألامحر ظم ٖلى الاوسخاب بلى ظباَ ٫ىعوؽ ليدخمي بها مً ظيل ؤزيت اإلاخٟى ،١و ظغي جٟاوى بحن الُغٞحن.
ُث
َلب ألامحر الخىاػ ٫له ًٖ بماعاث آؾياّ ،د
ٞغص ٖليه الؿلُان ٢اثال ":ئن ؤلامبراَىعٍت حكبه الخُُبت التي ال ًم ً٨أن ج٨ىن
 20.000ؤ٢جت م٣ابل زغوظه مً
لغحلين ازىين ،و ئوي ٖلى اؾخٗضاص للمىث لخماًتها".3وٖغى الؿلُان ٖلى ؤزيه مبلٜ
الضولت ،ل ً٨ألامحر عٞ .ٌٞبضؤ ظىىص بايؼيض في حؿل ٤الجبا ٫إلاالخ٣ت ظم و ؤجباٖه بلى ؤن خانغوَم في الخليج ال ُـمُل ٖلى
عوصؽ ،و خيجها ا٢ترح ٢اؾم بٖ ٪لى ألامحر الهغوب بلى عوصؽ.4
ّ
زاهُا :عخلت اللجىء في عوصؽ:
ؤوٞض 5ألامحر ؤخض ؤزلو ؤجباٖه ؾليمان باقا بلى خا٦م عوصؽ بيحر صوبىؾىن ( 6)Pierre d'Aubussonيُلب مىه
ّد ُ
اؾخ٣بالهٚ،7حر ؤهه ؤؾغ مً ٢بل ظىىص الؿلُان و ٦كٟذ الغؾاثل التي ٧اهذ مٗه ًٖ هيت ألامحر في الهغوب٨ٞ ،شٟىا
البدض ٖىه.8و ٖىضما يئـ ألامحر مً عظىٕ ؾليمان باقا٢ ،ام بةعؾا ٫عؾىلحن للخٟاوى م٘ خا٦م عوصؽ،و الظو ّد
عخب

الدولة العثمانيـة  ،ترمجة عدنان زلمود ،مراجعة و تنقيح زلمود األنصــاري ،مج  ،1مؤسسة فيصل للتموين ،استامبول ،1988 ،ص  .231غَت أن ىناك من يورد
موقفا آخرا لسلطان مصر قايتباي الذي خشي من حرب مع السلطان العثماين إن ىو ساعد األمَت جك ،فحاول التوسط بُت األخوين ،وبقي األمَت أربعة
أشهر يف القاىرة ينتظر نتائج الوساطة اليت كان مآذلا الفشل .أنظرM.alfred de Bougy, op.cit, p 768. :
1

J. de Hammer, op.cit, p 106.
Ibidem, p 107; A. de Lamartine, op.cit, p 330.
3
Ibidem. p 107.
2

4
توىل التفاوض مع حكام رودس لتوقيع معاىدة سالم ،فالتقى دلرات كثَتة بسفرائهك فأصبح
خالل فًتة حكك السلطان زلمد الثاين ،كان األمَت جك قد ّ
أدت إىل اختيار روس للهروب ،زيادة على قرهبا من منطقة تواجد األمَت .أنظرJ. :
فرسان اجلزيرة يعرفون األمَت معرفة جيدة .ويبدو ان ىذه العالقة ىي اليت ّ

de Hammer, op.cit, p 108.

 5دلطالعة رسالة األمَت إىل حاكك رودس .يُتراجع:
ُت
 6بيَت دوبوسون :من أسرة فرنسية نبيلة ،التحق بفرسان القديس يوحنا يف  1453م ( 856ىـ) ،مث أصبح قائدا ذلك و حاكما لرودس منذ  1476م (880
ىـ) .واجو احلصار العثماين للجزيرة سنة  1480م .قبل عامُت من وفاتو ،فشل يف محلة صليبية كربى نظمها ضد العثمانيُت .أنظر ادلوسوعة الربيطانية:
M.alfred de Bougy, op.cit, p 770.

Encyclopaedia Britannica, www.britannica.com/EBchecked/topic/42443/Pierre-d-Aubusson , 11/08/2014
22h; BIbliothéque Nationale, Portraits Peints et Dessinés du XIIIE AU XVIIE SIÈCLE, AVRIL-JUIN 1907,
2ème édition, Librairie Centrale Des Beaux-Arts, Paris, 1907, p 38.
7 Guy Sommi Picenardi, Itinéraire d'un chevalier de Saint-Jean de Jérusalem dans l'île de Rhodes, Desclée de
Brouwer et Cie (Lille) ,1900, p 19.
يصف ىذا ادلؤرخ ( )Guy Sommi Picenardiاألمَت جك بادلسلك الرببري الذي ال ُتػلسن التصرف ،و هتكّك على طريقتو يف األكل و اجللوس،و أنو يفتقد إىل الذوق

رودسية غَت أنو مل يستطع تزوجها لرفضو التخلي عن دينو  .أنظر
يف ادلوسيقى ،وأ ّن وجوده يف رودس كلّف الكثَت من ادلال  .كما ذكر بأنو ارتبط بعالقة عاطفية مـع أمَتة ُت
الكتاب ،ص ص .87-79
8 A. de Lamartine, op.cit, p 109.

116

الٗضص  : 24أ٦خىبغ– 2016

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

باؾخًاٞت ابً ؤ٦خر ؤٖضاء عوصؽ الؿلُان مدمض الشاوي،1عٚبت مىه في الاؾخٟاصة مىه في مىاظهت الؿلُان بايؼيض
الشاويٞ.سغظذ ؾ ًٟمً ميىاء عوصؽ مخجهت بلى ؾاخل ٢يلي٣يت ( )Cicilieظىىب ألاهايى ٫واؾخٗمل ألامحر م٘ بٌٗ ؤجباٖه
ػوع٢ا للىنى ٫الى الؿ .ًٟو ازىاء جى٣له ٦خب عؾالت بلى ؤزيه و ٢ظ ٝبها هدى الكاَئ ٞالخُ٣ها ظىىص الؿلُان .
ّ
وعص في الغؾالت 2ما ّد
ههه ":ئن هللا و عؾىله ٌكهضان ٖلى أه ٪أحبرججي ٖلى اللجىء ئلى اإلاؿُدُين بٗض أن مىٗذ ٖجي
خ٣ىقي في الضولت...و إله٣اط خُاحي لجأث ئلى ٞغؾان عوصؽ ّ
ألض زهىمىاٞ ،لى أن والضها ٖلم بأه ٪ؾخٟٗل ما ٗٞلذ
ّ
ُ
ٖيىاٍ ،و ؾإ٢ ٫اثال ":إلااطا ؾلم هٟؿه للمؿُدُين و لِـ لي؟ ".4و
لخى ٪٣بُضًه".3وٖىضما ٢غؤ الؿلُان الغؾالت ،ؤصمٗذ
ُ
ُ
ّد
اؾخ٣بل ألامحر في عوصؽ بدٟاوة ،و ؤ٢يمذ له الاخخٟاالث ،5وؤعجب ٞغؾان عوصؽ مً بج٣اهه للٛخحن ؤلايُاليت و
ّد
اليىهاهيت،واللخحن ٧ان ٢ض حٗلمهما في بالٍ والضٍ مدمض الشاوي.6
لم ي ً٨في هيت ألامحر اإلا٩ىر في عوصؽ،بل ٧ان يسُِ للٗبىع بلى ؤوعبا ليؿخٗحن باإلاجغيحن الؾخئىا ٝمٗغ٦ت
ّد
اصٍ،و ٘٢م٘ خا٦م عوصؽ اجٟا٢يت ّد
ؾغيت التزم ٞحها -بن َى هجر في جىلي ٖغف الضولت الٗشماهيت  -بٟخذ
الٗغف.ولخد٣يُ ٤مغ
ظمي٘ اإلاىاوئ الٗشماهيت ألؾاَيل عوصؽ ،و بَال ١ؾغاح 300مؿيخي ؾىىيا صون م٣ابل .7ػياصة ٖلى طل ٪يض ٘ٞألامحر مبلٜ
 150.000ؤو٢جت ل٣اء اؾخ٣باله في عوصؽ و خمايخه 8.و في هٟـ الى٢ذ ٧ان خا٦م عوصؽ ُيٟاوى الؿلُان بايؼيض الشاوي خى٫
مهحر ألامحر ًٖ َغي ٤عؾىلحن يىهاهيحن .وهخج ًٖ الخٟاوى التزام خا٦م عوصؽ بةب٣اء ألامحر ٖىضٍ ختى اإلاىث و ٖضم حؿليمه
 45.000ؤو٢جت ؾىىياّ 9د
٣ٞ،غع الخا٦م جغخيله بلى ٞغوؿا.
بلى ؤو صولت مؿيديت في ؤوعبا ،م٣ابل
اؾخُإ صوبىؾىن -بٗض ؤن جل٣ى مغاؾالث مً البابا بهىؾىديىؽ الشامً (ُ 10)Innocent VIIIيلر ٖليه لدؿليم ألامحر -
ب٢ىإ ألامحر بإن وظىصٍ في عوصؽ ال٣غيبت مً ؤعاضخي الضولت الٗشماهيت يمشل زُغا ٖلى خياجه ،وؤهه بم٣ضوع ٚغيـمه الؿلُان
بايؼيض الىنى ٫بليه ل٣خله ًٖ َغي ٤ظىاؾيؿه ،وبطا ؤعاص جد٣ي ٤ؤمله في الٗغف ٖليه بالؿٟغ بلى ؤوعبا و الاؾخٗاهت بملى٥
ّد
اإلاجغ و ٞغوؿا و بؾباهيا و بابا عوما الظيً صؤبىا ٖلى حؿيحر خمالث ٖؿ٨غيت بهبٛت صيييت يض آٖ ٫شمانٞ .ا٢خى٘ ألامحر بما
ُٖغى ٖليه ،وا٢ترح َى جغخيله بلى البىض٢يت ،ومجها يؿخُي٘ الاهخ٣ا ٫بلى اإلاجغ ًٖ َغي ٤ؤإلااهيا.11

1 Ibidem, p 110.

حاصر العثمانيون جزيرة رودس يف عهد السلطان زلمد الثاين يف  1480م (  885ه ) دلدة ثالثة أشهر .وبسبب حتصيناهتا و استماتة سكاهنا يف الدفاع
عنها ،فشل احلصار و تراجع العثمانيون.وقد توىل التفاوض مع حكام رودس األمَت جك بتكليف من والده.أنظر:
Arkstée;Merkus, l'Histoire de l'Ordre de S. Jean de Jerusalem, t28, Arksée et Merkus, Amstrdam, sdé, p 42.
A. de Lamartine, op.cit, p 111.
دلطالعة رسالة األمَت كاملة .يُتراجعM.alfred de Bougy, op.cit, p771.:

3

4

A. de Lamartine, op.cit,p 111-112.
Guy Sommi Picenardi, op.cit, p 67.
6
A. de Lamartine, op.cit,p 113.
7
Arkstée;Merkus, op.cit, p 49-50.
8
A. de Lamartine, op.cit, p 114.
9
Gábor Ágoston and Bruce Masters op.cit, p 129; A. de Lamartine, p 114-115; Arkstée;Merkus op.cit, p 50.
5

 10إنوسنتيوس الثامن :توىل البابوية يف الفًتة 1492–1484م (897 -888ىـ) .انظر:

Encyclopaedia Britannica, www.britannica.com/EBchecked/topic/288686/Innocent-VIII , 26/09/2014, 08h.
11
A. de Lamartine, op.cit, p 117-118.
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زالثا :عخلت اللجىء في ٞغوؿا:
 1483م 28 ( 1عظبَ 888ـ) ؤبدغ ألامحر ظم نىب ؤوعبا بغ٣ٞت بٌٗ ؤههاعٍ ،جدذ خمايت ق٣ي ٤صوبىؾىن .و
في 1ؾبخمخر
بٗض ؾخت ؤؾابي٘ ونل بلى ميىاء هيـ) (Niceظىىب ٞغوؿا ،وٖىضما اؾخٟؿغ ألامحر ًٖ حٛيحر وظهخه مً البىض٢يت ،ط٦غوا له
ّد
بإن ٖليه َلب ؤلاطن مً خا٦م هيـ للخغوط مجهاٞ ،إعؾل ظم عؾىال لهظا الٛغىٚ ،حر ؤن مغا٣ٞي الغؾى ٫مً الجىىص
الغوصؾيحن ازخٟىا وجغ٧ىٍ لىخضٍ.2
ب٣ي ألامحر ييخٓغ ٖىصة عؾىلت إلاضة ؤعبٗت ؤقهغ في هيـ ،وٖىضما ؤزظ وباء الُاٖىن يىـدكغ في اإلاضيىتّ ،3د
٢غع ٞغؾان عوصؽ
ؤعظ ُٗ ُ
ه٣له بلى صازل ٞغوؿا .وفي الُغي ٤ؤخاٍ بمى٦به ٞغؾان ملشمىن ؤؾغوا مغا٣ٞي ألامحر ألاجغا ٥و َن
ىَم بلى هيـ َنلي ِّخ ّدم
جغخيلهم الى عوصؽ،4ولم يب ٤بغ٣ٞت ألامحر مً ألاجغا ٥ؾىي ازىان او زالزت مً ؤجباٖه.5
بٗض عخلت قا٢ت ّد
خل ألامحر ب٣غيت عوؾيىن ) (Roussillonظىىب ٞغوؿا،وبلٛذ الؿلُان بايؼيض ؤزباع وظىص ق٣ي٣ه في
ٞغوؿاٞ ،إعؾل بلى قاع ٫الشامً 6يُلب مىه ًُالاخخٟاّ باألمحر ٖىضٍ،وال ُيؿلمه بلى ألاٖضاءُ ،مبضيا اؾخٗضاصٍ للؿالم م٘
ّد
ٞغوؿا ومؿاٖضتها يض زهىمها في ؤوعبا،وحؿليمها ُ
ال٣ضؽ بٗض اٞخ٩ا٦ها مً اإلامالي٦،7٪ما خظ ُعٍ مً ؤو جدال٢ ٠ض ُي٣ضم
ٖليه م٘ ألامحر ظم لؼٖؼٖت ؾلُخه ،و جىٖضٍ بدلُ ٠ي٣يمه م٘ اإلامالي ٪ال٦دؿاح ٧ل البالص اإلاؿيديت.8
ُ
بضؤ صوبىؾىن خا٦م عوصؽ يكٗغ بإن ألامحر ظم ؾيًي٘ مً بحن يضيه ،وهي زؿاعة اؾتراجيجيت ؾى ٝج٩لٟه ؾياؾيا،
ؾىاء م٘ الؿلُت الٗشماهيت ؤو م٘ ملى ٥وؤمغاء ؤوعباٞ ،إوٖؼ بلى ٞغؾاهه بةزٟاء ألامحر ًٖ ألاهٓاع ًٖ َغي ٤الخى٣ل به مً
1489م (َ 894-892ـ) ،بلى ؤن اؾخ٣غ اإلاى٦ب في ٢هغ
م٩ان الى آزغ .واؾخمغ َظا الخاٖ ٫لى مضاع زالر ؾىىاث-1487
بىع٢ىهاٚ )Bourgneuf( ٝغب ٞغوؿا ،وَى ال٣هغ الظو ُولض ٞيه خا٦م عوصؽ ،و حؿ٨ىه ق٣ي٣خه خيجها .9في ظاهب آزغ،
 26.000صو٧اث ل٣اء بٖاصجه الى ال٣اَغةٞ ،ىٖض بالبدض
اجهل صوبىؾىن بإم ألامحر و ػوظخه  -اإلا٣يمخحن في مهغ – و َلب مبلٜ
ٖىه في ؤوعبا و حؿٟحرٍ الى مهغ.10

1

Guy Sommi Picenardi, op.cit, p 68.
A. de Lamartine, op.cit, p 119-120.
3
Étienne Michel Masse, Histoire du Pape Alexandre VI, et de César Borgia, Jules lefebvre et compagnie,
Paris,1830 p 388;M.alfred de Bougy, op.cit, p 773.
2

 4مل تكن الصدفة ىي اليت ّأدت إىل ىذه الواقعة ،إذ يبدو أن ادلخطط كان يقضي بالتخلص من رفاق األمَت االتراك حىت ال يكونوا عبما على فرسان رودس
و ُتمضيّفيهك من الفرنسيُت ،و أيضا لتسهيل تدبَت نقلو و حجبو عن االطراف اليت كانف تًتبص بو ليكون أداة دلساومة السلطان العثماين.
A. de Lamartine, op.cit,p 120.

6
ـوىل العرش يف الفًتة
شارل الثامن  :ملك فرنسا ،ت ّ
أنظرEncyclopaedia Britannica,www.britannica.com/EBchecked/topic/107175/Charles-VIII,05/10/2014,17h; :

 1498-1483م ( 903-887ىـ) ،اىتك كثَتا بإيطاليا وخاض فيها سلسلة من احلروب

5

.

Librairie Centrale des Beaux-Arts, Exposition de portraits peints et dessinés du XIIIe au XVIIe siècle : avril-juin
1907, Émile Lévy, Paris, 1907, PP 40-43.
7
Halil Inalclk, op.cit,p 347.
8
Ibidem, p 347.
9
A. de Lamartine, op.cit, p 126-127.
10
Ibidem, p 128; Étienne Michel Masse, op.cit, p 392.
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عابٗا :عخلت اللجىء في عوما:
حٗغى صوبىؾىن بلى خملت قغؾت مً الً ِٛمً َغ ٝال٣ىي ألاوعبيت لدؿليم ألامحرّ ،1د
ّد
٣ٞغع الخسلي ٖىه لٟاثضة البابا
 وخحن بلَ ٜظا الخخر بلى الؿلُان بايؼيض اٖخخر طلُ ٪ماقغ ٖلى بضايت خملت نليبيتٞ ،إعؾل بلى خا٦م عوصؽ ُمدخجا ٖلىّد
ٞسهو اإلال ٪قاع ٫الشامً ٞغ٢ت ٖؿ٨غيت جغا ٤ٞألامحر بلى عوما ،3و الظو ونلها فيٞ 21يٟغو
ٖضم التزامه بما اج٣ٟا ٖليه- 2
1489م (  20عبي٘ ألاوَ894٫ـ) ،و اؾخ٣بله ابً البابا بهىؾىديىؽ الشامً و ؾٟغاء صو ٫ؤوعبا .و ٖىضما صزل ألامحر ٖلى البابا
ع ٌٞؤن يىدجي ؤمامهّ ،د
و٢بل ٦خٟه ٖلى ٖاصة ألاجغاٖ ٥ىضما ُيٗاملىن ؤهضاصَم ،زم َلب مىه الؿماح له بالٗىصة بلى ؤؾغجه
في مهغ،4ل ً٨البابا ّد
جظعٕ بإهه يسصخى مً ًٚب ملى ٥و ؤمغاء ؤوعبا بن َى ؤَل ٤ؾغاخهٚ ،حر ؤهه بضال مً طلٖ ٪غى ٖليه
ّ
ّ ْل
ْل
اٖخىا ١اإلاؿيديت ليد ٤٣عٚبخهّ ،د
ٞغص ٖليه ألامحر بٗؼم و خؿم ٢اثال" :ئن ُثمل َد ٪الٗالم ٧له لً ً٨ىن ٢اصعا ٖلى ئَ ٚدىاءه لتر٥
صًىه"
ب٣ي ألامحر في الٟاجي٩ان زالر ؾىىاث ييخٓغ بجٟا٢ا بحن ملى ٥ؤوعبا لخكض الجيىف يض الؿلُان الٗشماوي ،الظو ؤوٞض
 640.000صو٧اث ؾىىيا٣ٞ ،ام البابا بهىؾىديىؽ بسجً ألامحر
مهُٟى باقا بلى عوما للخٟاوى خى ٫مهحر ألامحر ،و ٖغى
حٗهض بمى٘ ظم مً الىنى ٫بلى ألا اضخي الٗشماهيت ،و ْث
مى٘ ؤو ُمؿلم مً ُم٣ابلخهّ .د
جىٟيظا لالجٟا 7١و ّد
زم ؾمذ البابا للغؾى٫
ع
َن
الهٟذ مً ؤزيه ألا٦خر.9
الٗشماوي ُبمال٢اة ألامحر 8الظو ؤزخرٍ ًٖ قى٢ه بلى الىًَ و قٗىعٍ بالىضمَ ،البا
مً هاخيت ؤزغي اهسغٍ اإلامالي ٪في َظٍ الىاٞؿت للٟٓغ باألمحر ُبٛيت اؾخسضامه يض الٗشماهيحن بٗض الخغب التي
 100.000صو٧اث،و اإلاكاع٦ت في الخملت التي ّد
ؤ٢غَا البابا يض
اهضلٗذ بحن الُغٞحن ؾىت1445م (َ848ـ)،وٖغيىا مبلٜ
1492م (َ 897ـ) ،و زلٟه ؤل٨ؿىضع الؿاصؽٞ،11إعؾل
الٗشماهيحن،10ل ً٨ظهىصَم باءث بالٟكل.و في َظٍ ألازىاء جىفي البابا
مغة ازغي بلى عوما ُم ّد
الؿلُان عؾىله مهُٟى باقا ّد
دمال بغؾالت 12بلى البابا الجضيض.

ط٦غ الؿلُان في عؾالخه بإهه يغٚب في الخسلو مً ق٣ي٣ه،و يٗغى ٖلى البابا اإلاا،٫و ّد
يخٗهض بخد٣ي٧ ٤ل عٚباجه و
بدمايت اإلاؿيديحن في بالصٍ.و الؾخ٨ما ٫الخٟاوى،ؤعؾل البابا عثيـ الدكغيٟاث في الٟاجي٩ان بلى اؾخاهبى ،٫والظو ا٢ترح ٖلى
ُ
الؿلُان ْث
 300.000صو٧اث ِّل َن
٣اء ٢خل
 45.000صو٧اث،جض ٘ٞؾىىيا ختى مىث ألامحر ،ؤو مبلٜ
سجً ألامحر َيلت خياجه م٣ابل
ألامحر و حؿليم ظشخه.و ازخاع الؿلُان الا٢تراح ألاو.٫
1

Étienne Michel Masse, op.cit, p 393.
Halil Inalclk, op.cit,p 345.
3
Étienne Michel Masse, op.cit, p 395.
4
Ibidem, p 397.
5
A. de Lamartine, op.cit,p 132.
6
Ibidem, p132.
Arkstée ; Merkus, op.cit, p 52
2

تذكر مصادر أخرى أن ادلبلغ كان  30.000دوكات .أنظر على سبيل ادلثال.:

7

Arkstée ; Merkus, op.cit, p 52.
R.Cte de Maricourt, Le procès des Borgia :considéré au point de vue de l'histoire naturelle et sociale, Librairie
H. Oudin Editeur, Paris, 1882, p 264.
9
Halil Inalclk, op.cit,p 343.
10
Halil Inalclk, op.cit,p 348.
8

11
م،عرف بفساد أخالقو و كثرة ادلؤامرات و الدسائس اليت كان ُتػليكها
ألكسندر السادس :امسو احلقيقي ىو رودريك دي بورجا ،توىل البابوية يف ُ 1492ت
ضد خصومو .أنظرA. de Lamartine, op.cit,p 134-135. :
12
دلطالعة الرسالة كاملة-وىي مقتبسة من النص األصلي ادلوجود يف أرشيف الفاتيكان -يُتراجعA. de Lamartine, op.cit,p 135-136. :
ُت
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وٟ٢ذ في وظه َظا الاجٟا ١الخملت الٗؿ٨غيت التي ٢اصَا قاع ٫الشامً يض مل ٪هابىلي خلي ٠البابا ؤل٨ؿىضع الؿاصؽ ،و
ُ
ؤظخر َظا ألازحر ٖلى حؿليم ؤؾحرٍ بلى اإلال ٪الٟغوسخي 1الظو ٧ان يىىو اجساط ألامحر ؤصاة في ُمـسُُه إلاهاظمت الٗشماهيحن ،2و في
 1495م28 ( 3ظماصو ألاو ،)ٌ 900٫و ُ
الُغي ٤بلى هابىلي جىفي ألامحر ظم فيٞ 24يٟغو
ٖمغٍ 34ؾىت.4
ّد
بٗض الؿلُان بايؼيض ؾٟاعة بلى هابىلي لىٟل ظشمان ؤزيه ُليض ًٞفي بىعؾت .في خحن ٧ل ٠ملٞ ٪غوؿا ؤخض ألاجغا ٥مً
ؤجبإ ألامحر ليدمل ؤٚغايه الصخهيت بلى ؤؾغجه في مهغ .5وَ٨ظا اهتهذ خياة ابً الؿلُان مدمض الشاوي ٞاجذ
ال٣ؿُىُيييت٣ٞ ،ض ٧ان ضخيت جالٖب ٞغؾان عوصؽ،و ؤصاة لالخخيا ٫و اإلاُخاظغةّ ،د
زم ؤؾحرا لضي البابا في عوما ،و مً بٗضٍ
ملٞ ٪غوؿا.
زامؿا :مً ٢خل ألامير حم؟
الغؤو ألاو:٫يظَب ؤصخابه بلى ّد
ؤن البابا ؤل٨ؿىضع َى مً ؤوٖؼ بلى ؤخض عظاله بالضزى ٫بلى ُمٗؿ٨غ اإلال ٪الٟغوسخي ل٣خل
 300.000صو٧اث .لَ ً٨ظٍ ال٣هت ال
ألامحر ًٖ َغي ٤مىؽ خال٢ت مؿمىمت ،6وَظا باجٟا ١م٘ الؿلُان بايؼيض م٣ابل
ًا
ّد
ا٧ا مً ؤزلو ؤجباٖه ،وبم٣ضوع ّد
ؤو
حؿخ٣يم ،ألن ألامحر ال يم٨ىه ان ُيؿلم عؤؾه لغظل ؤظىبي ،و ٧ان مٗه في سجىه زضما ؤجغ
ؤن َىا ٥مً يىٟي َظا الخىاَا بحن البابا و الؿلُانُ ،ويهغ ٖلى ّد
مجهم ؤن ي٣ىم بهظٍ ال ُـمهمت٦ .ما ّد
ؤن اإلاؿاو ًٖ ٫ال٣خل َى
ؤل٨ؿىضع -بمٗاوهت ابىه ؾحزاع بىعظا ( - 7)Sezar Borgiaالظو ؤعاص ان ييخ٣م مً ٚغيمه اإلال ٪الٟغوسخي ،بدغماهه مً َنظجي زماع
وظىص ألامحر في خملخه الٗؿ٨غيت اإلا٣غعة يض الٗشماهيحن٣ٞ ،ام ابىه ّد
بضؽ ماصة بيًاء حكبه الؿ٨غ في َٗام ألامحر.8
ُ
ّ 9د
ّد
ؤمغ مً
الغؤو الشاوي:ججم٘ ال٨شحر مً ال٨خاباث التي جىاولذ َظا اإلاىيىٕ -ال ؾيما الٗغبيت مجها  -ؤن ٢خل ألامحر جم بخسُيِ و ٍع
الؿلُان بايؼيض الشاوي،خيض جظ٦غ بإن الؿلُان ؤعؾل ؤخض ٖبيضٍ  -و اؾمه مهُٟى  -في ػو خال ١و صزل ٖلى ظم الظو
ؾإله ًٖ نىٗخه٣ٞ،ا ٫خالٞ،١دل ٤له ُبمىؽ مؿمىمت .ولَ ً٨ظا الاؾم (مهُٟى) َى ألخض ؤقهغ الؿياؾيحن اإلاٟاويحن
في البالٍ الٗشماوي في ٖهض مدمض الشاوي و زليٟخه بايؼيض الشاويَ .10ظا بلى ظاهب اؾخدالت حؿلل َظا الغظل  -الخال١
الٗشماوي -بلى م٩ان اخخجاػ ألامحر بؿبب الخغاؾت اإلاكضصة ٖليه ،إلاا يمشله باليؿبت للبابا آهظا٣ٞ ،٥ض ّد
جدى ٫بًٟل عَييخه
بلى مغ٦ؼ ال٣ىة ألاو ٫في ؤوعبا .بالخالي جٟخ٣ض َظٍ الغوايت الخاعيسيت بلى ألاؾاهيض التي يم ً٨البىاء ٖلحها في جد٣ي ٤الىاٗ٢ت
ال ُـمشاعة .ػياصة ٖلى طلَ ٪ىا ٥مً يظ٦غ بإن شخها اؾمه مهُٟى  -خاظب ٢هغ الؿلُان بايؼيض َ -ى الظو خمل مٗه
ُ
الؿم وصزل به بيُاليا باالجٟا ١م٘ اإلال ٪قاع ٫الشامً.11

1

Étienne Michel Masse, op.cit, p 404.
Halil Inalclk, op.cit,p 344.
3
A. de Lamartine, op.cit,p 142.
4
Étienne Michel Masse, op.cit, p 407.
5
Ibidem, p 143.
2

6

Étienne Michel Masse, op.cit, p 406; Halil Inalclk, op.cit, p 344.
A. de Lamartine, op.cit, p 139.
8
R.Cte de Maricourt, op.cit, p 268-269.
أنظر على سبيل ادلثال :أبو السرور البكري الصديقي ،المنح الرحمانية في الدولة العثمانية  ،ص 14؛ رلهول ،جواهر السلوك في تواريخ الخلفاء و
7

9

الملوك ،ص .199
.34411 Antoine Varillas, Histoire de Charles VIII,Claude Barbin,sé, Paris.sde, p
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A. de Lamartine, op.cit, p 140.

10

الٗضص  : 24أ٦خىبغ– 2016

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

ؾاصؾا :مدىت ألامير حم في ال٨خاباث ألاصبُت ألاوعبُت:
جدىلذ مدىت اللجىء التي ٖاقها ألامحر الى مهضع لل٨خاباث ألاصبيت الغوماوؿيت التي اهخٗكذ في ٞترة الجهًت ألاوعبيت٣ٞ.ض
جغ ٥ألامحر ظم لضو الٗضيض مً ألاصباء في ؤوعبا نىعة الغظل الغوماوسخي البُل التي جضازلذ م٘ نىع مً الخيا ٫و
ُ
ألاؾُىعة.وماػالذ ٢هخه جـد٩ى بلى اليىم لؼواع بغط ظم (  )La tour Zizimخيض ؤ٢ام في ٞترة اللجىء بٟغوؿا،و٧اهذ له ٞيه
ّد
٢هو ٖاَٟيت ،التي يبضو ؤجها ٢هو في ؤٚلبها مؼٖىمت ،ؤو ؤجها امتزظذ ب٨شحر مً الخيا ٫الغوماوسخي٣ٞ.ض ؤل ٠ؤعهىص ٨ٞخىع
( )Arnaud Victorمجمىٖت ٢ههيت جخدضر ًٖ الخياة التي ً٢اَا ألامحر ظم في ٞغوؿا ختى ؾٟغٍ بلى عوما و وٞاجه
الٛامًت،ومٗاهاجه في اإلاىٟى و قى٢ه الى بالصٍ ،و ٢هت ٚغام وسجذ بحن ألامحر و ٞخاة مؿيديت اؾمها َيلحن ( Philipe
 )Hélèneالتي ؾاٖضجه في مداوالجه اإلاخ٨غعة للهغوب.1
ؤما ؤقهغ ال٨خاباث ألاصبيت التي حٗغيذ لـمدىت ألامحر ظمٞ ،هي ٦خاباث ألاصيب و الكاٖغ الٟغوسخي ٨ٞـخىع َيجى ( Victor
ٟٞ ،2)Hugoي عوايخه لى٦غيؿيا بىعظيا )Lucrèce Borgia( 3يظ٦غ بإن البابا ؤل٨ؿىضع ؤ٢ى٘ ألامحر ظم بكغب ُ
الؿم -الظو
صؽ له ُ
ؤخًغٍ له ؾٟحر بايؼيض ٖ -لى ؤهه جغيا ،١وؤ٦ض له ان اإلال ٪قاع ٫الشامً ٢ض ّد
الؿم ٖىض ل٣اءَما في عوما.و خيض ؤن
ْاَغة ال٣خل ُ
بالؿم ٧اهذ مىدكغة في ٞترة الجهًت ألاوعبيت٣ٞ ،ض اؾخسضم ال٩اجب ٢هت ألامحر للخٗبحر ًٖ الٟؿاص الظو
اهدكغ في ٖهض البابا ؤل٨ؿىضع الؿاصؽ٦.ما ّد
جُغ٨ٞ ١خىع َيجى بلى مإؾاة ألامحر ظم في ملخمخت الكٗغيت ؤؾُىعة ال٣غون
(.4)La Légende des siècles
زاجمت (اؾخيخاحاث):
 ؤزغث ؤػمت ألامحر ظم ٖلى ٞترة خ٨م الؿلُان بايؼيض الشاوي،بط ظٗلذ الٟخىخاث الٗشماهيت جىٟ٨ئُ ،لخد ّدل مدلها ٞترة ّد
الؿلم
ِّ
م٘ ؤوعباٞ.ىظىص ألامحر ظم عَيىت لضي ال٣ىي اإلاؿيديت،ظٗل الؿلُان يسصخى مً خملت ؤوعبيت ُيغا٣ٞها ألامحر الظو ٧ان
َن
بم٣ضوعٍ جدغي ٪الؿ٩ان في اإلاىاَ ٤التي وال ْثخه في ألاهايى.٫و ييخج ًٖ ٧ل طل ٪جىهيب ألامحر ظم ؾلُاها.
ُ
 بن اوكٛا ٫الؿلُان بايؼيض بالٟخىت التي هخجذ ًٖ ّديدؿم بالترصص و اللحن
جمغص ؤزيه وَغوبه بلى ؤوعبا،ظٗلذ مىٟ٢ه
واإلاهاصهت في اإلاٗغ٦ت اإلاظَبيت التي ٞغيها بؾماٖيل الهٟىو،عٚم جماصو َظا ألازحر في الخدغف بالضولت الٗشماهيت،و بزاعجه
ال٣ال٢ل ،و صٖم خغ٧اث الخمغص في ألاهايى.٫
 ّدبن حكاب ٪اإلاهالر ؤصي الى جدىً٢ ٫يت ألامحر ظم بلى ً٢يت صوليت ،جىاٞؿذ ٞحها ؤَغا ٝبؾالميت ومؿيديت .و٧ان واضخا
ؤن َظٍ ال٣ىو حكتر ٥في مهلخت ٦خري ،وهي جدُيم الضولت الٗشماهيت ،ؤ٦خر ٢ىة بؾالميت آهظا.٥

 1دلطالعة اجملموعة الشعرية للمؤلف .أنظر:
V.Arnaud, Le Prince Dgem,chronique dauphinoise du XVe siècle, ph.Merle,Grenoble,1860.
2
Victor Hugo, Lucrèce Borgia, 2ème édition, Eugène Renduel Libraire, sle, 1833, p 57-58.
3

لوكريسيا بورجيا :ىي ابنة غَت شرعية لرودريك بورجا  -الذي أصبح بابا روما و محل اسك الكسندر السادس -و بسبب جكاذلا و تعدد زغلاهتا السياسية

الع شاق .وىي بذلك كانف تُتقلد والدىا الذي كان غارقا يف الفساد
بالسم ،واختاذ عدد كبَت من ُت
أضحف تُتتهك بالتآمر و الفساد ،و قتل األزواج واألعداء ُت
السياسي و األخالقي .للمزيد حول ىذه القصة .يُتراجع Victor Hugo, Lucrèce Borgia. :
Victor Hugo, La Légende des Siècles, Michel Lévy Frères, Paris, sde, pp 231-249.
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ترةٟ التي ؤخاَذ بالٝٗت والٓغو٢انيل الىاٟ اؾخٗغاى ج٫ً مً زال٨ل،خل ألامحر ظم٢  مؿإلت٠مىى يلٛى ال٣ يب الظو ّد١اًٟ ؤن ُهغجر عوايت الاج٨يم،ألازحرة مً خياة ألامحر
ًان يؿعى الى الخسلو م٧ ٫األوٞ.جم بحن الؿلُان والبابا
وما هخج ٖىه مً مساَغ ّد،ه بلى ؤوعبا٣ي٣الهضإ الؿياسخي الظو ؾببه له لجىء ق
 والشاوي،يان الضولت الٗشماهيت٦ َضصث
 الظو ّد١بؿبب اإلاإػ
 و اؾخٗضاصٍ للخطخيت،٫ باإلاا٠ٛ به البابا مً قٝو ؤيًا إلاا ُٖغ،غوسخيٟ ال٪حٗغى له مً ُلضن اإلال
. في ؾبيل مهالخه١باألزال
:٘اةمت اإلاهاصع و اإلاغاح٢
: الٗغبُت-1
.1981 اجـٟ صاع الى،1 ٍ ،ي٣ بخؿان خ٤ي٣ جد، جاعٍش الضولت الٗلُت الٗثماهُت، اإلادامي٪غيض بٞ مدمض- .1
غ الخضيض للُباٖت٨ٟ صاع ال،ًضيم ومغاظٗت خؿً الؼي٣ ج، جاعٍش الضولت الٗثماهُت،٪اإلاحرالاو اؾمٗيل ؾغَى- .2
.1988 ، بحروث،واليكغ
 ماؾؿت،1  مج،يذ مدمىص ألاههاعو٣ مغاظٗت و جى،جغظمت ٖضهان مدمىص، جاعٍش الضولت الٗثماهُت،يلماػ اوػجىها- .3
.1988 ،٫ اؾخانبى،ًيهل للخمىيٞ
:ألاحىبُت-2
-A.de Lamartine, Les grands hommes de l'Orient: Mahomet,Tamerlan, le sultan Zizim
Librairie Internationale, Paris, 1865.
Antoine Varillas, Histoire de Charles VIII,Claude Barbin,sé, Paris.sde
-Arkstée;Merkus, l'Histoire de l'Ordre de S. Jean de Jerusalem, t28, Arksée et Merkus,
Amstrdam, sdé
-Artvs Thomas, L' Histoire de la décadence de l'empire grec et établissement de celui des Turcs,
t 1, Iean Berthelin, Aroven, sdé.
-BIbliothéque Nationale, Portraits Peints et Dessinés du XIIIE AU XVIIE SIÈCLE, AVRILJUIN 1907, 2ème édition, Librairie Centrale Des Beaux-Arts, Paris, 1907
-Cte de Maricourt, Le procès des Borgia :considéré au point de vue de l'histoire naturelle et
sociale, Librairie H. Oudin Editeur, Paris, 1882.
-Encyclopaedia Britannica, www.britannica.com/EBchecked/topic/42443/Pierre-d-Aubusson ,
11/08/2014.
-Étienne Michel Masse, Histoire du Pape Alexandre VI, et de César Borgia, Jules lefebvre et
compagnie, Paris,1830.
-Gábor Ágoston and Bruce Masters, Encyclopedia of the Ottoman Empire, New York 2009
-Guy Sommi Picenardi, Itinéraire d'un chevalier de Saint-Jean de Jérusalem dans l'île de
Rhodes, Desclée de Brouwer et Cie (Lille) ,1900.
-Halil Inalclk, The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire, volume 9
Bloomington, sdé.
-J. de Hammer, Histoire de l'Empire ottoman, depuis son origine jusqu'à nos jours, t3,
Bellizard-Barthes-Dufour-Lowell, Paris, sdé.
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-J.-M.Jouannin et M.Jules Van Gaver, Turquie, Firmin Didot frères, Paris, 1840
-Les Cahiers De la Commanderie, "DJEM, le sultan exilé", Etude Speciale N°7, Annee 2010
-Librairie Centrale des Beaux-Arts, Exposition de portraits peints et dessinés du XIIIe au
XVIIe siècle : avril-juin 1907, Émile Lévy, Paris, 1907.
-M.alfred de Bougy, "Un prétendant turk au xv° siècle: Le prince djem", revue
contemporaine, 2éme série, t 28, 11ème Année, Paris, 1862.
-V.Arnaud, Le Prince Dgem,chronique dauphinoise du XVe siècle, ph.Merle,Grenoble,1860.
-Victor Hugo, La Légende des Siècles, Michel Lévy Frères, Paris, sde
Victor Hugo, Lucrèce Borgia, 2ème édition, Eugène Renduel Libraire, sle, 1833.
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وا ٘٢وآٞا ١الُا٢اث اإلاخجضصة في الجؼاةغ ومؿاهمتها في جُٟٗل الخىمُت اإلاؿخضامت
أ.مهغي ٖبض اإلاال/٪حامٗت جبؿت

أ.ص قغٍُٚ ٠اٍ/حامٗت ٢اإلات

ملخو:
تهخم َظٍ الضعاؾت بخبيحن الٗال٢ت بحن مٟهىم زهب ومخجضص وَى الُا٢اث اإلاخجضصة وٖال٢تها بالخىميت اإلاؿخضامت بهٟت
ٖامت وفي الجؼاثغ بهٟت زانت ،خيض جخًمً َظٍ الضعاؾت اؾخٗغايا لبٌٗ الجىاهب اإلاخٗل٣ت بالُا٢اث اإلاخجضصة
٧اإلاٟهىم وألاهىإ والخهاثو والٗيىب التي جمحز ٧ل هىٕ مجها ،باإلياٞت ؤيًا لضعاؾت ا٢خهاصياتها،زخاما بخبيحن صوع
الُا٢اث اإلاخجضصة في زضمت الخىميت اإلاؿخضيمت بهٟت ٖامت و٦ظا صوعَا في جد٣ي٣ها في الجؼاثغ.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت:الُا٢اث اإلاخجضصة ،الجؼاثغ،الخىميت اإلاؿخضامت،البيئت،الاؾدشماع.
جمهُض
بن مهاصع الُا٢ت اإلاخجضصة هي مهاصع جس ٠ٟالًٖ ِٛلى البيئت وحٗمل ٖلى جسٟيٌ اؾتهال ٥الُا٢اث الخ٣ليضيت في
اإلاضي ال٣هحر واإلاخىؾِ٦.ما ؤن الاهخ٣ا ٫بلى الاٖخماص ٖلحها بك٩ل واؾ٘ ؾياصو بلى صيمىمت اإلاهاصع الخ٣ليضيت ،وبالخالي
بم٩اهيت الاؾخٟاصة مجها إلاضة ؤَى ٫مً جل ٪اإلاخىٗ٢ت،وَى ما ؾيؿمذ ألظيا٢ ٫اصمت جلبيت ظؼء مً اخخياظاتها باالٖخماص ٖلى
َظٍ اإلاهاصع.
٦ما ؤن جد٣ي ٤جىميت مهما ٧اهذ ؤَضاٞها يخُلب جىٞغ زضماث الُا٢ت٧،ىجها حٗخخر اإلادغ ٥ألاو ٫والضٖامت ألاؾاؾيت لخد٣ي٤
جىميت ا٢خهاصيت اظخماٖيت ،ليب٣ى الجاهب البيئي َى حجغ الؼاويت باليؿبت لٗمليت الخىميت اإلاؿخضامت،ألجها جداو ٫اإلاىاػهت ما
بحن ألاَضا ٝالا٢خهاصيت والبيئيت ،زانت وؤن ؤهماٍ الخىميت التي ٧اهذ ؾاثضة ؤصث بلى اؾخجزا٦ ٝبحر إلاهاصع الُا٢ت
الخ٣ليضيت ال ؾيما ألاخٟىعيت مجها هديجت لالٖخماص ٖلحها مً ظهت في جلبيت خىالي  % 80مً الاخخياظاث الٗاإلايت،ومً ظهت زاهيت
ؤصائَا بلى جلىيض قضيض للبيئت الظو ػاصث خضجه زال ٫الٗ٣ىص ألازحرة ،ألامغ الظو ؤصي بلى ص ١ها٢ىؽ الخُغ.
أهضا ٝالضعاؾت
تهضَ ٝظٍ الضعاؾت بلى جد٣ي ٤ما يلي:
 جىييذ اإلاٟاَيم اإلاخٗل٣ت بالُا٢اث اإلاخجضصة،و٦ظا ؤَميتها مؼاياَا وٖيىبها. جبيحن صوع وؤَميت الُا٢ت اإلاخجضصة في جد٣ي ٤الخىميت اإلاؿخضامت. مداولت مٗغٞت وبل٣اء الًىء ٖلى ما ونلذ بليه الجؼاثغ في َظا الكإن.125
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ئق٩الُت الضعاؾت
جإؾيؿا ٖلى ما ج٣ضم ،جإحي َظٍ الضعاؾت في مداولت لئلظابت ٖلى الؿاا ٫الغثيـ ألاحي:
 ٠ُ٦حؿاهم الُا٢ت اإلاخجضصة في جُٟٗل الخىمُت اإلاؿخضامت ؟ وئلى أًً ونلذ الجؼاةغ بسهىم طل ٪؟وَظا الدؿائ ٫يٟطخي بضوعٍ بلى ألاؾئلت الٟغٖيت الخاليت:
 ماطا ي٣هض بالُا٢ت اإلاخجضصة ؟ وما هي ؤهىاٖها ؟
 ما مضي ؤَميتها في جد٣ي ٤وجٟٗيل الخىميت اإلاؿخضامت ؟
 ما َى وا ٘٢اؾخٛالَ ٫ظٍ الُا٢ت في الجؼاثغ؟
مىهج وهُ٩ل الضعاؾت:
يٗخمض البدض ٖلى ألاؾلىب الىنٟي الخدلُلي،بهض ٝصعاؾت الٓاَغة الٗلميت اإلاخٗل٣ت بـ ":وا ٘٢وأٞا ١الُا٢اث اإلاخجضصة
في الجؼاةغ ومؿاهمتها في جُٟٗل الخىمُت اإلاؿخضامت،وهٓغا ألَميت الضعاؾت،ومً ؤظل ؤلاظابت ٖلى الدؿائالث
اإلاُغوخت،اعجإي الباخشان ج٣ؿيم البدض بلى زالر مداوع عثيؿت،خيض قمل اإلادىع ألاو :٫الُا٢اث اإلاخجضصة :
ٞهىمها،ؤهىاٖها ،زهاثهها وٖيىبها في خحن اؾخٗغى اإلادىع الثاوي:الُا٢اث اإلاخجضصة والخىميت اإلاؿخضيمت .بيىما ها٢ل
اإلادىع الثالث :الُا٢اث اإلاخجضصة في الجؼاثغ وصوعَا في زضمت الخىميت اإلاؿخضامت.
اإلادىع ألاو :٫الُا٢اث اإلاخجضصة :مٟهىمها ،أهىاٖها ،زهاةهها وُٖىبها
ؾيخم َىا الخٗغٖ ٝلى بٌٗ الجىاهب اإلاخٗل٣ت بالُا٢اث اإلاخجضصة مً خيض مٟهىمها ومسخل ٠ؤهىاٖه وبٌٗ ما
يخٗل ٤ب٩ل هىٕ.
 .1.1مٟهىم الُا٢ت اإلاخجضصة:
الُا٢اث اإلاخجضصة هي الُا٢اث التي هدهل ٖلحها مً زال ٫جياعاث الُا٢ت التي يخ٨غع وظىصَا في الُبيٗت ٖلى هدى
جل٣اجي وصوعو،هي بظل٨ٖ ٪ؿً الُا٢اث ٚحر اإلاخجضصة اإلاىظىصة ٚالبا في مسؼون ظامض في باًَ ألاعى.1
بخٗبحر آزغ هي ٖباعة ًٖ مهاصع َبيٗيت صاثمت ٚحر هايبت مخىٞغة في الُبيٗت بهىعة مدضوصة ؤو ٚحر مدضوصة ،بال ؤجها
مخجضصة باؾخمغاع ،واؾخٗمالها ؤو اؾخسضامها ال ييخج ؤو جلىر للبيئت ٞهي َا٢اث هٓيٟت ٞىجض مشال الُا٢ت الكمؿيت
وَا٢ت الغياح واإلااء والخغاعة الجىٞيت ال ييخج ًٖ اؾخسضامها ؤو جلىر ؤما اخترا ١ال٨خلت الخيت ٞييخج ٖىه بٌٗ الٛاػاث .بال
1
ؤجها ؤ٢ل مً جل ٪الىاججت ًٖ اخترا ١الُا٢اث ألاخٟىعيت.
بن بضايت الاَخمام بهظا الىىٕ مً مهاصع الُا٢ت يٗىص بلى بضايت الؿبٗييياث وباألؾاؽ بلى ؤػمت الُا٢ت لٗام1973
واوٗ٩اؾاتها ٖلى ا٢خهاصياث الضو ٫اإلاخ٣ضمت ،والتي وظضث ؤن الخل اإلاخاح للً٣اء ٖلى جبٗيت ا٢خهاصياتها للبتروَ ٫ى
جُىيغ مهاصع بضيلت ج٩ىن مدليت ،بال ؤن َظا الاَخمام ؾغٖان ما جالشخى بٗض اهسٟاى ؤؾٗاع البترو ٫في الؿى ١الٗاإلايت.
 -1أبو شهاب ادلكي ،الطاقات المتجددة
http :www .tkne .net /vb/t26579 .html, le 02/10/2014
- Chitour Chams Eddine, Pour Une Sstratégie Eénergétique De l’Algérie à l’horizon 2030, OPU, Algérie, 2003.
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م٘ جىامي الىعي البيئي والخإ٦ض الٗلمي مً ٖال٢ت الخٛحر اإلاىادي بدغ ١مهاصع الُا٢ت ألاخٟىعيت ،وبٗض بغوجى٧ى٦ ٫يىجى و٦ظا
الاؾخجزا ٝال٨بحر الخانل في اإلاهاصع اإلاٗخمضة باث الاَخمام بمهاصع الُا٢ت اإلاخجضصة ؤ٦ثر بلخاخا ،وبضؤث الضو ٫جىظه
ظهىص البدض الٗلمي هدى َظا اإلاجا ٫مً ؤظل وي٘ مسخل ٠ؤهىاٖها في زضمت ا٢خهاصياتها.
 .2.1أهىإ الُا٢اث اإلاخجضصة (مهاصعها) :
َىاٖ ٥ضة مهاصع للُا٢اث اإلاخجضصة مجها :الكمـ ،الغياح ،اإلااء ،الخغاعة الجىٞيت ،ال٨خلت الخيت .بال ؤجها ٧لها حٗىص في
ألانل بلى الكمـَ ،ظٍ اإلاهاصع بما ؤن جيخج َا٢ت مي٩اهي٨يت ُ٦ا٢ت الغياح وال٨خلت الخيت والخغاعة الجىٞيت ،ؤو َا٢ت
خغاعيت ٧الُا٢ت الكمؿيت وال٨خلت الخيت ،ؤو ٦هغباثيت ٧الُا٢ت الكمؿيت والخغاعة الجىٞيت،ومىه ٞةن َظٍ اإلاهاصع جيخج
َا٢ت جلبي الاخخياظاث اإلاباقغة للؿ٩ان. 2
 .1.2.1الُا٢ت الكمؿُت:
حؿخسضم الُا٢ت الكمؿيت مباقغة في الٗضيض مً الخُبي٣اث مجها:الخضٞئت،بياءة اإلاباوي،حسخحن اإلاياٍ،بهخاط البساع ،وفي
بٖظاب وضخ اإلاياٍ وجىليض ال٨هغباء خغاعيا وجخى ٘٢الجهاث الضوليت ؤهه بدلىٖ ٫ام 2025ؾى ٝحؿهم الىٓم الكمؿيت
الخغاعيت لخىليض ال٨هغباء بدىالي 130ظيجاواث.
ؤيًا حؿخسضم الُا٢ت الكمؿيت في بهخاط ال٨هغباء مباقغة ًٖ َغي ٤الخاليا الكمؿيت/الٟىجىٞلُيت.و٦ىديجت لؤلبدار
 1980بلي خىالي 15ؾيذ صوالع.٥/و.ؽ في الى٢ذ
اإلاؿخمغة اهسًٟذ ج٩لٟت بهخاط الُا٢ت مً 100ؾيذ صوالع.٥/و.ؽ في ٖام
الغاًَ .وبدؿب ما وعص بخ٣غيغٞ “Renewable 2007: Global Status Report”1ةن مٗض ٫همى الاؾدشماعاث في الخاليا الكمؿيت
 ،2006والدسخحن
جغاوح بحن %50بلي % 60ليسجل ؤٖلي مٗض ٫همى ٖلي مؿخىو جُبي٣اث الُا٢ت اإلاخجضصة زالٖ ٫ام
2
الكمسخي للمياٍ مً ،%20– 15ومشل َظٍ اإلااقغاث حٗ٨ـ الخُىع ال٨بحر في الاؾدشماعاث اإلاىظهت لُ٣إ الُا٢ت اإلاخجضصة .
َ .2.2.1ا٢ت الغٍاح
اؾخسضم ُ
الٟغؽ َا٢ت الغياح في بصاعة الُىاخحن لُدً الخبىب وضخ اإلاياٍ واهدكغث ٢ضيما في ؤوعبا لىٟـ ألاٚغاى بلي ؤن
اؾخسضمذ في بهخاط ال٨هغباء .و٢ض بل ٜبظمالي ال٣ضعاث اإلاغ٦بت مً جىعبيىاث الغياح ٖاإلايا بلي ما يؼيض ًٖ 74ؤل ٠ميجاواث في
 ،2006ويٗض َظا ماقغا بيجابيا يىاٞـ
 2000ختى
 ،32006وطل ٪بمخىؾِ ػياصة ؾىىو م٣ضاعٍ %28للٟترة مً ٖام
جهايت ٖام
زىعة الاجهاالث التي خضزذ في الٗ٣ضيً ألازحريً ،مما ؾاٖض في ز ٌٟج٩لٟت الُا٢ت اإلاىخجت مً 40ؾيذ صوالع.٥/و.ؽ ٖام
 1980بلي ؤ٢ل مً  5ؾيذ صوالع.٥/و.ؽ .ويهل ٖضص الضو ٫التي حؿخسضم َا٢ت الغياح في بهخاط الُا٢ت ال٨هغبيت بلي 45صولت،
وفي ْل اعجٟإ ؤؾٗاع البترو ٫يٗض بهخاط ال٨هغباء مً الغياح مىاٞؿا للمدُاث الخغاعيت اإلاٗخمضة ٖلي الى٢ىص ألاخٟىعي
وبسانت في الضو ٫التي ال ج٣ضم صٖما لهظا الى٢ىصَ .ظا و٢ض خضص الاجداص ألاوعبي في بؾتراجيجيخه للُا٢ت اإلاٗخمضة في ٖام

 -2مرمي بوعشَت ،دور وأهمية الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستَت ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية

وعلوم التسيَت ،جامعة منتوري ،قسنطينة.2011-2010 ،

- Renewable Energy Policy Network for the 21st Century , “Renewable 2007: Global Status Report”. Dec 2007.

 -2زلمد رأفف امساعيل رمضان ،علي مجعان الشكيل ،الطاقة المتجددة ،دار الشروق ،لبنان.1988 ،
- http://www.windpower-monthly.com/WPM:WINDICATOR:244906826, 2014
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 ،2020وَى هٟـ الهض ٝالظو خضصٍ
 2001بهخاط %12مً اخخياظاث صو ٫الاجداص بىاؾُت جىعبيىاث الغياح بدلىٖ ٫ام
. 4 2007
مجلـ الُا٢ت ألاٖلى بمهغ في ؤٞغيل
 .3.2.1الُا٢ت الخُىٍت:
٧ان جد٨م ؤلاوؿان بالىاع زُىة ٖٓيمت في جاعيش البكغيت ،زُىة م٨ىذ ؤلاوؿان مً َهي َٗامه وجضٞئت مجزلت ،ولهظٍ
ألاٚغاى اؾخسضم ؤلاوؿان وال يؼا ٫ألازكاب والؼيىث الىباجيت والؿماص الُبيعي اإلاؿخ٣ي مً ًٞالث الخيىاهاث وٚحر طل.٪
وللخهىٖ ٫لي الُا٢ت الًغوعيت لخغر التربت وه٣ل البًاج٘ اؾخسضم ؤلاوؿان الخيىاهاث ،بل واؾخسضم ال٣ىة البكغيت
طاتهاَ،ظٍ ال٣ىة يؿخمضَا ؤلاوؿان مما يدىاوله مً مىاص ٚظاثيت ،وَى ما يجٗل اإلاهاصع الخيىيت ؤو البيىلىظيت ؤَم مهضع
للُا٢ت،وخاليا حكاع ٥الُا٢ت الخيىيت بيؿبت %11مً الُا٢ت ألاوليت ،وبلي ظاهب ٞىاثضَا البيئيت ٞهي مخىاٞغة وال يسصخى
مً مدضوصيتها.1
َ .4.2.1ا٢ت خغاعة باًَ ألاعى :
جىنَ ٠ا٢ت خغاعة باًَ ألاعى بإجها ؤخض ؤَم مهاصع الُا٢ت ،ويغو الٗلماء ؤجها جٟ٨ي لخىليض ٦مياث ضخمت مً ال٨هغباء
في اإلاؿخ٣بلٞ ،مىظ آال ٝالؿىحن اؾخمض مجها ؤلاوؿان الخغاعة ،زم في بهخاط ال٨هغباء ٖلي مضاع الدؿٗحن ٖاما اإلااييت ،ويظ٦غ
 )2005ؤن َا٢ت خغاعة باًَ ألاعى حٗض مهضعا ؤؾاؾيا للُا٢ت اإلاخجضصة لىدى 58صولت مجها 39صولت
اج٨حن (صوهالض اج٨حن،
يم ً٨بمضاصَا بال٩امل بيؿبت %100مً َظٍ الُا٢ت ،وفي مهغ حؿخسضم َا٢ت خغاعة باًَ ألاعى في الاؾدكٟاء ٦ما في
خمام ٞغٖىن وٖيىن مىسخي ،في خحن حؿخسضم في بٌٗ الضو ٫ألاوعبيت ٦مهضع لخضٞئت اإلاىاػ ٫في الكخاء ال٣اعم. 2
 .5.2.1الهُضعوحين:
"وٗم يا ؤنض٢اجي ،بهجي ؤٖخ٣ض ؤن اإلااء ؾيؿخسضم ٧ى٢ىص في يىم مً ألايام ،وؤن الٗىهغيً اإلا٩ىهحن له – الهيضعوظحن
وألا٦سجحن -ؾحزوصاهىا مٗا ؤو مىٟهلحن بمٗحن ال يىًب للخغاعة والًىء ،وبكضة ال يؿخُي٘ الٟدم مجاعاتها… ؾي٩ىن
 1828بمضيىت هاهذ
اإلااء َى ٞدم اإلاؿخ٣بل"٧ ،اهذ َظٍ ٧لماث ؤو باألخغي هبىءة ظىٞ ٫حرن (٧اجب ٞغوسخي ولض فيٞ 8خرايغ ٖام
 )1905في ٦خابه "الجؼيغة الٛامًت" الظو
بٟغوؿا ،ويٗض مً ال٨خاب الغواص في مجا ٫الخيا ٫الٗلمي ،و٢ض جىفي في 24ماعؽ
.3 1874
وكغ ٖام
حٗخخر زاليا الى٢ىص ج٨ىىلىظيا واٖضة للٗمل ٦مهضع للخغاعة وال٨هغباء في اإلاباوي والؿياعاث ،لظا حٗمل قغ٧اث جهيي٘
الؿياعاث ٖلي جهيي٘ وؾاثل ه٣ل حٗمل بساليا الى٢ىص والتي جدخىو ٖلي ظهاػ ٦هغو٦يمياجي " "Electrochemicalيٟهل
الهيضعوظحن وألا٦سجحن إلهخاط ٦هغباء يم٨جها بصاعة مىجىع ٦هغبي يخىلى حؿيحر الٗغبت .بال ؤن اؾخسضام الهيضعوظحن في الى٢ذ

 -4عبد علي اخلفاف ,ثعبان كاظك خضَت ،الطاقة وتلوث البيئة ،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع ،األردن.2007 .

 -1زلمد مصطفي اخلياط " ،الطاقة البديلة  ...تحديات وآمال" ،رللة السياسة الدولية ،أفريل  ،2006العدد  - 164اجمللد .41
 -2نواف الرومي ،منظمة األوبك وأسعار النفط الخام ،الدار اجلماىَتية للنشر والتوزيع واإلعالن ،ليبيا.2000 ،

 -3عادل مدور ،المصادر الجديدة والمتجددة ،رللة أخبار النفط والصناعة ،شركة أبو ظيب للطباعة ،اإلمارات ادلتحدة ،العدد .2006 ، 430
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الغاًَ ؾى ٝياصو بلي اؾتهال٢ ٥ضع ٦بحر مً الُا٢ت الالػمت إلٖضاص بييت جدخيت " "Infrastructureحكمل بوكاء مدُاث
التزوص به وٚحرَا مً الخجهحزاث الًغوعيت لهظٍ اإلادُاث. 4
ػياصة ٖلى طل ٪يغو بٌٗ الخخراء ؤن الهيضعوظحن ؾى ٝيمشل ع٦حزة للمجخمٗاث في اإلاؿخ٣بل ليدل مدل الٛاػ الُبيعي،
والبترو ٫والٟدم وال٨هغباء،خيض يغون ؤن ا٢خهاصياث الهيضعوظحن الجضيضة – ٖلي اإلاضو البٗيض -ؾى ٝجدل مدل الى٢ىص
 2005بلى جسهيو خىالي 1.2ملياع صوالع لضٖم ؤبدار
ؤلاخٟىعو ،وَظا ما ص ٘ٞبالغثيـ ألامغي٩ي ظىعط بىف ٖام
. 12020
الهيضعوظحن في مجا ٫جهيي٘ ٖغباث حٗمل بساليا الى٢ىص بدلىٖ ٫ام
 .6.2.1الُا٢ت الىىوٍت
جؼوصالُا٢ت الىىويت صو ٫الٗالم بإ٦ثر مً %16مً الُا٢ت ال٨هغباثيت التي يدخاظهاٞ،هي جلبي ما ي٣غب مً %35مً
اخخياظاث صو ٫الاجداص ألاوعبيٟٞ،غوؿا وخضَا جدهل ٖلى %77مً َا٢تها ال٨هغباثيت مً اإلاٟاٖالث الىىويت ومشلها
ليخىاهيا،ؤما اليابان ٞخدهل ٖلي.%30وفي الى٢ذ الخالي يٗ ٠٨الٗلماء ٖلي ؤبداثهم بٛيت الخد٨م في ٖملياث الاهضماط
الىىوو ،في مداولت لهى٘ مٟاٖل اهضماجي إلهخاط ال٨هغباء ،ل٨جهم ماػالىا يىاظهىن مكا٧ل خى٦ ٫يٟيت الخد٨م في ٖمليت
الاهضماط التي ججغو في خحز مدضوص.
 .3.1مؼاًا وٖ٣باث الُا٢اث اإلاخجضصة:
جخمخ٘الُا٢اث اإلاخجضصة بمجمىٖت مً الخهاثو،وٖلى عؤؾها ؤجها َا٢اث ٚحر هايبت ،وبهما مخجضصة اإلاسؼون باؾخمغاع
٦ما ؤجها ٚحر ملىزت للبيئت ،ؤلاياٞت بلى زهاثو ؤزغي يخمخ٘ بها ٧ل هىٕ ٖلى خضي وبالغٚم مً طلٞ ٪هي ال جسلى مً الٗيىب
والى٣اثو،عبما ٧اهذ ؤخض الٗىاث ٤التي جدى ٫صون جُىيغَا .وَظا ما ؾيخم الخٗغى له ولى بايجاػ في الى٣اٍ الخاليت:
 .1.3.1مؼاًا الُا٢اث اإلاخجضصة:
َىا٥زانيخان ؤو محزجحن مكتر٦خحن بحن مسخل ٠مهاصع الُا٢اث اإلاخجضصة ٦ما ؾب ٤ط٦غٍ آهٟا وَما زانيت الخجضص
و٦ظا زانيت ٖضم جلىيض البيئت ،بال ؤهه يىظض باإلياٞت بلى طل ٪مجمىٖت مً الخهاثو واإلاىا ٘ٞمً ؤبغػَا وؤَمها ما
هىظؼٍ في آلاحي: 2
حٗخمض َظٍ ألاهٓمت ٖلى مهاصع الُا٢ت اإلادليت اإلاخىاٞغة في ؾاثغ الضو ،٫ما يًمً بالخالي ؤمً الُا٢ت.
ًا
ُ
„ مىاعص الُا٢ت مؿخضامت،ما يٗجي ؤجها لً حؿدىٟض ؤبضا ؤو جلخ ٤الًغع بالبيئت اإلادليت ؤو الىَىيت ؤو الٗاإلايت.
ّد
يىٞغ هٓام َا٢ت ؤ٦ثر مخاهت
„ هي مىاعص مىزى٢تٞ.الىٓام اإلاىػٕ لخىليض الُا٢ت مً مجمىٖت مخىىٖت مً اإلاهاصع اإلاخجضصة ِّ
وؤ٢ل ٖغيت الهُ٣إ بمضاصاث الُا٢ت م٣اعهت باألهٓمت اإلاغ٦ؼيتٞ.ةن حُٗل هٓام واخض مجها ،لً حٗيل اإلاضيىت بإ٦ملها ؤو
ًا
ؤخياها الضولت ٩٦ل خالت مً الُىاعت.
 -4زلمد مصطفي اخلياط وماجد كرم الدين زلمود" ،الطاقة المتجددة  ...الحاضر ومسارات المستقبل" ،ورشة عمل عن أنواع الطاقة ادلتجددة ،برعاية

مؤسسة ىانس زايدال األدلانية ،القاىرة ،مصر .أوت .2009

- CQ Researchers , "Alternative Fuels", CQ Séries, Vol. 15, No. 8. Fév. 2007.

 -2عبد اجلبار خلف ،االهتمام العالمي بالطاقة المتجددة ومصادرها  ،الوكالة الدولية للطاقة (ارينا).2011 ،
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جلىر الهىاء بٟٗل ُ٢اعي الى٣ل والُا٢ت ٢ض ّد
جلىر َظٍ اإلاىاعص الهىاء ؤو اليابؿت ؤو البدغ ،في خحن ؤن ّد
„ ال ّد
خى ٫الٗضيض مً
اإلاضن بلى مهضع زُغ يتهضص صخخىا.
ًا
„ هي ؤيًا ج٣ي الا٢خهاصياث مً ألاػماث التي جدضثها الخ٣لباث في ؤؾٗاع الى٢ىص الخ٣ليضيتٞ .االٖخماص ٖلى مهاصع الُا٢ت
اإلادليت اإلاخجضصة يم ً٨ؤن يدمي الا٢خهاصياث اإلادليت مً مٓاَغ الٟىضخى الا٢خهاصيت الٗاعمت التي جيكإ ًٖ ج٣لباث في
ألاؾىا ١الٗاإلايت للؿل٘ ألاؾاؾيت مهضعَا الخسميىاث.
ًا
„ الىٓام ّد
اإلاىػٕ مً ؤهٓمت جىليض الُا٢ت اإلاخجضصة يب٣ى بمإمً ًٖ ؤو هجىم ،بمٗجى ؤهه لً يك٩ل ٖلى ألاعجر ؤَضاٞا
ًا
ًا ًا
ٖؿ٨غيت .ل ً٨ختى وبن خضر طل،٪ؾخ٩ىن الىديجت يغعا بيئيا َٟيٟا .في اإلا٣ابل ،جُغح مهاو٘ الُا٢ت الىىويت والى٢ىص
ألاخٟىعو الالمغ٦ؼيت ال٨بحرة مكا٧ل َامت في ما يخٗل ٤باألمً الىَجي.
ّد
ّد
يىٞغ الخـ بال٣يمت واإلال٨يت الجماٖيت
„ جخمحز َظٍ ألاهٓمت بىظىصَا ٖلى م٣غبت مً اإلاجخمٗاث التي حؿخسضمها ،ما ِّ
اإلاكتر٦ت ويٗؼػ الخىميت اإلاؿخضامت.
ًا
ّد ًا
ّد
مؼوصا ؾغي٘ الىمى
„ جىٞغ ؤهٓمت الُا٢ت اإلاخجضصة ٞغم ٖمل ظضيضة وهٓيٟت ومخُىعة ج٨ىىلىظياٞ .الُ٣إ يك٩ل
للىْاث ٠الٗاليت الجىصة .وَى يخٟى ١مً بٗيض في َظا الؿياٖ ١لى ُ٢إ الُا٢ت الخ٣ليضيت الظو يؿخلؼم جىاٞغ عؤؾما٫
٦بحر.
٣ٖ .2.3.1باث الُا٢اث اإلاخجضصة:
جخىاٞغ بم٩اهاث واخخماالث مؿخ٣بليت لخ٨ىىلىظياث الُا٢ت اإلاخجضصة لدؿهم في الىٞاء باالخخياظاث ألاؾاؾيت للُا٢ت ،وفي
صٖم جسٟي ٠وَإة ال٣ٟغ وجد٣ي ٤الخىميت اإلاؿخضامت.و٢ض جم ابخ٩اع وجُىيغ ج٨ىىلىظياث مخٗضصة للُا٢ت اإلاخجضصة زال٫
الٗ٣ضيً اإلااييحن ،وجم ازخباع بًٗها ميضاهياً،اوجم ؤيًا جُىيغَا ٖلى مؿخىي الخُبي ،٤زانت في مجا ٫ال٣ضعاث الهٛحرة
واإلاخىؾُت في ألاما ً٦الىاثيت،خيض ؤزبدذ الُا٢ت اإلاخجضصة ٞاٖليت ا٢خهاصيت ،بيىما ماػا ٫بًٗها آلازغ في خحز البدض
والخُىيغ .وظضيغ بال٣ى ٫ؤن َظٍ الخ٨ىىلىظياث لم حؿخسضم بٗض ٖلى هُا ١واؾ٘ لخىٞحر زضماث الُا٢ت ،خيض ؤهه ماػا٫
َىاٖ ٥ضص مً ال٣يىص واإلاٗى٢اث التي جىاظه الخىؾ٘ في اؾخسضامها ،مجها اعجٟإ الخ٩لٟت .وٖلى الغٚم مً الىطج الخ٣جي الظو
ونلذ بليه قب٩اث جىليض ال٨هغباء باؾخسضام َا٢ت الغياح وهٓم الُا٢ت الكمؿيت الخغاعيت ب٣ضعاث جهل بلى بًٗت مئاث
مً اإلايجاواث ،بال ؤجها ماػالذ ٚحر ٢ابلت للمىاٞؿت ٖلى هُا ١ججاعو ،بط ؤن ا٢خهاصياتها حٗخمض بهىعة ٦بحرة ٖلى َبيٗت
اإلاى ٘٢وييبػي آلان الىٓغ بٗحن الاٖخباع بلى بغامج جُىيغ َظٍ الخ٨ىىلىظياث٦ .ما يجب ج٣ييمها بٗىايت في اإلاىا ٘٢التي جخمخ٘
بمىاعص مخاخت ٦بحرة. 1
اإلادىع الثاوي :الُا٢اث اإلاخجضصة والخىمُت اإلاؿخضًمت:
بن مؿخىي الخ٣ضم الخانل في ج٨ىىلىظياث وج٣ىياث الُا٢اث اإلاخجضصة ،يجٗلها ٢ابلت لالؾخسضام ؾىاء في الىٓم الهٛحرة
التي جامً ؤلامضاصاث اإلادليت في اإلاىاَ ٤الىاثيت ،ؤو في الىٓم اإلاغ٦ؼيت لالؾخسضام الخغاعو في الهىاٖت وٚحرَا ،باإلياٞت بلى
هٓم جىليض ال٨هغباء بال٣ضعاث ال٨بحرة التي يم ً٨ؤن جغجبِ بالكب٩اث ال٨هغباثيت اإلادليت وؤلا٢ليميت ،وٖلى طل ٪يمً٨
 -1األمك ادلتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا – إسكوا" ، -إمكانات وآفاق توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في دول

اإلسكوا ،الجزء الثاني النظم الشمسية الحرارية".2001 ،
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للُا٢اث اإلاخجضصة ؤلاؾهام بك٩ل مازغ في حٗؼيؼ بمضاصاث الُا٢ت للؿ٩ان ،جىىي٘ مهاصع الُا٢ت ،م٣اومت ال٣ٟغ وجدؿحن
هىٖيت الخياة وؤويإ اإلاغؤة،جىٞحر مهاصع الُا٢ت الالػمت لخدليت اإلاياٍ ،الخض مً الخإزحراث البيئيت لُ٣إ الُا٢ت ،وؤزحرا
اؾدشماع الخخراث الٟىيت والٗمليت اإلاخاخت.
لظا وجإؾيؿا ٖلى ما ج٣ضم ؾيخم البدض في الٗال٢ت بحن الُا٢اث اإلاخجضصة والخىميت اإلاؿخضامت بمسخل ٠ؤبٗاصَا ،بٗباعة ؤص١
َظا اإلادىع َى في الخ٣ي٣ت مداولت لئلظابت ٖلى الدؿائ ٫اإلاخٗل ٤بُبيٗت وهىٖيت الٗال٢ت بحن َظيً الٗىهغيً :الُا٢اث
اإلاخجضصة والخىميت اإلاؿخضامت.
 .1.2في اإلاجا ٫الا٢خهاصي:
 .1.1.2حٗؼٍؼ
جلٗب الُا٢اث اإلاخجضصة صوعا مهما وخيىيا في اإلاجا ٫الا٢خهاصوٞ،هي بال ق ٪حؿاَم وبك٩ل ٦بحر في:2
ئمضاصاث الُا٢ت للؿ٩ان:
يٗاوي خىالي زلض ؾ٩ان الٗالم مً ٖضم جىٞغ ؤلامضاصاث والخضماث ألاؾاؾيت للُا٢ت،مما يؿاَم في جضَىع ألاويإ
الا٢خهاصيت والاظخماٖيت ،واهسٟاى مؿخىي الخٗليم والغٖايت الصخيت بها ويدض مً ٞغم الخىميت وجدؿحن هىٖيت الخياة،
وٖلى ألازو باليؿبت لليؿاء وألاَٟا ٫بالىٓغ بلى ٧ىن اإلاهاصع اإلاخجضصة مهاصع مدليت جخىٞغ بهظٍ اإلاىاَ ٤البٗيضة
والىاثيت ،ويم ً٨جىٟيظ الٗضيض مً هٓمها بال٣ضعاث اإلاالثمت الخخياظاث الؿ٩ان باإلاىاَ ٤الغيٟيت وب٩لٟت مىاؾبت ،ألامغ الظو
يجٗلها ٢اصعة ٖلى حٗؼيؼ بمضاصاث الُا٢ت وخٟؼ الخىميت بهظٍ اإلاىاَ.٤
 .2.1.2جىىَ٘ مهاصع الُا٢ت:
يخىٞغ الٗالم ٖلى مهاصع َاثلت مً الُا٢اث اإلاخجضصة ،يم ً٨مً زال ٫جُىيغ اؾخسضاماتها اإلاؿاَمت الخضعيجيت بيؿب
متزايضة في جىٞحر اخخياظاث الُا٢ت للُ٣اٖاث اإلاسخلٟت ،جىىي٘ مهاصعَا ،مما ياصو بلى جد٣ي ٤وٞغ في اؾتهال ٥الُا٢اث
الخ٣ليضيت .ويم ً٨ؤن جىٞغ ٞاثًا للخهضيغ ،ما حؿاَم في بَالت ٖمغ مسؼون اإلاهاصع الخ٣ليضيت في الضو ٫اإلاىخجت لهظٍ
اإلاهاصع٦ .ما يم ً٨الىٞغ اإلاد ٤٣مً الاؾتهال ٥زًٟا في ج٩الي ٠الاؾخحراص باليؿبت للضوٚ ٫حر اإلاىخجت ،بياٞت بلى طل٪
جمشل ؤلام٩اهاث اإلاخاخت خاليا للىٓم اإلاغ٦ؼيت ال٨بحرة لخىليض ال٨هغباء ٞغنت للخىظه هدى جهضيغ الُا٢ت ال٨هغباثيت اإلاىخجت
مً مهاصع الُا٢ت اإلاخجضصة.
 .2.2في اإلاجا ٫الاحخماعي والبُئي:
٦ما َى الكإن في اإلاجا ٫الا٢خهاصوٞ ،ةهه ويمً َظا اإلاجا( ٫الاظخماعي والبيئي) حؿاَم الُا٢اث اإلاخجضصة في:
 .1.2.2م٣اومت ال٣ٟغ وجدؿين هىُٖت الخُاة:
جد٣ي ٤بؾهام مازغ إلاهاصع الُا٢اث اإلاخجضصة في جىٞحر بمضاصاث الُا٢ت الالػمت لخىميت اإلاىاَ ٤الغيٟيت وب٩لٟت ا٢خهاصيت
م٣اعهت ببضيل بمضاصاث الكب٩اث الخ٣ليضيت ،يم ً٨ؤن ياصو طل ٪بلى جدؿحن هىٖيت الخياة إلاا يىٞغٍ مً زضماث حٗليميت
وصخيت ؤًٞل لؿ٩ان اإلاىاَ ٤الغيٟيت ،بياٞت بلى ؤهه ياصو بلى الً٣اء ٖلى ال٣ٟغ مً زال ٫بيجاص ٞغم للٗمالت اإلادليت في

 -2مرمي بوعشَت ،دور وأهمية الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة ،مرجع سبق ذكره.
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مجاالث جهيي٘ وجغ٦يب ونياهت مٗضاث بهخاط الُا٢اث اإلاخجضصة ،خيض ؤن الٗضيض مً َظٍ اإلاٗضاث يم ً٨جهييٗها
بةم٩اهاث مدضوصة ويم ً٨جىٞغَا مدليا.
 .1.2.2الخض مً الخأزيراث البُئُت لُ٣إ الُا٢ت:
بن الاٖخماص ٖلى الُا٢اث اإلاخجضصة في جلبيت الاخخياظاث ياصو بلى الخض مً الخلىر الىاظم ًٖ اؾخسضام الُا٢اث الخ٣ليضيت
وزانت ٚاػاث الضٞيئت ،وطل ٪ل٩ىن اإلاهاصع اإلاخجضصة مهاصع هٓيٟت ال حؿبب ؤو جلىر يظ٦غ للبيئت ،بياٞت بلى جدؿحن
الٓغو ٝاإلاٗيكيت باإلاىاَ ٤الغيٟيت ييخج ٖىه الخ٣ليل مً ؤهماٍ اؾتهال ٥الُا٢ت في الخىميت اإلاؿخضامت في َظٍ اإلاىاَ.٤
 .2.2.2اؾدثماع الخبراث الٟىُت والٗملُت اإلاخاخت :
ل٣ض جم زال ٫الٗ٣ضيً اإلااييحن بظ ٫ظهىص ٦بحرة لخُىيغ وجىميت اؾخسضام ج٣ىياث وهٓم الُا٢ت اإلاخجضصة ،مما ؤصي بلى
جغا٦م زخراث مدليت وب٢ليميت في مجاالث مخٗضصة ،وبضعظاث مخٟاوجت حٗضث في ٦شحر مً بٌٗ الضو ٫مغخلت البدض
والخجغيب اإلايضاوي بلى خحز الخخرة الٗمليت في جهميم وجىٟيظ وحكٛيل اإلاكغوٖاث الخُبي٣يتًٞ ،ال ًٖ الخهيي٘ اإلادلي
إلا٩ىهاث الىٓم.
 .3.2الٗال٢ت بين الخىمُت اإلاؿخضامت والُا٢اث البضًلت اإلاؿخضامت:
بن ٖال٢ت الُا٢ت بٗمليت الخىميت ٖال٢ت وَيضة هٓغا ل٩ىجها ع٦حزة ؤؾاؾيت مً ع٧اثؼ الخىميت ٞال يم ً٨جد٣ي ٤ؤو ظاهب مً
ظىاهب الخىميت بضون جىٞغ زضماث الُا٢ت بال٣ضع ال٩افي وألاؾٗاع اإلاىاؾبتٟٞ ،ي ْل اإلاُٗياث الجضيضة التي يٗغٞها الٗالم
اليىم ٢غب هٟاط مسؼون الُا٢اث ألاخٟىعيت والخٛحراث اإلاىازيت )ؤنبذ جد٣ي ٤اؾخضامت ُ٢إ الُا٢ت ؤولىيت ؤؾاؾيت
باليؿبت لٗمليت الخىميت اإلاؿخضيمت ،وَى ما ؤ٢غجه اللجىت الٗاإلايت للبيئت والخىميت ،خيض جم ؤلاظمإ ٖلى ؤهه مً ؤظل جد٣ي٤
زٖ ٌٟضص ال٣ٟغاء الظيً يٗيكىن بإ٢ل مً صوالع يىميا بلى الىه ٠بدلىٖ ٫ام  2015يجب جىٞحر زضماث الُا٢ت ٦كغٍ
ؤولي وؤؾاسخي ،وصاثما في هٟـ ؤلاَاع جم مً زال ٫ج٣غيغ" الُا٢ت ما بٗض عيى "الخإ٦يض ٖلى وظىص ٖال٢ت وَيضة بحن ال٣ٟغ
وجىٞغ زضماث الُا٢ت ،بخٗبحر آزغ ٞةن جىٞغ زضماث الُا٢ت قغٍ ؤولي وؤؾاسخي لخد٣ي ٤الٗضالت في جىػي٘ الخاظاث
ألاؾاؾيت الٛظاثيت والصخيت٦ ،ما ؤن ُ٢إ الُا٢ت يؿخدىط ٖلى الجؼء ألا٦خر مً ه٣ٟاث ُ٢إ الٗاثالث في الضو ٫الىاميت
واإلاخ٣ضمت ،ومً زم ٞةن جمىيل الٗاثالث ال٣ٟحرة بالُا٢ت اإلاؿخضيمت ياصو بهٟت ؤؾاؾيت بلى الً٣اء ٖلى ال٣ٟغ زانت بطا
ما جم طل ٪في بَاع ؾياؾت ٧ليت َاصٞت بلى طل. 1٪
لظا وهٓغا للترابِ ال٨بحر بحن ٖمليت الخىميت وجىٞغ زضماث الُا٢ت حؿعى الضو ٫ظاَضة بلى جُىيغ اؾخٛال ٫اإلاهاصع
اإلاخجضصة مً ؤظل جد٣ي ٤ؤمً الُا٢ت مً ظهت وخمايت اإلاىار مً ظهت زاهيت ،وفي بَاع طل ٪جداو ٫الضو ٫بيجاص َغ١
وؤؾاليب حؿمذ بدصجي٘ اؾخٗما ٫الُا٢اث اإلاخجضصة زانت في ْل بم٩اهيت مؿاَمتها مؿاَمت ٗٞالت بلى ظاهب ٟ٦اءة
اؾخسضام الُا٢ت في جد٣ي ٤ألاَضا ٝؤلاهماثيت لؤللٟيت الجضيضة وطلَ ًٖ ٪غي ٤الخىؾ٘ في جىٞحر زضماث الُا٢ت وزٌٟ
ج٩لٟتها ،و٦ظا الخ٣ليل مً اإلاساو ٝاإلاخٗل٣ت بإمً الُا٢ت ،ألامغ الظو مً قإهه ؤن يؿاَم في جدؿحن هىٖيت الخياة ألٖضاص
٦بحرة مً ال٣ٟغاء ،و٦ظا جدؿحن البيئت ٖلى الهٗيضيً اإلادلي والٗالمي .ومً بحن ألاؾاليب اإلاخبٗت لدصجي٘ اؾخٗما٫

- WWF. Greenpeage, De l’Energie Propre Pour Un Développement Durable –Choisissez l’Energie Positive‐, 2002
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الُا٢اث اإلاخجضصة هظ٦غ :يغاثب الخٛحر اإلاىادي ،يغاثب ال٨غبىن ،حصجي٘ الاؾدشماع و٦ظا اٖخماص بٌٗ ألاؾاليب ألازغي
٦ىٓام ال٩ىجا والضٖم.2
اإلادىع الثالث :الُا٢اث اإلاخجضصة في الجؼاةغ وصوعها في زضمت الخىمُت اإلاؿخضامت:
جخمحز الجؼاثغ بىظىص اخخياَي َاثل للُا٢ت ،وٖلي وظه الخهىم الٛاػ الُبيعي ،باإلياٞت بلي وظىص ٢ضعاث َاثلت
لالؾخٟاصة مً الُا٢ت اإلاخجضصة وبسانت الكمـ والغياح ،ويٗض وي٘ الُا٢ت في الجؼاثغ مخ٣ضماٞ ،مهاصع الُا٢ت
 ،%94.5زم الُا٢ت اإلااثيت بىدى،%5
ال٨هغباثيت يخم جىٞحرَا مً زالر مهاصع عثيؿيت يإحي في م٣ضمتها الٛاػ الُبيعي بيؿبت
لخإحي بٗضَا الُا٢ت الكمؿيت والتي جمشل.% 0.5
ٖلما وؤهه في َظا الكإن جم بوكاء َيئت الُا٢ت الجضيضة الجؼاثغيت ،والتي جخىلي وكغ وجغويج اؾخسضاماث الُا٢ت اإلاخجضصة
بالجؼاثغ ،واإلاؿئىلت ًٖ مخابٗت جىٟيظ مكغوٕ اإلادُت الكمؿيت الخغاعيت بالخ٩امل م٘ الضوعة اإلاغ٦بت بىٓام " "BOOTوالظو
ي٣ىم بدىٟيظٍ بجداص قغ٧اث ؤؾباوي باؾخسضام ج٣ىيت اإلاغ٦ؼاث الكمؿيت طاث ال ُ٘٣اإلا٩افئ ب٣ضعة بظماليت 100م.و.
 .1.3وا ٘٢الُا٢اث اإلاخجضصة في الجؼاةغ:
للخضيض ًٖ وا ٘٢الُا٢اث اإلاخجضصة في الجؼاثغ،هغي مً الًغوعة بم٩ان الخُغ ١لها ٖلى الىدى الخالي:
 .1.1.3وا ٘٢الُا٢ت الكمؿُت في الجؼاةغ:
 3000ؾاٖت
٦ 2381745يلىمتر مغب٘ وؤػيض مً
جؼزغ الجؼاثغ بد٣ل قمسخي ()Gisement solaireاؾخصىاجي،خيض يُٛي مؿاخت
 169440جيتراواٍ/ؾاٖت ؾىىيا .ويهل اإلاٗض ٫الؿىىو
قمؿيت ؾىىيا.وَى ألاَم في خىى البدغ اإلاخىؾِ ٧له بذجم
٦ 1700يلى واٍ/ؽ للمتر اإلاغب٘ الىاخض ؾىىيا باإلاىاَ ٤الؿاخليت وفي مىاَ ٤الهًاب الٗليا،
للُا٢ت الكمؿيت اإلاؿخ٣بلت بلى
 2650في الصخغاء .1
بيىما
ل٣ض بضؤث الجهىص ألاولى الؾخٛال ٫الُا٢ت الكمؿيت في الجؼاثغ م٘ بوكاء ؤو ٫مدآٞت الُا٢اث الجضيضة في الشماهييياث و
 1988م٘ ججهحز اإلاضن ال٨خري بخجهحزاث لخُىيغ الُا٢ت الكمؿيت وعٚم الترؾاهت ال٣اهىهيت
اٖخماص مسُِ الجىىب ؾىت
ٞ 2001ال يؼا ٫ههيب الُا٢ت الكمؿيت مدضوصا بالجؼاثغ وٚحر مؿخسضمت بالك٩ل اإلاُلىب.
 1999و
اإلاٗخمضة ما بحن
 2011اإلادُت ألاولى مً هىٖها للُا٢ت الهجيىت للُا٢ت الكمؿيت والٛاػ .وجبل ٜالُا٢ت
َظا و٢ض صقيذ الجؼاثغ في 14ظىيليت
ؤلاهخاظيت إلادُت "خاسخي الغمل" للُا٢ت ال٨هغباثيت بمىُ٣ت "جيٛلمذ"  150ميٛاواث مجها  30ميٛاواث مً الُا٢ت الكمؿيت.
وزال ٫خٟل جضقحن اإلادُت الظو ؤقغٖ ٝليه وػيغ الُا٢ت واإلاىاظم يىؾ ٠يىؾٟي وهٓحرٍ ؤلاؾباوي ميٛا ٫ؾيباؾديان،
٢ا ٫اإلاؿاو ٫ؤلاؾباوي بن بجهاء اإلاكغوٕ الظو جبل٧ ٜلٟخه  350مليىن ؤوعو ُيٗض "مشاال بليٛا للخٗاون وججغبت عاثضة للمىُ٣ت
اإلاخىؾُيت ٩٦ل ".

 -2ىشام اخلطيب ،مصادر الطاقة المتجددة والتطورات التقنية واالقتصادية عربيا وعالميا.
http://www.enginefactory.com.eg/flach/power.doc. le 15/12/2010

 -1رللة نور " ،"NOORالعددين  9و ،10الصادرة عن رلموعة سونلغاز ،مارس .2010
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وؤيا ٝؤن اإلادُت التي قيضتها الكغ٦ت الجؼاثغيت للُا٢ت الجضيضة ) (NEALوقغ٦ت ؤبيىحر ؤلاؾباهيت هي "همىطط حي لخىليض
الُا٢ت في اإلاىاَ ٤ال٣غويت والجبليت بٗيضا ًٖ الكب٩اث ال٨هغباثيت الخ٣ليضيت ".
وؤ٦ض الىػيغ ؤلاؾباوي عٚبت بالصٍ في ؤن جهبذ "قغي٩ا اؾتراجيجيا للجؼاثغ" في مجا ٫الُا٢ت اإلاخجضصة ،وازخحر مى ٘٢اإلادُت
ٖلى بٗض ٧ 25لم قما ٫خاسخي الغمل بًٟل ٢غب اإلاى ٘٢مً اإلاغا ٤ٞالٛاػيت وحجم ؤقٗت الكمـ التي جخمخ٘ بها اإلاىُ٣ت والتي
ج٣ضع بـ  3000ؾاٖت في الؿىت.
وظضيغ بالظ٦غ ؤن مجمىٖت مً البىى ٥الخ٩ىميت الجؼاثغيت ٢ض ؾاَمذ بـ  %80مً جمىيل اإلاكغوٕ ،وؾيكغٖ ٝلى حكٛيل
مدُت الُا٢ت ٞغي ٤يًم  70شخو مً بيجهم  65ظؼاثغيا وزمؿت بؾباهيحن.
بلى ظاهب بهخاط الُا٢ت ،ؾيؿاَم اإلاكغوٕ في الخٟاّ ٖلى البيئت ،خيض ؾيس ٌٟبك٩ل ٦بحر اهبٗازاث زاوي ؤو٦ؿيض
ال٨غبىن ويىٞغ ؤػيض مً  7مليىن متر مٗ٨ب مً الٛاػ ؾىىيا.1
وفي َظا الؿيا ،١ييبػي ؤلاقاعة بلى ؤضخم مكغوٕ للُا٢ت الكمؿيت اإلاخجضصة؛ ؤال وَى مكغوٕ "صيؼاعجي ،Dezertec "٪وَى
مكغوٕ ضخم حهض ٝبلى عبِ الٗضيض مً مغا٦ؼ الُا٢ت الكمؿيت الخغاعيت ال٨بحرة  ،centrales solaires thermiqueومً
اإلام ً٨ؤيًا ؤن يًم جشبيخا للُا٢اث اإلاخجضصة ٦مؼعٖت الغياح٦ ،ما ؤن قب٨ت جىػي٘ ال٨هغباء التي حٛظو بٞغي٣يا ،ؤوعوبا
الكغ٢يت و٦ظل ٪الكغ ١ألاوؾِ.
بن مكغوٕ  Dezertecليـ مدهىعا في بهخاط الُا٢ت ،بل يؿاَم ؤيًا في جىٞحر مىانب الكٛل ،بلى ظاهب مؿاَمخه في
ج٩ىيً وظم٘ الخخراث والٟ٨اءاث وجضعيب اليض الٗاملت اإلادليت التي ج٣بل بالٗمل في الكغوٍ الصخغاويت الهٗبت.
ول٣ض بضؤث ألاقٛا ٫ال٨خري ٗٞال ،عٚم الخدضياث ال٨خري؛ بط جدىاٞـ ؤ٦ثر مً 12صولت ،زانت ؤإلااهياٖ ،لى وي٘ ٖلمها
وبؿغٖت في بهخاط الخياع ال٨هغوقمسخي ألاو ٫في بٞغي٣يا الكماليت الظو يدىو الجؼاثغ ،وطل ٪لتزويض ؤوعوبا بـ %15مً
اخخياظاتها الُا٢ىيت ،ويغج٣ب زال ٫طل ٪بوكاء ؤ٦ثر مً 12مغ٦ؼا قمؿيا بذجم بهخاط ي٣ضع بـ 5ميٛاواٍ ل٩ل مغ٦ؼ في
بٞغي٣يا الكماليت والكغ ١ألاوؾِ.2
م٘ اإلاالخٓت وؤن الجؼاثغ جىلي اَخماما ؤيًا بالُا٢ت الكمؿيت الًىثيت؛ بط يٗض مكغوٕ "اإلادُت الًىثيت
اإلاىنىلت بالكب٨ت التي جم جىهيب مىلضَا ٞى ١ؾُذ اإلابجى ؤلاصاعو إلاغ٦ؼ  CDERمكغوٖا همىطظيا لالؾخٗغاى
الخ٨ىىلىجي ،ولضعاؾت مضي ٢ابليت الخُبي ٤الخجهحزاث وازخباعَا .وَى ألاو ٫مً هىٖه وَىيا ،ؤو ؤو ٫مدُت يىثيت جديذ
ضخ ظؼء مً الُا٢ت التي جيخجها في قب٨ت جىػي٘ ال٨هغباء طاث الً ِٛاإلاىس.ٌٟ
 .2.1.3واَ ٘٢ا٢ت الغٍاح في الجؼاةغ:
يخٛحر اإلاىعص الغيخي في الجؼاثغ مً م٩ان آلزغ هديجت الُبىٚغاٞيت وجىىٕ اإلاىار ،خيض جى٣ؿم الجؼاثغ بلى مىُ٣خحن
ظٛغاٞيخحن:

1

-http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2011/07/24/feature01, 01/07/2011.
2
- International L’Actuel, Le Magazine De l’Economie Et Du Partenariat International ; N°124, février 2011.

134

الٗضص  : 24أ٦خىبغ– 2016

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

٧ 1200لم وبخًاعيـ ظبليت جمشلها ؾلؿلتي ألاَلـ الخلي
الكما ٫الظو يدضٍ البدغ اإلاخىؾِ و يخمحز بؿاخل يمخض ٖلى
والصخغاوو .وبحن َاجحن الؿلؿلخحن جىظض الهًاب الٗليا والؿهى ٫طاث اإلاىار ال٣اعو ومٗخض ٫الؿغٖت في الكماٚ ٫حر
مغج ٟ٘ظضا.
ومىُ٣ت الجىىب التي جخمحز بؿغٖت عياح ؤ٦خر مجها في الكما ٫زانت في الجىىب الٛغبي بؿغٖت 4م/زا وجخجاوػ 6م/زا في
مىُ٣ت "اصعاع" وٖليه يم ً٨ال٣ى ٫ؤن ؾغٖت الغياح في الجؼاثغ جتراوح ما بحن  2بلى  3م/زا وهي َا٢ت مالثمت لطخ اإلاياٍ
زهىنا في الؿهى ٫اإلاغجٟٗت. 1
ل٣ض ؤجاح وي٘ زاعَت لؿغٖت الغياح وال٣ضعاث مً الُا٢ت اإلاىلضة مً الغياح اإلاخىٞغة في الجؼاثغ جدضيض زماوي مىاَ ٤قضيضة
الغياح٢ ،ابلت الخخًان ججهحزاث جىليض الُا٢ت مً الغياح ،وهي :مىُ٣خان ٖلى الكغيِ الؿاخلي ،زالر مىاَ ٤في الهًاب
الٗليا وزالر مىا ٘٢ؤزغي في الصخغاء .و٢ض ٢ضعث ال٣ضعة الخ٣ىيت للُا٢ت اإلاىلضة مً الغياح لهظٍ اإلاىاَ ٤بدىالي172
جيتراواٍ/ؾاٖت ؾىىيا ،مجها  37جيتراواٍ/ؾاٖت ؾىىيا ٢ابلت لالؾخٛال ٫مً الؼاويت الا٢خهاصيت؛ وَى ما يٗاص %75٫مً
.2007
الاخخياظاث الىَىيت لؿىت
ومً زال ٫اإلاؿخجضاث٣ٞ ،ض ج٣غع حكييض ؤو ٫مؼعٖت عياح بالجؼاثغ ،بُا٢ت ج٣ضع بـ 10ميٛاواٍ بإصعاع؛ ول٣ض ؤو٧لذ ما٢خا
للمجم٘  CEGELECاإلاكتر ٥بحن ٞغوؿا والجؼاثغ ،باٖخباعٍ ؤًٞل ٖغى في اإلاىا٢هت اإلاٟخىخت بسهىم اإلاكغوٕ.2
 .3.1.3وا ٘٢الُا٢اث اإلاخجضصة ألازغي في الجؼاةغ:
َىاَ ٥ا٢اث مخجضصة ؤزغي في َىع الاؾخٛال ٫في الجؼاثغ ،ول٨جها ال جيخج بالٟٗاليت التي جيخج بها الُا٢ت الكمؿيت وَا٢ت
الغياح؛ وفي َظا اإلاجا ٫ؾيخدضر ًٖ :الُا٢ت اإلااثيتَ ،ا٢ت الخغاعة الجىٞيت وَا٢ت ال٨خلت الجىٞيت.
ٞباليؿبت للُا٢ت اإلااثيت ،جدؿاٖ ِ٢لى التراب الىَجي ٦مياث ٦بحرة مً ألامُاع ؾىىيا ٢ضع بدىالي 65ملياع م ، 3بال ؤهه ال يخم
اؾخٛال ٫بال ظؼء ٢ليل مجها هديجت جمغ٦ؼَا بمىاَ ٤مدضصة وجبسغ ظؼء مجها ؤو جض٣ٞها بؿغٖت هدى البدغ ؤو هدى خ٣ى٫
اإلاياٍ الجىٞيت ،وج٣ضع خاليا ٦ميت ألامُاع اإلاؿخٛلت 25ملياع م ،3خيض زلشا َظٍ ال٨ميت مياٍ ؾُديت والباقي ظىٞيت.1
٦ما بلٛذ ٢ضعاث خٓاثغ الغو لئلهخاط ال٨هغباجي %5ؤو خىالي 286ظيٛاواٍ ،وجغظ٘ َظٍ الاؾخُاٖت للٗضص ٚحر ال٩افي إلاىا٘٢
الغو والى ٖضم اؾخٛال ٫مىا ٘٢الغو اإلاىظىصة .وفي َظا ؤلاَاع ٣ٞض جم جإَيل اإلادُت ال٨هغوماثيت بؼيامت (واليت ظيجل) ب٣ضعة
 100ميٛاواٍ.
ؤما ٞيما يسو َا٢ت الخغاعة الجىٞيتٟٞ ،ي الجؼاثغ يمشل ال٩لـ الجىعاسخي في الكما ٫الجؼاثغو اخخياَيا َاما لخغاعة
ألاعى الجىٞيت ،وياصو بلى وظىص ؤ٦ثر مً 200مىب٘ مياٍ مٗضهيت خاعة واٗ٢ت ؤؾاؾا في مىاَ ٤قما ٫قغ ١وقماٚ ٫غب
البالص ،وجىظض َظٍ اليىابي٘ في صعظت خغاعة ٚالبا ما جؼيض ًٖ°40مئىيت ،واإلاىب٘ الخاع وألا٦ثر خغاعة َى مىب٘ اإلاسخىَحن°96
 -1علقمة مليكة،كتاف شافية ،اإلستراتيجية البديلة الستغالل الثروة البترولية في إطار قواعد التنمية المستدامة  ،ورقة ْتثية مقدمة إىل ادللتقى الدويل
حول التنمية ادلستدامة و الكفاءة االستخدامية للموارد ادلتاحة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم
. 2008

التسيَت ّتامعة فرحات عباس ،سطيف 08/07 ،أفريل

- International L’Actuel, Le Magazine de l’Economie Et Du Partenariat International ; N°124, février 2011.

2

- Amaidjia Adnani Hania , Eergie Solaire Et Hydrogène , Développement Durable, OPU, Algèrie, 2007.
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3

مئىيت؛ وَظٍ اليىابي٘ الُبيٗيت التي هي ٖلى الٗمىم حؿغباث لخؼاهاث مىظىصة في باًَ ألاعى جض ٤ٞلىخضَا ؤ٦ثر مً2م
مً اإلااء الخاع ،وهي ظؼء نٛحر  ِ٣ٞمما جدىيه الخؼاهاث.

٦ما يك٩ل الخ٩ىن ال٣اعو ال٨بيـ زؼاها ٦بحرا مً خغاعة ألاعى الجىٞيت ،ويمخض ٖلى آال ٝال٨يلىمتراث اإلاغبٗت ،ويؿمى َظا
الخؼان "َب٣ت ؤلبيت" ،خيض جهل خغاعة مياٍ َظٍ الُب٣ت بلى°57مئىيت ،ولى جم ظم٘ الخض ٤ٞالىاجج مً اؾخٛال ٫الُب٣ت
الالبيت والخض ٤ٞال٨لي ليىابي٘ اإلاياٍ اإلاٗضهيت الخاعة ٞهظا يمشل ٖلى مؿخىي الاؾخُاٖت ؤ٦ثر مً 700ميٛاواٍ.
ؤما ٞيما يخٗل ٤بُا٢ت ال٨خلت الخيىيتٞ ،الجؼاثغ في َظا اإلاجا ٫جى٣ؿم بلى مىُ٣خحن:
 اإلاىُ٣ت الصخغاويت الجغصاء والتي حُٛي % 90مً اإلاؿاخت ؤلاظماليت للبالص. مىُ٣ت الٛاباث الاؾخىاثيت التي حُٛي مؿاخت ٢ضعَا 2,5مليىن َ٨خاع ،ؤو خىالي %10مً مؿاخت البالص؛ وحُٛي الٛاباثٞحها خىالي 1,8مليىن َ٨خاع ،في خحن جمشل الدك٨يالث الٛابيت اإلاخضعظت في الجبا 1,9٫مليىن َ٨خاع.
ويٗخخر ٧ل مً الهىىبغ البدغو وال٩اليخىؽ هباجحن مهمحن في الاؾخٗما ٫الُا٢ىو ،ل٨جهما ال يمشالن بال  %5مً الٛاباث
الجؼاثغيت.
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اؾخٛال ٫الىٟاياث واإلاسلٟاث الًٗىيت زانت الًٟالث الخيىاهيت مً ؤظل بهخاط الٛاػ الُبيعي يمً٨
ؤن حٗخخر ٦دل ا٢خهاصو مً قإهه ؤن ياصو بلى جىميت مؿخضامت زهىنا في اإلاىاَ ٤الغيٟيت ،وجخمشل َظٍ اإلاسلٟاث في:
الىٟاياث اإلاجزليت.
ؤوخا ٫مدُاث جُهحر اإلاياٍ ال٣ظعة الخًغيت ؤو الهىاٖيت.
الىٟاياث الًٗىيت الهىاٖيت.
هٟاياث الٟالخت وجغبيت اإلاىاشخي ( الجلىصًٞ ،الث الخيىاهاث...الخ ).
 .2.3اؾخٛال ٫الُا٢اث اإلاخجضصة في زضمت الخىمُت اإلاؿخضًمت في الجؼاةغ:
في بَاع الجهىص اإلابظولت مً َغ ٝالضولت الجؼاثغيت لغ ٘ٞمؿخىي اؾخٛاللها للُا٢اث اإلاخجضصة بها ٢امذ بةوكاء ٖضة َيا٧ل
وٖلى عؤؾها اإلادآٞت الؿاميت للُا٢اث اإلاخجضصة.
،1982خيض ٢امذ بةٖضاص الىؾاثل ألاؾاؾيت الالػمت الهُال ١وكاَها م٘ وي٘ الهيا٧ل ألاؾاؾيت،
٣ٞض جم بوكاءَا ٖام
اهُل٣ذ بسمـ مغا٦ؼ جىميت ومدُت ججغيبيت للىؾاثل التي جىٞغ الضٖامت الٗلميت والخ٨ىىلىظيت والهىاٖيت لخرهامجها
الخىمىو اإلا٩لٟت به في مجا ٫الُا٢اث.
مً اإلاهام ألاؾاؾيت لها ال٣يام بجمي٘ ألاٖما ٫اإلاخٗل٣ت باإلاؿاَماث في مجا ٫البدض والخ٩ىيً وؤلاٖالم والخجهحز بلى ظاهب
اإلاهمت الغثيؿيت جُىيغ وجىميت الُا٢اث اإلاخجضصة وزانت مجها الُا٢ت الكمؿيت والخغاعيت الجىٞيت وَا٢ت الغياح.1
و٢ض جم٨ىذ زال ٫زالر ؾىىاث مً الاهُال ١مً وي٘ بغهامج زام بخُىيغ ج٣ىياث اؾخٛال ٫اإلاهاصع اإلاخجضصة زانت
الكمؿيت،ألامغ الظو ؤَلها إلاىاٞؿت الضو ٫اإلاخ٣ضمت في نىاٖت ج٨ىىلىظياث الىؾاثل الكمؿيت .في ٖام  1985جم٨ىذ
 -1عمر شريف ،استخدام الطاقات المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة دراسة حالة الطاقة الشمسية في الجزائر ،رسالة دكتوراه،
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت جامعة باتنة.2007 .
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اإلادآٞت مً بهخاط ؤو ٫لىخت ٞخىٞىلُيت باإلاغ٦ب ؤلال٨ترووي ببلٗباؽ ،و٢ض اٖخمضث في بهجاػ اللىخاث الكمؿيت ٖلى
الخاليا الكمؿيت اإلاهىىٖت مً مىاص ؤوليت مىخجت وَىيا وبظل ٪حٗخخر الجؼاثغ الضولت ألاولى
بٞغي٣يا في جغ٦يب الخاليا الكمؿيت لخىٓم بلى مها ٝالضو ٫اإلاخد٨مت في ج٨ىىلىظياث جهيي٘ الخاليا الكمؿيت.
مً ؤظل بهجاح ؾياؾت اإلادآٞت الؿاميت جغنض لها الضولت ٧ل الضٖم بٛيت جد٣ي ٤نىاٖت الُا٢ت الكمؿيت باإلاىانٟاث
الٗاإلايت مً ظهت ومً ظهت زاهيت حؿمذ بخلبيت الاخخياظاث الىَىيت ،وفي هٟـ ؤلاَاع ج٣ىم الٟ٨اءاث الىَىيت مً مهىضؾحن
وزخراء وج٣ىيحن مخسههحن بالٗمل الجاص واإلاؿخمغ لخُىيغ ج٨ىىلىظياث اؾخٛاللها م٘ ز ٌٟالخ٩الي ٠وجد٣ي ٤الاؾخٛال٫
الٗ٣الوي للمىاعص الُا٢ىيت الىَىيت مً زال ٫جدؿحن ؤلاصاعة والٟ٨اءة في الدؿيحر ،ومً ؤظل طل ٪جم الخدضيض الض٢ي ٤إلاهام
٧ل مغ٦ؼ مً مغا٦ؼ جىميت الُا٢اث اإلاخجضصة والتي ٧اهذ جخٟ٨ل بةٖضاص ؤٖما ٫البدض الٗلمي والخ٣جي صازل الىًَ،بياٞت
بلى صعاؾت واؾخٛال ٫ظمي٘ ؤلام٩اهاث ؤلايجابيت اإلاخىٞغة مدليا م٘ يمان ج٩ىيً مؿخسضمي ُ٢إ الُا٢اث اإلاخجضصة.
و٢ض صٖمذ َظٍ اإلاغا٦ؼ بمدُاث ججغيبيت ج٣ىم بالخجاعب اإلاسخلٟت في مجا ٫الخ٣ىياث اإلاخجضصة والاؾخٟاصة مجها والٗمل ٖلى
جُىيغَا مً ؤظل ويٗها في زضمت الخىميت ،زانت بطا هٓغها بلى الضوع الظو يلٗبه ُ٢إ الُا٢ت في الجؼاثغ ٞهى يلٗب
بياٞت بلى صوعٍ في جإمحن زضماث الُا٢ت لال٢خهاص صوعا ماليا ألهه يمشل مهضع الخمىيل الغثيسخي باليؿبت للخؼيىت والضولت
٧لل ومىه جب٣ى الخاظت بلى بضاثل ٞاٖلت جلٗب هٟـ الضوع الظو جلٗبه اإلاهاصع الخ٣ليضيت الخاليت ٖىض هًىبها.
 .3.3آٞا ١اؾخٛال ٫الُا٢اث اإلاخجضصة في جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضًمت بالجؼاةغ:
بن ظهىص الجؼاثغ الخاليت هي اؾخٛال ٫الُا٢اث اإلاخجضصة لخ٣ليل مً خضة الخٛحراث اإلاىازيت ،خيض ٢امذ بخىليض ٚاػ اإلايشان
مً الىٟاياث الهلبت واؾخسضام في حسخحن اإلاياٍ وبهخاط ال٨هغباء ،مما ؾمذ لهظا اإلاكغوٕ بخ٣ليو حجم اهبٗازاث ٚاػ زاوي
ؤ٦ؿيض ال٨غبىن بـ  15مليىن ًَ ،مً اإلاكاعي٘ ألازغي مدُت عيديت لخىليض ال٨هغباء ب٣ضعة  8ظيٛاواٍ في الؿىت وحؿمذ
بالخسلو مً  ًَ 6,6مً زاوي ؤ٦ؿيض ال٨غبىن في الؿىت ومكاعي٘ ؤزغي جخٗل ٤بطخ اإلاياٍ وؤلاهاعة الٗمىميت والاجهاالث
وٚحرَا.1
وبالىٓغ بلى الضوع الخيىو الظو جلٗبه الُا٢ت ال٨هغباثيت باليؿبت ال٢خهاص ؤو صولت حٗتزم الجؼاثغ بهخاط  % 30مً َا٢تها
ال٨هغباثيت اهُال٢ا مً اإلاهاصع اإلاخجضصة في آٞا 2050 ١بديض يخم بهخاط  23000ميٛاواٍ اهُال٢ا مً الُا٢ت الكمؿيت ،مجها
17000ميٛاواٍ مىظهت للؿى ١اإلادليت و  6000ميٛاواٍ للخهضيغ ،2ومً ؤظل جد٣ي ٤طل ٪جضزل الجؼاثغ في قغا٧اث م٘
صو ٫ؤلاجداص ألاوعوبي بٛيت الاؾخٟاصة مً الخ٨ىىلىظياث والخخراث التي ا٦دؿبىَا٧ ،اجٟا ١الخٗاون الظو ؤبغمخه م٘ ؤإلااهيا
والظو بمىظبه جلتزم قغ٦ت ألاإلااهيت اإلاخسههت في الُا٢ت الكمؿيت (ؾىهاعجي جي ؤم بي ؤف) بخُىيغ مهى٘ لؿيليؿيىم
الكمسخي بُا٢ت بهخاظيت ج٣ضع بـ  5آال ًَ ٝؾىىيا.

 -1باسل اليوسفي ،علي القرة غويل ،جدوى اقتصادية وبيئية من استغالل الطاقات المتجددة في المنطقة العربية ،رللة البيمة والتنمية ،العدد ،108

مارس .2007

2

- Bulletin Des Energies Renouvelables, Semestriel N°18, 2010, Ministère De l’Enseignement Supérieur Et la
Recherche Scientifique, Direction Générale De La Recherche Scientifique Et Du Développement Technologique,
Publication Du Centre De Développement Des Energies Renouvelables.
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باإلياٞت بلى طل ٪جدىػ الجؼاثغ ٖلى ٖضة مكاعي٘ الؾخٛال ٫وجُىيغ ج٨ىىلىظياث الُا٢اث اإلاخجضصة مً ؤظل الجهىى
بٗمليت جىميت اإلاىاَ ٤الىاثيت البٗيضة ،زانت وؤهىا وٗغ ٝؤن َظا الىًَ مترامي ألاَغا ٝوال٨شاٞت الؿ٩اهيت ج٣ل في ألاماً٦
البٗيضة ،مما يجٗل بيها ٫قب٨ت ال٨هغباء بلحها ٚحر ا٢خهاصو وَىا ي٩ىن الخل ألامشل لخىميت َظٍ اإلاىاَ ٤هي اؾخٛال٫
الُا٢اث اإلاخجضصة وباألزو الكمؿيت في الجىىب ال٨بحر لخىٞغَا وبةم٩اهياث ضخمت ،ومً ألامشلت ٖلى طل ٪مكغوٕ ٦هغبت
1
٢ 20غيت بالجىىب ال٨بحر والظو ٧ان له ألازغ ؤلايجابي ٖلى خياة ؾ٩ان َظٍ اإلاىاَ.٤
جلٗب الُا٢اث اإلاخجضصة صوعا ظىَغيا باليؿبت لخىميت اإلاىاَ ٤البٗيضة خيض يؿمذ الخهىٖ ٫لى زضماث الُا٢ت بخدؿحن
مؿخىي اإلاٗيكت والخٗليم والصخت و٦ظا الخ٣ليل مً خضة البُالت في َظٍ اإلاىاَ ٤هديجت لٟغم الٗمل التي جىٞغَا في جغ٦يب
وحكٛيل ونياهت هٓم الُا٢اث اإلاخجضصة ،ومىه ه٣ى ٫ؤن الُا٢اث اإلاخجضصة جلٗب صوعا ؤؾاؾيا في جد٣ي ٤جىميت مؿخضيمت في
َظٍ اإلاىاَ، ٤مما يجٗلها ٢اصعة ٖلى جد٣ي٣ها في ٧اٞت اإلاىاَ.٤
بياٞت بلى َظا الضوع الخىمىو يجب ٖلى الجؼاثغ جغ٦حز الجهىص ٖلى ظٗل ؤؾٗاع َظٍ الُا٢اث جىاٞؿيت ،ومً زم الٗمل ٖلى
٦ؿب خهت مً الؿى ١الضوليت حؿمذ لها بخإمحن مىاعص ماليت في خالت هًىب مهاصع الُا٢ت ألاخٟىعيت وباألزو البترو٫
والٛاػ الُبيعي ،والخ٨ٟحر الجاص في مغخلت ما بٗض البترو ٫ختى ال ججض هٟؿها في وي٘ ٢ض يٗيضَا بلى خالتها اإلاضيىت ؤيً ٖاهذ
مً جبٗاث الضيىن لؿىىاث َىيلت ،ؤيً ٧اهذ زضمت الضيً في بٌٗ الخاالث ؤ٦خر مً اإلاضازيل ،لظا وظب ٖلى الجؼاثغ
الاؾخٗضاص الجضو لهظٍ اإلاغخلت .وطل ٪ال يخم بال مً زال ٫جىظيه الجهىص هدى جُىيغ اإلاهاصع اإلاخجضصة ،زانت وؤجها جخىٞغ
ٖلى بم٩اهاث َاثلت ٦ما ؾب ٤وعؤيىا.

زاجمت:
لجٗل الىمى الا٢خهاصو والخىميت مخىا٣ٞخان م٘ م٣اييـ الخىاػن اإلاىادي؛ ولًمان مديِ مؿخضام ،ييبػي ال٣يام بخٛيحر
ظظعو وازخياع جىميت هٓيٟت وا٢خهاصياث زًغاء ،جهضع وؿب ٦غبىن ؤ٢ل .ويم ً٨في َظا ؤلاَاع الاؾخٟاصة مً آليت الخىميت
الىٓيٟت التي اٖخمضَا بغوجى٧ى٦" ٫يىجى" في جُبي٣اث الُا٢ت اإلاخجضصة للخض مً ٚاػاث الخضٞئت وجد٣ي ٤جىميت هىٖيت،
جىا ٤ٞبحن الٟٗاليت الا٢خهاصيت والٗضالت الاظخماٖيت وحؿيحر عقيض للمىاعص الُبيٗيت ،بةٖاصة الىٓغ ليـ  ِ٣ٞفي ؤهماٍ
ؤلاهخاط ،بل في الاؾتهال٦ ٥ظل.٪
ًا
وعٚم الاهخ٣اصاث التي جؼٖم ؤن صٖم مكغوٖاث الُا٢ت البضيلت يك٩ل ٖبئا ٖلى صاٞعي الًغاثب مً ظهت بل و٢ض يغ ٘ٞؾٗغ
ال٨هغباء مً ظهت ؤزغي.بال ؤن اإلاؼايا التي جديدها مً زال ٫جىٞحر ٞغم ٖمل ظضيضة ،حؿهم في ج٣ليل مٗضالث البُالت التي
ٖم٣تها ألاػمت اإلااليت والا٢خهاصيت الٗاإلايت.
وٞما يخٗل ٤بدالت الجؼاثغ ،يم ً٨ج٣ضيم الا٢تراخاث الخاليت:
 ؤمام بم٩اهياث الجؼاثغ البتروليت اإلادضوصة والاخخياَاث اإلاخىٞغة خاليا والاؾتهال ٥الظو ي٣خًيه الخُىع الا٢خهاصووالاظخماعي؛ييبػي حٗىيٌ ظؼء مهم مً الُا٢اث الخ٣ليضيت بُا٢ت مخجضصة و نضي٣ت للبيئت .بدبجي بؾتراجيجيت زًغاء
 -1ذبيحي عقيلة ،الطاقة في ظل التنمية المستدامة "دراسة حالة الطاقة المستدامة في الجزائر" ،مذكرة ماجستَت ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم
التسيَت ،جامعة قسنطينة.2009 ،
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مغج٨ؼة ٖلى مٗايحر مؿخضامت يلتزم بها الجمي٘،الخ٩ىمت واإلااؾؿاث والكغ٧اث وألاٞغاص وَى ما ؾيد ٤٣م٩اؾب َىيلت
ألاظل لال٢خهاص الجؼاثغو (ج٣ليل مٗضالث البُالت وػياصة الٟٗاليت الا٢خهاصيت) والبيئت ٖلى خض ؾىاء.
 جضٖيم بم٩اهياث الجؼاثغ مً مهاصع الُا٢ت اإلاخجضصة وظٗلها ؤ٦ثر عبديت. ٖلى الضولت ؤن جخضزل ببٌٗ اإلاؿاٖضة لخُىيغ ؾى ١الُا٢اث اإلاخجضصة ،بالىٓغ إلااَالث الجؼاثغ في َظا اإلاجا،٫م٣اعهتبجحراهىا،والتي ؾب٣خىا بإقىاٍ مهمت.
 بُٖاء ألاَميت الخيىيت للمىاعص البكغيت ،مً زال ٫ج٩ىيجها وجإَيلها. ؤَميت صٖم الخ٨ىىلىظيا والبدض الٗلمي ،زانت في مجا ٫البدض ًٖ البضاثل الُا٢ىيت وجُىيغ الُا٢اث اإلاخجضصة. جٟٗيل ال٣ىاهحن والدكغيٗاث لدصجي٘ اؾخٗما ٫الُا٢ت اإلاخجضصة والىٓيٟت ،وجغقيض اؾخٗما ٫الُا٢ت ألاخٟىعيت.٢اةمت اإلاغاح٘:
أ .باللٛت الٗغبُت:
.1

ؤبى قهاب اإلا٩ي ،الُا٢اث اإلاخجضصة http :www .tkne .net /vb/t26579 .html ،بخاعيش.2014/10/02 :

 .2ألامم اإلاخدضة ،اللجىت الا٢خهاصيت والاظخماٖيت لٛغبي آؾيا –بؾ٩ىا" ، -بم٩اهاث وآٞا ١جىليض ال٨هغباء مً مهاصع
الُا٢ت اإلاخجضصة في صو ٫ؤلاؾ٩ىا ،الجؼء الشاوي الىٓم الكمؿيت الخغاعيت".2001 ،
 .3باؾل اليىؾٟيٖ ،لي ال٣غة ٚىلي ،ظضوي ا٢خهاصيت وبيئيت مً اؾخٛال ٫الُا٢اث اإلاخجضصة في اإلاىُ٣ت الٗغبيت ،مجلت
البيئت والخىميت ،الٗضص  ،108ماعؽ .2007
 .4طبيخي ٖ٣يلت ،الُا١ة في ْل الخىميت اإلاؿخضامت– صعاؾت خالت الُا٢ت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ ،-مظ٦غة ماظؿخحر٧ ،ليت
الٗلىم الا٢خهاصيت وٖلىم الدؿيحر ،ظامٗت ٢ؿىُيىت.2009 ،
ٖ .5اص ٫مضوع ،اإلاهاصع الجضيضة واإلاخجضصة ،مجلت ؤزباع الى ِٟوالهىاٖت ،قغ٦ت ؤبى ْبي للُباٖت ،ؤلاماعاث اإلاخدضة،
الٗضص .2006 ، 430
.6

ٖبض الجباع زل ،٠الاَخمام الٗالمي بالُا٢ت اإلاخجضصة ومهاصعَا  ،الى٧الت الضوليت للُا٢ت (اعيىا).2011 ،

.7

ٖبض ٖلي الخٟا ،ٝسٗبان ٧اْم زًحر ،الُا٢ت وجلىر البيئت ،صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػي٘ ،ألاعصن.2007 .

ٖ .8ل٣مت ملي٨ت ٦،خا ٝقاٞيت،ؤلاؾتراجيجيت البضيلت الؾخٛال ٫الثروة البتروليت في بَاع ٢ىاٖض الخىميت اإلاؿخضامت،،
مضازلت في بَاع اإلالخ٣ى الضولي خى ٫الخىميت اإلاؿخضامت و الٟ٨اءة الاؾخسضاميت للمىاعص اإلاخاخت ،والظو هٓمخه ٧ليت
الٗلىم الا٢خهاصيت وٖلىم الدؿيحر بجامٗت ٞغخاث ٖباؽ ،ؾُي 08/07،٠ؤٞغيل . 2008
ٖ .9مغ قغي ،٠اؾخسضام الُا٢اث اإلاخجضصة وصوعَا في جد٣ي ٤الخىميت اإلادليت اإلاؿخضامت صعاؾت خالت الُا٢ت الكمؿيت في
الجؼاثغ ،عؾالت ص٦خىعاٍ٧ ،ليت الٗلىم الا٢خهاصيت وٖلىم الدؿيحر ظامٗت باجىت.2007 .
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ىيت إلاجلـ الىػعاء الٗغب اإلاؿئىلحن ًٖ قئىنٟغجاعيت ال٨ الؿ،غبي آؾياٛخهاصيت والاظخماٖيت ل٢اللجىت الا
.10
ت٢الُا،٫ُاع الٗغبيت اإلاهضعة للبترو٢ مىٓمت ألا،غبي آؾياٛليمي ل٢خب ؤلا٨ بغهامج ألامم اإلاخدضة للبيئيت – اإلا،البيئت
.2011 ،بَـاع للٗمـل:ت الٗغبيت٣ُغاى الخىميت اإلاؿخضامت في اإلاىٚأل
.2010  ماعؽ،اػٛ الهاصعة ًٖ مجمىٖت ؾىهل،10 و9 ً الٗضصي،"NOOR"مجلت هىع

.11

.1988 ، لبىان،١ صاع الكغو،ت اإلاخجضصة٢ الُا،يل٨ ٖلي ظمٗان الك،ذ اؾماٖيل عمًانٞمدمض عؤ

.12

- 164  الٗضص،2006 غيلٞ الؿياؾت الضوليت – ؤ،"٫ جدضياث وآمـا... ت البضيلت٢ "الُا، ٍي الخياُٟمدمض مه
.13
.41 اإلاجلض
 وعقت،"بل٣ الخايغ ومؿاعاث اإلاؿخ... ت اإلاخجضصة٢ "الُا،غم الضيً مدمىص٦ ي الخياٍ وماظضُٟمدمض مه
.14
.2009  ؤوث.مهغ-اَغة٣ ال، ألاإلااهيت٫ بغٖايت ماؾؿت َاوـ ػايضا،ت اإلاخجضصة٢ٖمل ًٖ ؤهىإ الُا
ضمت لىيل قهاصة٣غة م٦ مظ، الخىميت اإلاؿخضامت٤ي٣اث اإلاخجضصة في جد٢ صوع وؤَميت الُا،مغيم بىٖكحر
.15
.2011-2010 ،-ؿىُيىت٢– خهاصيت والخجاعيت وٕ الدؿيحر مىخىعو٢ليت الٗلىم الا٧ ،اإلااظؿخحر
.2000 ، ليبيا، الضاع الجماَحريت لليكغ والخىػي٘ وؤلاٖالن،ِ الخامٟ وؤؾٗاع الى٪ مىٓمت ألاوب، الغوميٝهىا

.16

خهاصيت ٖغبيا وٖاإلايا٢ىيت والا٣ت اإلاخجضصة والخُىعاث الخ٢ مهاصع الُا،َكام الخُيب

.17

،2010/12/15 http://www.enginefactory.com.eg/flach/power.doc

:غوؿُتٟت الٛ بالل.ب
18.Amaidjia Adnani Hania , Energie Solaire et Hydrogène, Développement Durable, OPU,

Algérie, 2007.
19.Bulletin Des Energies Renouvelables, Semestriel N°18, 2010, Ministère De l’Enseignement
Supérieur Et La Recherche Scientifique, Direction Générale De La Recherche Scientifique Et Du
Développement Technologique, Publication Du Centre De Développement Des Energies
Renouvelables.
20. Chitour Chams Eddine, Pour Une Sstratégie Eénergétique De l’Algérie à l’horizon 2030,
OPU, Algérie, 2003.
21. CQ Researchers , "Alternative Fuels", CQ Series, Vol. 15, No. 8. Fev 2007.
22. http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2011/07/24/feature01, 01/07/2011.
23. http://www.windpower-monthly.com/WPM:WINDICATOR:244906826, accessed 12.09.14.
24. international L’Actuel, le magazine de l’économie et du partenariat international ; N°124,
février2011.
25. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century , “Renewable 2007: Global Status
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27. www.mowr.gov.iq:81/rafidain-mag/mainview.php?id 22/07/2011.
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الخٗلُم الال٨ترووي ع٦يزة مجخم٘ اإلاٗغٞت
ص.لُُٟت ٖلى ال٨مِص ي/حامٗت َغابلـ،لُبُا

ملخو:
بن الاهخ٣ا ٫مً هٓام الخٗليم الخ٣ليضو والظو يٗخخر اإلاٗلم مدىع الٗمليت الخٗليميت بلى هٓام الخٗليم الال٨ترووي والظو ي٣ىم
ٖلى مبضؤ َام وَى الىنى ٫بالخٗلم للمخٗلم ب ٌٛالىٓغ ًٖ اإلا٩ان والؼمان وٖليه يخُلب جدىال ظظعيا في ؤصواع اإلاٗلم
اإلاٗغوٞت بلى ؤصواع ووْاث ٠خضيشت في ْل الخٗليم الال٨ترووي.
وَىا يخدخم ٖلى ظهاث الازخهام الٗمل ٖلى جضعيب اإلاٗلمحن ٖلى التزوص بمهاعاث الخهميم الخٗليمي التي تهخم ب٨يٟيت
بٖضاص الخرامج الخٗليميت واإلاىاهج الضعاؾيت ٦ما يجب ٖلى مٗلمي الخٗليم ًٖ بٗض ؤلاإلاام ب٩ل اإلاؿخجضاث واإلاؿخدضزاث
التربىيت و٦يٟيت ٖغى اإلااصة بإؾلىب ممخ٘ للُالب٦.ماؤن بيئت الخٗليم الال٨ترووي جخُلب صعايت ٧املت و ًٞمهاعة الخٗامل م٘
الخاؾىب وبم٩اهاجه وزضماث قب٨ت ألاهترهذ و٦يٟيت جىْيٟها مً ٢بل اإلاٗلم واإلاخٗلم،ألن بيئت الخٗلم الال٨ترووي حٗض بيئت
حٗلم ماصيت لها م٩ىهاتها ومىانٟاتها وبٖضاصَا ٞهي ٖباعة ًٖ ٞهى ٫يخم ججهحزَا لخضعيب الُلبت ٖلى اؾخسضام ظمي٘ وؾاثل
الخٗلم الال٨تروهيت مً ؤ٢غام مضمجت و٦خب وم٣غعاث ال٨تروهيت والاجهاٖ ٫خر قب٨ت ألاهترهذ جدذ بقغا ٝاإلاٗلم الًُٟ
ًا
الظو ي٣ضع زمً اإلاٗلىمت والظو يعي بإهه ٧ل يىم ال جؼصاص ٞيه زخراجه ٞةهه يخإزغ ؾىىاث وؾىىاث ولهظا ٧ان لؼاما ؤن هىْ٠
الخ٣ىيت في اإلاجا ٫التربىو والخٗليمي ختى ههل بلى اإلاؿخىي الظو يخُلبه الخٗليم الال٨ترووي.
وؤن مجخم٘ اإلاٗغٞت َى مجخم٘ ؤلاوؿان اإلاجضص والظ٧اء اإلاكتر ٥والٗ٣ل الٟٗا ٫واإلاٗلىمت الض٢ي٣ت٦.ما يم٨ىىا ال٣ى ٫بإن
٧ل اإلاجخمٗاث ٢اصعة ٖلى ؤن ج٩ىن مجخمٗاث مٗغٞيت لىال الٟىاع ١اإلاخبايىت بيجها مً خيض ط٧اء اإلاىاعص البكغيت وجٟى٢ها
و٢ضعتها ٖلى الخل ٤والخجضيض وجل ٪ال٣ضعة عَيىت الخد٨م في اإلاٗلىماث وخؿً جىْيٟها والتي حٗخخر مً ؤبغػ ؾماث
اإلاجخمٗاث اإلاخ٣ضمت اليىم والتي جخمخ٘ ب٣ضعاث َاثلت في الىنى ٫بلى اإلاٗلىمت والخد٨م ٞحها وخؿً جىْيٟها وابخ٩اعَا آللياث
وج٣ىياث خضيشت ومخُىعة في مجا ٫الخٗليم مشل الخٗليم اإلاٟخىح،الخٗليم ًٖ بٗض،الخٗليم الال٨ترووي -ًِّ .بن مجخم٘ اإلاٗغٞت
يٗجى" ٢ضعة هىٖيت ٖلى الخىٓيم وبيجاص آلياث عا٢يت وٖ٣الهيت في مجا ٫الدؿيحر وجغجيب الخياة والخد٨م في اإلاىاعص اإلاخاخت
وخؿً اؾدشماعَا وجىْيٟها وزانت اإلاىاعص البكغيت اإلاى ٘٢اإلاالثم في جد٣ي ٤الىمى الا٢خهاصو ٦ما يٗجى َظا اإلاٟهىم ٦ظل٪
جُىيغ ؤهماٍ الخهض ١والخد٨م في ال٣ضعاث اإلاخىىٖت.
ًا
وبلٛت الا٢خهاص حٗجى ب٢امت مجخم٘ اإلاٗغٞت جإؾـ همِ بهخاط اإلاٗغٞت ٖىيا ًٖ َيمىت ؤلاهخاط الؿغيٗت الظو حكخ٤
ًا
ال٣يمت الا٢خهاصيت ٞيه ؤؾاؾا مً اؾدىًاب اإلاىاص الخام ال٣اثم آلان في ؤٚلب البلضان الٗغبيت بما مباقغة في البلضان
ًا
الٗغبيت الىُٟيت ؤو اقخ٣ا٢ا في ٚحرَا هديجت لالٖخماص ٖلى اإلاٗىهاث وجدىيالث الٗاملحن مً ألاولى.
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وبىاء ٖلى ماؾب ٤وؿخُي٘ ال٣ى ٫ؤن مجخم٘ اإلاٗغٞت َى مجخم٘ ؤلاوؿان اإلاجضص والظ٧اء اإلاكتر ٥والٗ٣ل الٟٗا ٫واإلاٗلىمت
الض٢ي٣ت٦.ما يم٨ىىا ال٣ى ٫بإن ٧ل اإلاجخمٗاث ٢اصعة ٖلى ؤن ج٩ىن مجخمٗاث مٗغٞيت لىال الٟىاع ١اإلاخبايىت بيجها مً خيض
ط٧اء اإلاىاعص البكغيت وجٟى٢ها و٢ضعتها ٖلى الخل ٤والخجضيض وجل ٪ال٣ضعة عَيىت الخد٨م في اإلاٗلىماث وخؿً جىْيٟها والتي
حٗخخر مً ؤبغػ ؾماث اإلاجخمٗاث اإلاخ٣ضمت اليىم والتي جخمخ٘ ب٣ضعاث َاثلت في الىنى ٫بلى اإلاٗلىمت والخد٨م ٞحها وخؿً
جىْيٟها وابخ٩اعَا آللياث وج٣ىياث خضيشت ومخُىعة في مجا ٫الخٗليم مشل الخٗليم اإلاٟخىح ،الخٗليم ًٖ بٗض ،الخٗليم
الال٨ترووي.

م٣ضمت:
ًا
يٗض ْهىع مجخم٘ اإلاٗغٞت هخاظا لٓهىع مايؿمى با٢خهاص اإلاٗغٞت،والظو مً ؤبغػٍ زىعة الاجهاالث وؤلا٢باٖ ٫لى اؾخسضام
ج٣ىيت اإلاٗلىماث
َن
وصاثما هجض ؤن التربىيحن يبدشىن ًٖ ؤًٞل وؤعقى الُغ ١والىؾاثل لخىٞحر بيئت حٗليميت حٗمل ٖلى ظظب اهدباٍ واَخمام
الُلبت لدؿهيل ٖمليت جباص ٫الخخراث،ويٗخخر الخاؾىب مً ؤهجر َظٍ الىؾاثل وال هى٨غ ؤن َىا ٥حٛيحراث واضخت فى مجا٫
الخ٣ل التربىو والخٗليمي وَظا الخٛيحر قهضجه اإلاىاهج الخٗليميت لخىا٦ب اإلاخُلباث الخضيشت وؾى ١الٗمل.
بن صزى ٫الخاؾىب في الخٗليم ؤصي بلى بخضار زىعة في مىاهج الخضعيـ مما اؾخضعى بصزا ٫بٌٗ الخٗضيالث في َغ١
الخضعيـ وبظل ٪بضؤ الخدى ٫مً التر٦حز ٖلى الخضعيـ بلى التر٦حز ٖلى الخٗلم الظو يازغ ٖلى ا٦دؿاب مسُُاث طَىيت
ظضيضة ومٗاع ٝو٢ضعاث ومهاعاث،وهٓغا للخٛحراث ال٨بحرة التي يكهضَا اإلاجخم٘ م٘ صزىٖ ٫هغ اإلاٗلىماث وزىعة الاجهاالث
ٞةن بغامج اإلااؾؿاث الخٗليميت بداظت بلى بٖاصة البىاء والخُىيغ إلاىا٦بت حؿاعٕ الٗهغ.ولهظا ؤنبذ مً الًغوعو بنالح
الىٓام التربىو بجمي٘ مضزالجه ومسغظاجه زهىنا في يل عجؼ الىٓام الخالي ًٖ مىاظهت الخدضياث التي ؤٞغػتها ج٣ىيت
اإلاٗلىماث والاجها ٫وجدى ٫الٗالم مً مجخم٘ نىاعي بلى مجخم٘ مٗلىماحي.
مك٩لت الضعاؾت:
مً اإلاؿلم به ؤن الىٓام الخٗليمي الخالي ٖاظؼ ًٖ مىاظهت الخدضياث التي ؤٞغػتها الخ٣ىيت،و٢ض جدى ٫الٗالم مً مجخم٘
نىاعي بلى مجخم٘ مٗغفي وَىا ٥جىاٞـ ٦بحر بحن الضو ٫للؿعي الى بنالح هٓامها الخٗليمي وطل ٪باالهٟخاح ٖلى ج٣ىياث
الٗهغ التي ٞغيذ هٟؿها ٖلى اإلاجخمٗاث الٗغبيت.ووؿخُي٘ ؤن ههل بلى خهغ مك٩لت البدض في الدؿاؤ ٫آلاحي:
ً ٠ُ٦م ً٨أن هىْ ٠الخٗلُم الال٨ترووي لخد ٤ُ٣أؾـ مجخم٘ اإلاٗغٞت في اإلاإؾؿاث الخٗلُمُت؟.
أهمُت الضعاؾت:
جغظ٘ ؤَميت الخٗليم الال٨ترووي في م٣ضعجه ٖلى خل الٗضيض مً اإلاك٨الث والتي مً بيجها ألاٖضاص اإلاتزايضة في اإلااؾؿاث
الخٗليميت وٖضم ٢ضعتها ٖلى اؾديٗابها.
أهضا ٝالضعاؾت:
 ببغاػ صوع ج٣ىيت اإلاٗلىماث وجىْيٟها في الٗمليت الخٗليميت. الخٗغٖ ٝلى زهاثو مجخم٘ اإلاٗغٞت.142
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 جدضيض ٖىانغ الخٗليم الال٨ترووي. جىييذ مخُلباث الخٗليم الال٨ترووي في ْل مجخم٘ اإلاٗغٞت. عئيت اؾدكغاٞيت ٖلى مؿخ٣بل الخٗليم الال٨ترووي لخد٣ي ٤مجخم٘ اإلاٗغٞت.مىهج الضعاؾت:
حٗخمض الضعاؾت ٖلى اإلاغاظ٘ الىٓغيت لئلهخاط ال٨ٟغو في مىيىٕ الخٗليم الال٨ترووي ومجخم٘ اإلاٗغٞت.
مهُلخاث الضعاؾت:
-1الخٗلُم الال٨ترووي:
َى وؾيلت مً الىؾاثل التي جضٖم الٗمليت الخٗليميت وجدىلها مً َغي٣ت الخل٣حن بلى َغي٣ت ؤلابضإ خيض ي٣ضم ؤخضر الُغ١
في مجا ٫الخٗليم وطل ٪بٗغى ٧امل للمىاهج(اإلادخىي الخٗليمي) مً زال ٫قب٨ت اإلاٗلىماث الضوليت(ألاهترهيذ).
-2مجخم٘ اإلاٗغٞتَ:ى مجمىٖت مً الىاؽ طوو الاَخماماث اإلاخ٣اعبت،الظيً يداولىن الاؾخٟاصة مً ججمي٘ مٗغٞتهم ؾىيا
بكإن اإلاجاالث التي حهخمىن بها،وزالَ ٫ظٍ الٗمليت يًيٟىن اإلاؼيض بلى َظٍ اإلاٗغٞت،وَ٨ظا ٞةن اإلاٗغٞت هي الىاجج الٗ٣لي
واإلاجضو لٗملياث ؤلاصعا ٥والخٗلم والخ٨ٟحر.
-3ج٣ىُت اإلاٗلىماث :ظمي٘ ؤهىإ الخ٣ىيت اإلاخ٣ضمت (ألاظؼاء اإلااصيت للخاؾىب وملخ٣اجه،الخرمجياث،الكب٩اث،
الاجهاالث٢،ىاٖض البياهاث،ؤلاظغاءاث،ألاٞغاص) التي حؿخسضم في الاؾخدىاط ٖلى البياهاث واإلاٗلىماث وجىٓيمها وه٣لها وزؼجها.
حؿاؤالث الضعاؾت:
 َل إلاجخم٘ اإلاٗغٞت ؤع٧ان ؤؾاؾيت ي٣ىم ٖلحها؟َن
 َل ؾماث مجخم٘ اإلاٗغٞت حؿخمض ؤؾاؾا مً ؾماث ج٣ىيت اإلاٗلىماث؟ َل لخ٣ىيت اإلاٗلىماث صوع ٦بحر في الىنى ٫بلى مجخم٘ اإلاٗغٞت؟ َل الخ٣اثب الخٗليميت حٗخخر مً يمً ؤَضا ٝالخٗليم الال٨ترووي؟ َل للخٗليم الال٨ترووي مؼايا وٖيىب؟ َل َىا ٥مخُلباث يغوعيت للخٗليم الال٨ترووي للىنى ٫بلى مجخم٘ اإلاٗغٞت؟مجخم٘ اإلاٗغٞت:
َى اإلاجخم٘ ال٣اثم ٖلى ا٦دؿاب وبهخاط وجىْي ٠اإلاٗغٞت وحسخحرَا فى زضمت الخىميت وَى مجخم٘ جخٗضص ٞيه مىاَل الٗلم
والش٣اٞت وطل ٪بخ٩امل مىٓىمت الخٗليم والخىميت،ويخمحز مجخم٘ اإلاٗغٞت بإهه مخ٣ضم فى ٧اٞت مجاالث الخياة مً زال٫
مىا٦بخه لؤلخضار ومؿخجضاث الٗهغ الؾخسضامه الخ٣ىيت الغ٢ميت.وي٣ىم مجخم٘ اإلاٗغٞت ٖلى ؤع٧ان ؤؾاؾيت هي:خغيت الغؤو
والخٗبحر،ؾض الٟجىة اإلاٗغٞيت بهخاط اإلاٗغٞت وجىْيٟها(.)1

 -1عبد اهلل تركماين /رلتمع ادلعرفة وحتدياتو يف العامل العريب.2009،موجود على الرابط:
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مٟهىم مجخم٘ اإلاٗغٞت:
و٢بل ؤن ههل بلى حٗغي ٠مجخم٘ اإلاٗغٞت يجب ؤن وٗغط ٖلى مايؿمى بضوعة اإلاٗغٞت الغؾميت :
صوعة اإلاٗغٞت الغؾمُت :
نشر
توليد

المعرفة

المعرفة

استخدام
المعرفة

حٛظًـت مغجضة
جىلُض اإلاٗغٞت:خيض جىُل ٤اإلاٗغٞت في الخٟاٖل بحن الخ٣اث ٤واإلاٗاع ٝاإلاخىٞغة مً ظهت وبحن ٖ٣ل ؤلاوؿان و٢ضعجه ٖلىالخ٨ٟحر وؤلابضإ مً ظهت ؤزغي.
وكغ اإلاٗغٞت:ؤلاوؿان بُبيٗخه يدخاط بلى اإلاٗغٞت في ٧اٞت ؤمىعٍ،وٖليه ٞةن يغوعة ا٦دؿاب اإلاٗغٞت لئلوؿان جمازل يغوعةخهىله ٖلى ٢ىجه اليىمي.
اؾخسضام اإلاٗغٞت:بن ٢ىة اإلاٗغٞت جإحى هديجت جىْيٟها بٟ٨اءة في مسخل ٠قاون الخياة،وال هيسخى مضي جإزحر البيئت ٖلىصوعة اإلاٗغٞت في جىليضَا ووكغَا وجىْيٟها.
()1
مً زال ٫الى٣اٍ الؿال ٠ط٦غَا جخرػ ماقغاث يم ً٨الاٖخماص ٖلحها في جدضيض وون ٠مجخم٘ اإلاٗغٞت والتي ج٨مً في
آلاحي:مضي الاَخمام بالبدض والخىميت،الاٖخماص ٖلى الخاؾىب وألاهترهذ،ال٣ضعة في مجا ٫بهخاط ووكغ اإلاٗغٞت،وم٘ ؤَميت
َظٍ الٗىانغ يخرػ ٖىهغ ممحز لهظا اإلاجخم٘ ؤال وَى"بهخاط اإلاٗغٞت" باٖخباع ؤن اإلاٗغٞت ؤخض الغ٧اثؼ ألاؾاؾيت التي ي٣ىم ٖلحها
الا٢خهاص الجضيض والظو ج٩ىن ٞيه اإلاٗغٞت مدل الٗمل وعؤؽ اإلاا.)2(٫
و٢ض اهبث٣ذ ٖضة حٗغٍٟاث إلاجخم٘ اإلاٗغٞت هىعص منها:
ًا
 " ؤهه طل ٪اإلاجخم٘ الظو ي٣ىم ؤؾاؾا ٖلى وكغ اإلاٗغٞت وبهخاظها وجىْيٟها بٟ٨اءة في ظمي٘ مجاالث اليكاًٍا
اإلاجخمعي:الا٢خهاص،واإلاجخم٘ اإلاضوي،والؿياؾت،والخياة الخانت ونىال لتر٢يت الخالت ؤلاوؿاهيت ؤو ب٢امت الخىميت
(. )3
ؤلاوؿاهيت".

1عبد الرمحن عبد السالم جامل،زلمد عبد الرزاق إبراىيك :التعليك االلكًتوين كآلية لتحقيق رلتمع ادلعرفة ْ،تث مقدم إىل ادلؤدتر وادلعرض الدويل األول دلركز
التعليك االلكًتوين:التعلك االلكًتوين حقبة جديدة ىف التعلك والثقافة.2006/4 /19-17،
 2ادلركز العريب اإلقليمي للدراسات اإلعالمية للسكان والتنمية والبيمة :حرية الر أي والتعبَت وحرية ادلعلومات ا لركيزة األساسية جملتمع ادلعرفة  ،القاىرة:رللة
الدراسات اإلعالمية،عدد  /113ديسمرب.2003 /
3ادلنصف وناس:رلتمع ادلعرفة واإلعالم،رللة اإلذاعات العربية،ع.4،2002
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 بن مجخم٘ اإلاٗغٞت يٗجي"٢ضعة هىٖيت ٖلى الخىٓيم وبيجاص آلياث عا٢يت وٖ٣الهيت في مجا ٫الدؿيحر وجغجيب الخياة والخد٨م فياإلاىاعص اإلاخاخت وخؿً اؾدشماعَا وجىْيٟها وزانت اإلاىاعص البكغيت اإلاى ٘٢اإلاالثم في جد٣ي ٤الىمى الا٢خهاصو٦،ما يٗجى َظا
(. )1
اإلاٟهىم ٦ظل ٪جُىيغ ؤهماٍ الخهض ١والخد٨م في ال٣ضعاث اإلاخىىٖت".
ًا
 وبلٛت الا٢خهاص حٗجى ب٢امت مجخم٘ اإلاٗغٞت جإؾـ همِ بهخاط اإلاٗغٞت ٖىيا ًٖ َيمىت ؤلاهخاط الؿغيٗت الظو حكخ٤ًا
ال٣يمت الا٢خهاصيت ٞيه ؤؾاؾا مً اؾدىًاب اإلاىاص الخام ال٣اثم آلان في ؤٚلب البلضان الٗغبيت بما مباقغة في البلضان
ًا
()2
الٗغبيت الىُٟيت ؤو اقخ٣ا٢ا في ٚحرَا هديجت لالٖخماص ٖلى اإلاٗىهاث وجدىيالث الٗاملحن مً ألاولى".
وبىاء ٖلى ماؾب ٤وؿخُي٘ ال٣ى ٫ؤن مجخم٘ اإلاٗغٞت َى مجخم٘ ؤلاوؿان اإلاجضص والظ٧اء اإلاكتر ٥والٗ٣ل الٟٗا ٫واإلاٗلىمت
الض٢ي٣ت.
زهاةو مجخم٘ اإلاٗغٞت:
ًا
مً اإلاؿلم به ؤن ؾماث مجخم٘ اإلاٗغٞت حؿخمض ؤؾاؾا مً ؾماث ج٣ىيت اإلاٗلىماث طاتها،والتي جىضعط في الى٣اٍ الخاليت:
 بن اإلاٗلىماث ٚحر ٢ابلت لالؾتهال ٥ألجها جغا٦ميت. بن ال٣يمت الخ٣ي٣يت للمٗلىماث َى عٖ ٌٞضم الخإ٦ض وجىميت ٢ضعة ؤلاوؿاهيت ٖلى ازخياع ؤ٦ثر ال٣غاعاث ٞاٖليت. يجب ؤن ج٣ىم ج٣ىيت اإلاٗلىماث ٖلى ؤؾاؽ التر٦حز ٖلى الٗمل الظَجي وحٗمي٣ه وطل ٪مً زال ٫ببضإ اإلاٗغٞت وخل()3
اإلاك٨الث وجىميت الٟغم اإلاخٗضصة ؤمام ؤلاوؿان.
وٍهل بٌٗ الباخثين ئلى جدضًض ئَاع مجخم٘ اإلاٗغٞت في اإلاالمذ الخالُت:
 -1اإلاىٟٗت اإلاٗلىماجيت مً زال ٫بوكاء بييت جدخيت مٗلىماجيت ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الخىاؾيب آلاليت فى نىعة قب٩اث اإلاٗلىماث
وبىى ٥اإلاٗلىماث.
 -2بن نىاٖت اإلاٗلىماث هي التي ؾتهيمً ٖلى البىاء الهىاعي.
 -3بن جد٣ي ٤ؤٖلى صعظت مخ٣ضمت مً مجخم٘ اإلاٗغٞت ؾدخمشل بمغخلت جدؿم بةبضإ اإلاٗغٞت مً زال ٫اؾخسضام قب٨ت
ًا
الاهترهذ ٖاإلايا.
 -4بن ج٣ىيت اإلاٗلىماث لها صوع ٦بحر في الىنى ٫بلى مجخم٘ اإلاٗغٞت.
 -5يخمحز مجخم٘ اإلاٗغٞت باخخىاثه ٖلى ٞئاث ٦بحرة جخٗامل م٘ اإلاٗلىماث وهي:
 ٞئت نٛحرة حٗمل في زل ٤مٗلىماث ظضيضة،وجًم ٧ل مً (الٗلماء والباخشىن واإلاهممىن واإلابضٖىن) الظيً لضحهم ال٣ضعةٖلى زل ٤مٗلىماث ظضيضة.
 ٞئت٦بحرة حٗمل في ه٣ل وجىنيل اإلاٗلىماث واإلاٗاع،ٝوجخمشل في الٗاملحن في الخريض والهاج ٠وألاهترهذ. الٟئت الٗاملت في جسؼيً اإلاٗلىماث واؾترظاٖها ٦إزهاثحي اإلاٗلىماث وؤمىاء اإلا٨خباث واإلاىز٣حن. ٞئت الُالب وَم يً٣ىن ظل و٢تهم في اؾخ٣با ٫اإلاٗلىماث والتزوص بها.()4
 -6جتزايض ٦مياث اإلاٗلىماث ٖلى وؾاثِ مخٗضصة بض ٫ألاق٩ا ٫الخ٣ليضيت،وَظا بضوعٍ ؾيىٗ٨ـ ٖلى َبيٗت وق٩ل الخٗليم.
أبٗاص مجخم٘ اإلاٗغٞت:
1ادلنصف وناس:رلتمع ادلعرفة واإلعالم،رللة اإلذاعات العربية،ع.4،2002
2السيد ياسُت:العادلية والعودلة،القاىرة:هنضة مصر.2000،
3زلمد زلمد اذلادي:تكنولوجيا ادلعلومات وتطبيقاهتا،القاىرة،دار الشروق.1989،
4
عبد اهلل تركماين/رلتمع ادلعرفة وحتدياتو يف العامل العريب.2009،موجود على الرابطwww.dctcrs.org :
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 -1البٗض الا٢خهاصي:ال ق ٪ؤن الا٢خهاص يلٗب صوعٍ في زضمت مجخم٘ اإلاٗغٞت خيض حٗخخر اإلاٗلىمت في مجخم٘ اإلاٗغٞت هي
الؿلٗت ؤو الخضمت الغثيؿيت ألن ا٢خهاص اإلاٗغٞت يغجبِ باالبخ٩اع و الخجضيض والخُىيغ.
 -2البٗض الخ٣جي:ؤو ؤن مجخم٘ اإلاٗغٞت يٗجى مىا٦بت ج٣ىيت اإلاٗلىماث وجىْيٟها في ٧اٞت مجاالث الخياة ويغوعة الاَخمام
بالىؾاثِ ؤلاٖالميت واإلاٗلىماجيت،بياٞت بلى جىٞحر البييت الالػمت مً وؾاثل اجها ٫وج٨ىىلىظيا الاجهاالث لخ٩ىن في مخىاو٫
الجمي٘.
 -3البٗض الاحخماعي:بن اإلاجخم٘ ؤيًا مُالب بخىٞحر الىؾاثِ واإلاٗلىماث الًغوعيت مً خيض ال٨م وال٨ي.٠
 -4البٗض الث٣افي:ويٗجى مجخم٘ اإلاٗغٞت بُٖاء اَخمام وؤَميت بالٛت للمٗلىمت واإلاٗغٞت والاَخمام بال٣ضعاث ؤلابضاٖيت وجىٞحر
()1
بم٩اهيت خغيت الخ٨ٟحر وؤلابضإ والٗضالت في جىػي٘ الٗلم واإلاٗلىمت بحن ٧اٞت َب٣اث وقغاثذ اإلاجخم٘.
مٟهىم الخٗلُم الال٨ترووي:
وعص الخٗلُم الال٨ترووي بٗضة حٗغٍٟاث منها:
 يغي البٌٗ بإهه َى الظو يخم باؾخسضام ج٣ىيت اإلاٗلىماث والاجهاالث ٧ىاؾُت لخىٞحر ؤو جىنيل اإلااصة الخٗليميت ومًؤمشلت طل:٪
الخلٟؼيىن الخٗليمي InterativTvوبض ألا٢ماع الهىاٖيت والخىاؾيب الصخهيت وألا٢غام اإلاضمجت  Cd – Romوألا٢غام
اإلاؿمىٖت  Audioوألاقغَت اإلاغثيت  Videoوألا٢غام اإلاغثيت الغ٢ميت  DVDوقب٨ت اإلاٗلىماث الضوليت(ألاهترهذ).
 َى ج٣ضيم الخرامج الخضعيبيت والخٗليميت ٖخر وؾاثِ ال٨تروهيت مخىىٖت حكمل ألا٢غام وقب٨ت اإلاٗلىماثالضوليت(ألاهترهذ) بإؾلىب متزامً ؤو ٚحر متزامً وباٖخماص مبضؤ الخٗلم الظاحي ؤو الخٗلم بمؿاٖضة مٗلم وَى مً ؤَم وؾاثل
الخٗليم ًٖ بٗض ول ً٨ليـ الىؾيلت الىخيضة.
 َى اؾخٗما ٫ج٨ىىلىظيا الىؾاثِ اإلاخٗضصة الخضيشت لخدؿحن هىٖيت الخٗلم،وطل ٪بةجاخت الىنى ٫بلى اإلاهاصع والخضماث()2
بؿهىلت.
 َى َغي ٤للخٗليم باؾخسضام آلياث الاجها ٫الخضيشت مً خاؾب وقب٩اجه ووؾاثُه اإلاخٗضصة مً نىث ونىعة()3
وعؾىماث وآلياث بدض وم٨خباث ال٨تروهيت.
أهضا ٝالخٗلُم الال٨ترووي:
يم ً٨مً زال ٫الخٗليم الال٨ترووي جد٣ي ٤الٗضيض مً ألاهضا ٝمجها:
- 1ػياصة ٞاٖليت اإلاٗلمحن وػياصة ٖضص َالب الكٗب الضعاؾيت.
1زلمد على األعور:ندوة التعليك العايل والتنمية يف اجلماىَتية،ط،2ادلركز العادلي لدراسات وأْتاث الكتاب األخضر:ج،2،2007ص.63
2زلمد ذبيان غزاو ي"،التعليك االلكًتوين "،ورقة مقدمة إىل ورشة العمل اإلقليمية للمسؤولُت عن برامج تدريب ادلعلمُت يف رلال ادلعلوماتية الًتبوية ،ادلنظمة
اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وادلركز العام لتدريب ادلعلمُت باللجنة الشعبية العامة للتعليك .وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية الليبية للًتبية والثقافة
والعلوم،طرابلس،ليبيا2007/12 /6-2:م.
ل يف الفًتة -16
":التعليك االلكًتوين :مفهومو،خصائصو،فوائده،عوائقو"،ورقة مقدمة إىل ندوة مدرسة ادلستقب
3عبد اهلل عبد العزيز ادلوسى
،1423/8/17جامعة ادللك سعود.
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- 2ج٣ضيم الخ٣يبت الخٗليميت بهىعتها الال٨تروهيت للمٗلم والُالب مٗا وؾهىلت جدضيثها مغ٦ؼيا مً ٢بل ظهت الازخهام.
- 3جىٞحر ال٨شحر مً الى٢ذ لضي اإلاخٗلمحن.
- 4وكغ الخ٣ىيت في اإلاجخم٘ وبُٖاء مٟهىم ؤوؾ٘ للخٗليم اإلاؿخمغ.
زهاةو الخٗلُم الال٨ترووي:
- 1بخضار جٟاٖل حي بحن اإلاٗلم واإلاخٗلم ٖلى الؿبىعة الال٨تروهيت.
- 2جٟاٖل بحن اإلاٗلم واإلاخٗلم مً زال ٫ها٢ل الهىث اإلاخهل بالخاؾب.
- 3بم٩اهيت بجاخت الٟغنت للمٗلم في ٖمل ؤو اؾخبيان ٞىعو ليخم مً زالله مٗغٞت مضي جٟاٖل الُلبت م٘ اإلادخىي
الخٗليمي،ؤيًا بجاخت الٟغنت للمٗلم في ٖمل ازخباع بؿيِ إلاٗغٞت مضي اؾديٗاب الُلبت.
- 4ؾهىلت الىنى ٫بلى اإلاٗلم ختى زاعط صوامه الغؾمي.

()1

- 5يم ً٨للمٗلم ٖمل ظىلت للُلبت ألخض اإلاىا ٘٢الخٗليميت اإلاخاخت ٖلى ألاهترهذ.
- 6مؿاٖضة اإلاٗلم ٖلى ج٣ؿيم الُلبت بلى مجمىٖاث ٖمل نٛحرة في ٚغ ٝجٟاٖليت بالهىث والهىعة ليدؿجى ٖمل الخجاعب
في هٟـ الى٢ذ ل٩اٞت اإلاجمىٖاث وجم٨يىه ؤيًا مً الى٣اف م٘ ؤو مً اإلاجمىٖاث.
- 7جم٨حن اإلاٗلم والُالب مً ٖمل ج٣ييم ٞىعو إلاضي ججاوب الُالب مً زال ٫ازخباع ؾغي٘ يخم ج٣ييم ومىا٢كت جٟاٖل
الُالب مٗا في الى٢ذ هٟؿه.
ٖىانغ الخٗلُم الال٨ترووي:
- 1الُالب ب٩اٞت ٞئاتهم.
- 2اإلاضعؾت واإلاٗلمحن.
- 3ؤولياء ألامىع.
- 4ال٣ىىاث الخٗليميت.
- 5الخ٣ييم.
- 6الىضواث الال٨تروهيت.
- 7الدسجيالث.
- 8الخٗلم الظاحي.
1عوض منور النهار"،أثر التكنولوجيا يف التعليك"،ورقة مقدمة إىل ورشة العمل اإلقليمية للمسؤولُت عن برامج تدريب ادلعلمُت يف رلال ادلعلوماتية الًتبوية ،واليت
عقدهتا ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) و ادلركز العام لتدريب ادلعلمُت باللجنة الشعبية العامة للتعليك .وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية الليبية
للًتبية والثقافة والعلوم،طرابلس2007/12 /6-2:م.
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- 9ألاظهؼة واإلاٗضاث.
-10قب٩اث الاجها.٫
-11اإلاىاهج الخٗليميت.
-12الخريض الال٨ترووي.
-13اإلادا٧اة.
-14اإلاؿدىضاث.

()1

ومً بين الخ٣ىُاث اإلاؿخسضمت في الخٗلُم الال٨ترووي:
ال٣غم اإلاضمج  –CDالكب٨ت الضازليت  -Intranetقب٨ت اإلاٗلىماث الضوليت(الاهترهذ)  -Internetماجمغاث
الٟيضيى -VideoConferencesاإلااجمغاث الهىجيت -Audio Conferencesالٟيضيى اإلاخٟاٖل -Interactive Videoبغامج ال٣مغ
الهىاعيSatellite Program
مؼاًا الخٗلُم الال٨ترووي:
- 1جُبي ٤هٓغياث الخٗلم التربىيت الخضيشت.
- 2اإلاؿاَمت في وظهاث الىٓغ اإلاسخلٟت للُالب:بن اإلاىخضياث الٟىعيت مشل مجالـ الى٣اف وٚغ ٝالخىاع جديذ الٟغم
لخباص ٫آلاعاء ووظهاث الىٓغ في اإلاىايي٘ اإلاُغوخت مما يؼيض مً بزغاء ز٣اٞت الُالب وجخ٩ىن ٖىضٍ ٖضة آعاء ؾضيضة.
- 3ؤلاخؿاؽ باإلاىاؾاة:بن ؤصواث الاجها ٫ج٣طخى ٖلى الٟىاع ١بحن الُلبت  ٠ًٗ٦نىث الُالب والخجل وٚحرَا ويهبذ
الُالب بةم٩اهه بعؾا ٫عؤيه مً زال ٫ألاصواث اإلاخاخت ٧الخريض الال٨ترووي ومجالـ الى٣اف وٚحرَا.وَظٍ اإلاحزة ججٗل لضي
()2
الُلبت الظيً يكٗغون بالخى ٝيخمخٗىن بجغؤة ا٦خر في الخٗبحر ًٖ ؤعائهم ويىاظهىن اإلاى ٠٢ب٣ىة.
- 4ؾغٖت جدضيض اإلاىاهج.
- 5الىنى ٫بلى اإلاهاصع الخٗليميت البٗيضة واؾخسضامها.

()3

- 6ؾهىلت الىنى ٫بلى اإلاٗلم:مً محزة الخٗليم الال٨ترووي ؤهه ؤجاح ٞغنت الخهىٖ ٫لى اإلاٗلم والىنى ٫بليه بإؾغٕ و٢ذ
وختى زاعط صوامه الغؾمي،ألن اإلاخٗلم ؤنبذ مً الؿهل ظضا ٖليه ؤن يغؾل اؾخٟؿاعاجه ٖخر الخريض الال٨ترووي ألهه ؤخياها
جىظض ؤؾئلت ال جدخمل الخإظيل.
- 7قب٨ت اإلاٗلىماث الضوليت (ألاهترهذ) جُىع اإلاضعؾحن وجسغظهم مً ٖؼلتهم وجغبُهم بًٗهم بًٗا.
1عبد اهلل عبد العزيز ادلوسى "التعليك االلكًتوين :مفهومو،خصائصو ،فوائده،عوائقو " ورقة مقدمة إىل ندوة مدرسة ادلستقبل
،1423/8/17جامعة ادللك سعود.
2ادلرجع نفسو.
3زلمد علي األعور:ندوة التعليك العايل والتنمية يف اجلماىَتية،ط،2ادلركز العادلي لدراسات وأْتاث الكتاب األخضر:ج،2،2007ص.63
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- 8جد٣يٖ ٤مليت حٗليميت ؤؾهل وكغا وؤ٦ثر ٟ٦اءة وا٢خهاصا للخ٩لٟت والى٢ذ والجهض.
- 9بجاخت الٟغنت أل٦خر ٖضص مً ٞئاث اإلاجخم٘ للخهىٖ ٫لى الخٗليم والخضعيب.
 - 10بم٩اهيت جدىيغ َغي٣ت الخضعيـ:مً اإلام ً٨ؤن حٗغى اإلااصة الخٗليميت بالُغي٣ت التي جىاؾب اإلاخٗلم ٞمجهم مً جىاؾبه
الُغي٣ت اإلاغثيت ومجهم مً جىاؾبه الُغي٣ت اإلاؿمىٖت وبًٗهم جدىاؾب مٗه الُغي٣ت الٗمليتٞ.الخٗليم الال٨ترووي ومهاصعٍ
يديذ بم٩اهيت جُبي ٤الُغ ١الؿال ٠ط٦غَا بؿهىلت ظضا.
- 11جىٞغ اإلاىاهج َى ٫اليىم وفي ٧ل ؤيام ألاؾبىٕ٧:ل مخٗلم يغيض ؤن يخٗلم في الى٢ذ الظو يًٟله ٞمجهم مً يًٟل الخٗليم
ًا
مؿاء وَىا ٥مً لضحهم التزاماث شخهيتٞ.الخٗليم الال٨ترووي يديذ الخٗلم في الى٢ذ الظو يىاؾب
نباخا ومجهم مً يًٟله
الجمي٘.
- 12الاؾخمغاعيت في الىنى ٫بلى اإلاىاهج:في الخٗليم الخ٣ليضو يلتزم الُالب بمىٖض اٞخخاح وبٚال ١اإلا٨خبت،ؤما في الخٗليم
الال٨ترووي ٞبةم٩اهه الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىمت اإلاُلىبت في الى٢ذ الظو يىاؾبه صون ٢يىص.
مٗى٢اث الخٗلُم الال٨ترووي:
 -1الخاظت اإلاؿخمغة لخضعيب وصٖم اإلاخٗلمحن وؤلاصاعيحن في ٧اٞت اإلاؿخىياث،خيض ؤن َظا الىىٕ مً الخٗليم يدخاط بلى الخضعيب
()1
اإلاؿخمغ و٣ٞا لخجضص الخ٣ىيت.
٣ٞ -2غ للبييت الخدخيت ظيضة الاجها.٫
٢ -3لت جىاٞغ الخخراء في بصاعة الخٗليم الال٨ترووي.
 -4نٗىبت جىٞحر نياهت ألاظهؼة في بٌٗ اإلاىاَ.٤
 -5نٗىبت حٛحر ٨ٞغة الخدى ٫مً ؤؾلىب الخٗليم الخ٣ليضو بلى ؤؾلىب الخٗليم الال٨ترووي لضي اإلاٗلمحن.
-6الاٞخ٣اع بلى ألامً ٞال يىظض ما يٗغ ٝباألمً في ٖالم ألاهترهذٞ.إو شخيء يخم بٚال٢ه يمٞ ً٨خده بُغي٣ت ما.
 -7الاٞخ٣اع بلى اإلاٗلمحن التربىيحن الظيً يخمخٗىن ب٣ضع ٧ا ٝمً الخضعيب الؾخسضام الاهترهذ بٟ٨اءة.

()2

 -8الخ٩الي ٠اإلاغجٟٗت إلاكاعي٘ الخٗليم الال٨ترووي هديجت مبالٛت الكغ٧اث اإلاىٟظة واإلاىخجت للخرمجياث و٢لت زخراتها في اإلاجا٫
()3
الخٗليمي وٖضم اؾخُاٖتها ج٣ضيغ اخخياظاث اإلااؾؿاث الخٗليميت.
 -10الخاظت للضٖم الٟجي والهياهت وألاصواث اإلاخٗل٣ت باالجها ٫باالهترهذ،ؤيًا مك٩لت ٞحروؾاث الخاؾىب ومك٩لت يٗ٠
()4
م٣غئثيت ومغوهت اؾخٗما ٫قاقت الخاؾىب م٣اعهت بال٨خاب.
1

أطروحات يف التعليك االلكًتوين:رللة التعليك االلكًتوين،جامعة ادلنصورة"مصر"،ع1،2009مhttp:// mansvu.mans.edu/ mag.

2لطفية علي الكميشي :توظيف تقنية ادلعلومات واالتصاالت يف التعليك االلكًتوين "،أعمال ادلؤدتر الدويل األول لتقنيات ادلعلومات واالتصاالت يف التعليك
والتدريب،مجيل اطميزي ،أمحد الفرشيشي،احلمامات،تونس .2012 /5 /10 -7
3
 ماجدة نصر"،التعليك االلكًتوين كيف نبدأ /رللة التعليك االلكًتوين،جامعة ادلنصورةhttp:// mansvu.mans.edu/ mag2009،1،4زلمد علي األعور/ندوة التعليك العايل والتنمية يف اجلماىَتية،ط،2ادلركز العادلي لدراسات وأْتاث الكتاب األخضر:ج،2،2007ص.63
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زهاةو الخٗلُم الال٨ترووي في مجخم٘ اإلاٗغٞت:
- 1الخٗليم الال٨ترووي له ال٣ضعة ٖلى جلبيت الاخخياظاث الاظخماٖيت والىْيٟيت واإلاهىيت للملخد٣حن.
- 2ال٣ضعة ٖلى جدضيض وجُىيغ هىٖيت الخٗليم في البالص الٗغبيت.
- 3اؾدشماع الخ٣ىياث الخضيشت وبيجاص الضاٗٞيت للمخٗلم وطل ٪مً زال:٫
أ .بن ؤؾلىب الخٗليم الال٨ترووي يٗخخر مً وؾاثل الخٗلم مضي الخياة،ألهه يديذ للمخٗلم ٞغنت الاٖخماص ٖلى هٟؿه وخغيت
الخٗبحر واإلاىا٢كت.
ًا
ًا
ب .جبؿيِ ٖغى اإلاٗلىماث ؾمٗيا وبهغيا باؾخسضام الخاؾىب،ألن الخاؾىب له بم٩اهيت ال٣يام بٗضة ؤصواع ٗ٦غى
الغؾىم وؾمإ الهىث وبْهاع الهىعة والاجها ٫بالكب٩اث اإلادليت والضوليت.
ت .محزة الخريض الال٨ترووي في الؿغٖت و٢لت الخ٩الي.٠
ثٖ .غى نٟدت زانت ب٩ل ماؾؿت حٗليميت لٗغى ما لضحها مً بغامج حٗليميت ؤو جضعيبيت.
()1
ج .يم ً٨للُالب ؤن يخداصر ٖخر ألاهترهذ بؼمالء الخسهو الىاخض ؤو ألاؾخاط اإلا٣غع في مىيىٕ مٗحن.
مخُلباث الخٗلُم الال٨ترووي في ْل مجخم٘ اإلاٗغٞت:
جخمشل اإلاخُلباث في آلاحي:
- 1جىٞغ ؤظهؼة الخاؾىب بضعظت ٧اٞيت ل٩ل مخٗلم يجيض اؾخسضامه وي٩ىن مؿاال ٖىه.
- 2وظىص ٧ىاصع مضعبت لهياهت الخىاؾيب.
ًا
ًا
- 3جىٞغ الازخهانيحن اإلااَلحن جإَيال ظيضا ٖلى ج٣ىياث الخٗليم الال٨ترووي واؾخسضاماتها.
- 4جىٞغ الخرمجياث الخٗليميت الخضيشت.
- 5جىٞغ مسخخراث زانت بالخىاؾيب بمىانٟاث ظىصة ٖاليت.
- 6جىٞغ الخ٣ىياث الخضيشت والتي حٗض ؤٖمضة الخٗليم الال٨ترووي ومً بيجها:
أ .قب٨ت ألاهترهذ:والتي بضوعَا ج٣ىم بإعب٘ زضماث ؤؾاؾيت،وهي(:الخريضالال٨ترووي،ه٣ل اإلالٟاث،الاجها ًٖ ٫بٗض
بالخاؾباث،اإلاىخضياث الٗاإلايت).
ب .ماجمغاث الخاؾىب .ث.الكب٨ت الضازليت .ر.ال٣غم اإلاضمج.
()2
ج .ال٨خاب الال٨ترووي .ح .اإلا٨خبت الاٞتراييت.
مؿخ٣بل الخٗلُم الال٨ترووي لخد ٤ُ٣مجخم٘ اإلاٗغٞت:
ل٩ي هًمً هجاح الخٗليم الال٨ترووي والىنى ٫بلى جد٣ي ٤ؤَضاٞه ييبػي جىٞغ ٖضة ٖىامل مً ؤَمها:
- 1بصزا ٫ج٣ىيت اإلاٗلىماث والاجهاالث بلى اإلاىاهج الخٗليميت في ظمي٘ اإلاغاخل الخٗليميت.
ًا
ًا
- 2بىاء ٧ىاصع ماَلت في مجا ٫الخ٣ىيت ٖلميا وٖمليا البخ٩اع بغمجياث جخ ٤ٟوالاخخياظاث اإلاُلىبت.

1إبراىيك عبد ادلوجود حسن:األنًتنف وعودلة ادلعرفة:دراسات عربية يف ادلكتبات وعلك ادلعلومات،س،3ع،1القاىرة،دار غريب.1998،
2عبد الرمحن عبد السالم جامل،زلمد عبد الرزاق إبراىيك :التعليك االلكًتوين كآلية لتحقيق رلتمع ادلعرفة ْ،تث مقدم إىل ادلؤدتر وادلعرض الدويل األول دلركز
التعليك االلكًتوين:التعلك االلكًتوين حقبة جديدة ىف التعلك والثقافة.2006/4 /19-17،
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ًا
- 3جُبي ٤مٟهىم الخ٩ىمت الال٨تروهيت ختى يدؿجى ل٩ل ٞغص مً الخٗامل م٘ الجهاث الخ٩ىميت وَظا يازغ جإزحرا مباقغا في
هجاح الخٗليم الال٨ترووي.
- 4الاؾخٗاهت بالخخراء لخٟاصي الٗغا٢يل فى جىٟيظ ججغبت الخٗليم الال٨ترووي.
- 5جىؾي٘ هُا ١قب٨ت الاهترهذ ختى حكمل ٧ل اإلاىاَ ٤الىاثيت.
وجخطر مالمذ الىٓغة الاؾدكغاٞيت إلاؿخ٣بل الخٗليم الال٨ترووي لخد٣ي ٤مجخم٘ اإلاٗغٞت في الك٩ل الخالي:
بيئة تعليمية مفتوحة

تعليم وتعلم ذاتي

تعليم وتعلم شخصي

التمكن من استخدام

تعليم مبتكر

تقنية االتصاالت
تعليم مدى الحياة

تعليم لعالم متغير
ق٩ل جىيُحي إلاالمذ البِئت الخٗلُمُت اإلاضٖمت إلاجخم٘ اإلاٗغٞت

- 1بِئت حٗلُمُت حضًضة:والتي حٗخمض ٖلى قب٩اث اإلاٗغٞت الال٨تروهيت.
- 2حٗلُم وحٗلم شخص ي:مً زال ٫وي٘ بغامج حٗليميت جدىاؾب م٘ مسخل ٠مؿخىياث الخدهيل الضعاسخي.
- 3حٗلُم مبخ٨غ للمٗغٞت:يخم طل ٪مً زال ٫اؾتهضا ٝالىٓام الخٗليمي البخ٩اع اإلاٗاع.ٝ
- 4حٗلُم وحٗلم طاحيَ ًٖ :غي ٤الاٖخماص ٖلى الخاؾب آلالي اإلاجزلي.
- 5حٗلُم لٗالم مخٛير:مً زال ٫جُىيغ الخٗليم بما يخ ٤ٟواخخياظاث اإلاجخم٘.
()1
- 6حٗلُم مضي الخُاة:بخُىيغ الىؾاثل الخ٣ىيت للخٗليم يهبذ ٖمليت ممخضة مضي الخياة.

٢اةمت اإلاغاح٘:
-1الؿيض ياؾحن :الٗاإلايت والٗىإلات،ال٣اَغة :جهًت مهغ.2000،
 -2مدمض ٖلي ألاٖىع:هضوة الخٗليم الٗالي والخىميت في الجماَحريت،2 ٍ،اإلاغ٦ؼ الٗالمي لضعاؾاث وؤبدار ال٨خاب ألازًغ :ط.2،2007
 -3مدمض مدمض الهاصو:ج٨ىىلىظيا اإلاٗلىماث وجُبي٣اتها،ال٣اَغة،صاع الكغو.1989 ،١

1لطفية على الكميشي :ورقة مقدمة للندوة العلمية األوىل للمعلومات بعنوان "ادلعلومات والتنمية"بعنوان(توظيف احلاسوب يف العملية التعليمية )واليت نظمتها
عاون مع مركز الدراسات والبحوث مبؤدتر الشعب العام.2002/12 /17-15،
أكادؽلية الدراسات العليا بالف
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-4ببغاَيم ٖبض اإلاىظىص خؿً:ألاهترهذ وٖىإلات اإلاٗغٞت:صعاؾاث ٖغبيت في اإلا٨خباث وٖلم اإلاٗلىماث،ؽ،1ٕ،3ال٣اَغة،صاع
ٚغيب.1998،
 -5ؤَغوخاث في الخٗليم الال٨ترووي :مجلت الخٗليم الال٨ترووي،ظامٗت اإلاىهىعة،مهغ1،2009 ٕ،مhttp:mansvu.mans.edu/ mag.
 -6ماظضة ههغ،الخٗليم الال٨ترووي ٦ي ٠هبضؤ /مجلت الخٗليم الال٨ترووي،ظامٗت اإلاىهىعةhttp:// mansvu.mans.edu/ 1،2009 ،
mag
-7اإلاغ٦ؼ الٗغبي ؤلا٢ليمي للضعاؾاث ؤلاٖالميت للؿ٩ان والخىميت والبيئت .خغيت الغؤو والخٗبحر وخغيت اإلاٗلىماث الغ٦حزة ألاؾاؾيت
إلاجخم٘ اإلاٗغٞت،ال٣اَغة :مجلت الضعاؾاث ؤلاٖالميتٖ،ضص  /113صيؿمخر.2003 /
-8اإلاىه ٠وهاؽ:مجخم٘ اإلاٗغٞت وؤلاٖالم،مجلت ؤلاطاٖاث الٗغبيت.2002 ،4ٕ ،
ٖ-9بض الغخمً ٖبض الؿالم ظامل،مدمض ٖبض الغػا ١ببغاَيم  /الخٗليم الال٨ترووي ٦أليت لخد٣ي ٤مجخم٘ اإلاٗغٞت،بدض م٣ضم الى
اإلااجمغ واإلاٗغى الضولي ألاو ٫إلاغ٦ؼ الخٗليم الال٨ترووي :الخٗلم الال٨ترووي خ٣بت ظضيضة فى الخٗلم والش٣اٞت.2006 /4 /19-17 ،
ٖ-10بض هللا ٖبض الٗؼيؼ اإلاىسخى" ،الخٗليم الال٨ترووي :مٟهىمه،زهاثههٞ،ىاثضٍٖ،ىاث٣ه"وع٢ت م٣ضمت بلى هضوة مضعؾت اإلاؿخ٣بل في
الٟترة ،1423/8/17-16ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص.
-11مدمض ٖلى ألاٖىع:هضوة الخٗليم الٗالي والخىميت في الجماَحريت،2 ٍ،اإلاغ٦ؼ الٗالمي لضعاؾاث وؤبخار ال٨خاب ألازًغ:ط.2،2007
ٖ -12ىى مىىع الجهاع":ؤزغالخ٨ىىلىظيا في الخٗليم "،وع٢ت م٣ضمت بلى وعقت الٗمل ؤلا٢ليميت للمؿاولحن ًٖ بغامج جضعيب اإلاٗلمحن
في مجا ٫اإلاٗلىماجيت التربىيت.والتي ٖ٣ضتها اإلاىٓمت ؤلاؾالميت للتربيت والٗلىم والش٣اٞت (ايؿيؿ٩ى) و اإلاغ٦ؼ الٗام لذصعيب اإلاٗلمحن
باللجىت الكٗبيت الٗامت للخٗليم .وبالخيؿي ٤م٘ اللجىت الىَىيت الليبيت للتربيت والش٣اٞت والٗلىم  .والتي ٖ٣ضث بُغابلـ مً /6-2
.2007 /12
-13لُٟيت ٖلي ال٨ميصخي /جىْي ٠ج٣ىيت اإلاٗلىماث والاجهاالث في الخٗليم الال٨ترووي" ،ؤٖما ٫اإلااجمغ الضولي ألاو ٫لخ٣ىياث
اإلاٗلىماث والاجهاالث في الخٗليم والخضعيب،ظميل اَمحزي،ؤخمض الٟغقيصخي،الخماماث،جىوـ .2012 /5 /10 -7
 -14لُٟيت ٖلى ال٨ميصخي :وع٢ت م٣ضمت للىضوة الٗلميت ألاولى للمٗلىماث بٗىىان "اإلاٗلىماث والخىميت "بٗىىان ( جىْي ٠الخاؾىب
في الٗمليت الخٗليميت ) والتي هٓمتها ؤ٧اصيمية الضعاؾاث الٗليا بالخٗاون م٘ مغ٦ؼ الضعاؾاث والبدىر بماجمغ الكٗب الٗام في الٟترة
مً  15بلى .ٝ 2002 / 12 / 17
-15لُٟيت ٖلي ال٨ميصخي":صوع مٗلم الخٗليم الال٨ترووي في حٗؼيؼ مجخمٗاث اإلاٗغٞت "وع٢ت بدشيت ٢ضمذ في اإلااجمغ اإلااجمغ الضولي
الشالض إلاغ٦ؼ ػيً للخٗلم الال٨ترووي،ظامٗت البدغيً جدذ قٗاع  :صوع الخٗلم الال٨ترووي في حٗؼيؼ مجخمٗاث اإلاٗغٞت،في الٟترة -6
2010/4/8م.
 -16مدمض طبيان ٚؼاوو":الخٗليم الال٨ترووي "،وع٢ت م٣ضمت بلى وعقت الٗمل ؤلا٢ليميت للمؿاولحن ًٖ بغامج جضعيب اإلاٗلمحن في
مجا ٫اإلاٗلىماجيت التربىيت.والتي ٖ٣ضثَا اإلاىٓمت ؤلاؾالميت للتربيت والٗلىم والش٣اٞت(ايؿيؿ٩ى) و اإلاغ٦ؼ الٗام لخضعيب اإلاٗلمحن
باللجىت الكٗبيت الٗامت للخٗليم .وبالخيؿي ٤م٘ اللجىت الىَىيت الليبيت للتربيت والش٣اٞت والٗلىم  .والتي ٖ٣ضث بُغابلـ مً /6-2
.2007 /12
ٖ-17بض هللا جغ٦ماوي  :مجخم٘ اإلاٗغٞت وجدضواجه في الٗالم الٗغبي.2009 ،مىظىص ٖلى الغابِwww.dctcrs.org. :
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اإلاٗابض اإلاهغٍت في ٖهىع ما ٢بل الخاعٍش
ص .ػًيب ٖبض الخىاب عٍاى زمِـ/حامٗت أؾىان ،مهغ

ملخو:
لٗب الضيً صوعا َاما في خياة اإلاهغو ال٣ضيم ٞلم جَ ً٨ىا٢ ٥ىة حؿيُغ ٖلى خياجه ٦ما يؿيُغ الضيًٞ،مً زال ٫الضيً
ًا
خاو ٫جٟؿحر الٓىاَغ اإلاديُت به،و٧ان الضيً َى اإلادغ ٥ألاو ٫للخًاعة اإلاهغيت ال٣ضيمتٞ،اإلاهغو ال٣ضيم ٧ان مخضيىا
بُبٗه؛وصٗٞه َظا الخضيً بلى الاَخمام بالٗالم آلازغ ؤ٦ثر مً اَخمامه بالٗالم الضهيىو ؤو ٖالم الضهيا.واَخم ٦ظل٪
باإلايكئاث الضيييت "اإلاٗابض" ؤ٦ثر مً اَخمامه باإلايكئاث اإلاضهيت "اإلاؿا."ً٦
ولم جخإزغ خياة اإلاهغو ال٣ضيم بالضيً ٞدؿب بل ازخلُذ وامتزظذ به،ول٣ض ٧اهذ الُبيٗت هى الضا ٘ٞألاو ٫لخزوٙ
الضيً؛بط ٞؿغ ؤلاوؿان ْىاَغَا التي عجؼ ًٖ ٞهمها بلى ؤجها حٗىص بلى ٢ىة زاع٢ت ًٖ هُا ١ج٨ٟحرٍ،وبسال ٝالٓىاَغ
الُبيٗيت وجإزحرَا ٖلى ال٨ٟغ اإلاهغو ال٣ضيم ،لٗبذ الخيىاهاث صوع َام في الٗ٣يضة اإلاهغيت ال٣ضيمت،بط يٗض الكٗىع
الٛغيؼو بالخى ٝوالٟؼٕ مً ٧ل ما َى مجهى ٫ؾببا آزغ ص ٘ٞؤلاوؿان بلى بخترام ٧ل َظٍ ال٣ىي التي جازغ في خياجه صون ؤن
يٗغ ٝماَيتها.
ال٩لماث اإلاٟخاخُتَ:ي٩ل الجىىبَ ،ي٩ل الكما،٫الجىؾ،٤اإلاٗبض.
م٣ضمت:
٧ان الضيً في اإلاجخم٘ اإلاهغو ال٣ضيم َى اإلادغ ٥الغثيسخى لكتى مجاالث الخياة والضا ٘ٞوعاء خغ٦خه هدى الخُىع،وبالخالي
1
٣ٞض ٧ان اإلاٗبض بىنٟت م٩ان الٗباصة ومٗ٣ل الضيًَ،ى الكاَض ٖلى طل ٪الخُىع وٖلى جل ٪الخًاعة.
ول٣ض ٧ان لجٛغاٞيت مهغ جإزحها وصوعَا اإلاازغ في الٗماعة اإلاهغيت بهٟت ٖامت،والٗماعة الضيييت ٦جؼء مجها، 2ول٣ض احؿم
ؤؾلىب خياة اإلاهغو ال٣ضيم مىظ و٢ذ مب٨غ باالؾخ٣غاع،ومً زم ٣ٞض اججه بخ٨ٟحرٍ بال ؤن آلالهت البض ؤن حؿخ٣غ هي ألازغي
في ؤما ً٦ج٣يم ٞحها وحؿ ً٨بها،ومً زم ٧ان اإلاٗبض َى ؾ ً٨ؤلاله وجخطر الهلت بحن اإلاجز ٫واإلاٗبض ٖىضما ه٣اعن اإلاؿاً٦
البضاثيت بالهيا٧ل اإلا٣ضؾت ألاولى اإلاى٣ىقت ٖلى ألالىاح وصبابيـ ال٣خا ٫وألازخام،مشل مٗبض زىىم ومٗبض ؤلاله ؾىب ٪ومٗبض

- Okon,E.E., Archaeological reflections on ancient Egyptian religion and Society, European Scientific Journal
November edition vol. 8, No.26 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431
- Park, C., “Religon and geography”,in: Hinnells, J. (ed) Routledge Companion to the Study of Religion. London:
Routledge, vol.17, 2004, pp.1-27.
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جخىحي ومٗبض هيذٟٞ،ي َظٍ اإلاٗابض ٧اهذ اإلا٣هىعة ٖلى ق٩ل ال٩ىر طو الٗمض ألاعبٗت والؿ ٠٣اإلا٣بى ؤو اإلا٣ىؽ.1ومىظ
ٖهىع ما ٢بل الخاعيش بضؤث جٓهغ مالمذ ؤما ً٦مسههت لٗباصة آلالهت في ق٩ل ؤ٧ىار بؿيُت مً ؤٚهان الصجغ و مضٖمت
بالُحن و يخهضعَا ٞىاء م٨كى ٝعبما ٧ان يًم عمىػا للمٗبىص وطل٦ ٪ما هغي في (ق٩ل)1:

(ق٩ل:)1ئٖاصة ج٨ىًٍ إلاٗبض آلا٫هت هِذ و٢ض ْهغ عمؼ اإلاٗبىصة هِذ بالٟىاء.

 -1هباء الدين ابراىيك زلمود،ادلعبد يف الدولة احلديثة يف مصر الفرعونية،تنظيك ه اإلداري ودوره السياسي،رسالة دكتوره غَت منشورة ،كلية اآلداب،جامعة
االسكندرية، 1974،ص . 15 -14
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(ق٩ل:)2ؤلالهت هِذ جمؿ ٪بالغمؼ الخام بها.
و ؤ٦ملذ مؿحرة جخُىع َظٍ اإلاٗابض م٘ جُىع ؤلاوؿانٞ،م٘ بضايت ألاؾغة الشالشت بضث مالمذ جسُيِ اإلاٗابض ؤ٦ثر ويىخا
ًٖ طو ٢بل،و يدل اإلاٗبض الهغحي مدل اإلاٗبض ال٣ضيم اإلاخىاي٘.و مً زال ٫ما جغ٦ه لىا اإلاهغيحن ال٣ضماء مً ه٣ىف و
٦خاباث َحروٚليٟيت هدبحن ؤن اإلاٗبض ألاو٧ ٫ان ٖباعة ًٖ ٧ىر جؼيىه الهىاعو وألاٖالم.
ٞمىظ ؤن بضؤ اإلاهغيىن ال٣ضماء ي٨ٟغون في مٓاَغ الُبيٗت التى يٗيكىن في ٦ىٟها وال٣ىي التى ْىىا ؤجها جد٨مها ولها ألازغ
في خياتهم،ؤزظوا يهىٗىن لها الغمىػ والخمازيل وي٣يمىن لها الهيا٧ل ي٣ضمىن لهم ٞحها ال٣غبان.و٢ض ٧اهذ الهيا٧ل ؤو ٫ألامغ
بؿيـُت جخ ٤ٟوما ٧اهذ ٖليه خياة اإلاهغيحن في بضاوتهم ألاو.1٫
و٧ان الهي٩ل ؤو اإلاٗبض يؿمى"بِذ ؤلاله"،ويٛلب ٖلى الًٓ ؤهه ٧ان في ألاػمىت ألاولى مؿ ً٨الؼٖيم ؤو ظؼء مىه،ومهما يً٨
مً ؤمغ ل٣ض ٧اهذ بيجهما ٖال٢ت يايضَا ؤهه ٧ان يُلٖ ٤لحهما في ألانل ل ٟٔواخض.2
وإلاا ٧اهذ الهيا٧ل ألاولى مً مىاص ؾغيٗت الُٗب ٣ٞض اهضزغث بُبيٗت الخا ،3٫بيض ؤن مً ه٣ىف بضايت ألاؾغاث ٖلى
البُا٢اث مً الخكب والٗاط وٖلى ألازخام ما يهىع ؤمشلت مجها وزانت َي٩ل الهٗيض وَي٩ل الكما.٫
هُ٩ل الجىىب:
ًا
و٧ان يٗغ ٝؤيًا باؾم بيذ مل ٪الىظه ال٣بلى ويخطر مً عؾىم بضايت ألاؾغاث ؤن اإلابجى ٧ان ٖباعة ًٖ َي٩ل بؿيِ مً
الخكب وظضعاهه مً الخهحر ؤو مً ؤٖىاص الىباث اإلاًٟىعة ،وؾٟ٣ه م٣بي ولم ي ً٨ال٩ىر يكخمل ٞيما يبضو بال ٖلى م٩ان
واخض وطل٦ ٪ما يخطر في ق٩ل الٗالمت الهحروٚليٟيت للبيذ ؤو الٟىاء ٞهى مجغص ق٩ل إلا٩ان مؿخُيل مضزله في مىخه٠
4
ؤخض ظاهبيه الُىيلحن.
وللهي٩ل في ؤخض ظاهبيت ال٣هحريً باب ٞسم م٣ىؽ في ؤٖالٍ،وفي الجاهب آلازغ باب آزغ.ويخمحز بىظىص ما يكبه زالزت ٢غون
ؤو ؤعبٗت جخرػ في ؤٖلى واظهخه،ويخ٣ىؽ ؾُده ٖلى ق٩ل ْهغ خيىان ويخضلى ما يكبه طيال في مازغجه(5ق٩ل)3:

 -1زلمد أنور شكري،العمارة يف مصر القدؽلة،القاىرة ،1970 ،ص . 161
 -2زلمد أنور شكري،مرجع سابق،ص .164-163

3

- A. Lucas, J.R. Harris, Ancient Egyptian Materials and Industries, Histories and Mysteries of Man, London, 1989,
pp. 338-366.

 -4زلمد أنور شكري  ،مرجع سابق ،ص . 97 -92
 -5نفس ادلرجع ،ص .165
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(ق٩ل:)3هُ٩ل الهُٗض في بضاًت ألاؾغاث .
هُ٩ل الكما:٫
ٖغَ ٝي٩ل الكما ٫ؤيًا باؾم بيذ الكما ٫ؤو بيذ الؼٖيم ويٗخ٣ض ؤهه ٧ان مً الُىب اللخن بؿ ٠٣م٣بي،و ؤهه ٧ان
يخ٣ضمه ٞىاء يديِ به ؾىع طو مك٩اواث،و يبضو ؤن بيذ الؼٖيم في ؤواثل ٖهغ ما ٢بل آلاؾغاث ٧ان يًم َي٩ل اإلاٗبىص،و
ألؾباب ؾياؾيت اؾخ٣ل ٧ل مجهما ًٖ آلازغ بٗض طل،٪وبن نض ١الًٓ عبما ٧ان للبيذ في ألانل مضزالن ؤخضَما مضزل
2.
اإلاؿ ً٨وآلازغ مضزل م٣هىعة اإلاٗبىص
ويخمحز َي٩ل الكما ٫باعجٟإ ظضاعيه في َغٞيه وبؿُدت اإلا٣بى،ومً ؤقهغ ؤمشلخه مٗبض ؤلالهت هيذ خاميت الكما،٫وي٨خى٠
َن
مضزله ٖلمان مغجٟٗان مما يٗض ؤنال لؤلٖالم في واظهت نغوح اإلاٗابض في الضولت الخضيشت ،وياصو اإلاضزل بلى ٞىاء يديِ به
3
ؾىع طو مك٩اواث بؿيُت ويخىؾُت عمؼ ؤلالهت،وفي مازغجه م٣هىعة بؿُذ م٣بى،وفي ظىاهبه ألاعبٗت ٢ىاثم جغ ٘ٞالؿ٠٣
(.ق٩ل)4:

 - 1زلمد أنور شكري،مرجع سابق ،شكل  53أ
2

- KUHLMANN KLAUS, P., Serif-style Architecture and the Design of the Archaic Egyptian Palace ("Konigszelt")in
oaw14(1996)p.117:137.

-3زلمد مسَت زلمد،تطور ادلساكن والقصور يف مصر ال
اذلندسة،جامعة عُت مشس،1980،ص .70

قدؽلة من أ قدم العصور حىت بداية عصور الدولة احلديثة،رسالة ماجستَت غَت منشورة،كلية
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(ق٩ل:)4هُ٩ل أو م٣هىعة الكما. ٫
َن
ومً عؾىم بضايت ألاؾغاث ما يكحر بلى ؤن مً الهيا٧ل ما ٧ان مسُُه مؿخضيغا وظضعاهه مً ؤٚهان الخرصو ؤو الخكب بحن
ؤعبٗت ٢ىاثم جغ ٘ٞالؿ ٠٣الظو ٧ان في ق٩ل ٢بت مً ؤٖىاص مًٟىعة مً الىباث.2
ومً الٗالماث الهحروٚليٟيت ما ٖخر ًٖ مسههاث الهيا٧ل وؤؾمائها مً مشل"بغ -وع""،بغ -هى"وهي جمشل َيا٧ل مهغ الٗليا
3
والؿٟلى،وجضلىا ٖلى ؤٞضم ؤق٩ا ٫اإلاٗابض اإلاهغيت.
ويضَ ٫ظا ٧له ٖلى جىىٕ َغػ الهيا٧ل واإلاٗابض وازخال ٝمالمدها اإلاٗماعيت في بضايت ألاؾغاث،والبض ؤن مجها ما ٧ان يبجى
باللخن،يضٖ ٫لى طل ٪ؤن مىاؾ٣َ ٪ـ جإؾيـ اإلاٗبض ما يمشل اإلال ٪يهى٘ لبىت،وؤهه ٧ان يخم وي٘ لبىه في وصاج٘ ألاؾاؽ في
اإلاٗابض اإلاكيضة مً الدجاعة في ٖهض بضايت ألاؾغاث. 4
اإلاٗابض في بضاًت ٖهغ ألاؾغاث:
بضؤ اإلاهغيىن في طل ٪الٗهغ يؿخسضمىن ألاحجاع في حكييض مٗابضَم ٣ٞض ظاء خىلياث حجغ بالغمى ؤن اإلال ٪ز٘
سخمىي قيض مٗبضا مً الدجغ و٢ض ٖثر له في َحرا٧ىهبىليـ ٖلى ًٖاصة باب و ُ٘٢مً ًٖاصة باب آزغ و٧لها مً الدجغ
والجغاهيذ(.ق٩ل.)5:

(ق٩ل:)5مٗبض هيرا٦ىهبىلِـ -خىع هسً  -مضًىت اله٣غ
٦ما ٦كٖ ٠لى خاٞت الصخغاء في ؤبيضوؽ ًٖ ؤَال ٫مٗبض مً ٖهض بضايت ألاؾغاث لإلله زىتى ئمىتى ،و٧ان يخإل ٠مً
عصَخحن مخخاليخحن،باب ٧ل مجهما مىدغ ًٖ ٝمدىع اإلاٗبض،وجُل ٖلحها م٣هىعة الخمشا ٫ج٨خىٟها ٢اٖخان،و٧ان بجاهب
الغصَخحن ؾلم ياصي بلى الؿُذ( 6.ق٩ل )6:وَى بظل ٪ؤ٢ضم مٗبض طو م٣هىعاث زالزت وَى الىمِ الظو ؤنبذ ؾاثضا في
مٗابض الضولخحن الىؾُى والخضيشت.
 -1زلمد أنور شكري ،مرجع سابق  ،شكل . 55
 -2نفس ادلرجع،ص .169
 -3زلمد مسَت زلمد،مرجع سابق،ص. 71
 -4زلمد أنور شكري،مرجع سابق،ص .169
- E:\famly\Egypt Hierakonpolis, A Feature Tour Egypt Story.htm

 -6زلمد أنور شكري،مرجع سابق،ص .170 –169
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(ق٩ل:)6جسُُِ إلاٗبض ؤلاله زىتى ئمىدُى بأبُضوؽٖ -هغ بضاًت ألاؾغاث.
الجىؾ:٤
مٗجى ٧لمت "الجىؾَ"٤ى الخهً ؤو ال٣هغ الهٛحر،وَى َىا يكحر بلى ما يكبه م٣هىعة طاث اؾخسضام َ٣سخي اعجبُذ
بالٗيض الشالزيجي اإلال٩ي في مهغ ال٣ضيمت،ويغظ٘ الجىؾ ٤بهٟت ٖامت بلى ٖهغ ألاؾغة ألاولى ٖلى ألا٢ل،بط مً ه٣ىف اإلال٪
َن
وٗغمغ ما يمشله ظالؿا بخاط الىظه البدغو في ظىؾٞ ٤ى ١مىهت ٖاليت (،ق٩ل )7:وؾٟ٣ه ٖلى ق٩ل ؾَ ٠٣ي٩ل
الجىىب،ويٗخمض في م٣ضمخه ٖلى ٢اثمحن مً َغاػ ما يٗغ ٝبإؾُىن الخيمت،و٧ان الجىؾ ٤مٟغص ٚحر مؼصوط مما يضٖى بلى
َن
الًٓ ؤهه ٧ان لٗغف واخض ،ومىظ ٖهض اإلال ٪أوصًمى ؤنبذ الجىؾ ٤يمشل في الٛالب مؼصوظا ياصو بليه صعظان مخ٣بالن.2

 -1زلمد أنور شكري،مرجع سابق،شكل .57
 -2زلمد أنور شكري،مرجع سابق،ص . 181- 180
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.1

(ق٩ل:) 7حىؾ ٤اإلال ٪وٗغمغ

ويم ً٨ال٣ى ٫ؤهه ال يىظض في جاعيش الٗالم ؤمت جإنلذ ٞحها الضياهت وامتزظذ بمياٍ ؤَلها مشل مهغ،ومً َىا ٗٞىض الخضيض
ًٖ الضيً ٞةهىا هه ٠ؤَم ظؼء مً جاعيش مهغ ال٣ضيمت،والظو يٟؿغ حٗضص اإلايكأث الضيييت التي بلٛذ خض اإلاٛاالة،ومً َىا
ٞل٣ض لٗبذ الخإزحراث الضيييت صوعَا في وكاٍ الٗماعة خيض صٗٞذ اإلاهغيحن بلى الاَخمام بدكييض صوع الٗباصة2وبلى الٗىايت
ًا
بٗماعة اإلا٣ابغ باٖخباعَا بيىجا زالضة في خحن بىيذ ال٣هىع واإلاؿا ً٦مً الُىب اللخن واإلادغو ١باٖخباعَا بيىث للضهيا
الؼاثلت وبن ٧اهىا ٢ض اٖخىىا بؼزغٞت ؤؾٟ٣ها وؤٖلى ظضعاجها وؤخياها ؤعييتها بما يبٗض عوح البهجت ٖلحها وٖىضما اه٣ؿمذ
آلالهت اإلاهغيت لىىٖان آلهت مدليت وؤزغي ٧ىهيت ٞل٣ض ازخلٟذ اإلايكأث اإلاٗماعيت ل٨الَما ًٖ ألازغي ٞىالخٔ ؤن آلالهت
ال٩ىهيت ٢ض وكإث هٓغا لخإزحراث مٓاَغة الُبيٗت ٖلي ؤزيلت اإلاهغو ٞغؤي في الكمـ وال٣مغ وألاعى والؿماء واإلااء والهىاء
آلهت يغخب ظاهبها وي٣ضؾها خيشما ج٩ىن،ومً َىا ٞل٣ض ٖمل ٖلى ب٢امت ميكأتها اإلاٗماعيت في الهىاء ليدىاؾب م٘ َظٍ الٗباصة
٦ما ْهغ في مٗابض الكمـ في َليىبىليـ و ؤبى نحر ومضيىت جل الٗماعهت بيىما ألازغي ٧اهذ جخم في الٓالم الضامـ ٦ما وضر
في الٗ٣يضة الججزيت ؤو الُ٣ىؽ اإلا٨غؾت لؤلمىاث.
٢اةمت اإلاغاح٘ :
 .1بهاء الضيً ابغاَيم مدمىص،اإلاٗبض في الضولت الخضيشت في مهغ الٟغٖىهيت،جىٓيمه ؤلاصاعو وصوعٍ الؿياسخي ،عؾالت
ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة ٧ليت آلاصاب،ظامٗت الاؾ٨ىضعيت.1974،
 .2مدمض ؤهىع ق٨غو،الٗماعة في مهغ ال٣ضيمت،ال٣اَغة.1970،
 -1نفس ادلرجع،شكل . 63
2

- Okon ,E.E., ”Religion and politics in ancient Egypt”, in: American Journal of Social and management Sciences,
2012, 3(3): 93-98.
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ضم الٗهىع ختى بضايت ٖهىع الضولت٢ضيمت مً ؤ٣هىع في مهغ ال٣ً وال٦جُىع اإلاؿا، مدمض ؾمحر مدمض.3
.1980،ظامٗت ٖحن قمـ،ليت الهىضؾت٧ ،عؾالت ماظؿخحر ميكىعة،الخضيشت
4.A. Lucas, J.R. Harris, Ancient Egyptian Materials and Industries, Histories and Mysteries of Man, London, 1989.
5.KLAUS, P. K., Serif-style Architecture and the Design of the Archaic Egyptian Palace ("Konigszelt"), in: OAW,14 (1996).
6.Okon ,E.E., ”Religion and politics in ancient Egypt”, in: American Journal of Social and management Sciences, 2012.
7.Okon,E.E., Archaeological reflections on ancient Egyptian religion and Society, European Scientific Journal November edition
vol. 8, No.26 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431.
8.Park, C., “Religon and geography”,in: Hinnells, J. (ed) Routledge Companion to the Study of Religion. London: Routledge,
vol.17, 2004.
9.E:\famly\Egypt Hierakonpolis, A Feature Tour Egypt Story.htm.
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جُبُ٣اث ؤلاٖالم الجضًض في مجا ٫الخٗلُم الٗالي
ً
همىطحا-
اإلاضوهاث الخٗلُمُت ؤلال٨تروهُت
أ.ؾىؾً ؾ٩ي/حامٗت مدمض لُامين صباٚين ؾُُ 2 ٠أ.ؾبتي ٞاًؼة/حامٗت مدمض لُامين صباٚين ؾُُ2 ٠

ملخو :
في ْل الخٛحراث الخ٨ىىلىظيت الؿغيٗت و الخدىالث و الخُىعاث في ظمي٘ مياصيً الخياة ،ؤنبدذ الخاظت ملخت
إلاىا٦بت َظا الخٛحر الؾيما في مجا ٫الخٗليم الضاٖم ألو جُىع في ؤو مجا،٫و مً َظا الخىظه الٗالمي ٧ان لؼاما ؤن حؿعى
الضو ٫الىاميت ٖامت و صو ٫الىًَ الٗغبي زانت بلى جد٣ي ٤مٗايحر الجىصة في الٗمليت الخٗليميت مً زال ٫اؾدشماع ؤصواث
ؤلاٖالم الجضيض مً بيجها اإلاضوهاث.
٨ٟٞغة اإلاضوهاث الال٨تروهيت الخٗليميت يم ً٨الاٖخماص ٖلحها في زضمت هٓام الخٗليم ًٖ بٗض و جىميت مهاعة الخٗلم
الظاحي ٖىض الُالب خيض يٗمل ٖلى جُىيغ ال٣ضعاث ال٨ٟغيت و الخياليت ٖىض الُالب ،و جدؿحن مؿخىي الٟهم و الاؾديٗاب
لضحهم ،و جدٟحز اإلاكاع٦ت والخٟاٖل بما يىمي مهاعاتهم في خل اإلاك٨الث و الً٣ايا بالهىث و الهىعة م٘ جبجي اإلاىاهج
الضعاؾيت في ق٩ل بل٨ترووي يٗخمض ٖلى جدغيٌ بم٩اهاث ؤلابضإ و الاؾخٟؿاع و الخدليل.
ا٧٫لماث مٟخاخُت:ؤلاٖالم،ؤلاٖالم الجضيض ،الخٗليم ،الخٗليم الٗالي،الخٗليم ؤلال٨ترووي ،الٗمليت الخٗليميت،اإلاضوهاث
الال٨تروهيت،اإلاضوهاث الخٗليميت.
م٣ضمت:
يكهض الٗالم اإلاٗانغ جُىعا ج٣ىيا ومٗغٞيا َاما ٚحر ال٨شحر في مالمذ الخياة بٗضما ناعث اإلاٗمىعة ؤقبه ب٣غيت ٧ىهيت نٛحرة
ازتزلذ ٞحها خىاظؼ الؼمان و٢يىص اإلا٩ان بًٟل الكب٨ت الٗاإلايت َ ،ظا الخُىع الالمخىاهي ألابٗاص٧،ان هخاط ظهىص م٨ٟغيً
وٖلماء ؾاَمىا بك٩ل ٦بحر في جُىي٘ الخ٣ىياث الغ٢ميت لخضمت ؤلاوؿان وجد٣ي ٤عٞاَيخه.
و٢ض ا٦دسخذ الاهترهيذ بمىظتها الشاهيت ؤو ما يٗغ ٝبمىظت ؤلاٖالم الجضيض ٧اٞت اإلاجاالث الا٢خهاصيت و الاظخماٖيت و
الؿياؾيت و الش٣اٞيت و الضيييت...ولم يب ٤اإلاجا ٫الخٗليمي بمىإي ٖجها،خيض جُٟىذ اإلااؾؿاث واإلاضاعؽ والهيا٧ل التربىيت
والخٗليميت اإلاسخلٟت بلى اؾدشماع وؾاثِ ؤلاٖالم الجضيض اإلاخىىٖت بما ٞحها اإلاضوهاث في جُىيغ الخٗليم وجىؾي٘ آٞا٢ه وجدؿحن
مغصوصيخه في مسخل ٠ألاَىاع و-هسو بالظ٦غ -الخٗليم الٗالي الجامعي باٖخباع قب٩اث الخىانل الاظخماعي واإلاضوهاث مالط
ال٨شحر مً الُالب الجامٗيحن مً ظهت،يؼصاص ب٢بالهم ٖلحها يىما بٗض آزغ وبالخالي جهلر ألن ج٩ىن وؾيلت حٗليميت هاظٗت
وٗٞالت إلاا جىٞغٍ َظٍ ألازحرة مً جٟاٖليت ومغوهت وخضازت و٦ظل ٪اؾخسضامها ٦إصاة لخمايت الهىيت و اليؿيج الاظخماعي
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بم٩ىهاجه التربىيت والش٣اٞيت والٗ٣اثضيت والضيييت مً الخياع الغ٢مي واإلاٗغفي الضزيل ًٖ مجخمٗاجىا مً هاخيت ؤزغي وطل٪
مً زال ٫حصجي٘ الخٗليم ؤلال٨ترووي ٖخر اإلاضوهاث.
ٞةطا ٧ان همِ الخٗليم الخ٣ليضو يٗاوي ال٣هىع ٧ىهه ي٣ىم ٖلى الخ ٟٔوالخل٣حن وج٨ضيـ اإلاٗلىماث صوهما جدضيض ٞةن
الخٗليم ؤلال٨ترووي الخضيض يداو ٫ج٨يي ٠الٗمليت الخٗليميت-باٖخباعَا الضاٖم ألو جُىع باإلاجخم٘ -م٘ مؿخجضاث
ومخٛحراث الٗهغ والاهٟجاع اإلاٗغفي وبالخالي يؿعى لخد٣ي ٤مٗايحر الجىصة في الخٗليم باٖخماص ؤصواث ؤلاٖالم الجضيض التي
حٗمل ٖلى جدغيٌ ؤلابضإ و ؤلاَالٕ و الخدليل لضي الُالب ون٣ل مىاَبهم و٢ضعاتهم و بم٩اهياتهم ال٨ٟغيت والظَىيت
زهىنا في وظىص بقغا ٝؤ٧اصيمي مً ٢بل َيئاث جضعيؿيت ٦خل ٪اإلاكغٞت ٖلى اإلاضوهاث ؤلال٨تروهيت الخٗليميت،خيض حٗض
َظٍ ألازحرة مً ؤبغػ الٓىاَغ التي حكهضَا اإلاىٓىمت الخٗليميت الجامٗيت والتي حٗض مىيىٕ صعاؾدىا.
اؾدىاصا بلى ما ؾب ، ٤جخمدىع بق٩اليت البدض في مٗغٞت َبيٗت اؾخسضام اإلاضوهاث ؤلال٨تروهيت في الخٗليم الجامعي بالجؼاثغ
 ،ومً َظا اإلاىُل ٤هُغح حؿائال ظىَغيا مٟاصٍ:
ما هى وا ٘٢اؾخسضام جُبُ٣اث ؤلاٖالم الجضًض في الخٗلُم الجامعي مً زال ٫اإلاضوهاث الال٨تروهُت؟
أهمُت الضعاؾت:
ج٨دؿب الضعاؾت ؤَميتها الٗلميت ل٩ىجها حٗالج بخضي اإلاىيىٖاث الجضيضة التي حك٩ل مدىعا ؤؾاؾيا في بدىر ؤلاٖالم
اإلاٗانغة مً زال ٫حٗغيها ألؾاؾياث ؤلاٖالم الجضيض ٖمىما واإلاضوهاث ؤلال٨تروهيت ٦ةخضي بضاثله ٖلى هدى زام بما ٞحها
اإلاضوهاث ؤلال٨تروهيت الخٗليميت ومٗغٞت مضي جُبي٣ها ٗٞليا في ميضان الخٗليم للخغوط بخىنياث وم٣ترخاث في جٟٗيل
وكاَها بمجا ٫الخٗليم الجامعي.
هض ٝالضعاؾت :
حؿعى َظٍ الضعاؾت بلى عنض اإلاضوهاث ؤلال٨تروهيت و اؾخسضامها في الخٗليم الٗالي مً زال ٫صعاؾت ونٟيت لبٌٗ الىماطط
وهي مضوهت الض٦خىعة"ِٖؿاوي عخُمت "و" باصٌـ لىهِـ"و مضوهت "ؾاٖض هماف".
اإلادىع ألاو٢:٫غاءة في خُثُاث ؤلاٖالم الجضًض:
أوال:ؤلاٖالم الجضًض حٗضص الدؿمُاث و ئق٩الُت اإلاٟهىم:
ؤخضر ؤلاٖالم الجضيض عٚم خضازخه ه٣لت هىٖيت في اإلاكهض ؤلاٖالمي و مٟهىم ؤلاٖالمْ،هغث مالمده ولم جدبلىع زهاثهه
ومٟاَيمه بك٩ل ٢اَ٘ بٗض ،جمشل بالخ٨ىىلىظيا الخضيشت للمٗلىماث والاجها٧ ٫اإلاىا ٘٢الال٨تروهيت والاظخماٖيت و الخريض
ؤلال٨ترووي واإلاىخضياث و اإلاضوهاث والبىاباث و مىا ٘٢اإلاداصزت والضعصقت ...و ؤزظ حؿميت ؤلاٖالم الجضيض ل٩ىهه يسخل ٠في
بٌٗ زهاثهه ومحزاجه ًٖ مٟهىم ؤلاٖالم الخ٣ليضو ؤو ألاصواث الخ٣ليضيت الكاجٗت لئلٖالم.
و٢ض ؤَل٣ذ ٖلى ؤلاٖالم الجضيض حؿمياث مسخلٟت مً مشيل ؤلاٖالم الغ٢مي ،ؤلاٖالم الاظخماعي،بٖالم اإلاىاًَ،ؤلاٖالم
الخٟاٖلي و الدكاع٧ي،ؤلاٖالم ؤلال٨ترووي،بٖالم الىؾاثِ اإلاخٗضصة ؤو اإلالخيمضيا...و التي عٚم حٗضصَا جخ٣اَ٘ في هُ٣ت عثيؿت
وهي اعجباَه بخُبي٣اث ال٨مبيىجغ لخضٖ ٫لى ؤعييت ظضيضة لهظا الىىٕ مً ؤلاٖالم الظو ولض مً جؼاوط ج٨ىىلىظيا ؤلاٖالم
بكب٩اث ال٨مبيىجغ.

162

الٗضص  : 24أ٦خىبغ– 2016

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

ٞهى بٖالم ع٢مي الٖخماص بٌٗ جُبي٣اجه ٖلى الخ٨ىىلىظيا الغ٢ميت ٧الخلٟؼيىن الغ٢مي وؤلاطاٖت الغ٢ميت وٚحرَما،وَى
جٟاٖلي لخىٞغ خالت مً الخباص ٫والخٟاٖل بحن اإلاؿخسضمحن لىؾاثله الغ٢ميت مً زال ٫التراؾل والخٗلي ٤وببضاء الغؤو،وَى
قب٩ي الٖخماصٍ ٖلى الكب٨ت الٗى٨بىجيت الٗاإلايت ،وَى بٖالم مىاًَ ألن اإلاىاًَ ٢ض ؤنبذ مؿخسضما وٖىهغا مكاع٧ا في
نىاٖت الخضر ؤلاٖالمي.ويُلٖ ٤ليه ؤيًا بٖالم مٗلىماث للضاللت ٖلى هٓام بٖالمي ظضيض يؿخٟيض مً ج٨ىىلىظيا
اإلاٗلىماث ويىضمج ٞحها٦،ما ؤهه بٖالم الىؾاثِ الدكٗبيت لُبيٗخه اإلادكاب٨ت وبم٩اهيت زل٣ه لكب٨ت مً اإلاٗلىماث اإلاترابُت
بىنالث حكٗبيت .ويؿمى ؤيًا بٖالم الىؾاثِ اإلاخٗضصة ٧ىهه يجم٘ بحن الىو والهىث والهىعة،ويُلٖ ٤ليه لٟٔ
بل٨ترووي ل٩ىهه يٗخمض ٖلى ألاظهؼة ؤلال٨تروهيت...
وجخٗضص مضازل الىٓغ في مٟهىم ؤلاٖالم الجضيض وجُىع وؾاثله يمً ؾيا٢اث جاعيسيت وج٨ىىلىظيت مسخلٟت:
خيض جغي الباخشت"مغام ٖبض الغخمان م٩اوي" ؤهه"بٖالم يمل ٪ؤصواث عاجٗت ٚحر مؿبى٢ت في جباص ٫اإلاٗلىماث وجباص٫
ألا٩ٞاع والغئي والغبِ بحن ؤصخاب الً٣يت الىاخضة،ل٨ىه يٓل في الجهايت ٦ما َى في ألانل وؾيلت و آصاة بٖالميت ٚحر ٢اصعة
1
ٖلى نى٘ الخضر ٦ما يغوط ال٨شحرون وبهما ٢ضعجه ج٨مً في ه٣ل نىعة قضيضة الهٟاء ًٖ َظا الخضر".
ؤلاٖالم الجضيض مهُلر يكحر بلى الُغ ١الجضيضة لالجها ٫في البيئت الغ٢ميت بما يىٞغ للجماٖاث ألانٛغ مً الىاؽ
بم٩اهيت الالخ٣اء والخجم٘ ٖخر الاهترهيذ وجباص ٫اإلاىا ٘ٞواإلاٗلىماث وهي بيئت حؿمذ لؤلٞغاص واإلاجمىٖاث بةؾمإ ؤنىاتهم
2
وؤنىاث مجخمٗاتهم بلى الٗالم بإؾغٍ.
ويٗغ٢ ٝامىؽ الاهترهِذ الىحيز ؤلاٖالم الجضيض ٖلى ؤهه مهُلر يكحر بلى ؤظهؼة ؤلاٖالم الغ٢ميت ٖمىما ؤو نىاٖت
الصخاٞت ٖلى الاهترهيذ وفي بٌٗ ألاخيان يخًمً الخٗغي ٠بقاعة ألظهؼة ؤلاٖالم ال٣ضيمت و َى حٗبحر ٚحر اهخ٣اصخي
يؿخسضم ؤيًا لىن ٠هٓم بٖالم ج٣ليضيت ظضيضة ٧الُباٖت والخلٟؼيىن والغاصيى والؿيىما .
و خؿب ٢امىؽ ال٨مبُىجغ ٞةن ؤلاٖالم الجضيض يكحر بلى ظملت مً جُبي٣اث الاجها ٫الغ٢مي وجُبي٣اث اليكغ
الال٨ترووي ٖلى ألا٢غام بإهىاٖها اإلاسخلٟت والخلٟؼيىن الغ٢مي والاهترهيذ و٦ظل ٪ال٨مبيىجغاث الصخهيت والى٣الت باإلياٞت
3
بلى الخُبي٣اث الالؾل٨يت لالجهاالث وألاظهؼة اإلادمىلت في َظا الؿيا.١
ثقحر الخٗغيٟاث بلى خالت مً الخىىٕ في ألاق٩ا ٫والخ٨ىىلىظيا والخهاثو التي خملتها ج٨ىىلىظيا اإلاٗلىماث والاجهاالث
الخضيشت لئلٖالم زانت ٞيما يخٗل ٤بةٖالء خاالث الٟغصيت ؤو الصخهىت و الخسهيو الىاججخان ًٖ محزة الخٟاٖليت التي
يىٟغص بها ؤلاٖالم الجضيض ًٖ هٓحرٍ الخ٣ليضو٦،ما جخ ٤ٟمٗٓمها في اؾخسضام ؤلاٖالم لخ٣ىياث اإلاٗلىماث الخضيشت وألاظهؼة
الغ٢ميت واعجباَه بالخاؾىب.وٞيما يسو ٖال٢ت ؤلاٖالم الجضيض بالخ٣ليضو يظَب الباخشىن واإلاسخهىن ٞغ٢ا بهظا الكإن:
ٞهىا ٥مً يٗخخر ؤلاٖالم الجضيض مغخلت جاعيسيت و خخميت مغجبُت بخُىع وؾاثل ؤلاٖالم الخ٣ليضيت واؾخدضار جُبي٣اتها
وزهاثهها ومشا ٫طل ٪الخُىع الظو مغ به الخلٟؼيىن والؿيىما والصخاٞت،وَىا ٥مً يٗخخر ؤلاٖالم الجضيض مىاً٢ا
للخ٣ليضو ألهه ٚحر ال٨شحر في مالمده وؤصاءٍ خيض احؿٗذ جُبي٣اجه وحٛحرث زهاثهه لضعظت ؤهه مً اإلادخمل ؤن يلػي
 -1مكاوي،مرام عبد الرمحن:تضليل اإلعالم اجلديد ،شوىد بتاريخ 2015/08/16
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=5795

 -2الفطافطة زلمود:عالقة اإلعالم اجلديد ْترية الرأي والتعبَت يف فلسطُت  ،الفايسبوك ظلوذجا ،2011،شوىد بتاريخ 2015/08/16
http://www.madacenter.org/media.php

 -3عباس مصطفى صادق :اإلعالم اجلديد دراسة يف مداخلو النظرية وخصائصو العامة  ،شوىد بتاريخ 2015/08/16

http://site.iugaza.edu.ps
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ؤلاٖالن الخ٣ليضو جماما ومشا ٫طل ٪الصخاٞت ؤلال٨تروهيت خيض ؤن ال٨شحر مً الصخ ٠ألامغي٨يت وألاوعبيت جسلذ جماما ًٖ
وسختها الىع٢يت لخٗغى زضماتها ٖخر مى ٘٢بل٨ترووي زام.
زاهُا :الٗىامل الغةِؿُت ْ٫هىع ؤلاٖالم الجضًض:
يٗخخر ؤلاٖالم الجضيض ْاَغة ال٣غن الـ 21ؾاَمذ في ْهىعَا وجُىعَا ٖضة ٖىامل مخضازلت مً بيجها ٖىامل ج٣ىيت
وا٢خهاصيت وؾياؾيت يم ً٨جلخيهها ٞيما يلي:
 الٗامل الخ٣جي:اإلاخمشل في الخ٣ضم الهاثل في ج٨ىىلىظيا ال٨مبيىجغ مً خيض ججهحزاجه وبغمجياجه ،وج٨ىىلىظيا الاجهاالث واإلاٗلىماث بهٟت ٖامت زهىنا ألا٢ماع الهىاٖيت وقب٩اث ألاليا ٝالًىثيت٣ٞ ...ض اهضمجذ َظٍ الٗىانغ الخ٨ىىلىظيت في
جىليٟاث اجهاليت ٖضة بلى ؤن ؤٞغػث قب٨ت ؤلاهترهذ التي حك٩ل خاليا وؾيُا يُىو بضازله ظمي٘ وؾاثِ الاجها ٫ألازغي
اإلاُبىٖت واإلاؿمىٖت و اإلاغثيت و اإلاؿمىٖت اإلاغثيت  ،و٦ظل ٪الجماَحريت والصخهيت .و٢ض اوٗ٨ـ ؤزغ َظٍ الخُىعاث
الخ٨ىىلىظيت ٖلى ظمي٘ ٢ىىاث ؤلاٖالم مً صخاٞت وبطاٖت وجلٟاػ،...واوٗ٨ـ ٦ظل ٪وَى ألازُغ ٖلى َبيٗت الٗال٢اث التي
جغبِ بحن مىخج الغؾالت ؤلاٖالميت ومىػٖها ومخل٣حها ٣ٞض اه٨مل الٗالم م٩اها وػماها وؾُ٣ذ الخىاظؼ بحن البٗيض وال٣غيب،
و٧اصث ج٨ىىلىظيا الىا ٘٢الخيالي ؤن حؿ ِ٣الخاظؼ بحن ما َى وا٢عي وما َى وَمي وبحن الخايغ والٛاثب وبحن الاجها ٫م٘
٧اثىاث الىا ٘٢الٟٗلي و جل ٪الغمؼيت التي جًٞ ًُ٣اء اإلاٗلىماث.
 الٗامل الا٢خهاصي:اإلاخمشل في ٖىإلات الا٢خهاص وما يخُلبه مً بؾغإ لخغ٦ت الؿل٘ وعئوؽ ألامىا ٫و َى ما يخُلب بضوعٍؤلاؾغإ في جض ٤ٞاإلاٗلىماث.وليـ َظا إلاجغص ٧ىن اإلاٗلىماث ٢اؾما مكتر٧ا يضٖم ظمي٘ اليكاَاث الا٢خهاصيت صون
اؾخصىاء،بل ل٩ىجها ؾلٗت ا٢خهاصيت في خض طاتها جخٗاْم ؤَميتها يىم بٗض يىم في ْل ما يؿمى باال٢خهاص الالماصو ٗٞىإلات
هٓم ؤلاٖالم والاجها ٫هي وؾيلت ال٣ىي الا٢خهاصيت لٗىإلات ألاؾىا ١وجىميت الجزاٖاث الاؾتهال٦يت مً ظاهب وجىػي٘ ؾل٘
نىاٖت الش٣اٞت مً مىؾي٣ى وؤلٗاب وبغامج جلٟؼيىهيت ...مً ظاهب آزغ.
 الٗامل الؿُاس ي:ممشال باالؾخسضام اإلاتزايض لىؾاثل ؤلاٖالم مً ٢بل ال٣ىي الؿياؾيت بهض ٝبخ٩ام ٢بًتها ٖلى ؾحرألامىع واإلادآٞت ٖلى اؾخ٣غاع مىاػيً ال٣ىي في ٖالم قضيض الايُغاب ػازغ بالهغاٖاث والخىاً٢اث واؾخسضامها ٧ىؾيلت
للهيمىت وبؿِ الىٟىط.
و٢ض جضازلذ َظٍ الٗىامل الخ٣ىيت والا٢خهاصيت والؿياؾيت بهىعة ٚحر مؿبى٢ت،ظاٖلت مً ؤلاٖالم الجضيض ً٢يت قاث٨ت
1
ظضا،وؾاخت ؾازىت للهغاٖاث الٗاإلايت وؤلا٢ليميت واإلادليت.
و٦ظا مدىع لؤلبدار اإلاٗانغة التي جداو ٫عنض َظٍ الٓاَغة والخىٓحر لها للخ٨ي ٠م٘ مخٛحراتها في ٖالم يدؿم بالؿغٖت
الٟاث٣ت والاهٟجاع الخ٣جي و اإلاٗلىماحي.
زالثا :ؾماث ؤلاٖالم الجضًض:
عٚم ؤن ؤلاٖالم الجضيض يدكابه م٘ ؤلاٖالم ال٣ضيم في بٌٗ ظىاهبه و مالمده،بال ؤهه يخمحز ٖىه بالٗضيض مً الؿماث التي
ججٗل مىه بٖالما مٛايغا ،يم ً٨جلخيهها ٞيما يلي:

 -1عيسى العسافُت عيسى :ادلعلومات وصناعة النشر،دار الفكر ،دمشق ،2001 ،ص.193-188
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 الخدى ٫مً الىٓام الخمازلي ئلى الىٓام الغ٢مي:خيض ؤن اهخ٣ا ٫اإلاٗلىماث في الىٓام الغ٢مي يخم ٖلى ق٩ل ؤع٢ام مىٟهلت هي نٟغ وواخض وٖىض ونى ٫اإلاٗلىمت بلى
اإلاؿخ٣بل ي٣ىم بضوعٍ بترظمتها بلى نىث ؤو نىعة ؤو ٚحر طل. ٪ي٣ىم الىٓام الخمازلي مً هاخيت ؤزغي بى٣ل اإلاٗلىمت ٖلى
ق٩ل مىظت مدؿلؿلت و ل٩ىن ؤلاقاعاث الغ٢ميت بما نٟغا ؤو واخضا صون ؤو ٢يم بيجهما ٞةن الىٓام الغ٢مي ي٩ىن ؤقض ه٣اء
وزاليا مً الدكىيل،وفي وا ٘٢ألامغ ٞةن الهىث ؤو الهىعة الىاججت ًٖ َظا الىٓام بما ؤن ج٩ىن ه٣يت جماما ،ؤو ؤجها ال جىظض
ؤنال بٗ٨ـ الىٓام الخمازلي الظو يم ً٨ؤن يدخىو ٖلى ٢يم ظؼثيت جتراوح بحن نٟغ وواخض ومً زم ٞةن بم٩اهيت الدكىيل
ج٩ىن ؤ٦خر ،محزة ؤزغي للىٓام الغ٢مي َى جُاب٣ه وبم٩اهيت صمجه م٘ ؤهىإ ؤزغي مً الخ٨ىىلىظيا مشل الخاؾىب وَى ما
يهٗب ال٣يام به في الىٓام الخمازلي.ج٨مً ؤَميت طل ٪في ؤن مٗٓم وؾاثل ؤلاٖالم ؤنبدذ حٗخمض بك٩ل متزايض ٖلى
الخاؾىب ومً اإلاخى ٘٢ؤن جهبذ ؤظهؼة البض والهاج ٠وقب٩اث اإلاٗلىماث ظميٗها ع٢ميت في اإلاؿخ٣بل،بن الىٓام بمغوهخه ال
يٟغ ١بحن جل ٪اإلاٗلىماث بل يخٗامل مٗها ظميٗها في مجغي واخض مما يجٗل جسؼيً الغؾاثل وجدغيغَا وه٣لها واؾخ٣بالها يخم
بؿغٖت.
بال ؤن الخدى ٫مً الىٓام الخمازلي بلى الىٓام الغ٢مي يخُلب بظغاء ٖمليت حٛيحر وبخال ٫إلاٗٓم ألاظهؼة الخاليت مً َىاج٠
ًا
و٧امحراث وٚحرَا مً ؤهٓمت الاجها ٫التي ماػالذ حٗمل و ٤ٞالخ٨ىىلىظيا الخمازليت ،وَظٍ الٗمليت جخُلب ٦شحرا مً الى٣ٟاث
والجهض والى٢ذ ؾىاء مً ٢بل قغ٧اث الاجهاالث هٟؿها التي جدخاط بلى حٛيحر ألاظهؼة اإلاؿخسضمت لضحها،ؤو مً ٢بل اإلاؿتهل٪
هٟؿه الظو يدخاط بلى ؤظهؼة جلٟاػ ؤو عاصيى ٢اصعة ٖلى اؾديٗاب الخ٨ىىلىظيا الجضيضةٚ،حر ؤهه في َظٍ الخالت ؾيؿخمخ٘
بهىث ونىعة ؤ٦ثر ه٣اء ًٞال ًٖ بم٩اهيت مكاَضجه إلائاث ال٣ىىاث التي يم ً٨ؤن جدخىو ٖلى محزة الخٟاٖل.
بن الاججاٍ الخالي َى ؤن جخدى ٫وؾاثل ؤلاٖالم ظميٗها جضعيجيا بلى الىٓام الغ٢مي وما يؿاٖض ٖلى طلَ ٪ى الاهسٟاى ال٨بحر
في ؤؾٗاع الخىاؾيب الظو هخج ٖىه اهسٟاى جضعيجي في ؤؾٗاع ؤلال٨تروهياث الغ٢ميت بلى اإلاؿخىي اإلا٣بى ٫للمؿتهل.٪
 الخٟاٖلُت :وجُلَ ٤ظٍ الؿمت ٖلى الضعظت التي ي٩ىن ٞحها للمكاع٦حن في ٖمليت الاجها ٫جإزحر في ؤصواع آلازغيً وباؾخُاٖتهم جباصلها،
ويُلٖ ٤لى مماعؾتهم اإلاماعؾت اإلاخباصلت ؤو الخٟاٖليت وهي جٟاٖليت بمٗىيحن،بط ؤن َىا ٥ؾلؿلت مً ألاٗٞا ٫الاجهاليت التي
يؿخُي٘ الٟغص "ؤ" ؤن يإزظ ٞحها مى ٘٢الصخو "ب" وي٣ىم بإٗٞاله الاجهاليتٞ ،اإلاغؾل يؿخ٣بل ويغؾل في الى٢ذ هٟؿه
و٦ظل ٪اإلاؿخ٣بل .ويُلٖ ٤لى ال٣اثمحن باالجها ٫ل ٟٔمكاع٦حن بضال مً مهضع و مخل٣ي وبظل ٪صزلذ مهُلخاث ظضيضة
في ٖمليت الاجها ٫مشل اإلاماعؾت الشىاثيت والخباص،٫الخد٨م و اإلاكاع٦حن.ومشاٖ ٫لى طل ٪الخٟاٖليت في بٌٗ ؤهٓمت الىهىم
الخلٟؼيىهيت.
 جٟخِذ الاجها:٫وحٗجي ؤن الغؾالت الاجهاليت مً اإلام ً٨ؤن جخىظه بلى ٞغص واخض ؤو بلى ظماٖت مٗيىت وليـ بلى ظماَحر ضخمت ٦ما ٧ان في
اإلااضخي.و٦ظل ٪صعظت جد٨م في هٓام الاجها ٫بديض جهل الغؾالت مباقغة مً مىخج الغؾالت بلى مؿتهل٨ها.
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 الالجؼامىُت:و هي بم٩اهيت بعؾا ٫الغؾاثل واؾخ٣بالها في و٢ذ مىاؾب للٟغص اإلاؿخسضم ،و ال جخُلب مً اإلاكاع٦حن ٧لهم ؤن يؿخسضمىا
الىٓام في الى٢ذ هٟؿهٞ،مشال في هٓم الخريض ؤلال٨ترووي جغؾل الغؾالت مباقغة مً مىخج الغؾالت بلى مؿخ٣بلها في ؤو و٢ذ
صون خاظت لىظىصٍ في الى٢ذ هٟؿه مً ؤظل جل٣ي الغؾالت و٢غاءة مدخىاَا.
 ٢ابلُت الخدغ ٥أو الخغُ٦ت:جخجه وؾاثل الاجها ٫الجضيضة بلى نٛغ الدجم م٘ بم٩اهيت الاؾخٟاصة مجها في الاجها ٫مً ؤو م٩ان بلى آزغ في ؤزىاء جدغ٥
مؿخسضمها،ومشاَ ٫ظا ؤظهؼة الخلٟاػ طاث الكاقت الهٛحرة التي يم ً٨اؾخسضامها في الؿياعة مشال ؤو الُاثغة،الخىاؾيب
الصخهيت وخاؾىب الجيب،الـ "" IPADوٚحرَا مً ؤظهؼة الاجها ٫اإلاخُىعة.
 ٢ابلُت الخدىٍل:وهي ٢ضعة وؾاثل الاجهاٖ ٫لى ه٣ل اإلاٗلىماث مً وؾيِ بلى آزغ٧،الخ٣ىياث التي يم٨جها جدىيل الغؾالت اإلاؿمىٖت بلى عؾالت
مُبىٖت و بالٗ٨ـ.
 ٢ابلُت الخىنُل :وحٗجي بم٩اهيت جىنيل ألاظهؼة الاجهاليت بإهىإ ٦شحرة مً ؤظهؼة ؤزغي وب ٌٛالىٓغ ًٖ الكغ٦ت الهاوٗت لها ؤو البلض
الظو جم ٞيه الهى٘.ومشاٖ ٫لى طل ٪جىنيل ظهاػ الخلٟاػ بجهاػ الٟيضيى.DVD
 الكُىٕ أو الاهدكاع:ووٗجي به الاهدكاع اإلاجهجي لىٓام وؾاثل الاجها ٫خى ٫الٗالم و في صازل ٧ل َب٣ت مً َب٣اث اإلاجخم٘ ،و٧ل وؾيلت جٓهغ
جبضو في البضايت ٖلى ؤجها جغ ٝزم جخدى ٫بلى يغوعة ،هلمذ طل ٪في ظهاػ الٟيضيى وبٗضٍ الخلٟاػ ٖالي الىيىح والخلٟاػ الغ٢مي
والخلٟاػ طو الكاقت البالػميت والؿيىما اإلاجزليت .و٧لما ػاص ٖضص ألاظهؼة اإلاؿخسضمت ػاصث ٢يمت الىٓام لؤلَغا ٝاإلاٗىيت ٧لها.1
اإلادىع الثاوي:اإلاضوهاث ؤلال٨تروهُت وٖملُت الخٗلُم :
حؿغبذ اإلاضوهاث ٛ٦حرَا مً ؤصواث ؤلاٖالم الجضيض بلى ٦شحر مً اإلاجاالث الخياجيت و الًٟاءاث ؤلاٖالميت وٖمضث بٌٗ
اإلااؾؿاث الخٗليميت والهيا٧ل البيضاٚىظيت زهىنا ماؾؿاث الخٗليم الٗالي ؤو ال٣اثمحن ٖلحها بلى بصعاظها يمً
ألاصواث الخٗليميت اإلاٗانغة التي حؿخسضم في حٗؼيؼ ٟ٦اءة الخٗليم في بَاع ما يٗغ ٝبالخٗليم ؤلال٨ترووي:
أوال:اإلاضوهاث ؤلال٨تروهُت:
اإلاضوهت باالهجلحزيت هي حٗغيب ل٩لمت  blogوهي هدذ مً ٧لمتي  webو  logبمٗجى سجل الكب٨ت٦،ما حؿخسضم ال٩لمت
اإلاؿخٗاعة في اللٛت الٗغبيت  ،وحكحر ٧لمت جضويىت بلى اإلاضازالث اإلاخىاظضة باإلاضوهت.
واإلاضوهاث هي جُبي ٤مً جُبي٣اث قب٨ت الاهترهيذ حٗمل مً زال ٫هٓام إلصاعة اإلادخىي  ،وهي في ؤبؿِ نىعَا ٖباعة ًٖ
نٟدت ويب ٖلى قب٨ت الاهترهيذ جٓهغ ٖلحها جضويىاث ماعزت ومغجبت جغجيبا ػمىيا جهاٖضيا،ييكغ مجها ٖضص مدضص يخد٨م
 -1زلمود علك الدين  :تكنولوجيا االتصال يف الوطن العريب  ،رللة عامل الفكر  ،رللد  ،23الكويف ،1994 ،ص. 118-115
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ٞيه مضيغ ؤو هاقغ اإلاضوهت٦ ،ما يخًمً الىٓام آليت ألعقٟت اإلاضازالث ال٣ضيمت،وي٩ىن ل٩ل جضويىت مجها ٖىىان صاثم ومؿاع
صاثم ال يخٛحر مىظ لخٓت وكغَا  ،مما يم ً٨ال٣اعت مً الغظىٕ بلحها في و٢ذ الخٖ ٤ىضما ال ج٩ىن مخاخت في الهٟدت
للمضوهت٦ ،ما يًمً زباث الغوابِ ويدى ٫صون جدللها.
جم ً٨اإلاضوهاث اإلاؿخسضم مً وكغ ما يغيض ٖلى الاهترهيذ م٘ بم٩اهيت خ ٟٔما ييكغ بُغي٣ت مىٓمت يم ً٨الغظىٕ بلحها مً
زال ٫واظهت بؿيُت جمازل واظهاث مىا ٘٢الخريض ؤلال٨ترووي و يم ً٨اٖخباع اإلاضوهاث بلى ظاهب الخريض ؤلال٨ترووي ؤَم
زضمخحن ْهغجا ٖلى قب٨ت الاهترهيذ٦.ما حؿمذ لل٣اعت بالخٗلي ٤وببضاء عؤيه ؾىاء باؾمه ؤو باؾم مؿخٗاع وبظل ٪جخم
الٗمليت الخٟاٖليت والخ٩امليت،بحن ال٩اجب و ال٣اعوء،ما يجٗل اإلااصة َيٗت ٢ابلت للخٟاٖل البىاء اإلاخُىع.
ومً أهىإ اإلاضوهاث:مضوهاث الٟيضيى،مضوهاث الهىع،مضوهاث اإلاٗلىماث اإلاخجضصة ٧ل يىم،اإلاضوهاث الصخهيت،مضوهاث
الىهىم٦ ،ما جهى ٠خؿب اإلاىيىٖاث بلى ؤصبيت،ا٢خهاصيت،ؾياؾيت،صيييت ،ز٣اٞيت ،حٗليميت...
ومً ؤَم مؼايا اإلاضوهاث ؤجها حُٗي اهُباٖا بيجابيا ًٖ اإلاؿخسضم،خيض ؤنبدذ ؤقبه ما ج٩ىن بهٟدت الغؤوٞ،مً مؼاياَا
٦ؿغ خاظؼ الخى ٝوالترصص لضي اإلاؿخسضمحن وٞخذ اإلاجا ٫ؤمام الخٗبحر ًٖ الغؤو بدغيت وَال٢ت زهىنا م٘ بم٩اهيت
الخسٟي مً زال ٫ألاؾماء اإلاؿخٗاعة واإلاخى٨غة ووكغ ال مغ٦ؼيت الٗمل الؿياسخي وجد٣ي ٤مٟهىم الٗاإلايت والخىانل والخٟاٖل
1
ًٞال ًٖ بلٛاء خىاظؼ الؼمان واإلا٩ان.
يدؿم الخضويً بمجمىٖت مً الخهاثو التي جد٨م ؾحروعة بهخاظه وججٗله مسخلٟا ًٖ ؤق٩ا ٫اليكغ ؤلال٨ترووي ألازغي مً
بيجها البؿاَتٞ ،الخضويىاث مغجبُت بُغي٣ت ٦غوهىلىظيت مٗ٩ىؾت مً ألاخضر ػمىيا زم الظو يليه وَ٨ظا،وال جدبجى اإلاضوهاث
اإلاٗايحر اإلاخبٗت في الًٟاء ؤلاٖالمي ٞيما يخٗل ٤بخهيي ٠ؤلاصعاظاث خيض يخم ٖغيها ٦ما ٦خبها ناخبها وجميل الىهىم التي
جخًمجها اإلاضوهاث بلى الازخهاع واإلاباقغة وجىْي ٠سجل لٛىو ٖاصو وٖامي في ؤخيان ٦شحرة .وي٣ىم ٖلى اإلاضوهت ٖاصة
شخو واخض يخسظَا ًٟ٦اء للخٗبحر ًٖ اوكٛاالجه واَخماماجه ومجا ٫جسههه والتي جدىىٕ لدكمل خميمياث شخهيت
ؤو مؿاثل خياجيت مسخل ٠ؤو مىيىٖاث اظخماٖيت وز٣اٞيت وؾياؾيت وؤصبيت وٚحرَا...ولهظا ٞةن ألاؾلىب الظاحي واإلايل بلى
الخٗبحر ًٖ الغؤو َى ما يٛلب ٖلى اإلاضوهاث.
٦ما ؤن الغوابِ الدكٗبيت هي ؤَم ما يمحز اإلاضوهاث ٛٞ ،البا ما يديل ال٣اثمىن ٖلحها الخضويىت بلى مىا ٘٢ؤو وزاث ٤بل٨تروهيت
ؤزغي اؾخٗاهىا بها في جدغيغ بصعاظاتهم .وحؿدشمغ مٗٓم اإلاضوهاث جُبي٣اث ج٨ىىلىظيت مدكابهت في بصاعة وجدغيغ وؤعقٟت
2
ؤلاصعاظاث والىزاث ٤بلى ؤجها حؿخسضم واظهاث بؿيُت مً خيض جهميمها و بىاءَا الخ٣جي.
زاهُا:اإلاضوهاث الخٗلُمُت :
ؤصي الخُىع الخانل في مجا ٫الخٗليم بلى ْهىع ال٨شحر مً اإلاؿخدضزاث الخ٨ىىلىظيت التي ؤنبذ جىْيٟها مُلبا يغوعيا
لخد٣يٟ٦ ٤اءة وظىصة الٗمليت الخٗليميت مً بيجها الخٗليم الال٨ترووي الظو ْهغ في مىخه ٠الدؿٗيىاث مً ال٣غن اإلااضخي
هديجت الاهدكاع الىاؾ٘ لخ٨ىىلىظيا اإلاٗلىماث والاجهاالث وجىْيٟها في مجاالث ٦شحرة مً بيجها الخٗليم،خيض جم٨ىذ اإلاضاعؽ
والجامٗاث واإلااؾؿاث الخٗليميت مً بَال ١بغامجها الخٗليميت والخضعيبيت ٖخر الاهترهيذ٣ٞ،ض ؤصي الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي بلى
 -1فيصل أبو عيشة :اإلعالم اإللكًتوين  ،دار أسامة ،عمان ،األردن  ،2009 ،ص من 151إىل .161
-2الصادق رابح :ادلدونات والوسائط اإلعالمية ْتث يف حدود الوصل والفصل،ورقة علمية مقدمة إىل ادلؤدتر الدويل اإلعالم اجلديد تكنولوجيا جديدة لعام
جديد،جامعة البحرين  9-7،أفريل  ،2009ص . 541-540
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ْهىع ؤؾاليب ظضيضة للخٗليم ٚحر اإلاباقغ حٗخمض ٖلى جىْي ٠جل ٪اإلاؿخدضزاث الخ٨ىىلىظيت لخد٣ي ٤الخٗلم اإلاُلىب  ،مجها
اؾخسضام ال٨مبيىجغ ومؿخدضزاجه وألا٢ماع الهىاٖيت وال٣ىىاث الًٟاثيت والاهترهيذ بخُبي٣اجه اإلاسخلٟت بٛغى بجاخت
الخٗلم ٖلى مضاع الـ 24ؾاٖت بىاؾُت ؤؾاليب وَغ ١مخىىٖت جضٖمها ج٨ىىلىظيا الىؾاثل اإلاخٗضصة بم٩ىهاتها اإلاسخلٟت لخ٣ضم
اإلادخىي الخٗليمي مً زال ٫جغ٦يبت مً لٛت م٨خىبت ومىُى٢ت وٖىانغ مغثيت زابخت ومخدغ٦ت وجإزحراث وزلٟياث مخىىٖت
ؾمٗيت وبهغيت يخم ٖغيها للمخٗلم مً زال ٫ال٨مبيىجغ مما يجٗل الخٗلم قي٣ا وممخٗا يخد ٤٣بإٖلى ٟ٦اءة وؤ ٫١مجهىص
1
وو٢ذ ويدٟؼ الغٚبت بالخٗلم لضي اإلاخٗلم.
ومً بحن الخ٨ىىلىظياث اإلاخبٗت خضيشا هجض اإلاضوهاث الخٗلُمُت وهي هىٕ مً اإلاضوهاث التي يضيغَا اإلاٗلم باليؿبت للمخٗلمحن
ويؿاٖض َظا الىىٕ في بُٖاء الٟغنت للمخٗلمحن لخىميت مهاعة ال٣غاءة والٟهم و حٗؼيؼ اإلاىاص الضعاؾيت لضحهم بىي٘ ليى٩اث
وعوابِ مغجبُت بها و يٗمل َظا الىىٕ بمشابت مىعص لغوابِ الخٗليم الظاحي للمخٗلمحن ًٖ َغي ٤بُٖاء عوابِ ازخباعاث لهم
وعوابِ للملٟاث الهىجيت واإلاغثيت اإلاغجبُت بمىيىٕ الضعاؾت ويخم جٟاٖل اإلاخٗلمحن م٘ اإلاىا ٘٢والغوابِ ٦ ،ما جىٞغ
مٗلىماث ًٖ اإلاىهج وجظ٦غ الُالب بالىاظباث والخ٩ليٟاث ومىيىٖاث الى٣اف اإلا٣بلت وجىاو ٫الى٣اٍ الهٗبت التي جىاظه
2
الُالب .
ٞاإلاضوهاث الخٗليميت ٖباعة ًٖ صخيٟت مهٛغة يدغعَا مضون واخض ؤو ؤ٦ثر ٖلى قب٨ت الىيب وجخإل ٠مً ميكىعاث
حٗليميت مىىٖت ؤو بازخهام مدضص يدخىو ٖلى م٣االث وؤبدار وميكىعاث وصعاؾاث ...ج٩ىن مغجبت مً ألاخضر بلى
3
ألا٢ضم.
ومً أهىإ اإلاضوهاث الخٗلُمُت خؿب الباخض "٧امبل " هجض :
 مضوهاث اإلاٗلم وهي هىٕ مً اإلاضوهاث يضيغَا اإلاٗلم باليؿبت للمخٗلمحن ويكغٖ ٝلحها  ،ويؿاٖض َظا الىىٕ في بُٖاء الٟغنتللمخٗلمحن لخىميت مهاعاتهم في الخٗلم وجُىيغ آصائهم .
 اإلاضوهاث الخانت باإلاخٗلم خيض يضيغَا اإلاخٗلمىن ؤهٟؿهم ؤو جيكإ مً ٢بل مجمىٖاث حٗاوهيت مً اإلاخٗلمحن وَىا يؿخُي٘الُالب الخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاعَم وجىميت عوح ال٣غاءة والخٗاون وؤلاَالٕ بيجهم ويؿخسضم ٞحها اإلاخٗلم مدغ٧اث بدشيت للخهى٫
ٖلي اإلاىا ٘٢اإلاىاؾبت إلاىيىٖه ويم ً٨ؤن ييكإَا الُالب ل٨خابت يىمياجهَ،ظا الىىٕ مً اإلاضوهاث يىمي ؤلاخؿاؽ لضي الُالب
باإلال٨يت والخهىٖ ٫لي الخخرة والخٗامل م٘ الىهىم الدكٗبيت وال٣غاءة وال٣ضعة ٖلي ال٨خابت .
 مضوهاث الٟهل ي٩ىن هخاط ظهض حٗاووي للٟئت ال٩املت يم ً٨اؾخسضامها في ق٩ل لىخت بٖالهاث للمخٗلمحن ليكغ الغؾاثلوالهىع والىنالث طاث الهلت بمىيىٕ اإلاىا٢كت ومىايي٘ الٟهى ٫الاٞتراييت واإلاىاص الضعاؾيت اإلا٣غعة للٟهل .
 أهمُت اؾخسضام اإلاضوهاث الخٗلُمُت : جىمذ الُالب صاٗٞيت ٖاليت ٖلى اإلاكاع٦ت ،زانت ؤولئ ٪الظيً يكٗغون بالخجل مً اإلاكاع٦ت في الٛغٞت الهٟيت.حُٗي للُلبت ٞغنت ٦بحرة للخضعب ٖلى مهاعاث ال٣غاءة وال٨خابت . -1ريهام مصطفي أمحد :توظيف التعليك اإللكًتوين لتحقيق اجلودة يف العملية التعليمية ،اجمللة العربية لضمان جودة التعليك العايل  ،العدد ،2012 ،9
ص.5-4
، technology2010.ahlamontada.com/t130-topi -2شوىد بتاريخ 22:41 ، 2015/08/20
 -3عصام منور :ادلدونات اإللكًتونية  :مصدر جديد للمعلومات ،رللة دراسات ادلعلومات  ،العدد  ،5ماي ،2009 ،ص.101
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وؾيلت ممخاػة وٗٞالت للخٗاون واإلاكاع٦ت بحن مجمىٖت مً الُالب خىً٢ ٫يت ما ؤو وكاٍ حٗلمي.حؿهل ٖمليت ؤلاعقاص والخىظيه بحن اإلاٗلم والُالب. حٗؼػ ٖال٢ت الُالب باإلاٗلم مً زالًٞ ٫اء الخٗلي ٤وببضاء الغؤو.حؿاَم في جدٟحز الُالب هدى الخٗلم مً زال ٫جضٖيم اإلااصة بالغوابِ الىهيت والٟيضيىَاث والهىع ...بما يك٩ل لضيهنىعة مخ٩املت ًٖ اإلاىيىٕ حٗؼػ ٞهمه له وحٗىيه ما ٞاجخه مً جٟانيل زال ٫الخهت.
 جُبُ٣اث اإلاضوهاث ؤلال٨تروهُت في اإلاجا ٫الخٗلُمي:يم ً٨جلخيو بٌٗ الخُبُ٣اث اإلام٨ىت للمضوهاث في اإلاجاالث الخاليت:
 ؤلاصاعة الهٟيت يم ً٨اؾخسضام اإلاضوهاث ٦بىابت بل٨تروهيت حؿاٖض في ج٩ىيً مجخم٘ حٗلمي للُالب ،ويم٨ىىا اؾخٛال ٫ؾهىلتالخٗامل مٗها الؾخسضامها في جىنيل مخُلباث وحٗليماث الضعوؽ للُالب ،ؤو إلبالٚهم بمالخٓاث َامت ؤو لخدضيض مهام
مٗيىت ؤو وْاث ٠بيديت ،ويم٨ىىا ؤيًا ب٩ل بؿاَت اؾخسضامها ٧لىخاث مسههت ألوكُت ؾاا ٫وظىاب.
 الخٗاون وطل ٪مً زال ٫ظٗل الُالب يدكاع٧ىن في بهجاػ مكغوٕ ؤو بدض ؤو صعاؾت ما ٞيخٟاٖلىن م٘ بًٗهم البٌٗإلهجاػ ما َلب مجهم.
٦ما جىٞغ اإلاضوهاث ؤلال٨تروهيت اإلاؿاخت الالػمت ل٩ل مً الُالب واإلاٗلمحن للخضعيب ٖلى مهاعاث جُىيغ ال٨خابت ،م٘ الاهدباٍ بلى
ؤجها جىٞغ ٞغنت وظىص ظماَحر ظاَؼيً لالؾخمإ بلى هخاظاتهم ،لخىٞحر الى٣ض البىاء لها ،ويم ً٨للمٗلم َىا ؤن ي٨خٟي بخ٣ضيم
الىصر وؤلاعقاص والخىظيه ،بيىما ي٨دؿب الُالب الخخراث مً الخٛظيت الغاظٗت التي ؾي٣ضمها هٓغائهم ،م٘ بم٩اهيت جىٞحر
ؤلاعقاص ٖخر الاهترهذٞ ،مشال يم ً٨لُالب مً مغخلت ٖليا ؤن يؿاٖضوا َالب اإلاغاخل ألا٢ل٦ ،ما يم٨جهم ؤن يؿخسضمىا
اإلاضوهاث الال٨تروهيت للمكاع٦ت في ؤوكُت حٗليميت ٖخر الاهترهذ حكخمل وكغ ؤ٩ٞاعَم وا٢تراخاتهم،ؤو ختى هخاثج ججاعبهم
الٗمليت وبدىثهم اإلاسخلٟت.
 اإلاىا٢كاث يم ً٨جسهيو مضوهت بل٨تروهيت له ٠ما بديض حُٗحهم الٟغنت إلاىا٢كت ؤمىع ومىايي٘ مً زاعط اإلاجهاط خيضيم ً٨ل٩ل َالب ؤن يكاع ٥آلازغيً بإ٩ٞاعٍ وآعاءٍ،وحُٗحهم الٟغنت للخٗلي ٤وببضاء الغؤو آلازغ٦ ،ما يم ً٨للمٗلمحن ؤن
يكاع٧ىا ؤشخام مسخهحن بمىايي٘ مٗيىت في اإلاضوهت اإلاسههت لله ٠لُغح مىا٢كاث ؤو ظلؿاث مىا٢كت ٧اإلااجمغاث
ٖخرَا.
"يم ً٨اؾخسضام اإلاضوهاث الال٨تروهيت ب٩ل ؾهىلت
 ملٟاث بهجاػ الُالب "الخ٣اثب ؤلال٨تروهيتلٗغى وجىٓيم بهجاػاث الُالب وخمايت مل٨يت الُالب لها مً زال ٫جاعيش بعؾالها للمضوهت ،ويمً٨
ج٣ييم وجُىيغ مهاعاث الُالب زال ٫الٟهل الضعاسخي ٖىضثظ بهىعة ؤًٞل ،باإلياٞت بلى ؤن الُالب
ؾيبضو اَخماما ؤ٦خر بيخاظاجه وبهىعة ممحزة ألهه يٗلم بإجها ؾخيكغ ٖخر ؤلاهترهذ باؾمه ،ويمً٨
للمٗلمحن ج٣ييم ومؿاٖضة الُالب ٖلى وي٘ زُِ لخُىيغ مهاعاتهم اإلاسخلٟت ،وجىزي٣ها ٦خٗلي٣اث
بمضوهت الُالب وبديض يم ً٨الغظىٕ لها و٢ذ الخاظت.
مٗاًير اؾخسضام اإلاضوهاث الخٗلُمُت
 الخضعيب ٖلى اؾخسضام اإلاضوهاث ٞيما يسو مىايي٘ جخٗل ٤بالهٟداث ؤلال٨تروهيت ،مشل ألامان169
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والخهىنيت وآصاب الخساَب واإلاىا٢كت ٖخر الاهترهذ ،وٖضم الخٗغى ألشخام آزغيً ؤو الخميحز
بيجهم ،وجىزي ٤مهاصعَم.
 الخد ٤٣مً نض ١مدخىي اإلاىاص واإلاٗلىماث اإلاخىاظضة ٖلى اإلاضوهاث بط ليـ بالًغوعة ؤن ي٩ىنصخيدا وؤجها ٢ض ج٩ىن مجغص آعاء وؤ٩ٞاع حٗخر ًٖ ال٩اجب ؤو اإلاال.ِ٣ٞ ٠
 جدًحر وبٖضاص الُالب ٢بل اؾخسضام اإلاضوهاث ؤلال٨تروهيت . جضعيب الُالب ٖلى الخهغٞاث الؿليمت واإلا٣بىلت ٖخر الاهترهذ ٦مالٟحن ؤو ٢غاء مدخملحن . وي٘ بعقاصاث ٖامت للٗمل وبَالٕ الُالب ٖلى حٗليماث التربيت وؾياؾت الاؾخسضام اإلا٣بىلت الغؾميت . ٖضم اؾخسضام ؤؾمائهم ال٩املت ٖىض ؤلاعؾا ٫ؤو ؤيت بياهاث جضٖ ٫لحهم ،والا٦خٟاء بإؾماء مٗغوٞت  ِ٣ٞلهم وإلاٗلمهم خٟاّاٖلى زهىنيتهم.
 يغوعة مٗغٞت جىٗ٢اث اإلاٗلم مً ٢بل اإلاخٗلمحن خى ٫لٛت الخىاع اإلاؿخسضمت وجباص ٫الاخترام وجدملهم لىخاثج ؤٖمالهمومكاع٧اتهم.
·مً اإلاهم ؤن ج٩ىن ٖىاويً ال٨خاباث في اإلاضوهت ظيضة وظظابت في ون ٠اإلادخىي زانت وؤن ال٨شحر مً الؼواع يإحي بلى اإلاضوهاث
ٖخر مدغ٧اث البدض وبغامج  RSSالتي حٗغى ال٨شحر مً الٗىاويً ليسخاع مجها ال٣اعت ،ولً يٗغ ٝال٣اعت ما بطا اإلادخىي مٟيضا
له ما لم جَ ً٨بيٗت اإلادخىي واضخت مً الٗىىان.
زالثا :هماطج مً اإلاضوهاث الخٗلُمُت الجامُٗت :
عٚم ؤَميت اإلاضوهاث واؾخٛاللها مازغا بك٩ل واؾ٘ في مياصيً الش٣اٞت وألاصب والؿياؾيت وٚحرَا  ،يب٣ى اؾخسضامها في اإلاجا٫
الخٗليمي يٗيٟا في الىًَ الٗغبي ٖمىما والجؼاثغ ٖلى هدى زام م٣اعهت بالٗالم الٛغبي ،واجطر لىا مً زال ٫الٗيىاث
اإلاضعوؾت ؤن هجض ال٨شحر مً اإلاضوهاث الخٗليميت تهخم بال٨يٖ ٠لى خؿاب الىىٕ وال جسً٘ إلاٗايحر اإلاضوهاث الخٗليميت مً
الجىصة والخهميم والبىاء الٟجي و٦ظا ممحزاث الخدضيض اليىمي والخٟاٖليت والىنالث الدكٗبيت  ،و٢ض اعجإيىا ازخياع بٌٗ
الىماطط اإلاٗغوٞت مجها:
مضوهت الض٦خىعة ِٖؿاوي عخُمت وهي باخشت وؤؾخاطة ظؼاثغيت وًٖى الاجداص الضولي للٛت الٗغبيت ،والغابُت الٗغبيت لٗلىمالاجها ٫وهي مضوهت مسخهت في ٖلىم ؤلاٖالم والاجها،٫جخًمً 06ؤ٢ؿام ؤؾاؾيت:
الهٟدت الغةِؿُت  :جخًمً بياهاث شخهيت ًٖ الض٦خىعة ناخبت اإلاضوهت و٦ظل ٪ؤعقيٟها مغجبا مً ألاخضر بلى ألا٢ضم.
ؾيرة طاجُت :يدخىو ٖلى الؿحرة الٗلميت للض٦خىعة "ِٖؿاوي عخُمت".
٦خب :يدخىو َظا ال٣ؿم ٖلى مجمىٖت مً ال٨خب وؤلانضاعاث في جسهو ؤلاٖالم والاجها ٫م٘ بم٩اهيت الخدميل.
مجالث ٖلمُت:جدىو َظٍ الٟئت مىا ٘٢إلاجمىٖت مً اإلاجالث الٗلميت وألا٧اصيميت اإلاد٨مت.
بدىر مإجمغاث :يًم َظا ال٣ؿم مجمىٖت مً ألابدار الٗلميت اإلاىبش٣ت ًٖ اإلااجمغاث ويديذ بم٩اهيت جدميلها بهيٛت pdf
ؤو َباٖتها ؤو بعؾالها لهضي.٤
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صعاؾاث:يخًمً مجمىٖت مً الضعاؾاث الٗلميت لىسبت مً الباخشحن ألا٧اصيميحن ومىا ٘٢جىاظضَا.
مضوهاث أزغي :يديذ َظا ال٣ؿم الىنى ٫بلى مضوهاث ألؾاجظة وباخشحن آزغيً مً زال ٫مىاٗ٢ها ؤلال٨تروهيت.
بىاباث :يدخىو ٖلى مىا ٘٢البىاباث البدشيت ؤلال٨تروهيت.
جهىَ ٠ظٍ اإلاضوهت يمً همِ مضوهت اإلاٗلم وهي زانت بالبدض الٗلمي في َىعو الخضعط وما بٗض الخضعط،ج٨خب جضويىاتها
باللٛت الٗغبيت  ،جخمخ٘ بمحزة الخٟاٖليت مً زال ٫بم٩اهيت الخٗلي ، ٤باإلياٞت بلى الغوابِ الدكٗبيت ومدغ ٥بدض ٦ما جخضٖم
بمىا ٘٢الخىانل الاظخماعي.
 مضوهت ألاؾخاط باصٌـ لىهِـ  :جخه ٠بمضوهت ًٖ ٦شب ،وهي مضوهت تهخم بال٨ٟغ والش٣اٞت وؤلاٖالم لؤلؾخاط باصيـ لىهيـاإلاسخو في ٖلىم ؤلاٖالم والاجها ، ٫جدخىو ألا٢ؿام الخاليت:
الهٟدت الغةِؿُت :جخًمً مجمىٖت مً ألازباع و اإلا٣االث  ،يخم جدضيثها بك٩ل يىمي ج٣غيبا.
مجالث:جخًمً مجمىٖت اإلاجالث الٗلميت اإلاد٨مت.
صلُل اإلاضوهاث:يخًمً صليال بإَم اإلاضوهاث ؤلال٨تروهيت اإلاخٗل٣ت بالبدض الٗلمي.
حغاةض :يدخىو عوابِ الجغاثض الىَىيت والٗغبيت .
مظ٦غاث أقغٞذ ٖليها :جضزل يمً بَاع ؤلاقغا ٝألا٧اصيمي وجخًمً َظٍ الٟئت مجمىٖت اإلاظ٦غاث التي ؤقغٖ ٝلحها ألاؾخاط
.2008
/2007
باصيـ لىهيـ مغجبت مً ألا٢ضم بلى ألاخضر بضايت مً اإلاىؾم الجامعي
مغا٦ؼ بدىر  :جًم الٟئت ظملت مً مغا٦ؼ ألابدار وٖىاويجها.
٦ما جدخىو اإلاضوهت ٖلى بىابخحن عثيؿيخحن:
ناخب اإلاضوهت :جخًمً بياهاث ًٖ ناخب اإلاضوهت وؾحرجه الظاجيت.
ػواًا اإلاضوهت:جخًمً الٟئاث الخاليت:
ؤزباع ٖلميت وز٣اٞيت،ؤهترهذ،ا٢خباؾاث،اؾخُالٖاث،الُغي ٤بلى الض٦خىعاٍ،الُغي ٤بلى اإلااظؿخحر،اإلا٨خبت ،جىْي.٠
خىاعاث،صعاؾاث ومضازالث،عقٟت ٢هىة،ؾخر عؤو ،نىعٞ،ًٞ،ىاثض ولُاثٞ،٠يضيى ٢،غاءاث ،م٣االث ٦خبتها ،م٣ياؽ ؤلاٖالن
 ،ملخ٣ياث وجٓاَغاث ٖلميت  ،هٓغيت الخخميت ال٣يميت في ؤلاٖالم و ه٣اف.
ج٣يـ اإلاضوهت اإلاىايي٘ ألا٦ثر جهٟدا٦،ما جديذ بم٩اهيت الخٗلي ٤وجباص ٫اللمٗلىماث مً زال ٫ؤلاعؾا ٫لهضي ٤ؤو الاهًمام
للمضوهتٖ،ضص ؤًٖاءَا وجضٖم مىاييٗها بمىا ٘٢الخىانل الاظخماعي.
 مضوهت ألاؾخاط ؾاٖض هماف :آٞا ١وؤ٩ٞاع وهي مضوهت مسخهت بال٨ٟغ والش٣اٞت،ؤلاٖالم والبيئت واإلاجخم٘  ،جخًمً ٖضةؤ٢ؿام:
ؤزباع ومىاٖيض ٖلميت :جخًمً مؿخجضاث الؿاخت الٗلميت  ،ؤزباع اإلالخ٣ياث ومىاٖيض اإلااجمغاث وٚحرَا...
هٓغيت الخخميت ال٣يميت:جسخو بٗغى اإلاىايي٘ اإلاخٗل٣ت بىٓغيت الخخميت ال٣يميت مً بدىر وماجمغاث.
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ٖلم الاظخمإ الخًغو :يًم اإلالخ٣ياث الٗلميت اإلاىٓمت في جسهو ٖلم الاظخمإ
بيئت وجىميت مؿخضامت:جسخو َظٍ الٟئت بٗغى ٧ل ما له ٖال٢ت بالبيئت والخىميت اإلاؿخضامت مً م٣االث وؤزباع
صعاؾاث ومضازالث:يدخىو َظا ال٣ؿم ٖلى الضعاؾاث الٗلميت والخضازالث باإلااجمغاث .
الكب٩اث الاظخماٖيت واإلاضوهاث الال٨تروهيت  :جًم مخٟغ٢اث مسخلٟت جسو البدض الٗلمي.
بؾالمياث :جًم مخٟغ٢اث مً الترار ؤلاؾالمي ومسخلٞ ٠غوٕ ال٣ٟه الاؾالمي .
م٣ياؽ اإلاىاهج واإلاضاعؽ:يسخو بٗغى ٧ل اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باإلا٣ياؽ مً مدايغاث وصعوؽ ،مىاٖيض الامخداهاث.
نىع مً مضيىتي:وهي ٖباعة ًٖ نىعة ملخُ٣ت بٗضؾت ناخب اإلاضوهت ًٖ مضييخه ومؿ ِ٣عؤؾه بباجىت
جغجب الخضويىاث مً ألا٢ضم بلى الاخضر٦ ،ما جخًمً اإلاضوهاث الهٟداث الخاليت:
الهٟدت الغثيؿيت،مىا ٘٢بؾالميت مىاٖ ٘٢لميت و٨ٞغيت  ،مجالث وصوعياث ،مىا ٘٢الخدميل ،مٗاَض ومغا٦ؼ بدشيت٢،ىاٖض
بياهاث مىا ٘٢اإلاخ٣ياث واإلااجمغاث .
باإلياٞت بلى ع ً٦زام بهاخبها يٗغى ؾحرجه الظاجيت وملٟه الٗلمي ،و٦ظل ٪زاهت مخٗل٣ت بٗضص الؼياعاث وؤزغي زانت
باإلاىايي٘ ألا٦ثر ػياعة .
حكترَ ٥ظٍ اإلاضوهاث في زهاثو ٖضيضة ٞ ،مً خيض الىىٕ جيخمي َظٍ ألازحرة بلى نى ٠مضوهت اإلاٗلم،جدخىو ٖلى
جضويىاث مسخلٟت مغجبت مً ألا٢ضم بلى ألاخضر٦،ما جخًمً ٖضة بىاباث وؤ٢ؿام جىحي بخىظهها،بال ؤن الخٟاٖليت بها
بؿيُت،خيض ؤن ٖضص اإلاكاع٧اث والخٗلي٣اث ٢ليل٦،ما ؤن بٌٗ ألا٢ؿام بها جسلى مً الخدضيض اليىمي.

زاجمت :
مما ال قٞ ٪يه ؤن الخٗليم ؤلال٨ترووي بإصواجه اإلاسخلٟت مً ًٞاثياث حٗليميت مخسههت ومىا ٘٢بل٨تروهيت وقب٩اث
اظخماٖيت يٗمل ٖلى جدٟحز الٗمليت الخٗليميت وجدؿحن هىٖيتها لخخجاوػ ٖىا٢ب الخٗليم الخ٣ليضو اإلاٗغوٞت.
و اإلاضوهاث ؤلال٨تروهيت باٖخباعَا بخضي آلياث الخٗليم ؤلال٨ترووي جهلر ألن ج٩ىن ؤصاة َيٗت لخل ٤ظى مً الخٗليم الخٟاٖلي
الايجابي زهىنا وان اؾخٗمالها يٗغ ٝمىخى جهاٖضيا في مجاالث مخىىٖت بٗضما ؤزبدذ هجاٖتها وبيجابيتها في حؿليِ الًىء
ٖلى مىايي٘ ٦شحرة بالُغح واإلاىا٢كت ،بال ؤجها ال جؼا ٫جسُى ؤولى زُىاتها في الىًَ الٗغبي والجؼاثغ  ،خيض ال يؼا ٫اؾخٛاللها
يٗيٟا في اإلاجا ٫الخٗليمي م٣اعهت بمؼاياَا ال٨شحرة هٓغا لخإزغ الىًَ الٗغبي في اؾدشماع الخ٨ىىلىظياث الغ٢ميت في مجالث
الخياة ٖمىما والخٗليم ٖلى هدى زام ،وختى جد ٤٣اإلاضوهاث ٟ٦اءة ٖاليت في الٗمليت الخٗليميت وجد٣ي ٤ما يٗغ ٝبجىصة
الخٗليم  ،ه٣ترح الخىنياث الخاليت :
 ػياصة الاَخمام باؾخسضام اإلاضوهاث ؤلال٨تروهيت في الخٗليم بمغاخله اإلاسخلٟت وم٣غعاجه اإلاخىىٖت ،وطل ٪للخض مً اإلاك٨الثالخٗليميت التي ٢ض حٗترى الٗمليت الخٗليميت.
 -جضعيب الُالب ٖلى بوكاء اإلاضوهاث الخٗليميت واؾخسضامها .
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 جؼويض اإلاضوهاث الخٗليميت بالغوابِ الدكٗبيت والىنالث التي حؿاَم في حٗؼيؼ اإلاىاص الضعاؾيت اإلاسخلٟت. ٖ٣ض صوعاث جضعيبيت لخىٖيت ؤًٖاء َيئت الخضعيـ في الجامٗاث وحصجيٗهم ٖلى الاؾخٟاصة مً ج٣ىيت اإلاضوهاث لدؿهيلالٗمليت الخٗليميت وجدؿيجها.
 ؤن ي٩ىن ل٩ل ًٖى َيئت جضعيـ مضوهت زانت به جخًمً اإلادخىي الٗلمي للم٣غع الظو يضعؾه في ٧ل ٞهل،بيان بضعظاثالُالب وؤلاٖالهاث التي يغيض بيهالها لُالب ...وٚحرَاٖ ،لى ؤن ج٣ىم لجىت مً اإلاخسههحن في اإلا٣غع والتربىيحن باالَالٕ ٖلحها
للى٢ىٖ ٝلى مضي مُاب٣تها للمٗايحر الٟىيت والتربىيت مً ظهت ،ول٩ي ي٩ىن َىا ٥ع٢ابت مً ظهت ؤزغي.
 بياٞت مىيىٖاث جدىاو ٫ج٣ىياث الىيب 2.0وجُبي٣اتها إلا٣غع الىؾاثل وج٣ىياث الخٗليم في الجامٗاث وجضعيب الُالب ٖلىاؾخسضامها ٗٞليا.
 الاؾخٟاصة مً اإلاٗايحر التي جىنل بلحها البدض الخالي والىاظب جىٞغَا في جهميم اإلاضوهت الخٗليميت. بصزا ٫مل ٠ؤلاهجاػ "٦ "Portfolioإصاة مً ؤصواث الخ٣ىيم ألانيل في الخٗليم الجامعي ،وجىٖيت ؤًٖاء َيئت الخضعيـبخ٣ىيمه.
 الخدضيض اليىمي واإلاؿخمغ إلادخىياث اإلاضوهت ختى جىا٦ب مؿخجضاث البدض الٗلمي. الا٢خضاء بىماطط اإلاضوهاث الخٗليميت الٗاإلايت مً خيض الخهميم والبىاء الٟجي . حٗؼيؼ الخضويىاث بملٟاث نىجيت ومغثيت ونىع ووزاث ٤جضٖم اإلاىاص الضعاؾيت بها. جدٟحز الُلبت الجامٗيحن ٖلى اؾخسضام واؾدشماع اإلاضوهاث بك٩ل ؤمشل مً زال ٫بظغاء مؿاب٣اث ألخؿً مضوهاث. جىٖيت اإلااؾؿاث الخٗليميت اإلاسخلٟت بًغوعة بوكاء مضوهاث زانت لها حٗغى مً زالله هخاظها الٗلمي والتربىو.٢اةمت اإلاغاح٘:
أوال :ال٨خب :
 - 1ؤبى ٖيكت ٞيهل :ؤلاٖالم ؤلال٨ترووي ،صاع ؤؾامت ٖ،مان ،ألاعصن.2009،
ٖ - 2يسخى الٗؿاٞحن ٖيسخى :اإلاٗلىماث ونىاٖت اليكغ،صاع ال٨ٟغ ،صمك.2001 ،٤
زاهُا :اإلاجالث وألابدار الٗلمُت :
 - 3ؤخمض عحهام مهُٟي  :جىْي ٠الخٗليم ؤلال٨ترووي لخد٣ي ٤الجىصة في الٗمليت الخٗليميت ،اإلاجلت الٗغبيت لًمان
ظىصة الخٗليم الٗالي  ،الٗضص .2012 ،9
 - 4الهاص ١عابذ :اإلاضوهاث والىؾاثِ ؤلاٖالميت بدض في خضوص الىنل والٟهل  ،وع٢ت ٖلميت م٣ضمت بلى اإلااجمغ الضولي
ؤلاٖالم ا٫ظضيض ج٨ىىلىظيا ظضيضة لٗام ظضيض  ،ظامٗت البدغيً  9-7 ،ؤٞغيل .2009
 - 5مىىع ٖهام :اإلاضوهاث ؤلال٨تروهيت  :مهضع ظضيض للمٗلىماث،مجلت صعاؾاث اإلاٗلىماث  ،الٗضص  ،5ماو .2009
زالثا :اإلاىا ٘٢ؤلال٨تروهُت :

173

الٗضص  : 24أ٦خىبغ– 2016

مغ٦ؼ حُل البدث الٗلمي

 - 6الُٟاُٞت مدمىص ٖ :ال٢ت ؤلاٖالم الجضيض بدغيت الغؤو والخٗبحر في ٞلؿُحن،الٟايؿبى ٥همىطظا ،2011،قىَض بخاعيش
http://www.madacenter.org/media.php ،2015/08/16
 - 7ناصٖ ١باؽ مهُٟى :ؤلاٖالم الجضيض صعاؾت في مضازله الىٓغيت وزهاثهه الٗامت  ،قىَض بخاعيش 2015/08/16
http://site.iugaza.edu.ps
 - 8م٩اوو مغام ٖبض الغخمً:جًليل ؤلاٖالم الجضيض ،قىَض بخاعيش 2015/08/16
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=5795
،شوهد بتاريخ 9- technology2010.ahlamontada.com/t130-topi.22:41 2015/08/20
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ألانى ٫الىٓغٍت لل٨ٟغ النهًىي اإلاٛغبي ٖلى ٖهض الخماًت :
ألاؾـ واإلاىُل٣اث
ص.أوـ الهنهاجي٧/لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُتْ،هغ اإلاهغاػٞ،اؽ،اإلاٛغب

ملخو:
٢اص ال٨ٟغ الؿلٟي في اإلاٛغب بٗض نضمت الاؾخٗماع زُت ؤلانالح والخدضيض ونياهت الهىيت ،واٖخخرَا مغج٨ؼا مً مغج٨ؼاث
اإلا٣اومت ،وبؾتراجيجيت للخؿم م٘ اإلاٛغب ال٣غؾُىو البئيـ ،و٢ض ظٗل الغٖيل الظو خمل ٖلى ٖاج٣ه جصخيذ اإلاؿاع هدى
اإلاؿخ٣بل ،مىيىٕ الاخخال ٫وجضابحرٍ ،مىُل٣ا لخإَحر وحٗبئت اإلاٛاعبت في ظبهت واخضة ،إلاىاظهت الُٛمت الاؾخٗماعيت
ومماعؾاتها ،وبطا ٧ان الىهج الظو ٢اعبذ به الىسبت اإلاشٟ٣ت الهغإ م٘ اإلادخل زال ٫مغخلت الشالزيياث َػى ٖليه هىٕ مً
الاٖخضا ٫في اإلاىا ٠٢والخضعط في اإلاُالب ؤلانالخيتٞ ،ةن مغخلت ألاعبٗييياث احؿمذ بىهج ؾياؾت نضاميت جىزذ الُ٣يٗت
م٘ ؾياؾت اإلاهاصهت باإلاُالبت باالؾخ٣ال ،٫مٗخمضة في طلٖ ٪لى الجغاثض لٟطر وحٗغيت ٧ل ؤق٩ا ٫الايُهاص التي ي٣ىم بها
اإلاؿخٗمغ في اإلاٛغب.
ال٩لماث اإلاٟخاحًت  :ؤلانالح –الجهًت –الىسبت -الاؾخٗماع.
م٣ضمت:
 ،1956مُٗ٣ا جاعيسيا مىٗ٨ؿا لىي٘ ٖام ،جمحز
-1912
ق٩لذ الىاٗ٢ت الاؾخٗماعيت التي ٖاقها اإلاٛغب في اإلاغخلت الؼمىيت
بتراظ٘ مدؿلؿل ٖلى ٧ل الىاظهاث٣ٞ،بل َظٍ الٟترة يم ً٨الى٢ىٖ ٝلى ٖالماث بضاياتها ألاولى ،وبالًبِ م٘ مغخلت زغوط
ؤوعوبا مً ظٛغاٞيتها،في بَاع الٗمليت الامخرياليت للبدض ًٖ مؿخ٣بلها في ما وعاء البداع ،بسُاب ٧ىلىهيالي مترام مىُل٤
مً الضوٚما ألاوعوبيت ووؿ ٤هٓغو مخمغ٦ؼ خى ٫طاجه ومغظٗيخه الٛغبيت اإلابييت ٖلى مدضصاث الليخراليت ب٩ل جمىظاتها.
وفي ْل َظٍ الؿيا٢اث اإلاخٗضصة ألاوظه ،اهُغح اإلاٛاعبت ؤمام وا ٘٢ظضيض ٖلحهم ،واٗ٢حن جدذ ما يؿمي بهضمت الاؾخٗماع
التي ؤزاعث لضحهم حؿائالث ملخت جاقغ ًٖ ما زلٟخه مً اعجبا ٥واوكُاع ٖلى مؿخىي ال٣ىي الٟاٖلت والخيت باإلاجخم٘
اإلاٛغبي ،واإلاهىٟت يمً قغيدت الىسبت التي مهما ٢يل ًٖ جإزحرَا وخضوص صوعَا وصعظت وٖحها باللخٓت الخاعيسيت التي
ٖايكتها بم٣اييـ اإلاغخلت وجدضياتها،وما ؤٞغػجه مً مىا ٠٢وجهىعاث بػاء ٧ل اإلاخٛحراث الضازليت والخاعظيتٞ ،ةجها ق٩لذ
ب٩ل جمايؼاتها،الىسبت التي جهضعث الٟئاث الاظخماٖيت الىاٖيت واإلاضع٦ت لُبيٗت اإلاغخلت ،بط بن الخٟغ في ألانى ٫الاظخماٖيت
ألًٖاء َظٍ الىسب وعواصَا يا٦ض اهخماءَم لٗاثالث خًغيت لها م٩اجها الىاػن لضي الؿلُت واإلاجخم٘ ،وٖلى َظا ألاؾاؽ
ٞةن الىسبت اإلاٛغبيت زال ٫اإلاغخلت الاؾخٗماعيت ب٩ل مغاخلها ٢ض جٟاٖلذ م٘ الىي٘ اإلاٟغوى باؾم الخمايت ٦هيٛت لالخخال٫
ٚحر اإلاباقغ،لخخمى ٘٢و ٤ٞزُاب مخ٩امل بهمخه ألاؾاؾيت جسً٘ لخهىع مدضص ججاٍ الىظىص الٟغوسخيٖ،خر ٢غاءة الظاث
اإلاٛغبيت وخضوص ٢ضعتها في ٖمليت ؤلازًإ والٛؼو ،مخمترؾت وعاء مغظٗيت مدضصة ؾىاء بالخهغيذ بها مً زال ٫ؤصبياتها ؤو
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جًميىاتها في مىاٟ٢ها اإلاٗلىتٞ ،خر٢ذ في ُ٢بحنُ٢:ب يجهل مً اإلاغظٗيت الؿلٟيت اإلاخإزغة بالخجغبت اإلاكغ٢يت وؤ٩ٞاع عواصَا.
وُ٢ب خاو ٫اؾخيباث ال٨ٟغ الليخرالي بإنىله التي حٗىص بلى ٖهغ ألاهىاع ألاوعوبي ،في ٧ل ماال يخٗاعى م٘ الشىابذ الضيييت،
مداوال مىاظهت الاؾخٗماع ٖخر ممغاث زُابه الخًاعو ،الضاعي للخدضيض والاؾخٟاصة مً الهضمت الاؾخٗماعيت ،و٧ل ما
يم ً٨ؤن يك٩ل صاٗٞيت هدى مىا٦بت الخدىالث الٗامت ويمان مؿايغتها.
واهُال٢ا مً الازخال ٝفي هىٖيت الخل٣ي للٓاَغة الاؾخٗماعيتٖ ،ملذ الىسبت اإلاٛغبيت ب٩ل ؤَياٞها ٖلى بىاء مكغوٖها البضيل
اإلاخُل٘ بلى بزًإ الجهًت اإلاٛغبيت اهُال٢ا مً جإَحر هٓغو نلب يخماهى م٘ قغوٍ اإلاجخم٘ الضازليت وجإزحراث الخدى٫
الخاعجي ،التي ٖملىا ٖلى جىْيٟها في صٖم مىٟ٢هم وج٣ىيخه ؤمام الٟغوؿيحن ،وَى ما ججلى بىيىح في ٖمليت الاهخ٣ا ٫مً
اإلاُالبت باإلنالح بلى اإلاُالبت باالؾخ٣ال.٫
و٢ض ؤج٣ىذ الىسبت اإلاٛغبيت لٗبت الخٟاّ ٖلى زباث زُابها الىَجي ،بالغٚم مً ازخالٞها في وؾاثل بىاثه ،مً زال ٫اخترام
الخيِ الىاْم بحن مُالبها وبحن مغظٗيتها في ٖال٢تها بما عؾمخه ٦ى ِ٣اعج٩اػ الج٣بل التراظ٘ ؤو الخىاػ ،٫و٢هضها في طل٪
اجٟا٢هما خى ٫مغ٦ؼيت الؿلُان ووخضة اإلاجخم٘ٞ ،ىجخذ بظل ٪في بٞكا ٫اإلاسُِ الاؾخٗماعو ال٣اضخي بسلَ ٤ىة وُ٢يٗت
بحن ما٧ان يٗخخر م٣ضؾا لضي الىسبت اإلاٛغبيت ونمام ؤمان لها ،ؤو بحن الؿلُان واإلاجخم٘ والخغ٦ت الىَىيتٞ .إمام الٗضو
اإلاكتر ٥ؤظلذ ٧ل مجاالث الازخال ٝوالخٗاعى وججاوع زُاب الؿلٟيت م٘ زُاب اللبحراليت في بىز٣ت الخغ٦ت الىَىيت،
يمً بؾتراجيجيت جإظيل الخ٣اَباث والهغإ بلى ما بٗض جد٣ي ٤الهض ٝألاؾمى.
و٢ض وكضث الىسبت اإلاٛغبُت بٗؼم مىظ الاخخال ٫الٟغوس ي والاؾباوي للمٛغب الاهخ٣ا ٫مً مغخلت الغ٦ىص والٗخا٢ت ئلى
مغخلت الخضازت ،مؿخُٗىت في هظا اإلاكغوٕ بالبىنلت ألاوعوبُت واإلاغحُٗت الؿلُٟت٦ ،مىُل ٤لل ُ٘٣م٘ أق٩ا ٫الخ٨ٟير
اإلاُثي والخ٨م ألاوَى٢غاَي و٧ل أؾباب الخسل ،٠م٣ابل ئعؾاء ٢ىاٖض صولت اإلاإؾؿاث وال٨ٟغ الٗلمي الٗهغي ال٣اةم
ٖلى خ٣اة ٤ويىابِ مٗغُٞت ناعمت في مٗالجت الً٣اًا ،ووي٘ البرامج واإلاسُُاث .واٖخخر ؤٚلب الضاعؾحن ؤن ال٨ٟغ
الؿلٟي جؼٖم حٛيحر اإلاجخم٘ في ٧ل اإلاجاالث ،واهخهب إلاداعبت الاؾخٗماع وجىىيغ اإلاجخم٘ وجىٖيخه صيييا وجغبىيا وز٣اٞيا
وؾياؾياَ ًٖ ،غي ٤الخُب وبنضاع الجغاثض واإلاجالث وبىاء اإلاضاعؽ الٗهغيت وجإؾيـ ألاخؼاب الؿياؾيت والجمٗياث،
وفي َظا الهضص ي٣ى ٫مدمض ال٨خاوي":اهبٗثذ الؿلُٟت في الٗهغ الخضًث إلاىاحهت الًالالث والٛؼو ألاوعوبي ،وئه٣اط
اإلاؿلمين مما جٟص ى ٞيهم مً البضٕ والخغاٞاث٩ٞ ،اهذ عؾالت الؿلُٟت الخضًثت هي ؤلانالح والخُٛير ٦ما ًخطر طل٪
مً الىهابُت والؿىىؾُت وأٖما ٫ألاٛٞاوي ومدمض ٖبضه وعقُض عيا وٖبض الخمُض بً باصٌـ وٖال ٫الٟاس ي وٖضص ال
ًم ً٨خهغه مً عحا ٫ؤلانالح الظًً لم ًٟغ٢ىا بين البٗث ؤلاؾالمي والخٗبئت الؿُاؾُت إلا٣اومت الاخخال ٫ألاحىبي
والٛؼو ال٨ٟغي" 1بيض ؤن َىا ٥مً اٖخخرٍ ٨ٞغا عظٗيا مدآٞا يغجبِ باإلااضخي واإلا٣ضؽ واإلااؾؿت الخ٣ليضيت ،ويٗيض بهخاط
وا ٘٢الخسل ٠والاهدُاٍ ،وبهظا اإلاٗجى ي٣ىٖ ٫بض ؤلاله بل٣ؼيؼ ":لم جًُ٢ ً٨ت الؿلُٟت ؾىي جد ٤ُ٣اإلااض ي في
اإلاؿخ٣بلٖ ،لى اٖخباع أن اإلاؿخ٣بل ألامثل لِـ ئال طل ٪الىٟي الخاػم للخايغ في نىعة اؾخٗاصة إلااى اهؼوي في ػاوٍت
اليؿُان .وهي لم جٟٗل-بظل-٪ؾىي أنها أٚل٣ذ الخاعٍش ٖلى اإلا٣ضؽ وخ٣ُ٣خه ،وحٗلذ مٗجى الخُٛير ًخُاب ٤ومٗجى
2
اإلادآٞت ٖلى الىٓام".
 -1الكتاين (زلمد) ،السلفية إشكالية المفهوم والممارسة ،أعمال ندوة احلركة السلفية يف ادلغرب العريب ،مطبوعات مجعية احمليط الثقافية ،صيلة ،ادلغرب،
 ،1989ص.86 .
 -2بلقزيز (عبد اإللو) ،أسئلة الفكر العربي المعاصر ،ادلعرفة للجميع ،الدار البيضاء ،2001 ،ص.15 ،
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وبطا ٦كٟىا اإلادضصاث الؿىؾيىلىظيت والش٣اٞيت لهاالء الؿلٟيحنٞ،باؾخصىاء ؤبي قٗيب الض٧الي ومدمض بلٗغبي الٗلىو
واإلاسخاع الؿىسخي ومدمض اإلا٣غو٩ٞ ،ل ٖىانغ ظماٖت اإلاهلخحن(عواصا وجابٗحن) ييخمىن بلى ؤوؾاٍ خًغيت ومضن ٖخي٣ت
٦خري ،وؤوؾاَهم الٗاثليت ٖمىما هي ؤوؾاٍ ؤعؾخ٣غاَيت مً بيىث قغ ٝوٖلم ،وباؾخصىاء ؤبي ٖبض هللا الؿليماوي الظو ٧ان
جاظغا٩ٞ ،ل الغواص جىلىا وْاث ٠عؾميت في ظهاػ الضولت ،ويالخٔ ؤجهم ز٣اٞيا ججمٗهم وخضة ؤلاَاع اإلاغظعي الٗام٦ ،ما ؤن
اإلاهضع الش٣افي ٖىضَم مهضع مؼصوط يخمشل في الخٗليم الخ٣ليضو والخٗليم الٗهغوًٞ ،ال ًٖ جإزغَم بالؿلٟيت اإلاكغ٢يت،
ومً جم ٞليـ َىا ٥جمايؼاث بيضيىلىظيت و٨ٞغيت واضخت بحن صٖاة ؤلانالح والخدضيض اإلاٛغبي.
وي٣ؿم ٖشمان ؤق٣غا ال٨ٟغ الؿلٟي بلى اججاَحن:ؾلٟيت جغازيت وؾلٟيت ظضيضة التي جى٣ؿم بضوعَا بلى ٢ؿمحن :الؿلٟيت
الجضيضة طاث اإلاىخى الخدضيثي ويمشلها:ؤخمض بً زالض الىانغو وؤخمض بً ٖبض الىاخض اإلاىاػ ومدمض بً الخؿً الدجىو.
والؿلٟيت الجضيضة طاث اإلاىخى الىَجي :ويمشلها مدمض بً ٖبض ال٨غيم الخُابي وٖال ٫الٟاسخي وٚحرَم 1.وزال ٫الٟترة اإلامخضة
 1942لم يغ ٘ٞعواص الخغ٦ت الىَىيت في ؤو ٫ألامغ قٗاع الاؾخ٣ال ،٫بل ٢هاعي ما ٧اهذ جُالب به َى بخضار
- 1925
ما بحن
بنالخاث في ْل هٓام الخمايت ال٣اثم ،ولم ي ً٨الىًا ٫الؿلمي -بٗض بزٟا ١زياع الىًا ٫اإلاؿلر -مم٨ىا في ٚياب جىٓيم
 1934جم بلخا ١اإلاٛغب بىػاعة اإلاؿخٗمغاث ٩ٞان عص
ؾياسخي يؿهل ٖملياث الخىانل وبم٩اهياث الخيؿي .٤وم٘ خلى ٫ؾىت
ٗٞل الىسبت اإلاشٟ٣ت اإلاٛغبيت قضيضا يض َظا ؤلاظغاءٖ ،ؼػجه اخخجاظاتهم لضي بصاعة اإلاتروبى٦ ،٫ما عٗٞذ ٖضة بغ٢ياث
اؾدى٩اعيت ؤعؾلذ باؾم ؾ٩ان اإلاضن ال٨خري بلى خ٩ىمت "صلضيحر" (  )Daladierبباعيـ وعئؾاء لجىت الكاون الخاعظيت
والخرإلاان الٟغوسخيٞ ،اإللخا ١ص ٘ٞالىَىيحن اإلاٛاعبت بلى الخ٨ٟحر في ؾبل مىاظهت الٟٗل الاؾخٗماعو ٖخر بخضار ٢ىىاث
جىٓيميت ج٩ىن ٢اصعة ٖلى بيها ٫اإلاُالب اإلاؿخعجلت التي ؤٞغػتها الٓغو ٝالجضيضةٞ ،خٗىذ الخمايت ومداولتها الخىهل مً
وٖىصَا بةنضاع الٓهحر الخربغو وجدىيل اإلاٛغب مً مدميت بلى مؿخٗمغة ،عجلذ مً اهبشا ١ؤو ٫جىٓيم ؾياسخي مىؾىم ب
"٦خلت الٗمل الىَجي" وؤُٖذ الظعيٗت للمشٟ٣حن الىسبت ج٩ىيً ؤو ٫جىٓيم خؼبي ؾياسخي يضا ًٖ ٘ٞمهالر اإلاٛغب وييخ٣ض
مماعؾاث الخمايت ويدثها ٖلى الالتزام بىٖىص ؤلانالح والخدضيض واإلادآٞت ٖلى م٣ضعاث البالص وشخهيخه ال٣ىميت ،و٢ض
ّد
ٖ 1934لى بٖضاص بغهامج لئلنالخاث ،ج٣ضمذ به في صظىخر مً الؿىت هٟؿها بلى ؾلُان
ظضث ٦شلت الٗمل الىَجي مىظ مايى
اإلاٛغب وؤلا٢امت الٗامت بالغباٍ والخ٩ىمت الٟغوؿيت٦ ،غص ٖلى بلخا ١اإلاٛغب بىػاعة اإلاؿخٗمغاث ،مؿدكهضا بأعاء ال٣اهىهيحن
وعظا ٫الؿياؾيت وحٗغي" ٠ليىَي"ٖيىه إلاٟهىم الخمايت التي ٖغٞها بالبالص التي جدخ ٟٔبماؾؿاتها وجد٨م وجضبغ قاوجها
1934
بىٟؿها جدذ ع٢ابت ؤوعبيت٦ .ما اؾدىض الخرهامج ٖلى الخ٨م الظو ؤنضعجه مد٨مت الى ٌ٣وؤلابغام بٟغوؿا بخاعيش-04-13
والظو هو ؤن مٗاَضة الخمايت التي ؤبغمذ بحن ٞغوؿا واإلاٛغب ألا٢صخى التزمذ بخمخي٘ اإلامل٨ت الكغيٟت باالؾخ٣ال ٫الظاحي،
زم ي٣يم الخرهامج ما ٢امذ به ؾلُاث الخمايت زال 22٫ؾىت ،ليهل بلى الاؾخيخاط بـإن ؾلبياث هٓام الخمايت جٟى ١ب٨شحر
بيجابياجه .ومً َظا اإلاىُل ٤جم ا٢تراح مجمىٖت مً ؤلانالخاث 2واخترام بىىص مٗاَضة الخمايت ،و٢ض عؤي "ٖابض الجابغو" في
َظا ؤلاظغاء مٓهغا مً مٓاَغ جُىع وعي الىسبت اإلاٛغبيت بً٣يت الخدضيض.

 -1أشقرا (عثمان)" ،في الفكر الوطني المغربي" ،ادلعرفة للجميع ،عدد  ،2000 ،17ص ص.85-69:

 -2وتتلخص مطالب اإلصالحات يف  :اإلسراع بتعميم غرس بنيات ونظم وأجهزة الدولة الحديثة في المجتمع المغربي والتقليل من امتيازات الجالية

األوروبية وفتح المجال للمغاربة االكفاء ليحلوا محلهم في تلك االمتيازات مع اإللحاح على ضرورة احترام الوطنية المغربية (الغاء الظهير البربري)

والهوية الثقافية العربية اإلسالمية للمغرب  .أنظر المرجع ،عابد اجلابري (زلمد) ،المغرب المعاصر الخصوصية والهوية الحداثة والتنمية  ،مؤسسة
بنشرة ،الدار البيضاء ، .1988 ،ص.31 .
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وَ٨ظا ٞةن ٦ىه ما جًمىخه بغامج ؤلانالخاث جمدىع خى ٫ؤلانغاع ٖلى جُبي ٤مٗاَضة الخمايت وبلٛاء ٧ل مٓاَغ الخ٨م
ْ 1935لذ ج٣اوم الامخياػاث التي يُالب بها اإلاٗمغون الٟغوؿيىن ،و٧ان مً هديجت ؾياؾت قض
اإلاباقغ٦ ،ما ؤجها َيلت ؾىت
الخبل بحن عواص الخغ٦ت الىَىيت وؤلا٢امت الٗامت بٖٟاء اإلا٣يم الٗام "بىههى" وحٗىيًه بـ "بحروجىن" ،وٚضث الٟترة ما بحن
 1943ؤٖاص الهغإ بلى اإلاغب٘ ألاو٫
ٞ 1942ترة ظؼع باليؿبت للخغ٦ت الىَىيتٚ ،حر ؤن جإؾـ خؼب الاؾخ٣ال ٫في
 1937بلى
وؤصزل الٗال٢ت بحن مشٟ٣ي الخغ٦ت الىَىيت وؤلاصاعة الٟغوؿيت في مخاَت ظضيضة ،بزغ ع ٘ٞقٗاع الاؾخ٣الٖ ٫ىى اإلاُالبت
باإلنالخاث مً هٓام الخمايت .مؿخٟيضا بظل ٪مً ألاويإ الضوليت وبنضاع اإلايشا ١ألاَلسخي ،وصٖم عوػٞلذ الؾخ٣ال٫
اإلاٛغب.
ً
 -1الخلُٟت ال٨ٟغٍت لإلنالخُين اإلاغاهىين ٖلى الخماًت " :مدمض بً الخؿً الدجىي أهمىطحا:
يٗض الدجىو مً ؤبغػ ؤُ٢اب الىسبت اإلاٛغبيت الٗاإلات التي خملذ مكغوٖا جدضيصيا واوكٛلذ به ،و٢ض اهُل ٤مكغوٖه مً
ؾاا ٫بق٩الي مٟاصٍ":بأي ش يء ج٣ضمىا وجأزغها"؟ ٞاَخضي بلى الخٗليم واٖخخرٍ الاججاٍ الصخيذ في مؿاع ؤلانالحٞ ،خإزغ
ألامت ؤلاؾالميت َى هديجت لخٟصخي صاء ألاميت ،ولظا اعجإي ؤن زُىة الخدضيض جبضؤ مً اظخشار قإٞت ظظوع الخسلَ ًٖ ٠غي٤
بقاٖت اإلاضاعؽ واإلاٗاَض في ٧ل عبىٕ اإلاٛغب ،وجظليل ؾبل ال٣غاءة وال٨خابت وجيؿحرَا للجيؿحن ول٩ل ألاٖماع ؤخضازا و٦هىال،
وجدهيل الٗلىم الٗاليت ٖغبيت وؤوعوبيت زانت مجها الُب والهىضؾت والُبيٗياث والخ٣ى ١واإلاي٩اهي٨ياث .و٢ض ظض في َظا
اإلاًماع ٖلى ه٣ل مكغوٖه الجهًىو مً َىع الخىٓحر بلى َىع ألاظغؤة والخُبي ،٤مهخضيا بالىمىطط ألاوعوبي وجغا٦ماجه
الٗلميت واإلاىهجيت ومؿاٖضة بصاعة الخمايتٞ ،الجهىى باإلاٛغب والاعج٣اء به – ْل في جمشله -ييبجي ٖلى اؾخلهام ٢يم وهٓم
خضيشت جغج٨ؼ ٖلى التربيت والخٗليم ٦مضزل إلهجاح اإلاكغوٕ ؤلانالحي -الخدضيثي،مٗخمضا في طلٖ ٪لى ٞغوؿا التي حٗهضث
ال٣يام بةنالخاث بييىيت قاملت ،جسغط بها اإلاٛغب مً ٖهغٍ ال٣غؾُىو وؤهٓمخه الجامضةٞ 1،الدجىو ٧ان يغي ؤن يٗ٠
اإلاٛغب ووَىه ي٨مً في اٞخ٣اصٍ للىٓام الٗهغو اإلاىا٦ب لخُىعاث الٗهغ ،ولظل٧ ٪ان م٣خىٗا ؤن الى٢ذ ؤػ ٝإلخال٫
بنالخاث ٖمي٣ت في بيياث اإلاجخم٘ اإلاٛغبي الغظٗيت ،ولى ببىنلت اؾخٗماعيت 2،وَظا ما صٗٞه بلى صٖىة اإلاٛاعبت بلى الخٗاون
م٘ اإلاؿخٗمغ بهض ١وجىخيض الجهىص لخظليل الى٢ذ واؾخٛال ٫الٟغنت للً٣اء ٖلى ظظوع الى٨بت الخًاعيت وججاوػ ؤؾبابها
الخاعيسيت 3،وفي َظا الؿيا ١ؤ٦ض بال٣ىٞ ":٫مً مهلخخىا ألاُ٦ضة أن هجٗل ًضها في ًضها وأن ههاٞيها وهخدض مٗها ختى
هنهٌ باإلاٛغب مً ٦بىجه ئلى اإلاؿخىي الالة ٤بمجضه الخاعٍخي وم٩اهخه بين ألامم  ،حٗاون ًٟغيه الٗهغ بل ًٟغيه مىُ٤
4
الخ٣ضم وال٣ىة اللظان أنبدا ئلى حاهب ٞغوؿا الضولت الخامُت".

 -1اليزيدي(زلمد) " ،محمد بن الحسن الحجوي ومندوبية الصدارة العظمى في العلوم والمعارف على عهد الحماية الفرنسية " ،دعوة احلق ،عدد
 ،380السنة  ،2004 ،45ص.106 .

 -2احلسٍت(إمساعيل) ،سؤال التحديث واالختيار االستعماري في شخصية  -محمد بن الحسن الحجوي نموذجا  ،-ادلركز الثقايف العريب ،الدار
البيضاء ،2003 ،ص.157 .
 -3اليزيدي(زلمد)" ،محمد بن الحسن الحجوي ،"...م.س ،ص.107 .

 -4الصوليب(محيد) " ،نازلة الحماية في نظر الفقيه المغربي محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي" ،رللة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
مراكش ،العددان  16و ،2002 -2001 ،17ص.82 .
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وعٚم َظا اإلاى ٠٢اإلاخماهي م٘ الخمايت وؾياؾتها في اإلاٛغب٣ٞ ،ض هضص بةؾتراجيجيت الخٟغ٢ت التي خاولذ بثها في اإلاٛغب ًٖ
َغي ٤الٓهحر الخربغو1،بط ون ٠اإلا٣يم "ؾان" مى٢ض للٟخىت التي ٧اهذ هاثمت ًٖ َغي ٤الٓهحر الخربغو ،واٖخخر الٓهحر ٞخا في
ًٖض اللخمت اإلاٛغبيت ،وج٣ىيًا لىخضجه الخاعيسيت ،وَى ما ال يم ً٨الؿ٩ىث ٖىه ،ألهه اٖخخر ألامغ يمـ َىيت اإلاٛاعبت
وٖ٣يضتهم ،وفي َظا الهضص هاقض اإلا٣يم "ؾان" بال٣ى :٫وئها هغحى مً حىاب مُ٣مىا الٗؼٍؼ لىؾُان ؾان الظي حم٘ هللا
ُٞه زها ٫الخير والؿٗاصة والُ٨اؾت والؿُاؾت والظي ًإل ٠بين ألامخين أن ًخضاع ٥بخعجُل ئنالح خ٣ُ٣ي ٚير ممىه
للمؿألت البربغٍت"٦ 2.ما خغم ٖلى جظ٦حر الضولت الخاميت بسُىعة اإلاك٩ل ليـ ٖ ِ٣ٞلى اإلاٛغب بل ختى ٖلى الىٟىط
الٟغوسخي ٞيه.
٧ان الدجىو ٢بيل الخمايت ،يغ ٌٞعًٞا ٢اَٗا الىظىص الٟغوسخي باإلاٛغب و٧ان يإمل ؤن ي٩ىن بنالح البالص مً الضازل،
ويٓهغ طل ٪بجالء مً زال ٫اهخ٣اصٍ الكضيض للمىلى ٖبض الخٟئ ٖىضما لم يهيش لىصخه،مىضصا بخ٣اٖؿه ًٖ الجهاص
وببغامه لالجٟا٢ياث اإلاجخٟت م٘ ؤوعوبا والتي حؿببذ في حٗمي ٤ألاػمت باإلاٛغب،بياٞت بلى بٟٚاله مٗا٢بت اإلاٟؿضيً وجىٓيم
َيا٧ل الضولت ،خيض لٟذ اهدباَه في َظا الكإن مً زال ٫الغؾالخحن التي بٗثهما م٘ الكيسان الخًغ الكى٣يُي وؤبي
قٗيب الض٧الي ،وخظعٍ مً مٛبت اإلاىخٟٗحن وؤػالمهم الظيً يبيٗىن البالص ؤ٢ؿاَا وظملت لؤلظاهب وقضاص آلاٞا ،١وفي َظا
الؿيا ١ؤلر ٖلى الؿلُان بصزا ٫بنالخاث صؾخىعيت وؾياؾيت ج٣ىو البالص وججٗلها ٖهيت ٖلى ألاظىبي٦ ،ما هاقضٍ الهىم
ًٖ ببغام ؤو اجٟا ١ؤو مٗاَضة م٘ ؤوعوبا بال بمكاوعة ألامت ومىا٣ٞتها 3،واؾدى٨غ في الغؾالت ألاولى بٟٚا ٫الجهىى بالتربيت
والخٗليم ،ما ٞسر اإلاجا ٫لهيمىت ٖاثلتي اإلا٣غو وال٨الوو ٖلى الىْاث ٠اإلاسؼهيت ،ومماعؾت الاؾدبضاص ٖلى الغٖيت التي باجذ
4
بحن مُغ٢ت ؤؾض ومىجل طثب"ٞ ...األؾض حؿلِ ٖلى الضازليت والظيب ٖلى الخاعظيت واإلااليت".
وٖ٣ب بمهاع اإلاىلى ٖبض الخٟئ إلاٗاَضة الخمايت ،اهخ٣ض الٟٗل اهخ٣اصا الطٖا لضعظت ؤهه خمل الؿلُان مؿاوليت الاؾخٗماع
بؿبب ؾىء جهغٞاجه ،هاٖخا بياٍ بالجاَل واإلاخٗهب والكٛى ٝبالجهب والؿلب 5،واؾخهجً ؤيما اؾخهجان اؾخ٣با٫
6
الؿلُان وخاقيخه للجيىف اإلادخلت وب٦غام وٞاصتها بالخٟالث والىالثم ،و٦إجهم لم ي٣ٟضوا هجال ٦غيما واؾخ٣الال ٖٓيما.
وإلاا جإ٦ض ؤن الاخخال ٫باث ؤمغا واٗ٢ا وخخميت الػبت،وؤمام حٗهض "اليىَي" بخدضيض اإلاٛغب وبلخا٢ه ب٣اَغة ألامم اإلاخ٣ضمت،
وجإ٦يضٍ بإن اإلاٛغب مدميت وليؿذ مؿخٗمغة ،اَمإن الدجىو لىٖىصٍ واعجإي ؤهه باإلم٩ان اإلاغاَىت ٖلى ٞغوؿا لخُىيغ البالص
وجدضيض َيا٧لها بٗضما زاب عظائٍ في اإلاسؼن،وَى ألامغ الظو صٗٞه بلى الخٗاون م٘ الاخخال ٫والضٖىة بلى طل ،٪وفي َظا
الؿيا ١ي٣ىٞ":٫لُذ اإلاٛاعبت ئزىاوي أن ًمٗىىا الىٓغ()...ولُٗخبروا مً خىلهم وبمً ٚبرٟٞ،ي الخاعٍش ٖبرة إلاً
اٖخبر(ٞ)...لُىٓغوا مً خىلهم ألاحاهب الظًً هم مً ٧ل نىب ًيؿلىن وٖلى ألاعى التي ٦ىا أػهض الىاؽ ٞيها ًتهاٞخىن،
ولُخأملىا أؾباب اعج٣ائهم،وؾالمت طو ١اهخ٣ائهم،وقمىر مجضهم وٖلى ٗ٦بهمُٞ ،جضوا أن أؾبابه مىدهغة في
قِئين:حٗلُم ألاوالص بىين وبىاث ٖلى التربُت الصخُدت الاؾخ٣اللُت التي جإهلهم للُ٣ام بُٗٓم اإلاهماث،والاخخٟاّ باإلاا٫
 -1بنعدادة (أسية) ،الفكر االصالحي في عهد الحماية :محمد بن الحسن الحجوي ،ادلركز الثقايف العريب ،البيضاء،2003،ص . 153
 -2الصوليب(محيد) ،نازلة ،...م.س ،ص.85 .
 -3نسخة سلطوط باخلزانة العامة بالرباط حتف رقك  ،123ص.117 .

 -4احلجوي (زلمد)،الخبر عن دولة المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ،سلطوط باخلزانة العامة بالرباط حتف رقك ح ،128ص47
 -5بنعدادة (أسية) ،م.س ،الفكر ،...ص.186 .
 -6احلجوي(زلمد)،الخبر ،...م.س ،ص56 .
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مً ه٣ىص وٖ٣اع،وخؿً الاؾدثماعٞ 1".خٗاوهه م٘ ؾلُاث الخمايت بىاٍ ًٖ اٖخ٣اص يؿلم ؤجها مهماػ الجهًت وؤلاٖماع،وَظا
ما ظٗله يشجي ٖلى ما ؤخضزخه الخمايت في البجى الا٢خهاصيت والاظخماٖيت ،ويمخضح ؤٖما" ٫اليىَي"الظو اٖخخرٍ خبيب اإلاٛغب
واإلاٛاعبت وباٖض مأزغ ؤلاؾالم وزغاجه ،وعظل الؿي ٠والؿياؾت والٗلم2.ولم يجض الدجىو ًٚايت في ؤلاقاصة بالضولت
الخاميت بؿبب بوكائها للمضاعؽ واإلاٗاَض ،وجغميم ما اهضزغ مجهاٗٞ،خر ًٖ امخىاهه ٖلى ما بظلخه مً مجهىص ٖلى َظا
اإلاؿخىي ،وفي َظا الهضص ي٣ى":٫واإلاٛغب مضًً بمىت ٦بري لضولت الخماًت التي أزظث ٖلى هٟؿها اهدكاله مً هىة جأزغه
3
والنهىى به إلاؿخىي الٗلم والٗغٞان".
وصٖا في بَاع طل ٪بلى اإلاخذ مً مٗاعٞهم وٖلىمهم و٧ل ما يك٩ل ٖىهغ ٢ىتهمَ ًٖ،غي ٤الاهٟخاح ٖلى الخًاعة ألاوعوبيت
واؾخلهام مدٟؼاث الخضازت وؤق٩ا ٫اؾخيباتها ما لم يخٗاعى م٘ م٣انض الكغٕ ،ما٦ضا في َظا ؤلاَاع ٖلى يغوعة الاظتهاص
إلاىا٦بت م٣خًياث الى٢ذ بما جُغخه مً مؿخجضاث صوعيت ،بٗيضا ًٖ ؤخ٩ام الخًييٖ ٤لى ألامت ومىٗها مً مؿايغة
الٗهغٞ،مؿإلت الىٓام مشال ٧ان يٗخخرَا ُ٢ب الغحى في الخٟى ١الٛغبيٞ 4،خسل ٠اإلاؿلمحن في اٖخ٣اصٍ ال يغجبِ ِ٣ٞ
باالبخٗاص ًٖ الٟهم الصخيذ للضيً ؤلاؾالمي ،بل ؤيًا بخ٩لـ بييت الٗبض والٟىضخى وٚياب الىٓام ،وَظا ما ظٗله يعجب
٦شحرا بإؾـ الىٓام ألاوعوبي وٖم٣ه الضيم٣غاَي ،ويضٖى بجهم لخبجي هٓام يىا٦ب الٗهغ ويغقى باألمم ٖلى ٚغاعٍ ،وفي َظا
اإلاٗجى ي٣ى" :٫ئن هٓام اإلاجالـ الكىعٍت الاهخسابُت اإلاىحىصة في أوعوبا وئن لم ً ً٨بُٗىه ٖىض ؤلاؾالم ،ل٧ ً٨ان لهم
هٓاما ٧اُٞا بداحاتهم الى٢خُت مىاؾبا أل٩ٞاع أمم طل ٪الٗهغ ،ل٨ىن هظا الىٓام الٗهغي لم ًخ٨ىن صُٗٞا،بل هدُجت
٢غاةذ أمم أوحضجه جضعٍجُا في أحُا ٫مخُاولت".
وفي خضيشه ًٖ مؿإلت الاهٟخاح هبه بلى يغوعة الدكبض بخىابض الصخهيت اإلاٛغبيت والهىيت ؤلاؾالميت ٞالبالَت والاؾخالب -في
هٓغ الدجىوَ-ى ج٣ليض ؤوعوبا في ألامىع اإلاسالٟت للضيً والتي ج٩ىن ؾببا في ايمدال ٫ال٣ىميت ؤلاؾالميت ومد٤
ؤؾؿها٧،الدكبه بهم في ؤمىع الٗباصة و الؿٟىع والتهخ ٪والخمىع ومدا٧اتهم في الؼو5وؾٟاؾ ٠ألامىع.
وٖلى َظا ألاؾاؽ اٖخخر حؿُحر اإلاكغوٕ الجهًىو يؿخىظب جبجي الىمىطط ألاوعوبي في ٧ل ألاوعاف الخدضيصيت وٖلى عؤؾها
الخٗليم ،خيض صٖا بلى جىٓيم اإلاؿامغاث ال٨ٟغيت وجىٓيم اإلاىخضياث وج٨غيـ ز٣اٞت مىٟخدت ٖلى آلازغ ومىا٢كت ألا٩ٞاع
وآلاعاء ،وفي َظا الكإن ي٣ى " :٫وٚير زٟي ٖلى أخض أن مىخضًاث أوعوبا هي الؿبب ألا٦بر في عقي أ٩ٞاع أهلها ،وباإلاىخضًاث
ًبخضب الغقي ال٨ٟغي في ألامم ٢بل اإلاضاعؽ،بل هي بظعة اإلاضاعؽ وباإلاؿامغاث واإلادايغاث التي ج٨ىن بخل ٪اإلاىخضًاث
ػزغث أوعوبا بالٗلىم،وٖمذ الخغ٦ت الٗلمُت ؾاةغ الُب٣اث 6"...و٢ض ؤولى الدجىو م٩اهت عٞيٗت لً٣يت بنالح هٓام
 -1من التقريظ الذي بعثو احلجوي دلعاصره زلمد بن األعرج السليماين على كتابو " اللسان ادلعرب عن هتافف األجنيب حول دلغرب"مطبعة األمنية ،الرباط
،1971،ص.191
 -2احلجوي (زلمد) ،الفكر السامي في تاريخ الفقه االسالمي ،اجلزء الرابع ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،1995 ،ص.231 .
 -3احلجوي (زلمد) ،نسخة سلطوط باخلزانة العامة بالرباط حتف رقك ح ،115ص .180
 -4احلجوي (زلمد) ،كلمة ألقاىا ْتضور تالميذ مدرسة أوالد األعيان بالرباط سنة  ،1942نسخة سلطوط باخلزانة العامة بالرباط ،حتف رقك ح ،118
ص. 69 .
 -5بنعدادة (أسية) ،الفكر ،...م.س  ،ص.240 .

 -6احلجوي(زلمد) ،مختصر العروة الوثقى في مشيخة أهل العلم والتقى ،حتقيق زلمد بن عزوز ،سلسلة علماء القرويُت ،رقك ،2
مركز الًتاث ادلغريب ،الدار البيضاء ،2003 ،ص40 .
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التربيت والخٗليم،خيض صٖا بلى جدضيض بغامجه ومىاهجه،وَظا الاوكٛا ٫ال٨بحر بخُىيغ الخٗليم يخإؾـ ٖلى ا٢خىإ زابذ
بإَميت الٗلم ويغوعجه ٦مدضص في الجهىى باألمم وقمىزها الخًاعو ،و٢ض اعج٨ؼ الدجىو في مكغوٖه الجهًىو ٖلى
جإؾيـ مضاعؽ ٖهغيت جداٖ ٔٞلى الصخهيت اإلاٛغبيت وزىابذ ألامت،وفي الى٢ذ هٟؿه مىٟخدت ٖلى ٖلىم ال٩ىلىهيالي
وز٣اٞخه،مٗخخرا ؤن طل ٪زُىة زابخت في ؾبيل لالهٟؿا ًٖ ١وا ٘٢الًٗ ٠والخسل ٠الظو يٗيكه اإلاٛغب ،1وَظا ما ٖخر
ٖليه بال٣ى :٫ئن الخ٨ىمت الٟغوؿُت خُىما وكغث خماًتها ٖلى البالص لم ج٣هغ هٓغها ٖلى ألامىع الؿُاؾُت
والا٢خهاصًت والاهخٟاُٖت ٗ٦اصة الكغهين مً اإلادخلين بل ٨ٞغث ٢بل ٧ل ش يء ُٞما جدخل به ٢لىب اإلاٛاعبت بٗض اخخال٫
أعيهم و٧ان ٨ٞغها أوال وبالظاث عامُا ئلى أؾمى مبضأ وأٖاله وهى الث٣اٞت الٗ٣لُت والخٗلُم ألاهلي 2".و٧اهذ مهاصهخه
لالؾخٗماع جىُل ٤مً اٖخ٣اص مٟاصٍ ؤن ٨ٞغة ألامت الٟغوؿيت ٨ٟ٦غة ؤلاؾالم الضاعي بلى الخٗاع ٝوالخٗاون ،وؤن ٞغوؿا هي
ؤمت ؤصب وؤزال 3،١و٢ض ونلذ بلى ما ونلذ بليه ًٖ َغي ٤الٗىايت بالىٓام الخٗليمي وؤؾؿه،4.وفي الؿيا ١هٟؿه ٢ا" :٫
بالٗلم اعج٣ذ الٟالخت والهىاٖت والخجاعة ،وبه ونلذ الضو ٫أوج اإلاٗالي " ،5ما٦ضا في اإلاىيىٕ هٟؿه ؤهه ب٣ضع ج٣ضم
اإلاٗاع ٝوالٗلىم في ألامم بحن ؤٞغاصَا ي٣اؽ ج٣ضمها 6،ولٗل َظا الا٢خىإ باألصواع الخاؾمت للٗلم ٦مدضص في الجهىى
اإلاجخمعي ،يغج ً٨لخجغبخه خحن ٧ان ؤؾخاطا في ظامٗت ال٣غويحن ،وٖىض ػياعجه ألوعبا التي اهبهغ زاللها بخ٣ضمها الٗلمي وجٟى٢ها
ّد
الخًاعو .و٢ض ق٩لذ َظٍ الغخلت اإلاىز٣ت هاٞظة ؤَل مً زاللها ٖلى ؤؾباب الخٟى ١ألاوعوبي ومٓاَغٍ اإلاخيىت ،و٢ض
اؾخسلو مً طل ٪ألاؾـ الغ٦يىت الظو جإؾـ ٖليه الخ٣ضم ألاوعوبي ،والتي يم ً٨اؾخلهامها لخجاوػ الخٗثر الخًاعو ،والتي
ؤظملها في الىٓام والٗلم والخجاعة.
و٢ض ظض الدجىو في ببغا ١م٣ام الخٗليم والٛاياث اإلاغظىة التي يم ً٨ؤن ج ٘٣ظغاء بنالح هٓامه ،بط زهه باألولىيت
وَى يسِ زاعَت الُغي ٤التي يجضع جباٖها لخد٣ي ٤الجهًت والخ٣ضمٖ ،الوة ٖلى بل٣اءٍ للٗضيض مً اإلادايغاث والخُب في
اإلاىيىٕ  ،وجىظيه ٖضص مً اإلالخمؿاث و الغؾاثل بلى ؾالَحن البالص الضاٖيت بلى جىظيه الاَخمام للٗلم وعظالخه وجديحن
ماؾؿاجه" وفي َظا الكإن ٢اٞ ":٫ال أػا ٫أ٢غٕ ألاؾمإ لٗله ًدهل ؤلاؾمإ وٍخد ٤٣ألاملٞ 7" .مكغوٖه الجهًىو ٧ان
8
يبضؤ بسُىة مداعبت صاء ألاميت اإلاٗكل بحن َب٣اث اإلاٛاعبت في مسخل ٠مىاَ ٤البالص ،مٗخخرا بياٍ "ٖضو ؤلاؾالم ألالظ"،
ولخُبيَ ٤ظٍ ال٨ٟغة َالب الؿلُان بٟخذ مضاعؽ ليليت مجاهيت ،يخٗلم ٞحها ال٨باع الظيً ٞاتهم الخٗلم في الهٛغ9،واهُال٢ا
مً الىْيٟت الؿاميت التي قٛلها ٦مىضوب للمٗاعٖ ،ٝمل الدجىو – م٘ الضولت الخاميت – ٖلى جإؾيـ اإلاضاعؽ واإلاٗاَض،
واؾخٛل اإلاجام٘ الٗلميت التي ٧ان يدًغَا والخُب والضعوؽ الضيييت التي ٧ان يل٣حها في مسخل ٠اإلاىاؾباث ،إل٢ىإ اإلاٛاعبت
بةعؾا ٫ؤبىائهم للخٗلم في اإلاضاعؽ ،بٗضما ؤحجمىا ًٖ طل ٪بؿبب حك٨ي٨هم في م٣انض بوكائها واٖخخروَا وؾيلت لخىَيض
 -1اليزيدي(زلمد)" ،زلمد بن احلسن احلجوي ،"...م.س ،ص.108 .

 -2بنعدادة (أسية)" ،مفهوم الحماية عند الحجوي" ،ىسربيس دتودا ،العدد  ،2001 ،39ص.110 .
 -3الصوليب(محيد)" ،نازلة ،"...م.س ،ص.84 .

 -4بنعدادة (أسية)" ،مفهوم ،"...م.س ،ص.113 .
 -5احلجوي (زلمد) ،نسخة سلطوط باخلزانة العامة بالرباط ،حتف رقك ح ، 118م.س ،ص. 69 .
 -6احلجوي (زلمد) ،نسخة سلطوط ح ،115م.س ،ص.159 .
 -7احلجوي ،مستقبل جتارة ادلغرب ،نسخة سلطوط اخلزانة العامة بالرباط ،حتف رقك ح ،118م.س ،ص.64 .
 -8احلجوي  ،نسخة سلطوط اخلزانة العامة بالرباط ،حتف رقك ح ،158ص .4
 -9احلجوي(زلمد) ،نسخة سلطوط اخلزانة العامة بالرباط ،حتف رقك ح ،115م.س ،ص .108
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الىظىص الٟغوسخي اإلادخل للبالص ،وفي َظا الهضص ؤقاع بلى الهٗىباث التي ناصٞخه ؤزىاء طل ٪بال٣ى " :٫و٦م جدملذ مً
1
مهاصماث وقخاةم ممً هم يض الخٗلُم وهم ٦ثر":
ولخظليل ؾبل الجهًت والخ٣ضم وجيؿحر الجهل مً مٗحن مٗاع ٝالضو ٫اإلاخ٣ضمت ومىاهجها ،اعجإي ؤن ال مىضوخت ًٖ الاهٟخاح
ٖلى اللٛاث ألاظىبيت والٗمل ٖلـى بج٣اجها،وال ؾيما اللٛت الٟغوؿيت ،و ؤلر مً ظهت ؤزغي ٖلى يغوعة الاَخمام بالخٗليم
الخ٣جي و عبِ الخ٩ىيً الىٓغو بالخُبي ،٤وألازظ بالٗلىم الخضيشت الغياييت مجها و الُبيٗيت ،والٗمل ٖلى بقاٖت مضاعؽ
مخسههت في الخٗليم الخجاعو ،يلٞ ً٣حها الُالب ؤؾـ الخٗامل الخجاعو الصخيذ مً مداؾبت وبمؿا ٥للضٞاجغ ومالخٓت
الؿى ١وخغ٦خه في صازل البالص وزاعظها ،ومىاهج جم ً٨مً ج٩ىيً الخاظغ اإلاؿلم وجإَيله ختى يهبذ ٢اصعا ٖلى مىاٞؿت
2
الخاظغ الحهىصو و الخاظغ الىهغاوي...
و٢ض ؤولى الدجىو اَخماما بالٛا بخُىيغ ال٣غويحن وجدضيض هٓامهٞ ،بٗضما ٧ان الجام٘ يغج٨ؼ َالبه في ؤزظ الٗلم ٖلى
اإلاكاَضة والخجغبت ،اهخهي بهم ألامغ ٦ما ي٣ى ٫الدجىو بلى'':ئ٢غأ ما في ال٨خب و٦غع ما ً٣ى ٫ألاؾاجُظ جٖ ً٨اإلاا''٦،3ما اهدبه
الدجىو ؤن هٓام الخٗليم ٞيه ٖغ ٝب٢هاء مجمىٖت مً اإلاٗاع ٝوالٗلىم التي ٧اهذ مهضع بقٗإ الجام٘ وعياصجه الٗلميت،
مً ٢بيل الخٟؿحر الظو اههغ ٝالىاؽ ٖىه مخُحريً مً صعؾه ،وٖلم الخاعيش الظو َاله الىٟىع والهجغان ،ولم حؿلم
الىهىم الدكغيٗيت ال٨خري ومالٟاث ألاثمت ال٨باع مً ؤلاَما ،٫م٣ابل الاه٨باب ٖلى اؾخٓهاع اإلالخهاث ،زم اهخهى ألامغ
بلى الا٢خهاع ٖلى الكغوح والخىاشخيٟٞ'' ،اث اإلا٣هىص الظي ألحله و ٘٢الازخهاع ،وهى حم٘ ألاؾٟاع في ؾٟغ واخض،
4
وج٣غٍب اإلاؿاٞت ،وجس ٠ُٟاإلاكا ،١وج٨ثير الٗلم وج٣لُل الؼمً''.
ؤما ٞيما يسو حٗليم اإلاغؤة ٣ٞض ٧ان له ٢هب الؿب ٤في الضٞإ ًٖ خ٣ها في الخٗليم ليـ  ِ٣ٞباٖخباعٍ خ٣ا قغٖيا مً
خ٣ى٢ها ،بل باٖخباعٍ ؤيًا واظبا صهيىيا يؿاٖض بك٩ل واػن في الخٟاّ ٖلى الهىيت و الدؿغي٘ مً عَان الخ٣ضم وزل ٤مجخم٘
ؾليم ها ،٘ٞبل ٢ام في َظا الكإن بخ٣ضيم بغهامج بيضاٚىجي مخىىٕ يجم٘ بحن الٗلم وتهظيب ألازالٞ 5،١ةلى ظاهب ما جخٗلمه
اإلاغؤة مً ٢غاءة ما جيؿغ مً ال٣غآن ،ا٢ترح الدجىو ؤن جخٗلم اإلاغؤة ما يلي:
 ال٣غاءة و ال٨خابت و الخِ و الغؾم. يغوعياث الخياة مً ٖ٣اثض و ٖباصاث و مباصت الىدى و آلاصاب الٗغبيت. حٗلم الخؿاب و الجٛغاٞيا و الخاعيش و مباصت الٗلىم والهىضؾت الٗمليت. ألازال ١ؤلاؾالميت حٗلما و جسل٣ا. -جضبحر قاون اإلاجز ٫و الا٢خهاص و الغقض في ألاخىا.٫

 -1احلجوي(زلمد) ،نسخة سلطوط اخلزانة العامة بالرباط ،حتف رقك ح ،158ص .131

 -2بنسعيد ،العلوي (سعيد)،االجتهاد والتحديث دراسة في أصول الفكر السلفي في المغرب  ،مطبعة النجاح اجلديدة ،ا لدار البيضاء،الطبعة الثانية،
 ،2001ص ص.86-85
 -3نفسو .ص.86.

 -4بنسعيد ،العلوي (سعيد) ،االجتهاد،...م.س ،ص .402-400
 -5احلجوي(زلمد) ،الفكر السامي،...م.س ،ص.285
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 جضبحر الصخت والتربيت البضهيت.  ًٞالتربيت لخدؿً جغبيت ؤبىائها. حٗلم نىٗت ؤو ؤ٦ثر ٧الخياَت والٟىىن الجميلت.ولبلىعة َظا الخرهامجَ ،الب الدجىو بخُىيغ مضاعؽ البىاث والغ ٘ٞمً مؿخىاَا ،وج٩ىيً مضعؾاث مٛغبياث مؿلماث
1
يؿاَمً في جغ٢يت الخٗليم ،الظو يسً٘ إلاىاٞؿت ٢ىيت وٚحر مخ٩اٞئت مً َغ ٝال٨ىاجـ واإلااؾؿاث الخابٗت لها.
٢هاعي ال٣ى،٫ظض الدجىو بٗض حكغيده للىي٘ ال٣اثم الظو آلذ بليه البالصَ ،غح مكغوٕ بظغاجي قمىلي مىٟخذ حٛيا
اهدكا ٫اإلاٛغب مً ؤوخا ٫الٗخا٢ت والجمىص ،والٟ٣ؼ به بلى عخاب الجهًت والخدضيض ،وطلَ ًٖ ٪غي ٤الاهخدا ٫مً ٖلىم
ومىاهج الخًاعة ألاوعوبيت اإلاخ٣ضمت وجُىيغٍ باإلعاصة والاظتهاص وبٖما ٫الٗ٣ل بما يد ٤٣الجهًت والٓهىع ويداٖ ٔٞلى
الهىيت والصخهيت اإلاٛغبيخحن ،وٖلى َظا ألاؾاؽ ؤ٢غ الدجىو بخٟى ١الٛغب ٞضٖا بلى الاهٟخاح ٖلى ز٣اٞخه والاؾخٟاصة مً
ٖلىمه للجهىى باإلاجخم٘ اإلاٛغبي ،مداوال الخىٞي ٤بحن الضيً والا٢خباؽ مً آلازغ ٖلى ؤؾاؽ ؤن الضيً ال يدىا ٌ٢م٘
2
الخضازت والخجضيض ٞهىا٦ ٥ما ٢ا ٫الدجىو "حٗايض مخين بين الٗ٣ل والٗلم والضًً".
 -2الخلُٟت ؤلاًضًىلىحُت لالنُالخُين الغاًُٞين للخماًت " :مدمض بً الٗغبي الٗلىي أهمىطحا"
بجى مدمض بً الٗغبي الٗلىو مكغوٖه الجهًىو ٖلى الٗىصة بلى جُبي ٤ؤلاؾالم الصخيذ ومجاَضة الىظىص الاؾخٗماعو وبضٕ
الؼوايا وٖمالء الاؾخٗماع،وع٦ؼ في م٣اعبخه ٖلى وكغ الٗلم بحن ؤوؾاٍ الكباب ٖلى وظه الخهىم باٖخباعَم ٖماص
اإلاؿخ٣بلٞ.الؿلٟيت التي ٧ان يضٖى بلحها ال جسخل ًٖ ٠الخ٣ضميت ب٩ل مٗاهحها بال في الُغي٣ت واإلاىهج الظو ازخاعٍ،ما ظٗلها
3
خغ٦ت جدضيصيت جغهى بلى الجهىى باإلاجخم٘ صيييا ووَىيا.
ٞمسخخه ٖمي٣ه في جإنيل الىَىيت اإلاٛغبيت وجل٣يدها باإلاىهج الؿلٟي اإلاخدغع مً عب٣ت ألاعاظي ٠وٖباصة ألاوزان ،بط بًٟله
جبلىعث الضٖىة الؿلٟيت لخهحر مماعؾت وَىيت ٢بل وكإة الخغ٦ت الىَىيت ،ولخهحر ٖامال ٢ىيا في جد٣ي ٤الىخضة الىَىيت
والخًامً ؤلاؾالمي وال٣ىمي 4.خيض اعجبُذ باإلنالح الضيجي ؤوال وبالخدضيض زاهيت لدك٩ل ألاؾاؽ الظو ٢امذ ٖليه الخغ٦ت
الىَىيت التي لم يَ ً٨مها  ِ٣ٞاإلاُالبت باالؾخ٣ال ٫وبهما ؤيًا جدضيض ال٨ٟغ واإلاجخم٘.
٧ان مدمض بً الٗغبي الٗلىو في َليٗت الٗلماء واإلاشٟ٣حن اإلاىخ٣ضيً إلا٣خًياث ٖ٣ض الخمايت ،والغاًٞحن لخًىٕ اإلاٛغب
لالؾخٗماع الٟغوسخي،والضاٖحن بلى الجهاص في ؾبيل جد٣ي ٤الاؾخ٣الَ ،٫ظا اإلاى ٠٢ؤصي به بلى الىٟي والخًييٖ ٤لى خغيخه
مغاعا وج٨غاعا.5.بط لم يإ ٫ظهضا في اؾدىٟاع الهمم بلى الجهاص والشىعة يض اإلاؿخٗمغ٨ٟٞ ،غة الجهاص ؤظغؤَا وَى قاب ٖىضما

 -1احلجوي(زلمد) ،الفكر السامي ،...م.س ،ص .286
-2احلجوي (زلمد) ،نسخة سلطوط باخلزانة العامة بالرباط ،حتف رقك ح  ،113ص .125
 -52نفسو.

 -4البعقيلي (إدريس) ،علماء القوات الشعبية :شيخ اإلسالم محمد بلعربي العلوي المصلح النهضوي ،جريدة االتحاد االشتراكي ،عدد  27أبريل

 ،2013ص .4

 -5الفالح العلوي (زلمد)" ،السلفية المغربية بين محمد بن الحسن الحجوي ومحمد بن العربي العلوي " ،رللة ادلناىل ،عدد  ،24شتنرب ،2000
ص .200
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 ،1907بٗضما ٖغى زؼاهخه للبي٘ لخجهحز هٟؿه٦ 1،ما
الخد ٤بهٟى ٝاإلا٣اومت بزغ اخخالٞ ٫غوؿا إلاضيىت الضاع البيًاء ؾىت
2
خاو ٫الالخدا ١بدغ٦ت مدمض بً ٖبض ال٨غيم الخُابي وؤخمض الهيبتَ .ظا الخياع الشىعو ظٗل وَىيخه عمؼ الخ٨ٟحر لضي
الكبيبت اإلاٛغبيت 3زانت ٖىضما ع ٌٞالاٖترا ٝبالغؾالت الخًاعيت الٟغوؿيت التي ظاءث بها ٞغوؿا لخُىيغ اإلاٛغب واهدكاله
مً ٣ٞغٍ وجسلٟه ،وفي َظا الهضص ؤٖغب بال٣ى :٫أًٞل أن أعي اإلاٛغب صخغاء ٢اخلت ًخمخ٘ بالخغٍت والاؾخ٣الٖ ٫لى أن
أعاه ٌؿير في ع٦ب الخًاعة مُ٣ضا بأٚال ٫الاؾخٗماع ،لً ً٣بل اإلاٛغب خًاعة ٖلى ق٩ل ٖبىصًت ،وزىعة ٖلى ق٩ل
5
اؾخٗماع 4.و٢ض ع٦ؼ وكاَه مىظ اؾخٗماع اإلاٛغب في بَاع صعوؾه ال٣ٟهيت وألاصبيت ٖلى مهاظمت الخمايت و٦ك ٠مسُُاتها
٦ما وي٘ مكغوٖا بمغظٗيت ؾلٟيت ٚايخه بزغاط اإلاٛغب مً مإػ ١الاؾخٗماع ،وويٗه في مؿاع الجهًت ًٖ َغي ٤بٖاصة
الىاؽ بلى مماعؾت ؤلاؾالم الصخيذ وبخياء ؾىت الغؾى ٫ال٨غيم والؿل ٠الهالر في الٗباصاث واإلاٗامالث والًٟاثل ،و٢ض
جم ً٨بًٟل مىاظهت اإلادخل وبضٕ ؤػالمهم مً الُغ٢يحن مً بقٗا ٫ظظوة الىَىيت وال٣ىميت في هٟىؽ ال٨شحر مً اإلاٛاعبت
والض ٘ٞبالكباب بلى الاهسغاٍ في الٗمل الىَجي 6،خيض ظٗل مً اإلاضاعؽ الخغة التي ؤقغٖ ٝلى بوكائها بمضيىت ٞاؽ
اإلاىُل ٤الغثيـ لدك٨يل ظيل مدكبض بهىيخه٦ ،ما ٧ان مً الٗلماء الؿلٟيحن اإلاُالبحن بخٗلم الٟخاة اإلاٛغبيت ،وفي َظا
الهضص ؤل٣ى زُبت بدًىع الؿلُان بً يىؾ٢ ٠اٞ ٫حها " :ئطا ٧اهذ اإلاغأة عاُٖت ٖلى بِذ ػوحها وولضه ٦ما في الخضًث
الىبىي الكغٍ٧،٠ان مً الىاحب أن جضعٕ بضعٕ مً الٗلم خهين ،وحؿلر باإلاٗاع ٝوألازال ١الضًيُت الٟايلت للُ٣ام
بغُٖتها وئماعتها أجم ُ٢ام وأخؿىه ،أما ئطا أؾىضث ئليها هظه اإلاهمت وخملذ هظا الٗبء الثُ٣ل وهي ٖؼالء مً ٧ل ٖلم
7
ومٗغٞت ،زالُت مً ٧ل جغبُت وججغبتٞ ،انها حعجؼ ال مدالتٞ،خًُ٘ والًتها،وجبجي بُتها ٖلى حغ ٝهاع".
واهخري َظا الٗالم في خل٣اث الضعؽ بجام٘ ال٣غويحن بلى ظاهب حؿٟيه مماعؾاث الخمايت ،الدكهحر بالٗمالء ومً وبلى
الٟغوؿيحن مً ألاٖيان والٗلماء ومكايش الؼوايا والُغ ١ؤمشاٖ ٫بض الخي ال٨خاوي 8،و٢ض جبجى َظا اإلاؿاع وؾاهضٍ ؤؾاجظة
9
ومشٟ٣ىن ،ؤمشا ٫مدمض ؤ٢هبي وٖبض الؿالم الؿغٚيجي و ؤخمض الكبيهي الخؿجي والخبيب اإلاال٩ي الجؼاثغو.
ٗٞ ،1944ىضما ويٗذ ٖغيًت الاؾخ٣ال ٫التي
ومً ؤبغػ اإلادُاث الىًاليت التي محزجه يض اإلاؿخٗمغ،مىٟ٢ه الصجإ ؾىت
٢ضمها خؼب الاؾخ٣الٖ ٫لى َاولت اإلاىا٢كت٧،ان ابً الٗغبي الٗلىو الىخيض مً ؤًٖاء الخ٩ىمت الظو آمً بال٨ٟغة صون
جغصص،وؤيض خؼب الاؾخ٣ال ٫بأعاثه الهاعمت في اإلاىيىٕ ،بسال ٝب٣يت ؤًٖاء الخ٩ىمت الظيً جىظؿىا بٗضما ع ٌٞاإلا٣يم
الٗام الٗغيًت ،وَضص ٧ل مً يؿاهض مُالبها٣ٞ ،ام ابً الٗغبي بخدضو تهضيضاث اإلا٣يم الٗام،و٢ضم اؾخ٣الخه مً خ٩ىمت
 -1السراج (أمحد)" ،الفكر السلفي عند الشيخ محمد بن العربي العلوي " ،أعمال ندوة احلركة السلفية يف ادلغرب العريب ،مطابع
 ،1989ص .219

ميثاق ،الرباط،

 -2الفالح العلوي (زلمد) ،دور الفكر ،...م.س ،ص .185

 -3فنيتَت (مصطفى) "،تقرير سري لسلطات الحماية الفرنسية حول النخبة المغربية بداية عهد الحماية " ،اجمللة التارؼلية ادلغاربية ،عدد  ،126تونس
،2007ص .140
 -4فنيتَت (مصطفى)" ،تقرير…،م.س ،ص .140

 -5ابن ىاشك العلوي (ازلمد) ،من وراء السدود أو الحركة الوطنية بفاس  ،1944-1937دار الثقافة القاىرة ،الطبعة الثانية،1980 ،ص.85
 -6معروف الدفايل (زلمد) ،القرويين; والصراعات السياسية يف ادلغرب زلاولة رصد أوىل ،رللة ادلناىل ،يناير  ،1992ص .99
 -7اجلراري(عبد اهلل) ،من أعالم الفكر المعاصر :الرباط وسال ،اجلزء االول ،مطبعة االمنية ،الرباط ،1971 ،ص .76

 -8الفياليل (عبد الكرمي)،التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير ،اجلزء التاسع ،شركة ناس للطباعة ،القاىرة ،2006 ،ص.151
 -9نفسو ،ص .167
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الهضع ألآٖم اؾدى٩اعا لؤلؾلىب الظو واظهذ به ٞغوؿا اإلاُلب الىَجي،وشجبا لخساط ٫الهيئت الىػاعيت وظبجها في الخ،٤
ؤما عص الؿلُاث الاؾخٗماعيت ٖلى َظا اإلاى٩ٞ،٠٢ان هٟيه بلى ٢غيت "ال٤نابي " زم بلى "ميؿىع" ،وبٗض طل ٪بلى "مضٚغة"
مؿ ِ٣عؤؾه.ومً مىاٟ٢ه الجغيئت ألازغي وما ؤ٦ثرَاٞ ،خىي بٟ٨غ ال٨الوو ومً مٗه وبباخت صمائهم ،وهي الٟخىي التي جبىاَا
ٖ 300الم مً ٧ل ؤهداء اإلاٛغب ،وٖؼػتها ٞخاوي لٗلماء ألاػَغ" بٟ٨غ ال٨الوو ومغو٢ه".وبؿبب َظٍ الٟخىي،هٟاٍ الٟغوؿيىن
بلى ال٣هابي ٢غب ميضلذ ،زم ه٣لىٍ بلى ٢هغ الؿى ١وهٟي ٞحها ما يييٖ ًٖ ٠امحن ،زم هٟىٍ مغة زاهيت مً ٞاؽ ٞازخاع
َ1371ـ وطل ٪ظغاء عًٞه ؤلا٢الٕ ًٖ شخظ الهمم يض الاخخال ٫وؤطهابه
ؤلا٢امت بمهُا ٝبيمىػاع في 18مً عمًان ؾىت
بجام٘ ال٣غويحن واؾخ٣باح ؤٗٞا ٫الخمايت وؤٖمالها ، ،زم عظ٘ بلى ٞاؽ في آزغ عمًان وؤ٢ام بمجزله بضعب الىعص باإلاضيىت
الجضيضة ل٨ىه ب٣ي ممىىٖا مً صزى ٫اإلاضيىت الٗخي٣ت والجزو ٫بلى ال٣غويحن 1،وخيىما خاولذ ٞغوؿا ببٗاص الؿلُان مدمض بً
يىؾٖ ًٖ ٠غقه ظٗلذ الخغاؾت ٖلى باب مجزله ومىٗخه مً الخغوط مىه وخبؿذ ظمي٘ الىاؽ مً الاجها ٫به،لٞ ً٨خىجه
ًا
بىظىب ٢خل مدمض بً ٖغٞت  -الظو خاولذ ٞغوؿا ٞغيه ؾلُاها ٖلى اإلاٛغب -بضليل الخضيض الكغي":٠ئطا بىَ٘ لخلُٟخين
2
َ1373ـ بلى مضيىت جؼهيذ ٖاما ٧امال.
ٞا٢خلىا آلازغ منهما" ،ظٗلخه يىٟى في 11عبي٘ الشاوي
ًا
نٟىة ال٣ى ،٫بن ؤنضاء الؿلٟيت الجهًىيت في اإلاكغ ١لم جخُىع في اإلاٛغب بلى ؾلٟيت ظضيضة ٗٞال بال ٖخر الكيسان ؤبي
قٗيب الض٧الي ومدمض بً الٗغبي الٗلىو وجالميظَم" ،ليضقىىا بضعوؾهم وؤ٩ٞاعَم مغخلت ظضيضة في جاعيش ال٨ٟغ الؿلٟي
الىَجي،طل ٪ؤن الكيش الٗغبي الٗلىو لم ي٨خ ٠بمداعبت الُغ٢يت التي ٧ان ٦شحر مً مكايسها ليؿىا  ِ٣ٞمىالحن ؤو ٖمالء
لؿلُاث الخمايت،بل ؤيًا مسخغيً مً ظاهبها إلاداعبت الشىعة الخدغعيت في الغي،٠زم الخغ٦ت الىَىيت في اإلاضن،بل ٖمض بلى
م٣اومت الخمايت الٟغوؿيت مباقغة بالدكهحر بؿياؾتها واؾخجهاى الهمم للى٢ى ٝفي وظهها،بٗضما ٞكلذ مداولخه الالخدا١
بهٟى ٝاإلا٣اومت اإلاؿلخت في الكما ٫والجىىب،زم وانل مىانغجه للً٣يت الىَىيت الخدغعيت بالىٟـ هٟؿه التي خاعب بها
ؤؾباب الخسل ٠وظظوعٍ،وَ٨ظا جدىلذ الؿلٟيت في اإلاٛغب ٖلى يض الكيسان مً ؾلٟيت وَابيت الُب٘  -مىْٟت مً ٢بل
اإلاسؼن ٢بل الخمايت ٦ةيضيىلىظيت صيييت في م٣اومخه جمغصاث الُغ٢يحن وزىاعاتهم ،-بلى ؾلٟيت وَىيت مىايلت ؤَغث مغظٗيتها
الجيل ألاو ٫مً مشٟ٣ي الخغ٦ت الىَىيت اإلاٛغبيت وعواصَا ،و٢ضمذ لهم ألاؾاؽ ال٨ٟغو إلا٣اعباتهم الخدضيصيت ومىاٟ٢هم
3
الؿياؾيت والىًاليت.
جإؾيؿا ٖلى ما ؾب ٤يم ً٨ال٣ى،٫بن الغٖيل ألاو ٫مً الٗلماء واإلاشٟ٣حن اإلاٛاعبت الظيً ٖايكىا البضاياث ألاولى لؿلُت
الخمايت ع٦ؼوا في مكغوٖاتهم الجهًىيت ٖلى ؤلانالح الضيجي والاظخماعي،مً مغظٗيت ؾلٟيت واٖخخروَا اإلاضزل الغثيـ
لخجاوػ مغخلت الى٩ىم الخًاعو الظو يٗغٞه اإلاٛغب،ؤما ؤههاع الخمايت الٟغوؿيت ٣ٞض ع٦ؼوا في م٣ترخاتهم ؤلانالخيت ٖلى
الخىٞي ٤بحن ألانالت واإلاٗانغة والىدل مً مٗاع ٝالخًاعة الٟغوؿيت وهٓمها للجهىى باإلاٛغب بلى اإلا٩اهت الظو يؿخد٤
والاعج٣اء به بلى مها ٝالضو ٫اإلاخ٣ضمت.
زالنت واؾخيخاحاث:
يٗض الخضيض في مىيىٕ الىسبت اإلاٛغبيت زال ٫مغخلت الخمايت ،مؿإلت َامت وطاث عاَىيت ٢هىي ،هٓغا العجباَها بمشحراث
وجٟاٖالث الٓاَغة الاؾخٗماعيت ب٩ل ؤبٗاصَا الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والؿياؾيت ،وٖال٢تها بالبييت اإلاجخمٗيت اإلاٛغبيت
 -1بدو (عبد اجلليل) ،السلفية واالصالح ،منشورات سليكي إخوان ،طنجة ،2007 ،ص .33

 -2زلمد الوديع األسفي ،السلفي المناضل محمد بن العربي العلوي ،الدار البيضاء ،1986 ،ص .59

 -3عابد اجلابري (زلمد) ،المغرب المعاصر الخصوصية والهوية الحداثة والتنمية ،مؤسسة بنشرة ،الدار البيضاء ،1988 ،ص.27
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وجُىعَا وٖم ٤الخدى ٫الُاعت ٖلحها هديجت طل .٪وَى ما يٟغى ٖلى الباخض ال٣يام بدٟغياث ٖمي٣ت في ججلياتها ،وال٨ك٠
ًٖ ج٣اَٗاث الٟٗل الاؾخٗماعو م٘ عصوص ٗٞل اإلاٛاعبت بازخال ٝمكاعبهم وجٟاوث جغاجبيتهم الاظخماٖيت وجُىعاتهم ال٨ٟغيت
واهجظاباتهم مً خيض اإلاغظٗيت الؿياؾيت التي يهضعون ٖجها.
و٢ض اهخهب ال٨ٟغ الؿلٟي بٗض نضمت الاؾخٗماع بلى جهضع زُت ؤلانالح والخدضيض ونياهت الهىيت اإلاٛغبيت ،واٖخخرَا
مغج٨ؼا مً مغج٨ؼاث اإلا٣اومت ،وبؾتراجيجيت للخؿم م٘ اإلاٛغب ال٣غؾُىو ،و٢ض ظٗل الغٖيل الظو خمل ٖلى ٖاج٣ه جصخيذ
اإلاؿاع هدى اإلاؿخ٣بل،مىيىٕ الاخخال ٫وجضابحرٍ ،مىُل٣ا لخإَحر وحٗبئت اإلاٛاعبت في ظبهت واخضة ،إلاىاظهت الُٛمت
الاؾخٗماعيت ومماعؾاتها،وبطا ٧ان الىهج الظو ٢اعبذ به الىسبت اإلاشٟ٣ت الهغإ م٘ اإلادخل زال ٫مغخلت الشالزيياث َػى ٖليه
هىٕ مً الاٖخضا ٫في اإلاىا ٠٢والخضعط في اإلاُالب ؤلانالخيتٞ ،ةن مغخلت ألاعبٗييياث احؿمذ بىهج ؾياؾت نضاميت جىزذ
الُ٣يٗت م٘ ؾياؾت اإلاهاصهت باإلاُالبت باالؾخ٣ال ،٫مٗخمضة في طلٖ ٪لى الجغاثض لٟطر وحٗغيت ٧ل ؤق٩ا ٫الايُهاص التي
٢ام بها ال٩ىلىهيالي في اإلاٛغب ،وبالغٚم مما ٢يل ًٖ صوع اإلادخل الخدضيثيٞ ،اهه ْل مهمىػا بً ِٛالىسبت اإلاشٟ٣ت اإلاٛغبيت،
وفي الخضوص الظو ال يمـ باإلاكغوٕ ال٩ىلىهيالي ومهالخه ؤلاؾتراجيجيت .وبطا ٧ان ال٨ٟغ الؿلٟي الظو حٗهض باإله٣اط ٢ض ٞكل
عواصٍ في جد٣ي ٤جهًت خ٣ي٣يت في مٛغب ما بٗض الخمايتٞ ،ؤلهه لم ي٨ترر بلى يغوعة جديحن ؤؾاليبه وآلياجه في ٢الب
يؿخجيب ٞيه ال٨ٟغ م٘ قغوٍ الخياة اإلاٛغبيت وؤؾئلتها الجضيضة وزهاثهها الٗامت،ولم يىجر في اإلاىاءمت في بىاء الضولت بحن
البٗضيً الضيجي واإلاضوي٣ٞ .بى ٫الىسبت اإلاٛغبيت باؾخ٣ال ٫في جغابِ م٘ ٞغوؿا،وجىعَها في نغاٖاث صازليت م٘ بًٗها
البٌٗ مً ؤظل الؿلُت والؿياصة ،ؤ٣ٞضَا مىٗ٢ها في هٟىؽ الٗامت والخانت وؤٞلـ مكغوٖها ،ومهض لهٗىص هجم الىسبت
ه٣يًت َغخذ هٟؿها بضيال بمغظٗيت و٨ٞغ اقترا٦يحن،واٖضة اإلاجخم٘ اإلاٛغبي باؾدئها ٫صاء الاؾخٛال ٫والخسل٠
والٟا٢تٖ،خر جىػي٘ الثروة ومد٧ ٤ل ؤق٩ا ٫الُب٣يت والٓلم والاؾدبضاص.
٢اةمت اإلاغاح٘ :
 .1ؤق٣غا (ٖشمان)" ،في ال٨ٟغ الىَجي اإلاٛغبي" ،اإلاٗغٞت للجميٖ٘ ،ضص .2000 ،17
 .2بل٣ؼيؼ (ٖبض ؤلاله) ،أؾئلت ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ ،اإلاٗغٞت للجمي٘ ،الضاع البيًاء.2001 ،
 .3بىٗضاصة (ؤؾيت) ،ال٨ٟغ الانالحي في ٖهض الخماًت :مدمض بً الخؿً الدجىي ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،البيًاء،
.2003
 .4بىٗضاصة (ؤؾيت)" ،مٟهىم الخماًت ٖىض الدجىي"َ ،ؿخريـ جمىصا ،الٗضص .39،2001
 .5بيؿٗيض ،الٗلىو (ؾٗيض) ،الاحتهاص والخدضًث صعاؾت في أنى ٫ال٨ٟغ الؿلٟي في اإلاٛغب ،مُبٗت الىجاح الجضيضة،
الضاع البيًاء،الُبٗت الشاهيت.2001 ،
 .6بضو (ٖبض الجليل) ،الؿلُٟت والانالح ،ميكىعاث ؾلي٩ي بزىانَ ،ىجت،2007،
 .7البٗ٣يلي (بصعيـ)ٖ ،لماء ال٣ىاث الكٗبُت :قُش ؤلاؾالم مدمض بلٗغبي الٗلىي اإلاهلر النهًىي ،حغٍضة الاجداص
الاقترا٧يٖ ،ضص  27أبغٍل .2013
 .8الجغاعو(ٖبض هللا) ،مً أٖالم ال٨ٟغ اإلاٗانغ :الغباٍ وؾال ،الجؼء ألاو ،٫مُبٗت ألامىيت ،الغباٍ.1971 ،
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 .9الدجىو (مدمض) ،الخبر ًٖ صولت اإلاىلى ٖبض الٗؼٍؼ واإلاىلى ٖبض الخ ،ُٟٔمسُىٍ بالخؼاهت الٗامت بالغباٍ جدذ
ع٢م ح .128
.10الدجىو (مدمض) ،ال٨ٟغ الؿامي في جاعٍش ال٣ٟه الاؾالمي ،الجؼء الغاب٘ ،صاع ال٨خب الٗلميت ،بحروث.1995،
.11الدجىو (مدمض) ،وسخت مسُىٍ بالخؼاهت الٗامت بالغباٍ جدذ ع٢م ح.115
.12الدجىو (مدمض)٧ ،لمت ؤل٣اَا بدًىع جالميظ مضعؾت ؤوالص ألاٖيان بالغباٍ ؾىت  ،1942وسخت مسُىٍ بالخؼاهت
الٗامت بالغباٍ ،جدذ ع٢م ح.118
.13الدجىو(مدمض) ،مسخهغ الٗغوة الىز٣ى في مكُست أهل الٗلم والخ٣ى ،جد٣ي ٤مدمض بً ٖؼوػ ،ؾلؿلت ٖلماء
ال٣غويحن ،ع٢م  ،2مغ٦ؼ الترار اإلاٛغبي ،الضاع البيًاء.2003 ،
.14الدجىو (مدمض) ،وسخت مسُىٍ بالخؼاهت الٗامت بالغباٍ ،جدذ ع٢م ح .118
.15الدجىو (مدمض) ،وسخت مسُىٍ الخؼاهت الٗامت بالغباٍ ،جدذ ع٢م ح.158
.16الدجىو(مدمض) ،وسخت مسُىٍ الخؼاهت الٗامت بالغباٍ ،جدذ ع٢م ح.158
.17الدجىو (مدمض) ،وسخت مسُىٍ بالخؼاهت الٗامت بالغباٍ ،جدذ ع٢م ح .113
.18الخؿجي(بؾماٖيل) ،ؾإا ٫الخدضًث والازخُاع الاؾخٗماعي في شخهُت -مدمض بً الخؿً الدجىي همىطحا،-
اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،الضاع البيًاء.2003 ،
.19الؿغاط (ؤخمض)"،ال٨ٟغ الؿلٟي ٖىض الكُش مدمض بً الٗغبي الٗلىي" ،ؤٖما ٫هضوة الخغ٦ت الؿلٟيت في اإلاٛغب
الٗغبي ،مُاب٘ ميشا ،١ا٫عباٍ.1989 ،
ٖ.20ابض الجابغو (مدمض) ،اإلاٛغب اإلاٗانغ الخهىنُت والهىٍت الخضازت والخىمُت ،ماؾؿت بيكغة ،الضاع البيًاء،
.1988
.21ال٨خاوي (مدمض) ،الؿلُٟت ئق٩الُت اإلاٟهىم واإلاماعؾت ،ؤٖما ٫هضوة الخغ٦ت الؿلٟيت في اإلاٛغب الٗغبي ،مُبىٖاث
ظمٗيت اإلاديِ الش٣اٞيت ،ؤنيلت ،اإلاٛغب.1989 ،
.22مدمض الىصي٘ ألاؾٟي ،الؿلٟي اإلاىايل مدمض بً الٗغبي الٗلىي ،الضاع البيًاء.1986 ،
.23مٗغو ٝالضٞالي (مدمض) ،ال٣غوٍين; والهغاٖاث الؿياؾيت في اإلاٛغب مداولت عنض ؤولى ،مجلت اإلاىاَل،يىايغ .1992
.24الٟالح الٗلىو(مدمض) ،صوع ال٨ٟغ الؿلٟي في حٗؼٍؼ الخغ٦ت الىَىُت صازل حامٗت ال٣غوٍين،ؤٖما ٫هضوة اإلا٣اومت
اإلاؿلخت والخغ٦ت الىَىيت باإلاىُ٣ت الىؾُى الكماليت مابحن  ،1956-1911ميكىعاث اإلاىضوبيت الؿاميت ل٣ضماء
اإلا٣اومحن وؤًٖاء ظيل الخدغيغ ،بالغباٍ.1997 ،
.25الٟالح الٗلىو (مدمض)" ،الؿلُٟت اإلاٛغبُت بين مدمض بً الخؿً الدجىي ومدمض بً الٗغبي الٗلىي" ،مجلت
اإلاىاَلٖ ،ضص ،24قدىخر .2000
.26الؿغاط (ؤخمض)" ،ال٨ٟغ الؿلٟي ٖىض الكُش مدمض بً الٗغبي الٗلىي" ،ؤٖما ٫هضوة الخغ٦ت الؿلٟيت في اإلاٛغب
الٗغبي ،مُاب٘ ميشا ،١الغباٍ.1989 ،
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ٞ.27ىيخحر (مهُٟى)" ،ج٣غٍغ ؾغي لؿلُاث الخماًت الٟغوؿُت خى ٫الىسبت اإلاٛغبية بضاًت ٖهض الخماًت " ،اإلاجلت
الخاعيسيت اإلاٛاعبيتٖ ،ضص
.28الهىلبي(خميض)" ،هاػلت الخماًت في هٓغ الُ٣ٟه اإلاٛغبي مدمض بً الخؿً الدجىي الثٗالبي" ،مجلت ٧ليت آلاصاب
والٗلىم ؤلاوؿاهيت مغا٦ل ،الٗضصان  16و.2002 -17،2001
.29وسخت مسُىٍ بالخؼاهت الٗامت بالغباٍ جدذ ع٢م .123
.30الحزيضو(مدمض)"،مدمض بً الخؿً الدجىي ومىضوبُت الهضاعة الٗٓمى في الٗلىم واإلاٗاعٖ ٝلى ٖهض الخماًت
الٟغوؿُت"،صٖىة الخٖ ،٤ضص  ،380الؿىت .45،2004
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حُيُالىحُا ألازالٖ ١ىض هُدكه
أٚ.غٍب مسخاع/حامٗت ٢انضي مغباح،وع٢لت

أٖ.بض هللا مهُٟى/حامٗت لىهِس ي ٖلي البلُضة 2

ملخو:
ل٣ض اؾدىض هيدكه في زىعجه ٖلى ألازال ١الؿاب٣ت و الؿاثضة ٖلى اإلاىهج الجيييالىجي الظو ي ٠٣وظها لىظه ؤمام اإلايخاٞحزي٣ا
٦ما ٞهمها هُجل و التي حؿعى بلى بلى ٙالىخضة و ال٨ما ٫و جخإؾـ ٖلى م٣ىالث ال٩ليت و الدكابه و الاؾخمغاع و الامخضاص و
الخىانل،لخ٣ىم الجيييالىظيا ٖلى م٣ىالث اإلاٛايغة و الخمايؼ والُ٣يٗت م٘ ٧ل ما مً قإهه ؤن ي٣طخي ٖلى الخهىنيت،و ٢ض
٢ام هيدكه بٗغى جاعيذي لخىييذ الخُىع الظو ٖغٞخه ألازال ١في جضاولها بحن ؤزال ١الؿاصة و ؤزال ١الٗبيض ؤو الُ٣ي٘
مىضخا زهاثو ٦ال مجهما في بَاعٍ الخاعيذي.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت:ظيييالىظيا،ألازال،١هيدكه.
 - 1الجُيُالىحُا في م٣ابل اإلاُخاٞيزً٣ا:
يٗخخر الخ٨ٟحر الىيدكىو ج٨ٟحرا زاثغا ب٩ل ما جدمله ال٩لمت مً ؤبٗاص ٖلى مسخل ٠مىيىٖاث آلا٦ؿيىلىظيا الجماليت و
اإلاٗغٞيت و ألازال٢يت بل ختى اإلايخاٞحزي٣يت التي جضعي بلى ٙال٩ليت و الىخضة و الاوسجام و َظا ما ٦غؾخه الٟلؿٟاث اإلاشاليت
مً أٞالَىن بلى ا٦خما ٫خل٣اث الٟلؿٟت و بلى ٙال٩ليت في اليؿ ٤الهيجلي.
ٞالخ٨ٟحر في ججاوػ اإلايخاٞحزي٣ا ٧ان هديجت لليؿ ٤الهيجلي اإلاُل ٤الظو ي٣ضم اإلايخاٞحزي٣ا ٖلى ؤجها ا٦خما ٫لل٨ٟغ في لخٓاجه
الخاعيسيت التي ال يسغط جاعيش الٟلؿٟت ٖجهاٞ ،ال٨ٟغ اإلاٗانغ ٖىض َيجل ال يٗخخر وليض ألاٞغاص الظيً يهىٗىن الخايغ بل َى
وليض جغار ال٨ٟغ البكغو بإظياله اإلاسخلٟت " ٞليـ اإلااضخي في جاعيش ال٨ٟغ بال ؤخض مٓاَغ طل ٪ال٨ٟغ و طزحرة الٗ٣ل الىاعي
بظاجه،جل ٪الظزحرة التي جيخمي بلى ٖهغها،لم جىلض بُغي ٤و مباٚخت،و لم جيب٘ مً ؤعى الؼمً الخايغ،بجها جغار،و بٗباعة
1
ؤص ١ؤجها خهيلت ٖمل ظمي٘ ألاظيا ٫الؿاب٣ت للجيـ البكغو".
و بهظا ٞالٟلؿٟت بهظا اإلاضلى ٫مُاب٣ت لخاعيسها و َظا ما ييخج ٖىه ؤن الاؾخمغاعيت في الخاعيش هي اؾخمغاعيت للٟلؿٟت خيض
ج٩ىن ظؼثياجه و ٖىانغٍ هي ال٨ٟغ و ا٦خما ٫الخاعيش و َى بلى ٙاإلاُل ٤في ال٨ٟغ و َىا جغج ٟ٘اإلايخاٞحزي٣ا بلى مؿخىي الخاعيش و
ج٩ىن اإلاٗغٞت اإلاُل٣ت هي ظم٘ الكخاث في الخاعيش و جىخيضٍ ٞيه " ٧ل ٞلؿٟت َيجل مشال  ،و هي طعوة الٟلؿٟت اإلاشاليت  ،لم
2
ي ً٨لها ؾىي َض ٝواخض،ؤعزىت اإلا٣ىالث"
ٞةخالت الخهىنيت بلى الٗمىميت و اإلاسخل ٠بلى اإلادكابه و الكخاث بلى الىخضة و ال٩ليت التي جغمي بلحها اإلاشاليت اإلاُل٣ت ما هي
بال َمـ للٟغصاهيت و الخهىنيت و بطابت لؤلها في آلازغ و الٟغٕ في الجظٕ  ،ؤيً يؿخديل ألاٞغاص بلى هماطط يدا٧ي بًٗها
بًٗا اؾدىاصا بلى مدٌ ْال ٫ج٨غؽ م٣ىالث الىخضة وال٩ليت و الدكابه و ألانل و الاجها ، ٫لظل٧ ٪ان َض ٝالٟلؿٟت
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الىيدكىيت البدض في ألاؾـ و ألانى ٫اؾدىاصا بلى اإلاىهج الجيييالىجي و الظو ي٣هض به صعاؾت اليكإة و الخ٩ىيً إلزباث
اليؿب و الى٢ىٖ ٝىض ألانىٚ ٫حر ؤهه ال ييبػي ؤن يٟهم مً طل ٪ؤن الجيييالىظيا هي البدض في اإلااَياث الخالضة و ال٣يم
الشابخت و ال البدض في ألانل الخاعيذي " طل ٪ؤن مغمى الخاعيش الجيييالىجي ليـ َى اؾخٗاصة ظظوع الهىيت  ،وبهما الً٣اء
ٖلحها مىظ البضايت ،بطن جً٘ الجيييالىظيا هٟؿها في م٣ابل اإلايخاٞحزي٣ا .بجها جاعيش مًاص للخاعيش اإلايخاٞحزي٣يٞ .بيىما يخىدى
بزباث الىخضاث و ب٢امت الهىياث و الى٢ىٖ ٝىض اإلااَياث الخالضة  ،جغمي جل ٪بلى َضم اإلاىخض و ج٣ىيٌ الهىيت
...الجيييالىظيا ال ج٣يم ألاؾـ .بجها ال جاؾـ  ،بل ٖلى الٗ٨ـ مً طل ٪بجها ج٣ل ٤ما حٗخ٣ضٍ اإلايخاٞحزي٣ا ؾا٦ىا و جٟخذ ما
3
جٓىه مىخضا ،و هٓهغ الخىىٕ في ما يبضو ميسجما".
ٞالجيييلىظيا ليؿذ شجغة لؤلوؿاب جغبِ الٟغوٕ باألنى ٫بل حؿعى بلى ببغاػ الخهىنيت ٞمىهجها ليـ جغ٦يبيا بل
جدليليا يديل ٧ل مدكابه بلى مسخل ٠و ٧ل وخضة بلى جٟغ٢ت الؾدىُا ١البؿيِ و بظباعٍ ٖلى ٞغى جمايؼٍ .
ٞالشىعة التي ٢ام بها هيدكه في ؤلاَاع ألازالقي ال ج٣ل ؤَميت ًٖ الشىعة ال٩ىبحرهي٨يت التي ٢ام بها ٧اهِ في بَاع اإلاٗغٞت ٞ ،ةطا
٧ان ٧اهِ يخدضر ًٖ ه٣ض الٗ٣ل الٗملي ٞهظا الى٣ض ٖىض هيدكه ٖاظؼ ًٖ الخٛيحر  ،و بطا ٧ان ٧اهِ يٗخخر الظاث مؿاَمت
في اإلاٗغٞت مً زال ٫م٣ىالتها ال٣بليت ٞىيدكه يٗخخر الظاث مهضعا لل٣يم و ليؿذ مؿاَمت ٞدؿبٞ،لم ي٨خ ٠بخٛيحر ال٣يم
في ال٨ٟغ الٛغبي اإلاٗانغ بل ؾعى بلى جدُيم ألاؾـ التي ٢امذ ٖلحها باٖخباعَا ؤوزان و اؾخدالذ اإلايخاٞحزي٣ا ٖىضٍ بلى
ظيييالىظيا.
ّد
وْ ٠هيدكه مىهجه الجيييالىجي لخدُيم ألازال ١الؿاثضة في زالر لخٓاث،اللخٓت ألاولى في جهيي ٠ألاخ٩ام ألازال٢يت التي
نضعث ًٖ مسخل ٠الكٗىب  ،و الشاهيت في جٟؿحر الى٢اج٘ ألازال٢يت و جدضيض ؤو هىٕ مً الىاؽ ٧اهذ لهم َظٍ ألازال ١و
اللخٓت ألازحرة جخمشل الخ٨م ٖلى ٧ل نى ٠مً َظٍ ألانىا ٝألازال٢يت إلاٗغٞت ؤو مجها ا٢ضع ٖلى الب٣اء في الخياة و التي
جمخل ٪ال٣ضعة ٖلى الاعج٣اء " و بضؤ هيدكه في جدليله لؤلزالٖ ١خر الٗهىع بإزال ١الكٗىب البضاثيت،زم ؤزال ١الٗهغ
4
اليىهاوي و بٗضَا ؤزال ١الٗهغ الىؾيِ و ؤزحرا ؤزال ١الٗهغ الخضيض مٗخمضا في طلٖ ٪ل مىهجه الجيييالىجي".
 - 2أزال ١الكٗىب البضاةُت:
يغي هيدكه ؤن ؤزال ١الكٗىب البضاثيت ٢ض جمحزث بالالؤزال٢يت و طل ٪باٖخماصَا ٖلى ٧ل الىؾاثل و الخيل و اإلا٨غ للخىٚل
في الخياة الاظخماٖيت و ٞغ ى الؿيُغة ٦غمؼ للٛلبت و ال٣ىةٚ،حر ؤن َظا ٧ان جمهيضا لهى٘ هماطط يٟؿغ ٖلى يىئها
الؿلى ٥ؤلاوؿاوي و َىا بضؤث نىاٖت الٗىالم الىَميت التي ٦غؾها مبضؤ ألازال٢يت،و التي ٧اهذ في مجملها جغظمت للٗاصاث و
الخ٣اليض و ال٣يم التي جٟغيها الؿلُت الٗليا ٖلى اإلاجخم٘ ،و ي٣اؽ ؾلى ٥ألازالقي للٟغص ٖىض َظٍ الكٗىب بمضي ٢ضعجه
ٖلى الامخشا ٫و الخًىٕ لهظٍ ألاٖغا ٝو َىا ه٩ىن ؤمام ؾلما جغاجبيا لل٣يم مٗياعٍ الٗغ ٝالاظخماعي،خيض ؤيخى مٟهىم
الؿحئ والالؤزالقي مغاص ٝإلاٗجى الٟغصيت باٖخباعٍ اهدغاٞا ًٖ ؤلاعاصة الٗامت و عًٞا لخ٣اليض اإلاجخم٘،التي ال جإمغ بٛيت جد٣ي٤
اإلاىٟٗت و بهما ألجها جإمغ ٞدؿب،خيض ي٩ىن ؤلاوؿان ألا٦ثر جسل٣ا ٖلى خؿب الٗ٣ليت البضاثيت َى طل ٪الظو" يداٖ ٔٞلى
ال٣اهىن خيض وظض،بلى صعظت ؤهه يسل ٤لىٟؿه ٞغنا لُاٖت َظا ال٣اهىن  ،و زاهيا َى بوؿان يُي٘ ال٣اهىن ختى في ؤنٗب
الٓغوٞ،ٝي٩ىن ؤلاوؿان ألا٦ثر جسل٣ا طل ٪الظو يًخي ٦شحرا مً ؤظل ألاٖغاٞ 5"ٝالخجاعب الٟغصيت ٧ان مد٩ىم ٖلحها
بالٟكل ؤمام ٢ضؾيت الٗغٚ ٝحر ال٣ابل للى٣اف ٞال مجا ٫للخٛيحر ؤو الخصخيذ ؤو الخجضيض ٞ ،هظٍ ألازال ١باليؿبت لىيدكه
ال جلي ٤بالبكغ و طل ٪ؤجها جمخي زهىنيت الٟغص و جظيبه في آلازغ ٦ ،ما يٛلب ٖلحها الخمل ٤و الىٟا ١و اإلادا٧اة ؤيً جىضزغ
٢يم الخياة ٞهظٍ ال٣يم هي ٢يم الُ٣ي٘ .
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 - 3ألازال ١في الٗهغ ؤلاٚغٍ٣ي:
ؤما خضيض هيدكه في ًٖ ألازال ١اليىهاهيت ٞهى جغظمت لضعاؾاجه الٟيلىلىظيت و اإلادايغاث التي ؤل٣اَا في الجامٗت  ،خيض
صعؽ في ٖامه ألاو ٫مؿغخيت "خاملت ال٣غابحن " ألسخيلىؽ ،و في الٗام اإلاىالي ّد
صعؽ مؿغخيت " َحزوص " "ايغظا" و مؿغخيت "
٦ 1872خب ٦خاب " ميالص التراظيضيا " .و ٢ض ق٩ل ال٨ٟغ اليىهاوي مىٗغظا خاؾما
ؾىٞى٧ليـ" و " ؤوصيب مل٩ا" ...و في ني٠
في ن٣ل ٨ٞغٍ ألازالقي وهسو بالظ٦غ ؤزال ١الٟلؿٟت اليىهاهيت ٢بل الؿ٣غاَيت التي ؾيُغث ٞحها الجزٖت الغوماهدي٨يت التي
جمجض ٢ىة الٛغيؼة و الخياة و اللظة  ،و يخدضر هيدكه في ٦خابه " ميالص التراظيضيا " ًٖ الٗهغ اليىهاوي الهيليجي بلٛت قاٖغيت
 ،بٗاَٟت ٖاق ٤ختى اإلاىث  ،ي٣ضم ٞحها صيىهحزوؽ هٟؿه ٖلى ؤهه مهضع ال٣يم  .وصيىهحزوؽ ٦ما ظاء في ألاؾاَحر اليىهاهيت
شخهيت ؤؾُىعيت ،ولض مً عماص ؤمه ؾيميلي وبٗضما َلبذ مً ػوظها ػوؽ  ،Zeusبله آلالهت ؤن يٓهغ لها في ٦ما ٫مجضٍ،
وَى َلب مٟسىر صبغجه آلالهت َحرا ،جدى ٫بلى ناٖ٣ت بٗضما امخشل الى َلبهاٞ ،إخغ٢ذ ؾيميلى ،ومً عماصَا ولض صيىهحزوؽ.
بهظٍ الُغي٣ت اإلاإؾىيت ولض صيىهحزوؽ ،وجٟ٨لذ ؤعواح الٛاباث وعباث الٟىىن بتربيخه وجيكئخه  ،و ٧ان صيىهيؿىؽ يؼعٕ
ال٨غوم و يهى٘ الخمىع و يلهم الىاؽ بٗٓمت اليكىة و مخٗت الٛغيؼة و وٗيم الجؿض  ،الظو يى٣ل الغوح بلى خا ٫ال ًٟو
الكٗغ و الخيبا ٣ٞ ،ض ٧ان صيىهحزوؽ َى ؤنل التراظيضيا والىُ٣ت اإلادىعيت لل ًٟاليىهاوي٢ .هت ببضإ الخًاعة الهليييت
التي جد٣٣ذ في ألاؾُىعة و جمٓهغث في الخياة اليىميت التي ال حٗغ ٝللخٗب م٩ان و ال للخى ٝمجا ٫و ال لاللتزام َغي. ٤
ٞبًٟل اإلاىؾي٣ى وألاؾُىعة جخسلو التراظيضيا مً الىا ٘٢والٗالم الخاعجي الظو ي٣يض ٧ل الٛغاثؼ وي٣طخي ٖلى ٧ل جُل٘ في
الخياة ٞ،األؾُىعة بمشابت خٟغ في الجيييالىظيا و جاعيش ؤلاوؿان وٖم ٤ماييه السخيٗٞ .٤خر ألاؾُىعة هخىانل م٘ الخاعيش
ألانلي ،وهدخًً الؼمً ألاو ،٫الؼمً اإلا٣ضؽ ،ؤو الؼمً ألابضو وباؾخٗاصجىا له هيسخى ٧ل شخيء ،هيسخى ؤ٢سخى ألالمٞ ،إ٦خر
ألالم ٖىض ؤلاوؿان وؤ٢ؿاٍ َى اإلاىث ،والتراظيضيا في ٖم٣ها وظىَغَا م٣اومت للمىث هٟؿه ،والخلى ٫في الؼمً ألابضو :م٘
طل ،٪يٓل اإلاىث خايغا ؤو ٢اثما ٞهى ٢ضع مدخىم ،و بطا ٧ان ٦ظلٗٞ ٪لى ألا٢ل لىستر ٦ي ٠همىث -ؤو ؤن همىث ب٨غامت
وقغ -ٝوَبٗا َظا ال يخإحى في هٓغ هيدكه بال باإلاىاظهت البُىليتٞ .يجب ؤن همىث ؤخغاعا مىخهغيً ،ؤو ؤن هسخاع مىجىا
وهخىظه بليه بٗؼم وبنغاع بخدض وبُىلتٞ .اإلاىث البُىليَّ ،ن
ؤظل مً اإلاىث ظبىاٖ .لى َظا ألاؾاؽ ج٣ىم التراظيضيا ٖىض هيدكه
ٖلى الكغ ٝفي ؾاخت اإلاٗاع ٥و ٖلى الخٗبحر ًٖ الظاث التي حؿخمض ٧ل مٗاهحها مً ٢ىة الٛغيؼة ٞ .األبُا ٫التراظيضيىن
يسخاعون مىتهم ببُىلت وشجاٖت وب٢ضامٞ .هم يٗغٞىن ؤجهم ؾيمىجىن بال ؤجهم يسخاعون مىتهم ،ويظَبىن بليه في مىاظهت و
ببُىلت وب٢ضامٞ ،هم يٗلمىن ؤجهم ؾيجهىن وظىصَم في مىاظهت آلالهت بال ؤجهم مهغون ٖلى الخدضو و اإلاىاظهت َ ،ظا َى
مٟهىم التراظيضيا ٖىض هيدكه ٞهي ليؿذ ؤ٢ل مً " باعة الخياة ألابضيت  ،واهٟخاح ال جهاجي هدى آلاٞا ١اإلاجهىلت ،بن التراظيضيا
6
م٣اومت للمىث  ،و مماعؾت للظة في ألالم  ،التراظيضيا مٗاه٣ت للمخٗالي "
ٟٞالؾٟت َظا الٗهغ َم ألا٢ضع ٖلى الىظىص ٞهم اإلاسلهحن ألعى ؤلاٚغيٞ ٤بهم ا٦خملذ الخًاعة وبلٛذ طعوتها ٣ٞ ،ض
ٖمغوا الخياة خيىيت و جض ٤ٞباإلاٗاوي " مجخم٘ اإلاٗلمحن ألاواثل في اليىهان َ ،اليـ  ،ؤه٨ؿمىضعيـ َ ،حرا٢ليضؽ ،
باعميييضؽ  ،ؤه٨ؿاٚىعاؽ  ،ؤمباصو٢ليضؽ َ ...االء الغظا ٫مؿ٩ىبىن ُٗ٢ت واخضة في هٟـ الصخغة  ،و َىا ٥يغوعة
ناعمت جد٨م الٗال٢ت التي جغبِ ٨ٞغَم بسجيتهم  ...ل٣ض ٧اهىا ظميٗا في وخضتهم اإلاهيبت  ،و الىخيضيً الظيً ٖاقىا
7
خيىظا ٥للمٗغٞت  ، ِ٣ٞو ٧لهم يخمخٗىن ب٣ىة ال٣ضامى التي يخٟى٢ىن بها ٖلى ألاظيا ٫الالخ٣ت "
ٞاإلاغخلت ٢بل الؿ٣غاَيت محزَا ٞالؾٟت مإؾاويحن  ،و ٞحها ؾيُغث الجزٖت الغوماهدي٨يت خيض ؾحرتهم الٛغاثؼ للخٗبحر ًٖ
طواتهم مً زال ٫ال ًٟو الخٗبحر ًٖ ؤَىائهم و هؼواتهم في الاخخٟاالث التي حكبه ألاٖياص " َظا َى الصخيء الىزجي اإلادٌ في
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الٗالم اليىهاوي  ،و ٧اهىا يُل٣ىن ٖلى ٧ل ما له شخيء مً ال٣ىة في ؤلاوؿان اؾم الصخيء الؿماوو و مً َىا يٓهغ اؾخ٣ال٫
8
الٗ٣ل لضي اليىهان ًٖ مجا ٫ألازال" ١
و ٖلى زال ٝاإلاغخلت ألاولى ٧اهذ اإلاغخلت الؿ٣غاَيت ٢اثمت ٖلى جمجيض الٗ٣ل ،والجض ،٫واإلاىُ ٤وٖلى الخٟائ ٫بيخاثج الٗلم
والىنى ٫بلى الخ٣ي٣ت وبالخالي بلى ٙالًٟيلت والؿٗاصةٞ ،ةجها ٢ض خ٨مذ باإلٖضام الخام ٖلى التراظيضيا اليىهاهيت زانت
والخياة ٖمىما ،وفي َظا ال٨الم اػصعاء لل ًٟوالكٗغ ،بل وهٟي للٛغيؼة  Instinctاإلاغجبُت بالجؿض ٖىض هيدكه ٞ ،الٛغيؼة ؤو
الجؿض ٢ىة ٞاٖلت مخٗاليت ًٖ الٗ٣ل والخ٨مت وًٖ الجض ٫واإلاىُ …٤بجها مهضع اليكىة والٟغح واللظة ،بجها ال٣ىة الجاعٞت
هدى اإلاؿخ٣بل اإلاجهى ،٫بل بجها الخياة في هٓغ هيدكه ،بال ؤن هٓغة ؾ٣غاٍ لها هٓغة م٣لىبت خيض بحن ؤن ؾ٣غاٍ يىدؿب
خ٣ا بلى ٖالم زاَئ م٣لىب في الُباج٘ ؤلاهخاظيتٞ،الؿٗاصة ٖىضٍ بيذ الًٟيلت و ليـ اللظة ٦ي ٠ال و ٢ض ٧ان قٗاعٍ "
9.
الًٟيلت مٗغٞت  ،ال هظهب بال ًٖ ظهل  ،ؤلاوؿان الٟايل ؾٗيض"
مً َظا اإلاىٓىع،ي٩ىن ؾ٣غاٍ واإلاٗغٞت ٩٦ل هٟيا للخياة ألجها  -في هٓغ هيدكه زضٖت وهظالت ،ألجها جذجب ٗٞل الٛغيؼة،
وعخابت الخياة .وَظٍ ألازحرة ؤ٦خر مً الٗلم ومً اإلاىُ ،٤ومً الجض ٫ومً ال٨الم الىٓغو وؤ٦خر ؤيًا مً الىعي والٗ٣ل…
وما اإلاٗغٞت بال جسى ٝمً الدكائم وَغي٣ت للهغوب ،ألن الٗلم مهما ونل واإلاٗغٞت مهما بلٛذ بال و لها خضوصا جٖ ٠٣ىضَا.
مً َىا ،يٟسر هيدكه اإلاجا ٫للٛغيؼة وال ًٟوللمؿغح واإلاىؾي٣ى وللخياة ٖمىما .وليـ ٚغيبا ،وألامغ َظا بان يؿمي هيدكه،
الخ٨يم ؾ٣غاٍ "بالكيُان الجضيض " ألهه ال يٟهم التراظيضيا ويدخ٣غَا ،وال يدخٟل باإلاىؾي٣ى ويتهغب مً صيىهحزوؽ .
بن ػواٖ ٫هض اإلالخمت و خلىٖ ٫هغ الٟلؿٟت في آزيىا ٢ض ٢طخى ٖلى التراظيضيا و ٢ىى ٧ل ألاؾـ التي يخٟخٞ ٤حها ٖىهغ
الخياة و ييبجـ مجها ؾبيل الخالم ألابضو اإلاٟٗم باإلعاصة الالمخىاَيت في اللظة والتي حؿحرَا ال٣ىة و الٗىٟىان و حكهض ٖلحها
الخغوب و البُىالث و ي٨غؾها الضيىهحزوسخي في زمالخه ألازاطة بلى ٖالم الخدغع الؿغمضو ٞ ،بيىما يًخي ؾ٣غاٍ بالتراظيضيا
لٟسر اإلاجا ٫ؤمام الٟلؿٟت  ،يشىع هيدكه ٖلى ال٣يم الؿ٣غاَيت ٞهى ال يخىاوى ًٖ الغص ٖلى ؾ٣غاٍ و ؤجباٖه اإلاغضخى ٞبحن
ؤن الٗ٣ل الظو جهىع ؤهه الٗالط لم ي ًٖ ً٨ازخياع " بل ٧اهىا مغٚمحن في ؤن يسخاعوا بما الٛغ ١في ٞىضخى الخىاؽ  ،ؤو
يهبدىا ٖ٣ليحن  ،ل ً٨ؾ٣غاٍ لم يىدبه بلى ؤن الً٣اء ٖلى الٛغاثؼ َى الاهدُاٍ طاجه بد٨م ؤن الٛغيؼة والؿٗاصة
10
مخمازالن".
ٚحر ؤن الاهدُاٍ و ٢لب ؾلم ال٣يم الظو ّدزمً اإلاٗغٞت وبدض ًٖ الخ٣ي٣ت و عؤي في الًٟيلت ٖىىاها للؿٗاصة باليؿبت
لىيدكه ال يغظ٘ بلى ؾ٣غاٍ ٞ ، ِ٣ٞهى هاب٘ مً حٗاليم َحرا٢ليضؽ ال٣اثلت ؤن اإلاٗغٞت الخؿيت باَلت العجباَها بالٗالم
الخاعجي الظو يد٨مه الخٛحر و٣ٞا ل٣اهىن الهحروعة  ،ليؿحر ؾ٣غاٍ في هٟـ مؿاعٍ و يبدض ًٖ الخهىعاث ال٩ليت في ٖالم
ألازال ، ١و لهظا اؾخيخج ؤٞالَىن ؤن اإلاٗغٞت الٗ٣ليت هي اإلاٗغٞت الخ٣ي٣يت الشابخت التي جٟترى الىظىص الشابذ مىيىٖا لها ،
حكي٘ ألؾخاطٍ الظو ّد
وَظا ما يٗيبه هيدكه ًٖ ؤٞالَىن خيض ؤهه ّد
قىٍ الش٣اٞت ؤلاٚغي٣يت ٞ ،هى الظو خِ مً ٢يمت الٛغيؼة و
صٖا بلى ٢يم الًٟيلت الخايٗت للٗ٣ل وبهظا ٣ٞض اخخ٣غ الخىاؽ و اٖخخرَا محزة للٗبيض  ،و اٖخخر الخدغع مً الخىاؽ
واظبا ؤزال٢يا ألجها حكىف َمإهيىت عظل ألازال ١و جذجب ٖىه اإلاٗغٞت الصخيدت٦،ما اخخ٣غ الىا ٘٢الٟٗلي الظو يٗيكه
ؤلاوؿان و و ٠٢مىٟ٢ا مخى٨غا لالهٟٗاالث والًٛب و ؤزً٘ ال ًٟللٗ٣ل خيض ؤٞغٚه مً مدخىاٍ اإلاخإجج بٛغيؼة الخياة و
11
َظا ما جا٦ضٍ مباصت الخ٨م لضيه " ؤو ٖمل ليـ ظميال بال بطا زً٘ للٗ٣ل "
٣ٞض جدىلذ الًٟيلت ٖىض ؾ٣غاٍ مً ٢يمت بيدي٣يت ج٣اؽ بالخحر و الكغ بلى ٢يمت ابؿخمىلىظيت ٞ ،اإلاٗغٞت ٖىضٍ ًٞيلت و
بطا ججىب ؤلاوؿان ألازُاء ٞةهه يًمً الؿٗاصة لظل٧ ٪ان قٗاع ألازال ١الؿ٣غاَيت " الًٟيلت مٗغٞت  ،ال هظهب بال ًٖ
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ظهل  ،ؤلاوؿان الٟايل ؾٗيض " و َىا ؤزظ الهغإ مضاٍ بحن ؾ٣غاٍ وصيىهحزوؽ بحن الك ٠ٛو خغ٢ت الخياة و الاوٛماؽ
في اللظة و الخٗل ٤بالٛغيؼة و اإلاىث الظو ّد
َيإٍ ؾ٣غاٍ و جغظمه ؤٞالَىن في بغظه الٗاجي و مضييخه الٟايلت .
 - 4أزال ١الٗهغ الىؾُِ:
َظا ًٖ ؤزال ١الٗهغ ؤلاٚغي٣ي ،ؤما ؤزال ١الٗهغ الىؾيِ ٣ٞض ا٦دؿذ بهبٛت اهخ٩اؾيت حؿببذ ٞحها ال٣يم الضيييت
بتراظ٘ ال ييخهي مً الاهدُاٍ و الخًىٕ لىماطط ال جً٘ ؤلاوؿان بلى في ؤوي٘ الضعظاث م٘ َظا ٞهى الظو يهى٘ ال٣يم و "
يغي هيدكه ؤن الحهىص َم ؤو ٫مً ٢امىا بشىعة الٗبيض في ألازالٞ ١هم الظيً ججاؾغوا ٖلى ٢لب مٗاصلت ٢يم الؿاصة  :زحر =
هبيل = ٢ىو = ظميل = ؾٗيض = مدبىب مً هللا  -بلى مٗاصلت ٖبيض  :زحر = ويي٘ = يٗيّ = ٠د
مكىٍ =باجـ = مملىء
بالخُايا ٩ٞ...ان بحن الحهىص و الغومان ٟ٦اح ٢ـ  ،بل ٜاٖى ٠نىعٍ في اإلاؿيديت التي ليؿذ في هٓغ هيدكه بال نىعة مً
12
نىع الحهىصيت ٞ...اإلاؿيديت هي زليٟت الحهىصيت بطن".
ٞاإلاؿيديت و بةيٗاػ مً الحهىصيت ؤل٣ذ باألزال ١في ؤخًان الٗبيض مىظ ال٣غن الشاوي للميالص و اؾخمغث ختى الٟترة اإلاٗانغة و
٧ان مً ههيبها الٟٓغ بةخال ٫ال٣يم اإلاٗاصيت ل٣يم الؿاصة ٞهظٍ الضياهاث هي صياهاث اإلاغضخى التي جٟؿض ٚغاثؼ ؤلاوؿاهيت و
جضزل في نغإ ؤبضو م٘ الخياة بضال مً جمجيضَا ٞ ،لم ج ً٨زىعة هيدكه ٖلى ألاصيان  ِ٣ٞبل ٧اهذ يض ال٨هىت خيض ؤن
ال٩اًَ ٖىض هيدكه " اإلاسلو ال٩اطب ألن ؤو م٩ان يُبٞ ٤يه ٖالظه ي٩ىن اإلاغى ٢ض اؾخٟدل ٦ ،ما ؤن ال٩اًَ م٣خى٘ بإهه
ٖلى ٧ل ٢ىة في ألاعى ؤن حؿخمض مىه مٗىاَا و خ٣ها في الىظىص و ٢يمتها بىنٟها ؤصاة ببضاٖه َى  ،و بىنٟها وؾيلت و
ؾبيال هدى َضٞه َى"ٞ 13اإلاؿيديت ٧الحهىصيت ٖملذ ٖلى ج٨غيـ ٢يم الاهدُاٍ و الهىان مً زال ٫جشبيتها ل٨ٟغة الٗالم
آلازغ  ،و وي٘ الًٗ ٠مىي٘ ال٣ىة و اللحن مىي٘ الٗى ٠والخب مىي٘ الب ٌٛو الؿالم مىي٘ الخغب و الخغيت مىي٘
الٗبىصيت َ ،ظا ما ؾعى بليه ال٣ضيـ بىلـ مضبغ اؾديالء ال٨هىت ٖلى الؿلُت و اإلااؾـ الخ٣ي٣ي للمؿيديت اإلاؼيٟت مً
زال ٫بزاعة الٗىاَ ٠و الىظضاهاث مً زال ٫الخُاب اللٛىو الظو يخلخو ؤؾاؾا في خب ؤلاله و ؤلايمان به و ؤلاطٖان له و
َلب اإلاٟٛغة و الخالم باؾم الخُيئت التي ما هي ٖىض هيدكه ؾىي " وَما هاقئا ًٖ اهدغا ٝهٟسخي و عٚبت في مٗا٢بت و
14
جإهيب الظاث ".
٦ما ؾٗذ ؤزال ١الٗهغ الىؾيِ بلى ج٨غيـ ٨ٞغة الك٣ٟت باٖخباعَا قٗىعا هبيال يخهضع ؾلم ال٣يم ألازال٢يت ٚحر ؤهه
قٗاع يبًُ ماال يٓهغ ٓٞاَغٍ الُٖٗ ٠لى الٛحر و الدؿامذ مٗهم و باَىه الخضإ وألاهاهيت ٦ ،ما ع ٌٞهيدكه َظٍ ال٨ٟغة
ألجها جبٗض اإلاغء ًٖ طاجه و ج٣ٟضٍ ٞغصاهيخه ٦ ،ما ؤن الضياهت اإلاؿيديت ٖىض هيدكه ج٣طخي ٖلى ٧ل مٓاَغ ال٣ضعة البكغيت و
جديل مٟاَيم الخٟى ١و ال٣ضعة و ال٣ىة والؿيُغة بلى ال٣ىي اإلاٟاع٢ت التي ي٩ىن ؤلاوؿان زايٗا لها و ٧ان ٦خاب " ؤٞى٫
ألانىام" ملخها لهظٍ ألازال ١اإلاٛل٣ت.
 - 5أزال ١الٗهغ الخضًث :
ؤما ًٖ مى ٠٢هيدكه مً ؤزال ١الٗهغ الخضيض ٞهى ليـ بإخؿً خاال مً مىٟ٢ه مً ؤزال ١الٗهغ الىؾيِ ٣ٞ ،ض ؤٖلً
خملخه ٖلى ألازال ١ال٩اهُيت التي يد٨مها الى٣ض ٚحر ؤن َظا الى٣ض باليؿبت لىيدكه ه٣ض ٞاع ٙو ق٨لي و ٖغضخي َاإلاا ا٦خٟى
بال٣ى ٫و٣ٞا لؤلؾـ جغوؿىضهخاليت مخٗاليت جخجاوػ خضوص الىا ٘٢اإلاُٗى٩ٞ ،اهِ لم يٗغ٦ ٝي ٠يُغح مك٩لخه بخٗابحر
ال٣يم ٞبضال مً الى٣ض الغاصي٩الي لئلهدُاٍ الازالقي الظو ٦غؾه عظا ٫الضيً و اخخًيخه الكٗىب يبدض ٧اهِ ًٖ الاؾـ
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ال٣بليت التي ج٣ىم ٖلحها الازال٢يت " ألازال ١الخ٣ي٣يت حسخغ مً ألازال،١لم يٟٗل الى٣ض قيئا َاإلاا لم يدىاو ٫الخ٣ي٣ت
15
بالظاث  ،و اإلاٗغٞت الخ٣ي٣يت  ،و ألازال ١الخ٣ي٣يت  ،و الضيً الخ٣ي٣ي "
٩ٞاهِ باليؿبت لىيدكه ٢ض ؤٞغ ٙالى٣ض مً مضلىله الخ٣ي٣ي ألهه ججاوػ الىا ٘٢الخجغيبي بلى ما ييبػي ؤن ي٩ىن ؾاٖيا بلى بلىٙ
اإلاُل ٤و ال٨لي الظو يخجاوػ خضوص الؼمان و اإلا٩ان ٞ ،هظا ألاؾاؽ الهىعو لؤلزال ١ال٩اهُيت ال يم ً٨اٖخباعٍ بال وَما
البخٗاصَا ًٖ اإلاكا٧ل الخ٣ي٣يت التي حٗاهحها ألازال٦ ، ١ما اٖترى هيدكه ٖلى ال٨ٟغ الهيجلي الظو يٗخخر ا٦خما ٫لخل٣اث
الٟلؿٟت و ألازال ..." ١ؤن يىن ٠باإلاىاٌَ ؤيًا لهيجل ألن َيجل ي٣ضم ٨ٞغٍ ٖلى ؤهه بجمام للش٣اٞت التي يكخملها و يىظهها
ب٩املها،في خحن ؤن هيدكه يغٖ ٌٞلى الٗ٨ـ َظٍ الش٣اٞت ٖىض ٢اٖضتها بالظاث ٞخرؤيه و بٟٗله بهما ججهاع الخًاعة بإ٦ملها و
16
ييبػي ؤن جبضؤ مً الهٟغ مً ظضيض و جبجي قيئا آزغ".
بن التراظيضيا ٢ض بلٛذ م٣هضَا و وظضث م٩اها لها بحن هٟداث ال٨ٟغ الىيدكىو الظو وظض في ٞلؿٟت قىبجهاوع مالطا لها
َظٍ الٟلؿٟت التي ال جدىٟـ بال الدكائم و ال حٗغ ٝبال ال٣ل٦،٤ي ٠ال و َى مً ؤخؿً مً حٛجى بالدكائم و ٖخر ًٖ آالم
الخياة ختى ؤن هيدكه جىَم ان قىبجهاوع و ٦إهه يٗخر ًٖ زىالجهٞ،الخياة ٖىض قىبجهاوع قضيضة الاعجباٍ باإلعاصة التي
ليؿذ ؾىي مهضعا للغٚباث التي وعجؼ ًٖ بقباٖهاٛٞ،ايت الىظىص ج٨مً زاعظه ؤو في الً٣اء ٖلى بعاصة الخياة،و٢ض امخشل
قىبجهاوع لهظٍ ؤلاعاصة و صعي بلى الخسلو مً الخياة و الً٣اء ٖلحها ألجها مهضع الك٣اء،وَظا ما ؤٖابه هيدكه ٖلى قىبجهاوع
ألهه ؤعاص ؤن ج٩ىن الخياة ٧لها نغاٖا و ٟ٦اخا للخٛلب ٖلى َظا ألالم في ظى جغاظيضو جخالَم ٞيه الٗىاَ ٠و جيبجـ مىه
الغوح الضيىهحزوؾيت اإلادكبٗت بةعاصة ال٣ىة التي جغ ٌٞالاؾدؿالم و الخمى ٫و جُلب الخياة  ،و ٧اهذ بعاصة الخياة ؤ٢ىي مً
ؤن ج٣اوم ٖىض هيدكه و هي التي ؤيٓ٣خه مً جإزحر سخغ قىبجهاوع " ٞليىصٕ هيدكه َظا الخُىع مً خياجه  ،و ليتر ٥بظل٪
الىىم الظو اهخهى و٢خه و ليٟخذ ٖيىاٍ ٖلى يىء ٞجغ ظضيض  ،جؤلألث في ألا ٤ٞؤيىاء ليهيذ بإٖلى نىجه " َا ؤها طا اؾدئ٣
مً خلمي الٗمي. 17"٤
ٞاألزال ١بمٟهىم قىبجهاوع مبييت ٖلى الك٣ٟت و الغخمت،و بهظا ٞهي جدىافى م٘ َمىح وبعاصة الخياة ٖىض هيدكه " الك٣ٟت و
الالؤهاهيت و به٩اع الظاث ٧لها ٢يم ٖمل قىبجهاوع ٖلى ج٣ضيمها ،و عٗٞها بلى مجا ٫اإلااوعاثياث و اٖخخرَا ؤزال٢ا في طاتها  ،و
ٖلحها ؤؾـ هٓغيخه في به٩اع الخياة "٦، 18ما ؤن مىؾي٣ى ٞاظىحر التي ٧اهذ مُمٗا للٟٓغ بالغوح الضيىىػوؾيت ٢ض جدىلذ بلى
يٗ ٠و زمى ٫و َضوء و اعجساء ال يم٨جها بإو خا ٫الاعج٣اء بلى مها ٝآلالهت.
بن خا ٫الالبؾخ٣غاع التي ٧ابضَا هيدكه و ولضث بٖهاعا يٗه ٠ب٩ل ما يداطو ؾبيله  ،و ختى م٘ مً ٢اؾمىٍ ٨ٞغَم  ،بهه
عظل ؤ٢ضاع ال يتر ٥للهضٞت مؿاع ٞهى يغٚم الهضي٢ ٤بل الٗضو ٖلى اجساط ال٣غاع ٞهظٍ هي الشىعة ٖلى ٧ل ما اٖخخر صخيدا
و ناص٢ا و زحرا و هبيال و م٣ضؾا و ؾالخه في طل ٪الجغؤة التي ال حٗغ ٝاإلاداباة و سخغيخه الالطٖت الخماؾيت  ،ؤؾلىبه و
لٛخه ألاإلااهيت الٗىيٟت و الخٛيحر الظو ليـ له خضوص ٞ ،هى الشاثغ ٖلى الضيً و الٟلؿٟت و ألازال ١و الٗلم لخدُيم ألانىام
وبىاء ٢يم جخٗضي الخضوص و ج٨ؿغ ال٣يىص و جٓهغ اإلاؿخىع الظو يىاصو ٧ل مىا في ٦هٟه ،في زلىجه بىٟؿه ،في ظخروجه و
ٚغيؼجه  ،بجها الهىي في ا٦خماله .
 - 6أزال ١الؿاصة و ازال ١الٗبُض:
بهظا يمحز هيدكه بحن هىٖان مً ألازال ١ؤزال ١الؿاصة و ؤزال ١الٗبيض ألاولى مهض لها و ؤوظضَا اإلامخاػيً مً البكغ و الشاهيت
مً نى٘ اإلاىدُحن و الغٖإ مجهم ٣ٞ ،ض وكإث الخًاعاث ال٨خري في بضايتها ٖلى ؤلاٚاعة ٖلى ٧ل ألاعاضخي التي جمغ بها و َظا
قإن الخًاعة اليىهاهيت و الغوماهيت و الجغماهيت و بهظا ٣ٞض ؤزًٗذ ٧ل الكٗىب و ٞغيذ ٖلحها ؾلُتها مسترٖت لىٟؿها
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ِّقغٖت مً ال٣يم ألازال٢يت اإلالؼمت التي جا٦ض بها ؾلُتها و اؾخمغاع ؾُىَا و هٟىطَا و جخى ٠٢ال٣يم التي يهىٗها الٟغص
صازل َاثٟت الؿاصة ٖلى ٢ىجه و ؤَماٖه و مغ٦ؼٍ و بهظا ال ج٣اؽ ٢يم الخحر و الكغ ٖلى ألاٗٞا ٫و بهما ٖلى ألاٞغاص.
و جخه ٠ؤزال ١الؿيض الاعؾخ٣غاَي بإهه " مدب للٛؼو ،مٗتز ب٣ىجه ٢ ،اؽ ٖلى هٟؿه و ٖلى آلازغيً  ،يدخ٣غ الغخمت و
يكمئز مً الًٗ ٠و ّد
الًٗت و ظمي٘ ؤهىإ الاؾخسظاء ،و ؤب ٌٛشخيء لضيه ال٨ظب وهدىٍ مً هٟا ١و مل . ٤و ال يدؿامذ و
ال يٗغ ٝبهها ٝالخلى ،٫و اإلاؿاومت و اإلاضاَىت ...و ال يدٟل بالخياة و ال وٗمها ،و ال بالُمإهيىت و الؿالم  ،بهه يجض الىٗيم
في الاهخهاع و ال٣ىة و الخدُيم ،و يكٗغ بؿغوع ٖمي ٤و َى يٗظب آلازغيً .و ما ي٣ضم بليه مً قغ ي٣ابله باإلاشل بل
19
بإيٗاٞه  ،و َى ي٣ضؽ الخ٣اليض و اإلااضخي و يخسظ مً ط٦غياجه مجاال للخٟازغ و ييبىٖا لل٣ىة ."...
بن الؿيض ٖىض هيدكه َى الظو يهى٘ ٢يمه بظاجه بٗيضا ًٖ ٧ل ؾلُت زاعظيت صون ؤن يٗبإ باإلاٟاَيم ألازال٢يت الؿاثضة مً
زحر و قغ و َيب و ٢بيذ بل ج٨ترر  ِ٣ٞلؤلزال ١التي حٗخر ًٖ " عوح ال٣ىة التي يؿدكٗغَا اإلاغء في طاجه و جالئم جل٪
الىٟىؽ الؼازغة و الكاٖغة بإجها هي ماهدت ال٣يم و زال٣تها  ،و هي هٟىؽ بطا نضع ٖجها الخحر ٞهى ال يهضع ٖجها لخى ٝؤو
20
ب٦غاٍ ؤو ي ِٛو ل ً٨بةخؿاؽ ٢ىو باالمخالء ّد
الٟياى".
ؤما خا ٫الٗبيض اإلاؿىصيً ٞهي خا ٫اإلا٣اوم الظو يؿعى بلى ٞغى ٢يمه التي يمسخها ألاعؾخ٣غاَيىن ٞ ،هم يهىٗىن ٢يما
ظضيضة جسال٢ ٠يم ألا٢ىياء ٞظاَ ٥ى الؿبيل بما ؤجهم ال يؿخُيٗىن مىاظهتهم بال٣ىة  ،ؤيً ي٣لبىن ال٣يم ٞما يٗخخرٍ
الؿاصة زحرا اٖخخروٍ قغا و ما اٖخخرٍ الؿاصة خؿىا اٖخخروٍ ٢بيدا ٞالبُىالث وال٣ىة قغا و العجؼ يٗخخر بخؿاها و الُيبت و
الًٗ ٠في عص ال٨يل بمشله يٗخخر نخرا و الًٗ ٠في بلى ٙألاٖالي جىايٗا ٞ " ...ةطا ٧اهذ نىعة الغظل الجيض ٖىض
الاعؾخ٣غاَيحن هي نىعة الغظل اإلاداعب اإلاٛامغ الظو يغيض الؿيُغة و الٛؼو و يٟيٌ بال٣ىة  ،و يدخ٣غ الخىاي٘ و الجخن ،
و ال يٗغ ٝالغخمت و الخلُٞ ، ٠ةن نىعة الغظل الخحر ٖىض آلازغيً ٖ ،ىض َاالء الٗبيض اإلاؿىصيً  ،هي نىعة الغظل
اإلاؿالم الىصي٘  ،اإلاخىاي٘  ،الظو ال مُم٘ له في ٚؼو و ال عٚبت له في ؾياصة  ،و الظو يدؿب الًًٗٞ ٠يلت  ،والخٗاَ ٠و
21
الغخمت ؤؾمى ال٣يم ألازال٢يت "
و بهظا ج ٠٣ؤزال ١الٗبيض ؤو الُ٣ي٘ وظها لىظه في جدض ناعر ؤمام ؤزال ١الؿاصة في خ٣ض صٞحن  ،ل٨جها جدمل َاب٘ الك٣ٟت
و جهُب ٜبهبٛت الًٗ ٠و جدخلي بؼيىت الغ٢ت اإلاخإهشت في عظىلت ٞاضخت " و الٗبيض في هٓغ هيدكه َم الًٟٗاء و الُ٣ي٘ و
22
الغٖإ و َم الٟاقلىن و اإلاىدُىن و اإلاجهؼمىن".
ٚحر ؤن اؾدباخت ؤٖغاى الٗبيض و الخى٨يل بهم و الخِ مً مغ٦ؼَم و اخخ٣اعَم و بَاهتهم مً ٢بل الؿاصة يسل ٤لضحهم مً
ّد
ظغاء َظٍ ؤلاؾاءاث اإلاخالخ٣ت قٗىع بالخ٣ض اإلاخىامي اإلاخمسٌ ًٖ العجؼ و الًٗ ٠والىديجت التي ييخهي بلحها َظا الُٛيان
هي ببضإ الٗبيض ٢يما مًاصة حؿخمض قغٖيتها مً ال٣ى ٫بدغيت ؤلاعاصة ٧اؾدى٩اع للظاث مً الؿيُغة الخاعظيت التي جخٗغى
23
لها و ال٣ى ٫بىظىص طاث مىٟهلت ًٖ الجؿم وهي الغوح و هي مهضع الًٟاثل " ؤنبذ زال٢ا لضحهم بلى خض جىليض ال٣يم "
َ ًٗٞ،غيَ ٤ظٍ الكٗاعاث الىاَيت و ٚحرَا جم للًٟٗاء الٗبيض و اإلاًُهضيً ب٢ىإ ٚحرَم بإن الًٗ ٠ازخياع طاحي وليـ
بلؼاما زاعظيا يٗخر ًٖ الىبل و الخياء و الغ٢ت و الؼَض و جدىلذ َظٍ الهٟاث زها ٫خميضة جمحز الٗامت وألاٚلبيت في
اإلاجخم٘ َ ،ظٍ هي الشىعة التي ٢ام بها الٗبيض ٖلى ألاعؾخ٣غاَيحن و الؿاصة ٞهي نغإ جاعيذي بحن ؤزال ١الؿاصة و ؤزال١
الٗبيض  ،و ٢ض ؤ٦ض هيدكه ؤن الؿاميحن َم الؿبا٢ىن بلى ٢لب ال٣يم الىبيلت و جدىيلها بلى ٢يم يٗ "٠و يغي هيدكه ؤن
الحهىص َم ؤو ٫مً ٢امىا بشىعة الٗبيض في ألازالٞ ١هم الظيً ججاؾغوا ٖلى ٢لب مٗاصلت ٢يم الؿاصة  :زحر = هبيل = ٢ىو =
24
ظميل = ؾٗيض = مدبىب مً هللا  ،بلى مٗاصلت ٢يم الٗبيض  :زحر = ويي٘ = يٗي = ٠مكىٍ = باجـ = مملىء بالخُايا".
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ٞبؿبب ػوا ٫صولت الحهىص و مٗاهاتهم مً الُٛيان و الايُهاص ػاص ٚلياجهم بلى صعظت ببضإ ٢يم ظضيضة جً٘ ٧ل ٢يم الؿاصة
مً الغومان ٖلى اإلاد ٪زانت بٓهىع نىع ظضيضة للحهىصيت و هي اإلاؿيديت باليؿبت لىيدكه ٞؿاصث ٢يم الًٗ ٠التي
٦غؾتها اإلاؿيديت مىظ ال٣غن الشاوي للميالص و اؾخمغث ختى الؿاٖت مغوعا باهخهاعاث ؤزغي في خغ٦ت ؤلانالح الضيجي م٘
ماعجً لىزغ و ػوهجلي و ٧ال ًٟفي ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ و الشىعة الٟغوؿيت في ال٣غن الشامً ٖكغ التي ً٢ذ ٖلى ما جب٣ي مً
الىبالء و الاعؾخ٣غاَيحن و الؿاصة ٚحر ؤن هابليىن بىها باعث ؾعى بلى بٖاصة بخياء ٢يم الؿاصة ل٨ىه ؾ ِ٣ؾغيٗا و ٧ان آزغ
قٗإ للؿاصة في اعويا .
ٞالخياة ٖىض هيدكه هي اإلاٗياع الظو هدخ٨م بليه في جدضيض الًٟاثل و الغطاثل و الخميحز بحن الخؿً و ال٣بيذ " خيض يدل
25
مدل الخحر طل ٪الٟٗل الظو يٗلي مً الخياة و يؼيضَا زغاء...و مدل الكغ طل ٪الٟٗل الظو يى٨غ الخياة و يؼيضَا َؼالا "
بن الخحر و الكغ ٖىض هيدكه ال حٗخران ًٖ ألاٗٞا ٫و بهما حكحران بلحها وبهظا ٞهما ٞاعٚخان مً اإلاٗجى  ،و اإلابضٕ في ؤلاَاع
ألازالقي ؾي٩ىن ؤمام عؾالت َضم ل٩ل ال٣يم الؿاب٣ت والؿاثضة٩ٞ ،لمتي الخحر و الكغ ٧لمخان ز٣يلخان "ألجهما محرازىا بل
26
الىنيت التي ال حٟٛغ لىا الخياة بال بةجباٖها".
بن ؤلاوؿان ألاٖلى ٖىض هيدكه َى الظو يهى٘ ٢يمه بظاجه مخجاوػا و عاًٞا ل٩ل ؾلُان ٖلى ؤلاوؿان ؤيا ٧ان و ٧ان ما ٧ان
خيض ٢ام بٗغى ظيييالىجي لل٨ٟغ ألازالقي و لؤلزال ١التي ؾاصث الكٗىب مىظ الٗهغ اليىهاوي و ختى الٟترة اإلاٗانغة مشييا
ٖمً ٧اهذ لهم ال٣ضعة ٖلى ٞغى زهىنياتهم مً الؿاصة و الاعؾخ٣غاَيحن الظيً يهىٗىن ٢يمهم بظاتهم و الظيً ال
يٗترٞىن بال بالصجاٖت و خب الخمل ٪و اخخ٣اع الًٟٗاء و مهيىا و للٗبيض الظيً ٚلب ٖلى ؤزال٢هم الاعج٩اؽ و الًٗ ٠و
اللجىء بلى الضيً و الدؿامذ ٦خخريغ للًٗ ٠و الهىان .
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