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٠ا  :باإلاجلت لخٍٗغ

ا جهضع مد٨مت صولُت  ٖلمُت مجلت ًٍ  صوع

 حٗجى الٗلمي البدث حُل مغ٦ؼ ًٖ

 بةقغاٝ والاحخماُٖت، ؤلاوؿاهُت بالضعاؾاث

غ َُئت  وباخثحن ؤؾاجظة مً مك٩لت جدٍغ

 الباخثحن مً هسبت مً جخإل٠ ٖلمُت ثتوهي

ُئت . ٖضص ٧ل في صوعٍا جدك٩ل جد٨ُم َو

: ؤبٗاصَا و اإلاجلت اَخماماث

 ؤلاوؿاهيت الٗلىم ظيل  مجلت

 مخٗضصة مجلت ًٖ ٖباعة والاظخماٖيت

 طاث اإلا٣االث وكغ حؿتهضٝ الخسههاث،

 مجاالث مسخل٠ في الٗالُت الٗلمُت ال٣ُمت

 حٗغى. ًتوالاحخمإ ؤلاوؿاهُت الٗلىم

 مى٢ٗها ٖبر للٗمىم م٣االتها حمُ٘ اإلاجلت

 بياٞتها م٘ ،الٗلمي البدض ظيل مغ٦ؼ و٦ظا

 الجامُٗت، البدث مدغ٧اث ؤٚلب لٟهاعؽ

 البدث مىيىٖاث بزغاء في اإلاؿاَمت بهضٝ

. الٗلمي

:  باإلاجلت اليكغ مجاالث

: الخالُت اإلاجاالث في ألابدار اإلاجلت جيكغ

لىم الىٟـ ٖلم ىٞىهُا،و التربُت ٖو  ألاَع

ش،  الٟلؿٟت الاحخمإ، ٖلم  ٖلم الخاٍع

الم ٖلىم والخىز٤ُ، اإلا٨خباث  والاجها٫، ؤلٖا

. آلازاع ٖلم

 ؤلاوؿاهُت الٗلىم حُل مجلت جيكغ 

 ألانُلت الٗلمُت البدىر والاحخماُٖت

 مً ٧اٞت الخسههاث َظٍ في للباخثحن

ت الجامٗاث صازل  زاعج ومً الجؼاثٍغ

 الٟغوؿُت ؤو الٗغبُت ةباللٜ م٨خىبت الجؼاثغ

ت ؤو  .ؤلاهجلحًز

 

غ    :َُئت الخدٍغ

ا)ص ٖانم شخاصة ٖلي.ؤ  (.الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت،مالحًز

 (.،٢اإلات،الجؼاثغ1945ماي  8حامٗت )صبِل ٞاجذ .ص

ا)ص ٞلُذ مًخي ؤخمض الؿامغاجي .م.ؤ  (.حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحًز

ٗم.ص (. ي،ؤم البىاقي،الجؼاثغحامٗت الٗغبي بً مهُض)ؾامُت ابَغ

ا)ص الؿُض مدمض ؾالم ؾالم الٗىضخي .م.ؤ  (.حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحًز

 (.حامٗت الكهُض خّمه لخًغ،الىاصي،الجؼاثغ)عيىان قاٞى.ص

 (.،الجؼاثغ2حامٗت ٢ؿىُُىت )ٖلي نباٙ .ص.ؤ: عثِـ اللجىت الٗلمُت

 :اللجىت الٗلمُت

 (.،الجؼاثغ2لُضة حامٗت لىهِسخي ٖلي،الب)وٗمىوي مغاص .ص

(. حامٗت جبؿت،الجؼاثغ)بغا٥ زًغاء .ص

ا)ص صاوص ٖبض ال٣اصع بًلُٛا.م.ؤ  (.حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحًز

 (.حامٗت مدمض الهض٤ً بً ًخي حُجل،الجؼاثغ)بىػٍض مىمجي .ص

(. حامٗت مىالي اؾماُٖل،اإلاٛغب)بكغي ؾُٗضي . ص

ان ٖاقىع،الجلٟت،الجؼاثغ)مغاص ٖلت.ص . (حامٗت ٍػ

 (.حامٗت مدمض الخامـ الغباٍ،اإلاٛغب)َُب الُٗاصي.ص

،الجؼاثغ)ؾاسخي ؾُٟان .ص  (.حامٗت الُاٝع

(. حامٗت ٦حرالا،الهىض)جاج الضًً اإلاىاوي.ص

ت لهظا الٗضص ؤًٖاء لجىت   :الخد٨ُم الاؾدكاٍع

 (.جامعة نغاكنديرم،الكاميركف)سعيد علي.د
 (.جامعة طرابلس،ليبيا)اليسع حسن أحمد.د

 (.،المملكة العربية السعوديةجامعة الملك سعود)ـ إسماعيل عبده محمدإبراىي.د
 (.جامعة المدينة العالمية،ماليزيا)أيمن عايد .د

 .)جامعة معسكر،الجزائر(عويقب فتيحة .د
 (.ليبيا،الجامعة األسمرية)أسماء سالم علي عريبي.د

 (.،الجزائرجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف)بوكبشة جمعية.د
 (.جامعة المدينة العالمية،ماليزيا)جماؿ الدين محمد مزكى د.مشارؾ.أ

 :الخض٤ُ٢ اللٛىي  

 (.حامٗت بٛضاص،الٗغا١) نالح ٧اْم َاصي الٗبُضي.ص.م.ؤ

 

 

 

ت الٗامت  ؾغوع َالبي.ص: اإلاكٞغ

ال بلبكاي جم.أ   :الهؤسس ورئيس التحرير

jilrc-magazines.com  -  social@jilrc-magazines.com 
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اث يمً اإلا٣ضم البدث ٨ًىن  ؤن • ا اإلاجلت حٗجى التي اإلاىيٖى   .بيكَغ
خدمل ، هٟؿه الى٢ذ في ماجمغ ؤو ، مجلت ألي لليكغ ٢ضم ؤو وكغ ٢ض البدث ٨ًىن  ؤال •  ٧امل الباخث ٍو

  .لليكغ مٗغويت ؤو ميكىعة مؿاَمخه بإن ا٦دكاٝ خا٫ في اإلاؿاولُت

 : ٖلى البدث مً ألاولى الهٟدت جدخىي  ؤن •

  .البدث ٖىىان -

ت، وصعحخه الباخث اؾم - َُّ   .بليها ًيخمي التي والجامٗت الٗلم

ض -   .للباخث ؤلال٨ترووي البًر

و -
َّ
  .12 زِ وبذجم  ٧لمت 150 خضوص في للضعاؾت ملخ

  .اإلالخو بٗض اإلاٟخاخُت ال٩لماث -

ت الٟغوؿُت الٗغبُت،: الخالُت اللٛاث بةخضي إلا٣ضمتا البدىر ج٨ىن  ؤن •   وؤلاهجلحًز

ضَد  ال ؤن •  والجضاو٫  واإلاغاح٘ والغؾىماث ألاق٩ا٫ طل٪ في بما نٟدت( 20) ٖلى البدث نٟداث ٖضص ًٍؼ

  .واإلاالخ٤

  ؤن •
َد
  ٨ًىن

ُث
ا البدث ًُ ًَد  زال ت ألازُاءِم  مِم ت اللٍٛى ت والىدٍى َُّ   .وؤلامالث

هاوؤح بالخُىٍ الباخث ًلتزم ؤن •   :آلاحي الىدى ٖلى حامِم

 م٘ الخِ هٟـ الهامل وفي ، اإلاتن في( 16) الخِ وحجم( Traditional Arabic) الخِ هٕى: الٗغبُت اللٛت -

  (.12) حجم

 م٘ الخِ هٟـ الهامل وفي اإلاتن، في( 14) الخِ وحجم(  Times New Roman ) الخِ هٕى: ألاحىبُت اللٛت -

  (.10) حجم

ً ج٨خب - ُت عثِؿُتا٫ الٗىاٍو  جطخُم م٘ ل٨ً الغثِسخي الىو مثل مثلها ه٣ُت16  بذجم لل٣ٟغاث والٟٖغ

  .الخِ

  .نٟدت ٧ل نهاًت في Microsoft Word بغهامج قغوٍ خؿب هٓامي بك٩ل الخىاشخي ج٨خب ؤن •

٤ ؤن • ٟا البدث ناخب ًٞغ   .والث٣افي الٗلمي ووكاَه بىٟؿه مسخهغا حٍٗغ

  . بظل٪ بقٗاع عؾالت مباقغة ؾِؿخ٣بل الال٨ترووي، صالبري  ٖبر إلاكاع٦خه الباخث بعؾا٫ ٖىض •
ل٣ى مسخهت لجىت ٢بل مً والخد٨ُم لل٣غاءة للمجلت اإلا٣ضمت ألابدار ٧ل جسً٘ •  النهاجي ال٣بى٫  البدث ٍو

 . اإلاد٨مىن  ًُلبها التي الخٗضًالث الباخث ًجغي  ؤن بٗض

   . بليها ًغؾل ما ٧ل بيكغ اإلاجلت جلتزم ال •

 ٖلى ٖىىان اإلاجلت جغؾل اإلاؿاَماث بهُٛت
ً
  :ال٨تروهُت خهغا

 social@jilrc-magazines.com 

 

 

 

 قغوٍ اليكغ 
 

يت جلتزم التي واإلا٣االث ألابدار ظلتالم ج٣بل  ٞحها وجخىاٞغ واإلاىهجيت، اإلاىيٖى
  :الخاليت اليكغ ٢ىاٖض جدترمو والجضيت والض٢ت الٗلميت ألانالت
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 الٟهغؽ
 

  الهٟدت

9  الاٞخخاخُت 

11  حما٫ ٖمغاوي .ؤ  1965 -1923  الجىىبُت عوصٌؿُا في الٗىهغي   الخمُحز مٓاَغ 

. الجؼاثغ ،03 ٢ؿىُُىت حامٗت/الضًً

21   الم وؾاثل صوع المي الخُاب  في ٢غاءة:البُئُت ال٣ُم جغؾُش في  ؤلٖا   الجؼاثغي  البُئي ؤلٖا

م صواجي.ؤ  .3الجؼاثغ حامٗت/ ٦ٍغ

39  الُالبت ٞخُدت، ؾٗضون  بً.ؤ" الب٩الىعٍا" َلبت ٖىض اإلاىاحهت واؾتراجُجُاث الامخدان ٢ل٤ 

. جلمؿان بل٣اًض ؤبىب٨غ حامٗت/ؤؾماء ٖثماوي

59  ا وجضبحر باإلاٛغب الٛاباث خغاث٤ ٠.ص مساََغ  حامٗت/اإلاجُض ٖبض الؿامي.ؤ•حىاص ٍْغ

. الثاوي،اإلاٛغب الخؿً

69  مدمض حامٗت/هىعالضًً خُٟٓي.ؤ الٗلمُت اإلااصة حم٘ في بدثُت ٦إصاة إلا٣ابلتا 

. بىيُاٝ،اإلاؿُلت،الجؼاثغ

81  حامٗت/ببغاَُم ؤصم البىاث ٖبض ؤب٨غ.ص اإلاؿلمحن ٢ىة مغا٦ؼ ؾ٣ىٍ في اإلاازلت الخدضًاث 

. بدغي،الؿىصان

95  ٕحامٗت/خمؼة ١مٗخى بً.ؤ بصاعجه مٟهىمه،ؤهىاٖه،ؤؾبابه،و٦ُُٟت:الخىُٓمي الهغا 

. بؿ٨غة،الجؼاثغ

105  ُاث  حامٗت/ؤع٦ُبي الضًً نالح.ص وألاق٩ا٫ والغمىػ  الخ٣ىُاث في صعاؾت: البًُاهُاث الخٞغ

. ألاو٫،اإلاٛغب مدمض

121  ٟٝه،ؤؾبابه،وؾبل:الجؼاثغ في ألاخضار اهدغا امي.ؤ الاهدغافي، الؿلى٥ مً الى٢اًت حٍٗغ  جَى

.                   جلمؿان،الجؼاثغ حامٗت/ص٦خىعاٍ َالبت.ٖاصؽ خىحي  -ؾُٗضة،الجؼاثغ حامٗت/ؾُٟان

131  هغص ٨ٞغ عحل ب٢با٫ مدمض  ؤصم.ص ػالىجي،الؿىصان، حامٗت ؤخمض الىىع  خاج الُاَغ.ٖو

. الؿىصان هُاال حامٗت/ؤب٨غ خؿً مدمض

145  صابآلا ٧لُت/الهنهاجي ؤوـ.ص الاؾخٗماعي  للمكغوٕ آلازغ الىحه:باإلاٛغب ال٨ىلىهُالي الُب 

. اإلاهغاػ،ٞاؽ،اإلاٛغب ؤلاوؿاهُت،ْهغ والٗلىم



 
 
 

 

 
 

ل    : 19الٗضص                                                                          لبدث الٗلمياحُل  مغ٦ؼ       2016 –  ؤبٍغ

7 

 

157  ظ
ّ
 وؤمىاء ؤلاقهاص ٖضو٫ :الٟغوسخي الاؾخٗماع ػمً ٣ٖاعب بمى٣ُت اإلادلي الاحخماعي الخىٟ

ؼ ٖبض همىطًحا، الٟالخت  .نٟا٢ـ،جىوـ حامٗت/ص٦خىعاٍ الىبي،باخث ٖبض بً الٍٗؼ

173  صعاؾت:اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداع في ٕالكغو  خاالث لضي واإلاؼاحُت الاهٟٗالُت الايُغاباث 

حن اإلاغا٣َحن مً ُٖىت ٖلى مُضاهُت  لُلى مِؿىم.ؤ جلمؿان،الجؼاثغ بىالًت الاهخداع في الكاٖع

. بل٣اًض،جلمؿان ب٨غ ؤبى حامٗت/ٞخُدت صخى بً.ؤ

193  حر صوخت بً.ؤ ألاشخام لضي الاحخماُٖت الخيكئت في الصخصخي الاجها٫ ؤزغ  حامٗت/َػ
 .2الجؼاثغ 

213  ٖبض ٞاًؼي .ؤ ؤلاحخماُٖت الجىاهب بٌٗ ٖلى الكاطلي الخؿً ألبي الهىفي ال٨ٟغ ؤزغ 

م ت الكهُض حامٗت/ال٨ٍغ . لخًغ،الىاصي،الجؼاثغ خمَّ

227  مت ٟا٫ ازخُاٝ حٍغ ُت صباب.ص( والاو٩ٗاؾاث الضواٞ٘) الجؼاثغي  اإلاجخم٘ في ألَا  حامٗت/َػ

. بؿ٨غة،الجؼاثغ زًُغ مدمض

237  في  اإلاٗلمحن ًضع٦ها ٦ما الابخضاثُت اإلاغخلت في الخٗلم نٗىباث لظوي  الؿلى٦ُت الخهاثو 

 ًخي حامٗت/عابذ قلُخي.ؤ  -ٞاعؽ،اإلاضًت ًخي حامٗت/جىاث ٖضهان.ؤ: اإلاخٛحراث بٌٗ يىء
 ٞاعؽ،اإلاضًت

257  صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي في وكغ الىعي البُئي في الجؼاثغ الجمُٗاث البُئُت بمضًىت جبؿت- 

اء  -حامٗت جبؿت،الجؼاثغ /ًغي ؾلُمت بلخ.ص -ؤهمىطًحا َالبت ص٦خىعاٍ حامٗت /٢اؾمي ٞو

 باجي مسخاع ٖىابت،الجؼاثغ
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 ؤلاٞخخاخُت

 

 اللهم باؾم٪ ألامحن، عؾىل٪ ٖلى وؾلم نل اللهم الٗاإلاحن، عب الخمضهلل
م وبغؾىل٪ نهخضي، ال٣ىي  وب٨خاب٪ هبخضي  ؤخؿً بلى ًاعب ٞى٣ٞىا ه٣خضي، ال٨ٍغ

ما٫،ٞما وؤنلر ألا٢ىا٫ ٣ُىاث ألٖا  بال جىحهىا وما ٖلُ٪ بال جى٧لىا وما ب٪ بال ٞو

: بٗض ؤما بلُ٪،

 الٗلىم حُل" مجلت مً ٖكغ الخاؾ٘ الٗضص ؾُاصج٨م ؤًضي بحن هً٘

  جًمً والظي ،"والاحخماُٖت ؤلاوؿاهُت
ً
  ٢اثمت

ً
 والبدىر اإلا٣االث مً مخمحزة

 ٧ل و ُٞه، اإلاكاع٦ت الٗلمُت والٟئاث الخسههاث مً الٗضًض وقمل الٗلمُت،
 للىنى٫  والؿعي الٗلمي، البدث زضمت وهي ؤال واخضة بىج٣ت في ًهب طل٪

 .الؿاب٣ت لؤلحُا٫ مؿخضامت ٖلمُت جىمُت جًمً هاٞظة ٖلمُت لجىصة

 اإلاجالي والخىٕى ال٨ٟغي  ؤلابضإ حصجُ٘ ٖلى صاثم بك٩ل اإلاجلت حٗمل و َظا

. الخ٣ضًم في والجىصة الٗلمُت والض٢ت

ظا الضاثم الىجاح َى لتللمج ألاؾاسخي اإلابضؤ ًب٣ى  ببدىز٨م بال ًخم لً َو

. مؿاَماج٨م حل باؾخ٣با٫ قٝغ ٧لىا لظل٪ الٗلمُت، وؤٖمال٨م

  

غ عثِـ  بلب٩اي حما٫. ؤ/  الخدٍغ
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ت  غ اإلاجلت مؿاولُتها ًٖ ؤي اهتها٥ لخ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ جسلي ؤؾغة جدٍغ

 بالًغوعة ًٖ عؤي بصاعة اإلاغ٦ؼال حٗبر آلاعاء الىاعصة في َظا الٗضص 

  2016  © ع٦ؼ حُل البدث الٗلمي لمحمُ٘ الخ٣ى١ مدٟىْت 
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 1965-1923 -مٓاَغ الخمُحز  الٗىهغي في عوصٌؿُا الجىىبُت

 ،الجؼاثغ03 ٢ؿىُُىت حامٗت/الضًً حما٫ ٖمغاوي .ؤ

 

 :ملخو

مبابىي      جدضَا ظهت ٧ل مً ألاعاضخي بها عي٣يا،جديِإلٝ ألاوؾِ الجىىب في ج٣٘ بٞغي٣يت ،صولت Zimbabweباإلهجلحزيت ٍػ
 الكما٫ مً الٛغبي،ػامبيا الجىىب مً ؾىاهاثالجىىب،بى مً بٞغي٣يا والكغ١،ظىىب الكغقي الكما٫ مً اإلاىػمبي٤

 .اظىىبًب ( °22 -°15) ٖغى صاثغحي بحن ػمبابىو  ج٣٘ ٞل٨يا،لها ؾىاخل الٛغبي،وال

ىن  ال ال٣غاء  مً ال٨شحر بّن     ا  ٗٞغ  ظغاثم بٗضٍ ومً البريُاوي الاؾخٗماع ويالث مً ٖاوى والظو ؤلاٞغي٣ي البلض َظا ًٖ قيئًب
 مىظ بغيُاهيت مؿخٗمغة ٧اهذ خحن الجىىبُت عوصٌؿُا باؾم  ٗٝغ ٧ان البلض آلاباعجيض،َظا ؤو الٗىهغو  باإلاحز  ؿمى ما

يم ؾمُث ؤًان ؤٖلً ،والتي1890  الخميحز ؾياؾت ،مخبييا1965 ؾىت في بغيُاهيا ًٖ واؾخ٣اللها اهٟهالها البيًاء ألا٢ليت ٖػ
لبيت يض الٗىهغو   ظماٖت ؤو ٞغص له يسً٘ الظو الؿياسخي ؤو الاظخماعي يُهاصالا طل٪ حٗجي ؾياؾت وهي ؤلاٞغي٣يت ألٚا

١  بضٖىي  غا١، مً ٚحٍر ٖلى بٗيىه ٖغ١  جٟىُّو ىيت،في ٦ؿياؾت جُبي٣ه، ؤصي و٢ض ألٖا المي قٗبي ًٚب بلى  عوص ؿيا َو  .ٖو

 في ؤو ؾياؾتا٫ في ؾىاء اإلاجاالث ظمي٘ في ٧اهذ والتي الجىىبيت عوص ؿيا في الٗىهغيت ؾمُث ؾياؾت مٓاَغ حٗضصث و٢ض   

لبيت يمشلىن  الظيً الؿىص ؤلاٞغي٣يحن مً %90 يض ، الخ...الخٗليم في ؤو الا٢خهاص جهم في ألٚا  التي البيًاء ألا٢ليت لهالر َو
ىذ  َب٣تها التي الٗىهغو  الخميحز مٓاَغ ؤَم ٖلى الٛباع هثر ؾيخم اإلاىيٕى َظا في و لها، يىما ج٨ً لم ؤعى في اؾخَى

 .البلض لهظا ألانليحن الؿ٩ان يض الجىىبيت ص ؿياعو  في البيًاء ألا٢ليت

: جمهُض

 وظالذ نالذ ،"الكمـ ٖنها حُٛب ال التي باإلمبراَىعٍت"ل٣بذ بديض بٞغي٣يا في الامبرياليت ال٣ىي  ؤ٦بر مً بغيُاهيا حٗض  

ا عظا٫ بًٟل بٞغي٣يا في . بغيُاهيا مهلخت في جهب ال٣اعة َظٍ زغواث لجٗل وصهيئت بكٗت بُغ١  زضمَى

 التي و الغؤؽ مؿخٗمغة وؤؾؿىا بٞغي٣يا قغ١  ظىىب في والٟغوؿيحن الهىلىضيحن بٌٗ اؾخ٣غ،ٖكغ الؿاب٘ ال٣غن  ومىظ   
 خلمه جد٣ي٤ ؤعاص الظو عوصؽ ؾِؿُل ؤلامبريالي ،بًٟل الصخغاء وعاء ما في بغيُاهيا مؿخٗمغاث مً بٗض ٞيما ؤنبدذ

.  ٢اَغةا٫ بلى ال٩اب مً جمخض بغيُاهيا مؿخٗمغاث ج٩ىن  بإن

لى    ماء م٘ الاجٟا٢ياث ب٣ٗض وطل٪ قماال ألاعاضخي با٦دكاٝ ألاؾاؽ،بضؤ َظا ٖو  بلى ؤعايحهم يم بم٣خًاَا جم ال٣باثل ٖػ

يم بيجهم مً ٧ان البريُاهيت،و بٞغي٣يا ظىىب قغ٦ت  ؤبيضث خغبا عوصؽ وبحن بيىه ٢امذ الظو( لىبىهجىال) اإلاخابُلي ممل٨ت ٖػ
. 1896طمً اإلاخابيالهض ممل٨ت ٞحها

لى    عوصؽ ؾِؿُل بلى وؿبت( ػمبابىو ) الجىىبيت بغوص ؿيا ؾميذ التي ألاعاضخي َظٍ بلى الهجغة  صج٘ ألاؾاؽ،بضؤ َظا ٖو
ليه  مىظ الجىىبيت عوص ؿيا جد٨م ؤنبدذ التي و البيًاء ألا٢ليت ؤن بال بغيُاهيت مؿخٗمغة ظٗلتها و بغيُاهيا جضزلذ،ٖو

 ؤ٦ثريت خؿاب ٖلى بالؿلُت اؾدبضث  البريُاوي للخاط الى٢ذ هٟـ في جبٗيتها م٘ لظاحيا بالخ٨م  ؿمى ما بَاع في 1923ؾىت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7


 
 
 

 

 
 

ل    : 19الٗضص                                                                          لبدث الٗلمياحُل  مغ٦ؼ       2016 –  ؤبٍغ

12 

 

، الُحن ػاص مما و ؾىصاء
ًب
 ؾىت واخض َٝغ مً الاؾخ٣ال٫ بةٖالن1ؾمُث اًان ب٣ياصة  الخا٦مت ال٣ليلت الٟئت َظٍ ٢يام بلت

م ؾىصاء ؤ٦ثريت خ٤ في الٗىهغو  الخميحز ؤهىإ ٧ل ماعؾذ و َب٣ذ بٗضما 1965 ٌ ٚع  ما جغي  ٞيا الٗالم، صو٫  و بغيُاهيا ٞع
. الجىىبيت؟ عوص ؿيا في الٗىهغو  الخميحز مٓاَغ ؤَم هي

ى 2الٟهل  ؤهه ٖلى ألازحر َظا حٗغي٠ ويم٨ً آلاباعزُض بمهُلر الٗالم في الٗىهغي  الخمُحز  ٗٝغ    خ٩ىمتٌ ؤَل٣ذ اؾم َو
  ظمهىعيت وؤٖما٫ قاون وحؿيحر بةصاعة  للبيٌ حؿمذ  ؾياؾتا٫  َظٍ الٗىهغو، اإلاحز اججاٍ ؾياؾتها ٖلى3بٞغي٣يا ظىىب

. 19094 ٖام والهىلىضو البريُاوي الخىاظض مىظ بٞغي٣يا، ظىىب

 الخغ٦ت خغيت ؤن حٗجي والتي ، آلاباعزُض اؾم جدذ  1948 ٖام مىظ  مٛؼاَا اجسظث ال٩لمت َظٍ ؤن بلى ؤلاقاعة، وججضع   

 التي اإلاجخمٗاث في اإلاى٤ُ و٧ان  مؿخديلت ؤو مم٨ىت ٚحر البيٌ لٛحر جهاصيتوالا١ الاظخماٖيت و الؿياؾيت والخ٣ى١ 
ت ي٩ىن  بإن ج٣خطخي ألاظىاؽ بحن اإلاؿاواة حؿىصَا بت جمشل ألجها والؿلُت، ال٣ىة الخٟى١، ٖضصا ألا٦ثر للمجمٖى   وبصاعة ٚع
لبيت ىت ألاوعبيت ألا٢ليت اؾخإزغث ال٨ٗـ ٞٗلى اإلاجخم٘، ؾ٩ان مً ألٚا  الاؾديُان مجخمٗاث ؾاثغ مشل عوص ؿيا في اإلاؿخَى

 ألاوعبيحن بجى بط  وؤلاصاعيت والاظخماٖيت والا٢خهاصيت الؿياؾيت  الؿيُغة مً م٨ّجها الظو اإلامخاػ اإلاغ٦ؼ بٞغي٣يا في ألابيٌ
م الٗىهغو، والخميحز الخٟغ٢ت ٖلى الجىىبيت عوص ؿيا في خ٨مهم ا  ٗخبروجها َو  الخياع وةب٤ الخٟي لكٗىعَم وطل٪ ؤبيًا بغظًب

 نٟاث عوص ؿيا في ألابيٌ الاؾخٗماعو  للخٛلٛل ؤن وبما بٞغي٣يا مً اإلاخدغعة ألاظؼاء في ؤلاٞغي٣يت ال٣ىميت مً اإلاىبٗض
 اؾخسضمها مياصيً، ؤعب٘ في الخميحز مٓاَغ خهغ باإلم٩ان ٚضا ٣ٞض الخياة، وؤوظه اإلاجاالث ظمي٘ ٖلى اإلاُل٤ الكمى٫ 

  :وهي ؤوياٖهم ٖلى والخٟاّ ؾياصتهم الؾديٟاء ببراٖت البيٌ

. الخ٨م هٓام -ؤ

 وظٗل البريُاهيحن، بىاؾُت مىخسبت  ؤ٢ليت به  ًٖىا 18 طو  اؾدكاعو  مجلـ الجىىبيت عوص ؿيا في ؤ٢يم 1898 ؾىت مىظ
 وظٗل الخىٟيظيت، الهيئت ازخهام مً ٧لها ٞجٗلذ  الىَىيت  الكاون ألاوعبيحن،ؤما قاون مٗالجت  ٖلى ٢انغ ازخهانه

. ؾىت 25 الىٓام مضة

                                                           
 جنمو يلمعجنوب إفريقيا، بدأ   جامعة رودس يفمن أبوين من ادلستوطنني اإلجنليز وتعلم يف 1919ولد مسيث يف عاـ : "Ian Smith"إياف سميث 1

وشكل مجاعة متطرفة تعارض أي  1961دستور  احتجاجا على Rhodesia front party حني استقاؿ من اجلبهة الروديسية 1961منذ عاـ 
 1976القاىرة،، ب ادلصري لتوزيع ادلطبوعات ، ادلكت"دراسات في تاريخ شرؽ إفريقيا": أنظر اجلمل شوقي،عبد الرازؽ عبد اهلل. حقوؽ سياسية لإلفريقيني

 .270ص

 
2
 Nations unies, ségrégation en Afrique du sud, questions, et réponses sur   l'apartheid published by the United 

nations office of public information, December, 1969, p1.                                                                     
3
 Roger,mone, the Apartheid hand book, second edition, lican book, great  Britain, 1986, p11.                                     

                                   
 .48، ص 1966 3لة السياسة الدولية ، العدد،مج"قضية التمييز العنصرم في ركديسيا:"ىزلمود عبد ادلنعم مرتض  4
 .59، ص1985، دار دمشق للتأليف،1،ط"إفريقيا سياسيا،اقتصاديا ك اجتماعيا:"أمريأسرب  ٘

6  Nation unies, op.cit,p1 .                                                                     
 .8بق، ص ادلصدرالسا: زلمود عبد ادلنعم مرتضى  ٚ
 .59، ص1966،ادلصرية للطباعة والنشر، مصر،التفرقة العنصرية في إفريقية:صالح الدين بدير  ٛ
 .نفسو  ٜ
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ظا بغيُاهيىن  ٧لهم 6 بلى اإلاٗيىىن  وؤه٣و ًٖى 12 بلى اإلاىخسبحن ٖضص ػيض 1914 ؾىت وفي     في اؾدكاعجه ي٣ضم اإلاجلـ َو

.  الٗام الخا٦م بلى باألظاهب  الخانت الدكغيٗيت الكاون

 م٘ طاجيا خ٨ما جد٨م ٧اهذ بإجها ؾمذاث  الاؾخٗماعيت لليكاَاث مجها ؤ٦ثر ؾياؾيت خ٣بت ٧اهذ( 1952 -1923) الٟترة وفي   

 في الىي٘ لضعاؾت Buxton ب٨ؿخىن  اللىعص لجىت البريُاهيت الخ٩ىمت ق٩لذ خيض البريُاوي للخاط هٟؿه الى٢ذ في جبٗيتها
 عوص ؿيا في جخ٩ىن  ؤن ؤو *1910 ٖام اإلا٩ىن  بٞغي٣يا ظىىب إلجداص الاهًمام بما بهضٝ اؾخٟخاء وإلظغاء الجىىبيت، عوص ؿيا

 مُالبت بزغ ٖلى اللجىت َظٍ وظاءث  البريُاوي الخاط بلى بدبٗيتها يدخٟٔ ؤن ٖلى صازليا، اؾخ٣الال مؿخ٣لت ومتخ٪

ىحن  و٢ض  الًغاثب ٖبء مً ػاصث ٖىضما وزانت بٞغي٣يا، ظىىب قغ٦ت ٖلى ع٢ابتها الخ٩ىمت حكضص بان ألاوعبيحن اإلاؿخَى

 ؤ٦خىبغ 27 في جم الظو الاؾخٟخاء في ؤلاٞغي٣يحن مٗٓم اقترا٥ صون  خا٫ بما اإلال٨يت، قغوٍ ٖلى الخهىيذ قغوٍ ههذ
1922  .

لبيت مىا٣ٞت ٖلى الىخاثج ؤؾٟغث و٢ض     عوص ؿيا مؿخٗمغة بخإؾيـ ٢غاع نضع 1923 يىليى 30 وفي الشاوي، الا٢تراح لهالر ألٚا

 1923 بضؾخىع  ال٣غاع َظا ٖٝغ صو١ " Sefovering colony"طاجيا مؿخ٣لت مؿخٗمغة عوص ؿيا ج٩ىن  ؤن طل٪ ويٗجي الجىىبيت،

ل   ْو
ًب
 َظٍ ج٩ىهذ خيض الدكغيٗيت،  الجمٗيت ؤنضعتها التي  وال٣ىاهحن الخٗضيالث بٌٗ نضعث و٢ض ،1955 ؾىت بلى به مٗمىال

 ٞخذ الضؾخىع، خىاَا التي الٗىهغو  الخميحز مٓاَغ مً و٧ان ؾىىاث 05 الًٗىيت ومضة مىخسبحن ًٖىا 30 مً الجمٗيت
 ٢لت بال ٖلحهم ٢يىص ويٗذ الظيً ؤلاٞغي٣يحن ٨ٖـ والغظا٫ اليؿاء بحن جٟغ٢ت بضون  للبريُاهيحن مهغاٖيه لىٕ الاهخساب باب

. ظضا يئيلت

تراى يخًمً بىضا الضؾخىع  َظا في بغيُاهيا ويٗذ و٢ض     الخٟغ٢ت ٖلى مبييا ي٩ىن  الجمٗيت مً حكغي٘ ؤو ٖلى الٖا
 عوص ؿيا خ٨م التي البيًاء ألا٢ليت مهالر م٘ مهالخها ألن واخضة  مغة وو٫  حؿخٗمله لم ؤجها بال الٟغي٣حن، يض الٗىهغيت

. ألامىع  ػمام ٖلى وحؿيُغ

 َىا٫ عوص ؿيا في الىي٘ يخٛحر لم بط ق٩ليت مٓاَغ ٧لها ٧اهذ الضؾخىع  وبٖالن الجمٗيت ج٩ىيً ؤن بليه ؤلاقاعة ججضع ومما   

 هٓغا ؤيًا ؾىءا اػصاصث ٦ما البيًاء، ألا٢ليت ؤيضو في وؤ٦ثر ؤ٦ثر  جغ٦ؼث الؿلُت ح٣ٗيضا،ألن ػاصث بل( 1953 -1923) الٟترة

 . اليكاٍ ؤوظه مسخل٠ في البيٌ ؤ٢ضام لخشبيذ الدكغيٗاث مً يضا إلاؼ بغيُاهيا إلنضاع

 

                                                           
 .196، ص 1962، دار ادلعرفة، القاىرة،"استعمارالقارة اإلفريقية كاستقاللها:" زاىر رياض9

2
 Marcel, Marle, l’Afrique noire contemporaine, librairie Armand colin, sain  Michel, paris, 1968, p117.             

                                                       
النا تاؿ، الكاب، )ويضم مقاطعات ( 1902 -1809)مث الثانية ( 1881 -1880)بعد حرب البوير األوىل  1910تكوف عاـ  إتحاد جنوب إفريقيا *

  .(، الًتنسفاؿجاألوراف
 .25، ص،1981،دار ادلعارؼ اإلسكندرية ،مصر،"مشكلة ركديسيا دراسة مقارنة: "مد نصري مهنامح ٖ 
،اجلزء األوؿ، مؤسسة شباب "من الكشوؼ الجغرافية إلى قياـ منظمة الوحدة اإلفريقية رتاريخ إفريقيا الحديث المعاص:"حلمي زلروس إمساعيل  ٗ

 .68، ص2004اجلامعة، اإلسكندرية، مصر، 
 .26ادلرجع السابق، ص: د نصري مهنازلم  ٘
 .29نفسو، ص  ٙ
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: ألاعى في -ب

جي بحن جخٟا٢م بضؤث الخاعيش َظا ومىظ  1924 ؾىت بغيُاهيت مؿخٗمغة عوص ؿيا بٖالن بٗض   ىحن الَى  خى٫  ألاػمت واإلاؿخَى

 ٞضان مليىن  31: الخالي الىدى ٖلى مىػٖت ٞضان مليىن  96 خىالي اإلاؿخٗمغة ألاعاضخي ٧اهذ الٗام طل٪ وفي ألاعى، خياػة
 لجىت ؤعؾلذ بغيُاهيا ؤن بال بٗض، خياػتها جى٣ل لم ٞضان مليىن  21.5و بٞغي٣يت مٗاػ٫  ٞضان مليىن  21و ألاوعبيىن، بدياػة

%  28و لؤلوعبيحن% 72 بيؿبت ألاعاضخي بخ٣ؿيم اللجىت َظٍ وؤونلذ" ٧اعجغ ولُام ؾحر" ةب٣ياص ألاعى مك٩لت  لضعاؾت
 بلى الىَىيت اإلاٗاػ٫  ٖضا ٞيما اإلاؿخٗمغة ؤعاضخي ظمي٘ ٢ؿم الظو 1941 ؾىت زانت حٗضيالث ٖليه ؤصزلذ زم لئلٞغي٣يحن

ىيحن، ؤعاضخي: وهي ؤ٢ؿام( 05) زمؿت ىيحن يم٨ً ؤعاضخي الَى ا للَى  ؤعاضخي مسههت ٚحر ؤعاضخي عبيحن،ألاو مً قغاَئ
 الىدى ٖلى اإلاٗاػ٫  بلى باإلياٞت ؤ٢ؿام ؤعبٗت( 04) بلى م٣ؿمت ألاعاضخي َظٍ ٧اهذ ،1961 ٚايت بلى ألاوعبيحن، ؤعاضخي الٛاباث،

: الخالي

حن بها :الىَىُحن ؤعاضخي -1 ىيحن مسههت ؤعاضخي: َما ألاعاضخي مً هٖى ىيحن، لكغاء مسههت وؤعاضخي للَى  والتي الَى
ىيحن ٚلها ل  ٖلى ج٣ىم 1950 ٖام ألاعاضخي مً الىٕى َظا ٞٓهغ الخانت الىَىيت ألاعاضخي ؤما الكيٕى ٖلى ٦مؿخإظغيً الَى

، ٖلى ٞحها  اإلال٨يت ىيحن لٛحر ويم٨ً الكيٕى .  ألاعاضخي َظٍ اؾدئجاع الَى

: ألاوعبُحن مً قغاءَا للىَىُحن ًم٨ً ؤعاضخي -2 

ىيحن ٚحر يمل٨ها التي اإلاؿاخاث وهي ا لئلٞغي٣ي ويم٨ً شخهيت، مل٨يت الَى . زانت مل٨يت ومل٨يتها قغاَئ

جي ويجىػ  الٛاباث ؤعاضخي -3 جي ولٛحر للَى . مٗيىت قغوٍ جدذ ل٨ً امخال٦ها، الَى

جي يم٨ً ال التي ألاعاضخي وهي ،ألاوعبُىن  ؤعاضخي -4 .  ألاعاضخي مً الىٕى َظا في مؿاخت ؤيت  كٛل ؤو  ؿخإظغ ؤو يمل٪ ؤن للَى

٣ا والبيٌ بغيُاهيا بحن الاجٟا١ وجم ،1951 لٗام 52 ع٢م ألاعى ٞالخت ٢اهىن  الجىىبيت عوص ؿيا في ألاعى اهحن٢ى ؤَم ومً    ٞو

لى بالىخضة، الىٓام ويجغو " الٟالخُت الىخضاث"  ؿمى ما زل٤ ٖلى ال٣اهىن  لهظا  ٖليه ؤَل٤ ما بلى ألاعاضخي جىػي٘ بٖاصة ٖو
 ؤؾغة ل٩ل اإلاُٗاة ألاعى حجم جدضيض ويجغو  مجها، بىاخضة الىخضة مًى حٗيل ؤؾغة ٧ل جسو ٢ياؾيت ا٢خهاصيت وخضاث

خباع في ألازظ م٘ الخ٣ليضيحن، والغئؾاء ؤلاصاعة بحن اجٟا١ ؤٖلى بىاء  في الؼعاٖت وؤؾلىب التربيت وهٕى الؿ٩ان بمجمٕى الٖا
 حسجيل ويخم لالؾخٗما٫، وللٕى ؤعاضخي اإلاؿخٗمغة الخ٩ىمت زههذ الا٢خهاصيت، الىخضاث َظٍ بلى وباإلياٞت ؤلا٢ليم
 بةنضاع اإلا٣اَٗت مىضوب وي٣ىم م٣اَٗت، ل٩ل ألاَالي مىضوب بىاؾُت ٞالح ل٩ل الخانت ألاعى وخ٣ى١  الغعي خ٣ى١ 

.  ألاعى وخ٣ى١  الغعي خ٣ى١  بي٘ له وجديذ ألعيه ال٣اهىهيت اإلال٨يت لخاملها يديل الدسجيل، قهاصاث

                                                           
1
 Soudani Abderrahmane, Zimbabwe face au triangle de la peur, el djeich, Algérie,°174,1980, p47                          

     
  .52،53ص  ،ادلصدر السابق، ص: ىزلمد عبد ادلنعم مرتض  ٕ
. 53نفسو، ص  ٖ
  .159ص،1975، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 2، ط"لتمييز العنصرم في إفريقيا الجنوبيةا": نعيم قداح  ٗ
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 ب٣ٟض الٟالح ؤن ال٣اهىن  مً وواضر الجضيض، اإلاىخٟ٘ باؾم الدسجيل َاصةف ويى٣ل السجل في حٗضيل بةظغاء طل٪ ويخم   
 السجل في الخ٤ َظا بؾ٣اٍ َغي٤ ًٖ وطل٪ الخ٩ىمت، وهٓم حٗليماث يدب٘ لم بطا حٗىيٌ ؤو بضون  والغعي الؼعاٖت خ٣ى١ 

 . َغاف 12 إلاضة ظضيضة خ٣ى١  بُٖاثه مً الٟالح ٖلى ويدغم اإلا٣اَٗت مىضوب ٞيه بالخإزحر ي٣ىم الظو

: الخٗلُم في -ج

ىىن  ؤي٣ً اإلاؿخ٣بل،٢ض هدى َغي٣ا الخٗليم ؤلاٞغي٣يىن   ٗخبر     ب٩ل واهضٞٗىا الخ٣ي٣ت، َظٍ عوص ؿيا في البيٌ اإلاؿخَى
ت، وبحن بيجهم يدىلىن  ؤلاٞغي٣يحن، ٣ٖى٫  ٖلى الُغي٤  ؿضون  خماؽ  خ٤ ٖلى للخهى٫  ؾبيال الخٗليم مً ويجٗلىا اإلاٗٞغ

ا الالخدا١ يما َه،قغو  مً وقَغ  ٧ل خالت بحن وه٣اعن  عوص ؿيا في الخٗليم ًٖ اإلاخاخت ؤلاخهاءاث بٌٗ وؿخٗغى يلي ٞو
 مجا٫ في الٗىانغ بحن الخميحز ٖليه ي٣ىم ما مضي وٗٝغ ؤن بٛغى مجها ٧ل في الخُىع  ومٗض٫ وألاوعبي، ؤلاٞغي٣ي الخٗليم مً

. الخٗليم

 ليـ ٞهى ؤلاٞغي٣يحن ؤما الخ٩ىمت ٖليه حؿهغ لؤلوعبيحن بظباعو  اهىو والض الابخضاجي الخٗليم ؤن بليه ؤلاقاعة ججضع ومما   

اهاث جخ٣اضخى التي الخبكحريت البٗشاث ٖليه حؿهغ ٦ظل٪،  ألاوعبيحن مً 100 هدى اإلاضاعؽ ويضزل الخ٩ىمت، مً ؤلٖا

 في ؤهه الغؾميت ألاع٢ام ضروجى ألاولى، الؿىت% 80 يخٗضي ال ؤلاٞغي٣يحن بيىما ، ؾىىاث 8 إلاضة اإلاضاعؽ واإلالىهحن وآلاؾيىيحن
 مً ألاوعبيت اإلاضاعؽ ؾىىاث،اػصاصث7 إلاضة% 23.6 بيؿبت 1960 -1953 مً لئلٞغي٣ي الابخضاثيت اإلاضاعؽ ٞحها ػاصث الظو الى٢ذ

.  %54بيؿبت ؤو 1958 -1954 ؾىىاث 4 زال٫ مضعؾت 154 بلى 10

ليه    ، 3300 يخجاوػن ال ؤلاٞغي٣يحن الُالب ٧ان زاهىو ا٫ الخٗليم في% 10 ؾىي  ؤلاٞغي٣يحن مً الخدهيل يخاب٘ ال ٖو
ًب
 بيىما َالبا

 وؿبت جهل بيىما ب٨ثرة الشاهىو  الخٗليم ٖلى البيٌ خهى٫  ألاع٢ام َظٍ وجبحن ،1200 هدى البيٌ الُالب ٖضص ٧ان

 -1953) 23 بلى 12 مً ٞاعجٟٗذ لئلٞغي٣يحن الشاهىيت اإلاضاعؽ ٖضص ؤما الؿ٩ان مجمٕى مً% 1 هدى الخٗليم َظا مً ؤلاٞغي٣يحن

.  (1958 -1954) 27 بلى 20 مً ٞخجضَا ألاوعبيت ؤما ،(1959

 الٗىهغيت الؿياؾت لخو ول٣ض ظىيه، 6 جخٗضي ٞال ؤلاٞغي٣ي ؤما واخض، ل٩ل ظىيه% 26 ألاوعبي الخٗليم ج٩الي٠ بلٛذ و٢ض  

 حؿخُي٘ ال  الضولت ألن البلض َظا في ههغو ٕ الخٗليم صمج يم٨ً ال بهه: "ب٣ىله 1961 ؾىت في عوص ؿيا وػعاء عثيـ الخٗليم في

.  لؤلوعوبي جضٞٗه ما ؤلاٞغي٣ي للُٟل جضٞ٘ ؤن

 مً 400 والباقي ألاوعبيحن مً 500 بيجهم مً 978 عوص ؿيا بجامٗت اإلاجلـ الُالب ٖضص بلٜ 1972 ٖام ٟٞي الٗالي الخٗليم وؤما  
ظٍ الجامٗت جغ٦ً ال٣ليلت ٞاءاثال٪ طوو  مً 5140 خىالي ؤن هجض ٦ما ؤزغي، وؤظىاؽ 723 ؤٞاع٢ت  خىالي ؤيًا هجض الؿىت َو

.  الجامٗت جسلىا البيٌ مً 2000 بلى

                                                           
 .160نفسو، ص  ٔ
 .58ادلصدر السابق، ص: ىزلمد عبد ادلنعم مرتض  ٕ
 .165ادلرجع السابق، ص : نعيم قداح   ٖ
 .ادلصدر السابق: زلمد عبد ادلنعم مرتضى  ٗ
 .168ابق، ص ادلرجع الس: نعيم قداح  ٘

6
 Reginald , Austin, le racisme et l’apartheid en Afrique australe, Rhodésie, les presses de l’Unesco, paris, 1976, 

p56.                                                     
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ليه  ألامم ج٣اعيغ وكغث بديض ٖىهغيت ماؾؿت اٖخبرتها 1957 ؾىت بغيُاهيا ؤوكإتها التي"ؾالؿبىعي" ظامٗت ٞإن ٖو

ا ٖىن ٞيخمذ طل٪ ٨ٗٞـ البيٌ ؤما ؤميحن، ؤلاٞغي٣يحن الؿ٩ان مً% 61 ؤن اإلاخدضة ًٗب  بديض ، وبلؼاميت مجاهيت بهىعة ظمي
 بٞغي٣يا ظىىب في الؿبٗت الجامٗاث في صعاؾتهم في زانت الضولت مً مؿاٖضاث ٖلى يدهلىن  البيٌ الُالب مً 1908 ؤن

.  الجامٗت صزى٫  ويم٨جهم الشاهىو  حٗليمهم ؤجهىا% 50 هجض صعاؾت مىذ ٖلى يدهلىن  ال الظيً ًٖ الىٓغ بٌٛ بهظا

٣ُحن مً ل٩ل واإلاضاعؽ الُالب بحن الٟغ١  لىا ًٓهغ اليالذ والجضو٫    : الجىىبُت عوصٌؿُا في وألاوعبُىن  ؤلاٍٞغ

: الاحخماُٖت والخُاة الضزل في الٗىهغي  الخمُحز -ص

ا بل هىاياَم يسٟىا لم ألاوعبيحن بن     1953 يىليى 12 في * Goodfrey Higgins َاحجز حىصٞغي " ؤل٣اٍ زُاب في نغاخت ؤٖلىَى
 ؤهه ٖلى ؤلاٞغي٣ي ال٣ى٫  مؿخٗض  ي٩ىن  ولً مؿخٗضا ليـ ألابيٌ الغظل ؤن ؤوعبا في الىاؽ ليضع٥ الى٢ذ خان ل٣ض: "٢ا٫

  . والاظخماٖيت الؿياؾيت الىاخيت مً  ؿاويه

                                                           
 .ادلرجع السابق: نعيم قداح  ٔ

2
 Reginald ,Austin,op.cit. 

 .59، صالسابقادلصدر: عم مرتضىزلمد عبد ادلن  ٖ
 .أوؿ رئيس وزراء الحتاد وسط إفريقيا من السياسيني ادلؤيدين ذليمنة البيض يف روديسيا : ىاجنز مجود فر  *
 .12ص1966، 3، رللة السياسة الدولية، العدد"االستعمار البريطاني كمشكلة ركديسيا: "راشد الرباوي ٕٛ

هٕى الضعاؾت 

الؿىت الضعاؾُت 

اإلاضاعؽ الابخضاثُت 

٣ُىن ؤوعبُىن  بٍٞغ

ٖضص الُالب اإلاخمضعؾحن ٖضص اإلاضاعؽ ٖضص الُالب اإلاخمضعؾحن ٖضص اإلاضاعؽ 

مجمٕى  

اإلاضاعؽ 

مضعؾت 

 10جدمل 

الٝ ؤوعبي آ

مجمٕى 

اإلا٣ُمحن 

وؿبتهم مً 

مجمٕى 

الؿ٩ان 

الٗضص 

ال٨لي 

للمضاعؽ 

مضعؾت 

 10جدمل 

آالٝ 

٣ي  بٍٞغ
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مجمٕى 
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ظا والىجاعة، والهىاٖت ماثالخض ظمي٘ ٖلى ألاوعبيىن  ؾيُغ ول٣ض     مً% 70 ؤن ٞىجض ؤلاوؿاوي، ٚحر الخٟاوث يىضر َو

 مؿاخت مً ٧لم ؤل٠% 5 في الؼعاٖت ٢ُإ في ؤلاٞغي٣يىن  خكغ بيىما البالص، مؿاخت مً ٧لم ؤل٠ 185  ؿ٨ىىن  البيٌ
 الؿىىو  الٟغصو الضزل ؤن 1972 صبلىماجي٪ لىمىض في وكغث بخهاثيت وفي الا٦خٟاجي، باال٢خهاص وؿمحها ؤن البالص،وحؿخُي٘

 بخهاثياث ؤن ٦ما البيٌ مً يُالب َىا وليـ ٝ،.ٝ 16850 للبيٌ الؿىىو  الٟغصو الضزل بيىما ٝ،.ٝ 1630 لئلٞغي٣ي
 281 ألابيٌ الغوص سخي صزل بيىما الكهغ، في  صوالع 26 ؤلاٞغي٣ي صزل ؤن هجض عوص ؿيا في الٟغصو الضزل ٞغو١ ٧ىهج 1973

% 61 ٖلى يدهلىن  وآلاؾيىيحن البيٌ َم عوص ؿيا ؾ٩ان مً% 8 ؤن جبحن 1960 ٖام وفي مغة، 12 مً ؤ٦ثر ؤو قهغيا صوالع
م ؤلاٞغي٣يىن  بيىما ال٨لي، الصخصخي الضزل مً  خ٤ لئلٞغي٣ي  ُٗي وال الضزل، َظا مً% 93 ٖلى يدهلىن % 92 َو

.   ألا٢ل ٖلى الؿىت في ظىيه 900و 600 بحن صزله ٧ان بطا بال الاهخساب

 مً ؾىىاث 10 وبٗض 1933 ٖام سجل ٣ٞض الاظخماٖيت الخياة في ؤما ظىيه120 الؿىت في يخجاوػ  ال ؤلاٞغي٣ي صزل همابي   

.  الٗىهغو  لخميحز لؿياؾت لخ٨غيـ عوص ؿيا في الظاحي الخ٨م

 الغؤو م٘ وجماقيا الشاهيت الٗاإلايت الخغب وبٗض  1947 ٖام مىظ الضوليت الؿياؾت ٢امىؽ في ؤنبدذ ؤجها بلى وؤقحر   

 ًٚب اهٟجغ 1956 ٖام وفي الشىاثيت، الخىميت اإلاخىاػو، ٧الخُىع  مسخلٟت وؤؾماء ؤزغي  ؤق٩اال الدك٨يل الٗالمي،ؤزظ
لى البيٌ يمل٨ها التي وال٣ُاعاث الؿياعاث و٢ُٗىا ٖاما، بيغابا وؤٖلىىا الٗىهغيت، الؿياؾيت ٖلى ؤلاٞغي٣يحن  طل٪ بزغ ٖو

ٟحن  ؾ٨ً ل٣اهىن  قضيضا ه٣ضا الخ٣غيغ ووظه ألامغ، لضعاؾت لجىت ق٩لذ  اإلاضن، في بالٟهل اإلاخٗل٤ 1906 الهاصع اإلاْى

ل  1946 ؾىت ؤخ٩امه حكضيض جم والظو  التي اإلاضن في ؤعيا مل٪ ؤن الخ٤ لئلٞغي٣ي ليـ ؤهه بديض باإلاضن بالٟهل الٗمل ْو
ظٍ ألاوعبيحن، مً ؤخض يلض  ٗمل ٧ان بطا اإلاضيىت زاعط  ٗيل ؤن ٣ِٞ له ويؿمذ البيًاء، اإلاىا٤َ ج٣٘  التي اإلاىا٤َ َو

ى البيٌ ًٖ  ٧لم 15 هدى ٖلى وجبٗض البلضو، اإلاجلـ بقغاٝ جدذ ج٣٘ ٞحها  ٗيل لى ألاوعبيىن   ؾيُغة جدذ َو  ٖو

.  البيٌ مُاٖم بضزى٫  له  ؿمذ ال ألهه مٗه َٗامه ؤزظ ٖمله في ي٩ىن  ٖىضما ؤلاٞغي٣ي

ًاء ٧ان و٢ض   ىن  لدكغيعيا اإلاجلـ في ؤلاٞغي٣يحن ألٖا لحهم اإلاضن في الؿ٨ً مً ممىٖى  اإلاضيىت لضزى٫  جغازيو يدملىا ؤن ٖو
لى الٛغوب ٖىض  ٛاصعوَا ؤن يجب والتي ضم ليال الخجى٫  ٖضم ؤيًا ؤلاٞغي٣ي ٖو  ال مجهم والؿياؾت جهاعا بال الؼياعاث جباص٫  ٖو

 السجىن   يضزلىن   ؤلاٞغي٣يحن مً ال٨شحر  ظٗل امم  ؤلاٞغي٣يت اإلاضن ًٖ اإلاؿئى٫   الٗام اإلاكٝغ بةطن بال اإلاضيىت يضزلىن 

 ًٖ بالخض جهغيذ ٖلى خهل  ألهه طل٪" الدكغص بجغيمت َظٍ وحؿمى  والٗمل الخياة لضواعي البيٌ ٢ىاهحن لخغ٢هم هٓغا
  ؿمى ٢اهىن  ألاوعبيت الؿلُاث ؤنضعث ٦ما  ال٣ٗىبت ٖليه جُب٤ ٖليه و٢بٌ اإلاضة اهتهذ وبطا اإلاضن صازل قهغ إلاضة ٖمل

ى اللىاثذ حسجيل ب٣اهىن   حؿمذ ماصة مىاصٍ، يمً ومً الىٟـ، لٍٛغ وظغخا ؤلاٞغي٣ي ب٨غامت مؿاؾا ال٣ىاهحن ؤ٦ثر َو

                                                           
  .169،170ادلرجع السابق، ص : نعيم قداح  ٔ
 .170نفسو، ص  ٕ
 .108، ص5،1966، رللة السياسة الدولية، عدد"قضية التفرقة العنصرية كآثارىا الدكلية:" عبد العزيز كامل  ٖ
 .171ص ،ادلرجع السابق: نعيم قداح  ٗ
 .64ادلصدر السابق، ص: زلمود عبد ادلنعم مرتضي  ٘
 .173ادلرجع السابق، ص : نعيم قداح  ٙ
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 ٖليه ليـ امغؤة ٖاقغ مً ول٩ل حٗا٢ضَم مضة ؤزىاء اإلاىاظم لٗما٫ بوكاء وج٣ضيم للب٣اء صوع  بوكاء اإلاؿخٗمغة في لئلٞغي٣ياث

ا ؤصبيت ؤو ماصيت مؿاوليت ؤيت   .بلضٍ بلى ٖىصجه ٖىض مجها ؤَٟاله خىن ؤو هدَى

يما     اللجان بلى الى٣اباث جإؾيـ جى٦يل بلى 1955 ٖام البيٌ ايُغ ٣ٞض ؤلاٞغي٣يحن للٗما٫ الش٣افي بالخجم٘ يخٗل٤ ٞو
 ي٩ىن  ؤن بض وال مى٣ُي ٚحر ٖمل وخضَم لئلٞغي٣يحن ه٣اباث جسهيو ؤن اللجان َظٍ ؤ٢غث و٢ض الٗاصة، هي ٦ما الدكغيٗيت

.  الؿياسخي لليكاٍ باع   الى٣اباث َظٍ جغ٦ؼ ؤن زكىا البيٌ ألن لؤلظىاؽ ل٩ل خامٟخى

ليه    مدغمت ٞهي والخبراء الٟىيىن  ٧الٗما٫ ألابيٌ لٗمل ممازل بٗمل ؤلاٞغي٣ي ٢يام  عوص ؿيا في الٗىهغيت الهيئت مىٗذ ٖو

 ٞغنت  ٖلى الخهى٫  ؤلاٞغي٣ي ٞحها  ؿخُي٘ حيا٫ الىخيضة الىؾيلت ؤن: "ب٣ىله ؤلاهجلحز الصخاٞيحن اخض ٖليه ٖل٤ و٢ض ٖليه

.   البىاء ٖملياث في  زاللها الخ٩ىمت حؿخسضمه ألا٢ل ٖلى  ؾىىاث 05  سجً ؤن هي الهىاٖيت الٟىىن  مً ًٞ إلج٣ان

 

: زاجمت

ىحن خ٨م ٞترة جمحزث ل٣ض     بالخميحز ،البريُاوي الاؾخٗماع يمً" خالُا ػمبابىي " الجىىبيت عوص ؿيا في -1963-1923اإلاؿخَى
ليه البيٌ لٛحر والا٢خهاصيت والاظخماٖيت الؿياؾيت الخغيت،الخ٣ى١   ٗجي الظو باعزُضآلا  ؿمى ما ؤو الٗىهغو   مىٗضمت،ٖو

: مايلي وؿخيخج زاللها مً اإلاجاالث، ظمي٘ في الٗىهغو  الخميحز ؾياؾت البيٌ ماعؽ ٣ٞض

 البيًاء، ؤمىع  مٗالجت مهامه مىخسبت بيًاء ؤ٢ليت به اؾدكاعو  مجلـ ٖلى 1923مىظ البيٌ اجب٘ الؿياؾيت الخياة في -1
ىحن خ٩ىمت مضة ؤن الٗلم م٘ لظل٪، جىٟيظيت َيئت ٩ٞلٟذ لئلٞغي٣يحن باليؿبت ؤما  بلى 1898 مً ؾىت25 بلٛذ اإلاؿخَى

. 1923ٚايت

 الًغاثب ػياصة البريُاهيت،بؿبب بٞغي٣يا ظىىب قغ٦ت م٘ البيٌ الىاٞضيً بالهغإ جمحزث 1952الى1923مً الٟترة في -2
 الظاحي الخ٨م ؤو بٞغي٣يا ظىىب الجداص الخبٗيت بحن ٞسحرتهم الىي٘ لبدض با٦ؿخىن  اللىعص لجىت جغؾل بغيُاهيا ظٗل مما

 .قٗبي اؾخٟخاء بظغاء زال٫ مً وطل٪

 1922ا٦خىبغ22اهخساباث في ألاٞاع٢ت مكاع٦ت صون  للخيلىلت حعجحزيت قغوٍ ويٗىا ٢ض البيٌ ؤن بليه ؤلاقاعة ججضع ومما -3
 ؤنبدذ خيض الشاوي ال٣غاع لهالر الىديجت و٧اهذ ، ؤعايحهم ظمي٘ مجهم ؾلبذ ألاٞاع٢ت ؤن ٖلما ألاعاضخي مً مٗيىت ٦يؿبت

 في الٗىهغو  للخميحز الباب ٞخدذ بيًاء ؤ٢ليت جد٨مها ،1923 ظىيليت 30 مىظ طاجيا مؿخ٣لت مؿخٗمغة الجىىبيت عوص ؿيا

 .اإلاى٣ُت

 ألاٞاع٢ت بحن ؤقضٍ ٖلى الهغإ ٩ٞان اإلاى٣ُت، ؾ٩ان ٖلى بٓالله الٗىهغو  لخميحزا ؤعسخى الا٢خهاصيت الىاخيت ومً -4

ظا ألاٞاع٢ت يمخل٨ها باإلائت 28و ألاوعوبيىن  يمخل٨ها ألاعاضخي مً باإلائت72 ٞـ ألاعى مل٨يت خى٫  والبيٌ  ٢اهىن  زال٫ مً َو

 .1941لؿىت ألاعاضخي جسهيو

                                                           
 .61ادلرجع السابق، ص : ديرصالح الدين ب  ٔ
 .ادلرجع السابق: نعيم قداح   ٕ
 .نفسو  ٖ
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يت في الخٗليم صوع  الجىىبيت عوص ؿيا في البيٌ ؤي٣ً ٢ضٝ الخٗليم ألاولى وبالضعظت الش٣اٞيت الىاخيت ومً -5  ألاٞاع٢ت، جٖى
 جمىله لؤلوعوبيحن بظباعو  والشاهىو  الابخضاجي الخٗليم ؤن هجض لظا ألاٞاع٢ت، حٗلم صون  للخيلىلت بىؾٗهم ما ب٩ل ٞٗملىا

 ي٩اص الجامعي الخٗليم وفي الشاهىو  حٗليما٫ في مجهم باإلائت10و الابخضاجي الخٗليم اليخٗضون  مجهم %80ٞـ ألاٞاع٢ت ؤما الخ٩ىمت،
 الخبكحريت البٗشاث جمىله ٧اهذ ألاٞاع٢ت حٗليم ؤن بلى يىٗضم،وؤقحر

 25  ؿ٨ىىن  البيٌ مً % 70 ؤن هجض بديض ألاٞاع٢ت، ٖلى بٓالله ؤل٣ى الٗىهغو  ٞالخميحز الاظخماٖيت الخياة في وؤما -6

 بيىما الكهغ، في صوالع 26صزله يخٗضي وال الؼعاٖت ٢ُإ في لهم٧2٥لم ؤل٠ 15مؿاخت  ؿ٨ىىن  ألاٞاع٢ت بيىما ،٧2لم ؤل٠
 .الكهغ في صوالع 281الابيٌ

 

 

:  اإلاغاح٘ ٢اثمت

ش في صعاؾاث:"هللا ٖبض الغاػ١  ٖبض ، قىقي الجمل1 ٣ُا قغ١  جاٍع اث لخىػي٘ اإلاهغو  اإلا٨خب ،"بٍٞغ  . 1976ال٣اَغة، ، اإلاُبٖى

 .1966 3الٗضص ، الضوليت الؿياؾت ،مجلت"عوصٌؿُا في ٖىهغي ا٫ الخمُحز ٢ًُت:"يمغجٌ اإلاىٗم ٖبض خمىصم2

٣ُا: "ؤمحرؤؾبر  3  .1985للخإلي٠، صمك٤ صاع ،1،ٍ"احخماُٖا و ا٢خهاصًا ، ؾُاؾُا بٍٞغ

ت الخٟغ٢ت:"بضيغ الضيً نالح  4 ٣ُت في الٗىهٍغ  .1966مهغ، واليكغ، للُباٖت ،اإلاهغيت"اٍٞغ

٣ُت ال٣اعة اؾخٗماع:" عياى ػاَغ 5 ت، صاع ،"اؾخ٣اللهاو ؤلاٍٞغ  .1962ال٣اَغة، اإلاٗٞغ

 .1981،مهغ، ؤلاؾ٨ىضعيت اإلاٗاٝع ،صاع"م٣اعهت صعاؾت عوصٌؿُا مك٩لت: "مهىا ههحر مدمض 6

ش:"بؾماٖيل مدغوؽ خلمي 7 ٣ُا جاٍع ٣ُت الىخضة مىٓمت ٢ُام بلى الجٛغاُٞت ال٨كىٝ مً عاإلاٗام الخضًث بٍٞغ  ،"ؤلاٍٞغ
 .2004 مهغ، ؤلاؾ٨ىضعيت، ،الجامٗت قباب ماؾؿت ألاو٫، الجؼء

٣ُا في الٗىهغي  الخمُحز:"٢ضاح وٗيم  8  .1975 الجؼاثغ، والخىػي٘، لليكغ الىَىيت الكغ٦ت ،2ٍ ،"الجىىبُت بٍٞغ

ُاوي الاؾخٗماع:"البراوو  عاقض9  .1966 ،3الٗضص الضوليت، الؿياؾت مجلت ،"عوصٌؿُا ومك٩لت البًر

ت الخٟغ٢ت ٢ًُت:" ٧امل الٗؼيؼ ٖبض10 ا الٗىهٍغ  .5،1966ٖضص الضوليت، الؿياؾت مجلت ،"الضولُت وآزاَع

11.Nations unies, ségrégation en Afrique du sud, questions, et réponses sur l'apartheid published by the United nations 
office of public information,December, 1969.  

12.Roger,mone, the Apartheid hand book, second edition, lican book, great Britain, 1986. 

13.Reginald , Austin, le racisme et l’apartheid en Afrique australe, Rhodésie, les  presses de l’Unesco, paris, 1976. 
14.Marcel, Marle, l’Afrique noire contemporaine, librairie Armand colin, sain  Michel, paris, 1968. 

15. Abderrahmane, Zimbabwe face au triangle de la peur, el djeich,  Algérie,°174,1980.         
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الم في جغؾُش ال٣ُم البُئُت المي البُئي الجؼاثغي : صوع وؾاثل ؤلٖا  ٢غاءة في الخُاب ؤلٖا

م صواجي.ؤ  3الجؼاثغ حامٗت/٦ٍغ

 

: ملخو

الم وؾاثل  جدبجى     البيئيت الاججاَاث في الخإزحر ٖلى  ٞاث٣ت ٢ضعة و البيئيت، الؿلى٧اث و ال٣يم جغؾيش في ٦بحرة مؿاوليت ؤلٖا
الميت البرامج يمً البيئيت ألاولىيت بُٖاء َغي٤ ًٖ ؤلايجابيت حر و ؤلٖا  و الجمهىع  جم٨حن و البيئت، خالت ًٖ اإلاٗلىماث جٞى

 .البيئت ٢ًايا جضاٖياث في الٟٗالت اإلاكاع٦ت مً البيئي بالكإن اإلاهخمحن

الم وؾاثل مسخل٠ في البيئيت ال٣ًايا جىاو٫  ًٖ ٞالخضيض     بهظا الاَخمام ؤن و الؼمً، مً َىيلت لٟتراث مهمال ْل ؤلٖا
ً، مً ٦بحرة مىا٤َ مىه حٗاوي الظو الخضَىع  بذجم م٣اعهت وؿبيا خضيشا  ٗخبر اإلاىيٕى  مً  اليىم البيئت جىاظهه ٞما الَى
الميت، اإلاىٓىمت ٖلى جإزحراتها و الؿياؾيت ؤلاظغاءاث بمدضوصيت ٖال٢ت له مكا٧ل  م٘ والخٗامل الخ٨ٟل في صوعَا و ؤلٖا

اث٠ و باألصواع ؤيًا عبُها يم٨ً ٦ما البيئيت، ال٣ًايا   .الا٢خهاصيت و الاظخماٖيت و الش٣اٞيت الْى

الم البيئت، :اإلاٟخاخُت ال٩لماث  .البيئي اإلاًمىن  البيئي، الىعي البيئي، ؤلٖا

: م٣ضمت

 الٗالم، ءؤهدا مسخل٠ و ؾاثغ في متزايضة ٖىايت جل٣ى التي الخيىيت ال٣ًايا مً الخايغ ٖهغها في البيئت مىيٕى ؤنبذ   
الم وؾاثل مسخل٠ به ج٣ىم الظو الضوع  بًٟل مجها، اإلاخ٣ضمت الؾيما  لىؾاثل الخلٟؼيىن، َى و مجها الش٣يلت زانت ؤلٖا
الم  اإلاك٨الث ل٩ل اإلاالثمت الخلى٫  بيجاص و ؤلايجابيت البيئيت ال٣يم جغؾيش و البيئيت بالش٣اٞت الىعي حٗمي٤ في ٦بحر بؾهام ؤلٖا

. البيئيت ال٣ًايا و

الم    ٍغ بما الاجها٫ مً ظاهب ؾىي   ك٩ل ال ٞاإٖل  م٘ مخيىت و ًٖىيت عوابِ و جٟاٖليت لٗال٢اث ٞؿيدت مجاالث مً يٞى
ا الش٣اٞت و الاجهاليت، الٗمليت ؤَغاٝ مسخل٠  لخىظيه الاجهاليت الٗمليت في ؤؾاؾيا ٖىهغا حك٩ل للىعي م٩ىها باٖخباَع

الم مٟهىم ججاوػ  ؤن جإ٦ض ل٣ض و الاؾخضامت، هدى الخىميت ٞٗل  ٖال٢ت ب٢امت ٖلى  ؿاٖض ؤن قإهه مً الاجها٫ مٟهىم بلى ؤلٖا

 . آلازغيً الٗىهغيً م٘ ٖىهغ ٧ل يخٟاٖل بديض والخىميت، الش٣اٞت الاجها٫، زالسي بحن زهبت جٟاٖليت

الم وؾاثل مسخل٠ في البيئيت ال٣ًايا جىاو٫  ًٖ ٞالخضيض     بهظا الاَخمام ؤن و الؼمً، مً َىيلت لٟتراث مهمال ْل ؤلٖا
 اليىم البيئت جىاظهه ٞما ، البلضان َظٍ مً ٦بحرة مىا٤َ مىه حٗاوي الظو الخضَىع  بذجم م٣اعهت وؿبيا خضيشا  ٗخبر اإلاىيٕى

الميت، اإلاىٓىمت ٖلى جإزحراتها و الؿياؾيت ؤلاظغاءاث بمدضوصيت ٖال٢ت له مكا٧ل مً الجؼاثغ في  و الخ٨ٟل في صوعَا و ؤلٖا
اث٠ و باألصواع ؤيًا عبُها يم٨ً البيئيت،٦ما ال٣ًايا م٘ الخٗامل  بها ج٣ىم التي الا٢خهاصيت و والاظخماٖيت الش٣اٞيت الْى

يٟت م٘ هجضَا البيئيت الش٣اٞت و الاظخماٖيت،ٞالتربيت الخيكئت ماؾؿاث . ؤزغي  بلى ماؾؿت مً جسخل٠ و ماؾؿت ٧ل ْو

الم وؾاثل حؿاَم مضي ؤي يب٫:  الخاليت ؤلاق٩الُت جُغح الخ٣ضيم َظا زال٫ مً و  لضي البُئي الىعي و ال٣ُم جىمُت في ؤلٖا
 الجمهىع؟
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I- الم : وكإجه و البُئي ؤلٖا

1-  ٠ الم حٍٗغ :  البُئي ؤلٖا

الم مهُلر ْهغ  مً الؿبٗيىاث مىظ الاؾخسضام و اإلاٟهىم و الخٗغي٠ في اإلاخىاجغ الخُىع  في اإلاهُلر َظا وؤزظ البيئي ؤلٖا
 وو٠ْ وزُِ ؾياؾاث له ؤنبذ اإلابيٗاث، مً إلاؼيض الصخٟيت ؤلازاعة و البيئي للخبر ه٣ال ٧ان اٞبٗضم اإلااضخي ال٣غن 

.  مسخلٟت ؤَضاٝ لخد٣ي٤

الم    الميت بالغؾالت اإلاؿتهضٝ و اإلاخل٣ي الجمهىع  بخاَت زال٫ مً اإلاٟاَيم جىييذ ٖلى حٗمل ؤصاة َى البيئي وؤلٖا  ؤلٖا
يتالم اإلاٗلىماث و الخ٣اث٤، ب٩اٞت البيئيت  بغؤو اإلاؿتهضٞحن جىىيغ و اإلاؿخضامت، البيئت جىميت جإنيل في  ؿاَم بما ويٖى
اث في ؾضيض . 1اإلاُغوخت و اإلاشاعة البيئيت اإلاك٨الث و اإلاىيٖى

 و الجمهىع  مٗاٝع بزغاء ؤظل مً خ٩ىميت ٚحر مىٓماث ؤو و٧االث مً بيئي َاب٘ طو ج٣ل:"ؤهه البُئي الٗاإلاي البى٪ ٖٝغ ٦ما

" 2البيئت اججاٍ ؾلى٧اجه و ؤ٩ٞاٍع و آعاثه ٖلى الخإزحر

الم  ٗض و يت ؤظىدت ؤَم ؤخض ()البُئي ؤلٖا ى البيئيت، الخٖى ا خؿً بن ؤصاة َو  بالىعي للغقي ؤلايجابي اإلاغصوص لها ٧ان اؾدشماَع
الم  ٗمل البيئيت،٦ما لل٣ًايا الؿليم ؤلاصعا٥ وكغ و البيئي، يت ٖلى البيئي ؤلٖا  بىاء و اإلاٗانغة يئتالب ب٣ًايا اإلاخل٣ي جٖى

.  ؤخىالها و البيئت ججاٍ مٗيىت ٢ىاٖاث

الم بإن ال٣ى٫  يم٨ً مىه و    الم وؾاثل زال٫ مً بالبيئت اإلاخٗل٣ت الٗلميت الخ٣اث٤ ووكغ بوكاء ٖمليت"   ٗجي البُئي ؤلٖا  ؤلٖا
. 3"اإلاؿخضامت الخىميت بلى ونىال الىعي مً  صعظت بيجاص بهضٝ

الم وؾاثل جخٗضص و    ت بحن ما البيئي ؤلٖا  اإلاله٣اث و اليكغاث و ال٨خيباث و الخ٣اعيغ و ال٨خب و اإلاجالث و ٧الصخ٠ مُبٖى
ت الىؾاثل و  ٧اإلاىاؾباث الخانت، ألاخضار بلى باإلياٞت َظا الاهترهيذ، و الؿيىما و ٧الخلٟؼيىن  اإلاغثيت و ٧الغاصيى، اإلاؿمٖى

  .الىضواث و اإلااجمغاث اإلاؿاب٣اث، اإلاٗاعى، البيئيت،

 بيبٌ ؤلاخؿاؽ و الٗام الغؤو اججاَاث ٖلى الخإزحر في يىجر ؤن يجب الخلٟؼيىوي البرهامج يدىاوله الظو البيئي اإلاىيٕى بن

يت الصخهيت الىاؽ ؤويإ ٖلى وجإزحٍر الجمهىع  . ومؿخ٣بلهم خياتهم وهٖى

 ؤَميت مضي جدضيض و اإلاسخلٟت، اوعٍمذ و ػواياٍ مىا٢كت زم اإلاىيٕى جدضيض البضايت في يجب ؤهه بلى َىا ؤلاقاعة يجب و

.  4اإلاىيٕى مٗلىماث مهاصع جدضيض زم الٗلميت، و الاظخماٖيت و الا٢خهاصيت و الجماَحريت

 

                                                           
 .18، ص 2003، أكادديية نايف للعلـو األمنية، السعودية،  "اإلعالـ ك دكره في تحقيق األمن البيئي"عبداهلل امحد الشايع عبد العزيز،   -1
 .120،ص 2004اىرة، الق  الكتب، عامل ؛1 ط ،"التنمية كقضايا اإلعالـ "علي عجوة،  -2

()ىو أيضا إعالـ يسلط الضوء على كل ادلشاكل البيئية من بدايتها وليس بعد وقوعها، وينقل للجمهور ادلعرفة واالىتماـ والقلق على بيئتو اإلعالـ البيئي. 
 .93،اإلسكندرية، مصر، ص "اإلعالـ البيئي بين النظرية كالتطبيق"أنظر، مجاؿ الديت السيد علي صاٌف، -
 .16، ص 2004، دار ادلناىج، عماف، األردف، "التربية البيئية"أدين سلمياف مزاىرة،  -3
 .48، ص 2006، رللة البيئة والتنمية، القاىرة، "البيئة في كسائل اإلعالـ العربية"جنيب صعب،  -4
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:   البُئي باإلٖالم الاَخمام جُىع  و وكإة -2

الم وؾاثل الَخمام ألاولى ألانى٫  جغظ٘    ؾىجا مضيىت في طل٪و ،1870( 19) ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  مً الدؿٗيىاث بلى بالبيئت ؤلٖا
الم وؾاثل بحن الٗال٢ت جاعيش في ؤَميتها ٞللمضيىت ألامغي٨يت اإلاخدضة بالىالياث  ؤؾـ ٣ٞض البيئت، بكإن الضاثغ الهغإ و ؤلٖا

"HALLOCK "جماما ازخٟذ التي اإلاجلت و اإلاضيىت، في البريت الخياة الخدضيض وظه ٖلى و 1870 ٖام البيئت ب٣ًايا ٖىيذ مجلت 

. 1ازخٟائها بٗض ٖام ؾىت100 إلاضة البيئت خمايت ظماٖاث حك٨يل في ٦بحرا ؤزغا جغ٦ذ صالىظى مً

الم وؾاثل اَخمام بضؤ 20 ال٣غن  مً الٗكغييياث في و    الخىظه َظا الباخشحن مً الٗضيض اٖخبر ٢ض و بالبيئت، ألامغي٨يت ؤلٖا

 Sillent" "الهامذ الغبُ٘" بـ اإلاٗىىن  و "٦غؾىن  عقا٫"٦خاب ألامغي٨يت،وإلاشل الصخاٞت ٖلى ظضيضة ْاَغة الصخٟي

Spring "1962 الؿياؾت ألامغي٩ي، ال٩ىوٛغؽ و" ه٨ُؿىن " ألامغي٩ي الغثيـ ؤٖلً ٦ما ، البيئيت الخغ٧اث جاعيش في جدى٫  ه٣ُت 
.  البيئت خمايت و٧الت بوكاء ًٖ ؤٖلً و ،2البيئت مجا٫ في ألامغي٨يت ال٣ىميت

الم قهض ٦ما ا يم٨ً الخُىع، مً لٟتمسذ مغاخل البيئي ؤلٖا : 3ؤؾاؾيت مغاخل زالر في ازخهاَع

 .اإلاىاؾبديت الٟىعيت بالخُٛيت جمحزث التي و اإلاشحرة و الُاثغة البيئيت ال٣ًايا جىاولذ التي هي:ألاولى اإلاغخلت -

الم مغخلت هي:الثاهُت اإلاغخلت -  مً طل٪ ناخب ما و اإلاخسههحن، و اإلاهخمحن مً مٗحن ٢ُإ بلى اإلاىظه و اإلاخسهو ؤلٖا

 .مدضوص اَخمام

الم مغخلت هي:الثالثت اإلاغخلت -  اإلاخل٣ي الجمهىع  لضي مٗيىت عئيا بلىعة بلى حهضٝ الظو الاهدكاع الىاؾ٘ الجماَحرو  ؤلٖا

 : مؿخىيحن زال٫ مً البيئيت اإلاك٨الث و لل٣ًايا

  ى: ؤلازباعي  اإلاؿخىي  البيئيت والىضواث ٧اإلااجمغاث يئتبالب اإلاخٗل٣ت الؿغيٗت لؤلخضار ؤلازباعيت بالخُٛيت يغجبِ ما َو
 .الُاعثت البيئيت ألاخضار بلى باإلياٞت

  اث و ال٣ًاًا خى٫  ٖام عؤي زل٤ مؿخىي  هدى ظضيضة واججاَاث آلعاء اإلاخل٣ي الجمهىع  جبجي زال٫ مً:البُئُت اإلاىيٖى
اث زانت البيئت، خمايت ا ٧ىهىا ٢ض اإلاخل٣حن ي٩ىن  ال التي اإلاىيٖى . مؿب٣ت آعاء هدَى

م يٖل و  اججاَاث بحن ٦بحرة ازخالٞاث َىا٥ ؤن بال بالبيئت تهخم بضؤث الؿىاء ٖلى اإلا٣ضمت و الىاميت الضو٫  ؤن مً الٚغ

.  البيئت ججاٍ والىاميت اإلاخ٣ضمت الضو٫  مً ٧ل في اإلاىاَىحن

. الىاميت بالضو٫  م٣اعهت اإلاخ٣ضمت الضو٫  في الٗام الغؤو حك٨يل في جازغ ٖضيضة مهاصع ٞهىا٥

II- الم مهام : ؤَضاٞه و البُئي ؤلٖا

الم مهام -1 :  البُئي ؤلٖا

الم مهام بحن مً   غ"البيئي ؤلٖا  بلى الخٛيحر ٖلى الخدٟحز و ال٣غاعاث اجساط ٖلى حؿاٖض التي اإلاٗلىماث ج٣ضيم َغي٤ ًٖ"الخىٍى
 اإلاىاَىت وجغؾيش الؿلى٥ بخٛيحر للمكاع٦ت الضٖىة زال٫ مً مبالٛت، صون  واإلام٨ىت اإلاكغوٖت الُمىخاث وزل٤ ألاًٞل

. البيئيت
                                                           

1
 Neuzil and william Kovarik , Environnement journalism, how to Mark, America’s green croisades, thounsands 

oaks ,CA, sage publications,1996, P 87. 
2
 Peter M Sandman and Others, Environmental Risk and the press ,New brunswick,New Jersey , 1987, P 64. 

 .98، ص 2008، دار الفجر للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، "اإلعالـ البيئي"مسري زلمود،  -3
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الم وؾاثل َغي٤ ًٖ الجماَحر ٖلى بالبيئت اإلاخٗل٣ت والؿياؾت الخُِ بٗغى وطل٪    يٟهمها وبلٛت مبؿِ بإؾلىب ؤلٖا
م َغي٤ ًٖ جىٟيظَا في للمؿاَمت صٖىتهم و الىاؽ ٖامت  الجمهىع  بحن اإلاكتر٦ت باإلاؿاوليت بخؿاؾهم وجىميت جدٟحَز

. 1الخاَئت اإلاٟاَيم صخيذث م٘ الخىٟيظيت والهيئاث

ىا البيئت، جلىيض ؤو البيئيت اإلاىاعص بَضاع بلى بُبيٗتها جاصو الخىميت ؤن: اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى مجها و     بحن ؤلايجابي الغبِ ييبػي َو

.  واخض و٢ذ ٝو والبيئت لئلوؿان واإلاؿخ٣بليت آلاهيت اإلاهالر جغاعي التي جل٪ هي اإلاؿخضامت الخمىيت ؤن باٖخباع والخىميت البيئت

الم يلٗب و   يت في ٦بحرا صوع  اإلاجخمٗاث مً مجخم٘ ل٩ل البيئت ب٣ًايا الخٗغي٠ في البيئي ؤلٖا  بال٣ًايا ؤلاخؿاؽ و الخٖى
 ؤقيائها ؤَم مً التي و الخياجيت اإلاك٨الث مً الٗضيض بٗض جبرػ بضؤث التي و الكٗىب خياة في ال٨بري  ألاَميت طاث البيئت
. مىاعصَا نىن  و بيئتا٫ ٖلى اإلاداٞٓت ٖضم

الم ؤَضاٝ -2  : البُئي ؤلٖا

 مضع٧ا ي٩ىن  ختى طل٪ و الٗهغ، َظا في  ٗيل مىاًَ ل٩ل ؤؾاسخي ٦مُلب البيئي الخىىيغ مٟهىم مازغا اهدكغ ل٣ض  
ليه مٗالجتها ووؾاثل وؤؾبابها البيئيت للمك٨الث  ٖلى صٍحؿإ التي ال٣يم و اإلاهاعاث و باإلاٟاَيم ألازحر َظا جؼويض جيبػي ٖو

ىا طل٪، الم وؾاثل ٖلى ٧ان َو يت ٖمليت في ييبػي ٦ما صوعَا جاصو ؤن ؤلٖا الم ؤَضاٝ هدضص ل٩ي و 2البيئيت الخٖى  البيئي ؤلٖا

:   الخاليت اإلاٟاَيم هضعط بض٢ت

ت -أ  (: ؤلاصعا٧ي البٗض) اإلاٗٞغ

ها ؤن ييبػي التي اإلاٟاَيم و اإلاٗلىماث بها ه٣هض و حزي٣يت، مالىٔ ًٖ والجماٖاث ألاٞغاص  ٗٞغ  البيئت جدخىيه ما ٧ل و البيٞى
 ٖمليتي في الىٓاميت ٚحر اإلااؾؿاث صوع  جبرػ َىا و مك٨الث، مً له جخٗغى ما و ٢ضعاث و ٖال٢اث و مىاعص مً الُبيٗيت

 .البيئخحن والخش٣ي٠ الخٗليم

الم وؾاثل حٗخبر و مؤٕ ازخالٝ ٖلى اإلاىاَىحن، بحن البيئي الىعي وكغ في ٞاٖليت ألا٦ثر ؤلٖا  ؤما٦ً و ز٣اٞتهم صعظاث و ماَع

. 3جىاظضَم

 و الاجها٫ ب٣ىىاث الٗىايت و الاَخمام ييبػي ببيئخه، ؤلاوؿان جغبِ التي للٗال٢ت الصخيدحن الٟهم و ؤلاصعا٥ لًمان و
. البيئيت البياهاث و اإلاٗلىماث بيها٫ في ألاصاء ٖلى ٢ضعاتها

الم وؾاثل َىا ه٣هض و    و اإلادلي اإلاؿخىي  ٖلى بالبيئت يخٗل٤ مىا ٧ل ه٣ل في الٟىيت و الخ٣ىيت ٢ضعةا٫ مً لها إلاا اإلاخٗضصة ؤلٖا
٘ و الاظخماٖيت الكغاثذ ٧اٞت بلى بيهالها بٛيت لؤلخضار الكاملت اإلاٗالجت زال٫ مً الضولي، و ؤلا٢ليمي حهم ٞع  وم بإبٗاص ٖو

الم لىؾاثل ويم٨ً البيئيت، اإلاك٨الث زاَغ  وؤٞالم وجلٟؼيىهيت بطاٖيت خهو و عامجب ؤو بزباعيت وكغاث جسهو ؤن ؤلٖا

 للصخ٠ يم٨ً ٦ما ،4 بلحها الجمهىع  اهدباٍ لٟذ ؤظل مً لها الخهضو َغ١  وجبيان البيئيت اإلاكا٧ل َغح بهضٝ وزاث٣يت،

                                                           
1

-  Parleur, J.W, S. Schat Zow, the mass media and public concern for environnemental poblems in canada, 

Canada, 1987,P 101. 
 .94مجاؿ الدين السيد علي صاٌف، مرجع سبق ذكره، ص   -2
 .125علي عجوة،مرجع سبق ذكره ص    -3
 .2009لبيئة ادلكتب ادلعتمد لدى ادلنظمة يف تونس، تونس، ، برنامج األمم ادلتحدة ؿ"اإلعالـ البيئي"  -4
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غث ما بطا و ،1ألاهترهيذ قب٨ت ٖلى البيئيت للمٗلىماث بى٪ و مجالث و صخ٠ بوكاء ؤو بالبيئت، مؿخ٣لت مالخ٤ بنضاع  جٞى

. وؿبي بك٩ل لى اإلاك٩لت و الخلل خضور ججىب خييئظ يم٨ً مؿخمغة صوعيت بهٟت البيئيت وماثاإلاٗل

( :  اإلاهاعي  البٗض) وال٣ُم اإلاىا٠٢ ج٨ىًٍ -ة

ت ا٦دؿاب ٖلى الجماٖاث و ألاٞغاص مؿاٖضة بها اإلا٣هىص و    اإلاغجبُت اإلاسخلٟت بالجىاهب الاَخمام مكاٖغ مً مجمٖى
ت ٖلى والجماٖاث ألاٞغاص ظٗل و خلها، ٦يٟياث و مك٨التها لخدضيض اثاإلاهاع ا٦دؿاب ؤيًا و بالبيئت،  خمايت بىؾاثل مٗٞغ
الم وؾاثل صوع  يإحي َىا مً و البيئت، ا ؤلٖا يت و الخٗليم مىٓىمت مً ظؼءا باٖخباَع  بٗض ٞيما زانت اإلاؿخمغة، البيئيت الخٖى

. اإلاضعسخي الخضعيب و الخٗليم مغاخل

الم وؾاثل حؿخُي٘ ٦ما  و اإلاىا٠٢ جىميت في مدىعو صوع  مً لها إلاا ؤلايجابيت الاججاَاث مً ظضيضة ؤهماٍ جسل٤ ؤن ؤلٖا
ا يدؿىن  و بىظىصَا  كٗغون و البيئت، مك٨الث  ٗا كىن  اإلاىاَىحن ظٗل و اإلاسخلٟت، البيئيت ال٣يم  جإزحراتها و بإيغاَع

.  ؾىاء خض ٖلى الغيٟيت و الخًغيت اإلاىا٤َ في الخام و الٗام البيئي الىعي  ٗؼػ  ما َظا ٖلحهم،

الم وؾاثل ٖلى يخٗحن ٦ما  اإلاًغة الؿلبيت ؾلى٧اجه و الخ٣ليضيت و٢يمه مىا٢ٟه حٛيحر يخ٣بل ظمهىع  بٖضاص الهضص َظا في ؤلٖا
٘ و جدؿيجها ؤظل مً ٞيه والخإزحر بالبيئت  و اإلاخجضصة ٚحر اإلاىاص و البيىلىجي الخىٕى ٖلى الخٟاّ م٘ مٗيكخه، مؿخىي  ٞع

. 2ؤلاي٩ىلىظيت لؤلهٓمت ؾديٗابيتالا ال٣ضعة

 ( : الاهٟٗالي البٗض) اإلاكاع٦ت -ت

 لم بطا ؤهه خيض البيئيت، اإلاك٨الث خل ٖلى اإلاؿخىياث ٧اٞت في الٟٗالت للمكاع٦ت والجماٖاث لؤلٞغاص الٟغنت بجاخت هي و
 بلى للىنى٫  ؤزغي  ظهىص ؤو لرج٠ لً البيئيت، اإلاكا٧ل مىاظهت  في اإلاجخم٘ ٞئاث ل٩اٞت بيجابيت و ظاصة مكاع٦ت َىا٥ ج٨ً

.  مؿاو٫ بيئي وعي

 وؾاثل صوع  يبرػ ما َظا و يغوعو، ؤمغ مؿخ٣بلهم بها جخٗل٤ التي ال٣غاعاث نى٘ في الىاؽ بقغا٥ ؤن الخجاعب ؤزبدذ ٢ض و  
الم م وث بضوعَم لل٣يام اإلاجخم٘ ؤٞغاص بٖضاص في ؤلٖا  و عيا نٕ البيئت ججاٍ مؿاولياتهم جدمل و الجهىص ٧ل لبظ٫ خٟحَز
 اإلاىار و الالػمت ؤلامضاصاث و الخضماث ب٩ل مضٖما الاجها٫ طل٪ ي٩ىن  ؤن قغيُت البيئت، م٘ الخإصب خض بلى يهل ا٢خىإ

الم وؾاثل ٖلى ييبػي الهضص َظا في الجماَحريت اإلاكاع٦ت لخٗؼيؼ و ،3اإلاىاؾب  بحن الاظخماعي للخىاع ٢ىىاث جسل٤ ؤن ؤلٖا
 و بالبيئت، ألامغ يخٗل٤ ٖىضما الخ٩ىماث ٖلى ياِٚ قٗبي جياع زل٤ ٖلى  ؿاٖض مما اإلاكتر٥، ال٣غاع بلى للىنى٫  اإلاىاَىحن

الم وؾاثل ٖلى يخدخم الخىاع َظا اؾخمغاعيت لخد٣ي٤  الجمهىع  م٣ترخاث و ؤ٩ٞاع و آعاء لُغح مٟخىح مجا٫ جسهيو ()ؤلٖا
 ؤزغي  مغة ه٣لها و خلىلها مخابٗت و ال٣غاع، مخسظو و طيتالخىٟي و البدشيت الجهاث بلى بيئاتهم مك٨الث ه٣ل و بالبيئت، اإلاهخم

                                                           
 .05، ص  2002 الطبيعية الشارقة، واحملميات البيئية احملميات ، ىيئة"البيئي االجتماعي كالوعي اإلعالـ"الرمحن، العوضي عبد اهلل عبد  -1
 .161ص ، 2003،  القاىرة  الكتب، عامل ،"المستداـ السياحي كاإلعالـ التنمية في بيئية دراسات"أمحد اجلالد،   -2
 .125على عجوة،مرجع سبق ذكره،ص  -3

()الشأف ىذا يف جديد ىو ما كل عن اإلخبار أو البيئة رلاؿ على أكثر لالضطالع البحوث ومراكز اخلرباء من اجلمهور تقرب أف اإلعالـ لوسائل ديكن. 
 108أمحد اجلالد ،مرجع سبق ذكره، ص أنظر  -
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 اجساط و البيئي الٗمل ٢ياصة ٖلى الؿياؾيت ال٣ياصاث مً ال٣غاع نىإ جدٟحز  و الهضي، عظ٘ يخد٤٣ ختى الجمهىع  بلى

. 1البيئت إلاك٨الث الخلى٫  إليجاص الؿياؾيت ؤلاصاعة جىليض و بيئيا، الؿليمت ال٣غاعاث

III-  مٗالجتها َغ١  و البُئي الىعي وكغ في ٖالمؤلا وؾاثل صوع :

الم في ؤؾاؾُت ٖىانغ -1 :   البُئي ؤلٖا

الم يدخىو  ت ٖلى البيئي ؤلٖا ا يجب التي ألاؾاؾيت الٗىانغ مً مجمٖى َغ  مً و جد٣ي٣ها اإلاغاص ألاَضاٝ ظملت لخد٣ي٤ جٞى

  : الٗىانغ َظٍ بحن

:   البُئُت اإلاٗلىماث حىصة -أ

 هٓغ وظهت مً مهمت حٗض التي الخهاثو مً ٖضص ٖلى ع٦ؼث البيئيت اإلاٗلىماث ظىصة حٗغي٠ لىٕ خغنذ التي اإلاداوالث ٧ل

.  ألزغي  ظهت مً الجىصة مٟهىم يسخل٠ و مخل٣حها، و الغؾالت مىخج

 ؤلايجابيت، البيئيت اإلاٟاَيم بٌٗ وكغ وفي اإلاٗلىماجيت الض٢ت في الجىصة ؤن يغون الغؾميت البيئيت الهيئاث ًٖ ٞاإلاؿاولىن 
يت و اإلاهضا٢يت في الجىصة الصخٟيىن  يغي  بيىما الميت اإلاٗالجت ؤزىاء اإلاىيٖى  ظهت ؤو ًٖ الاؾخ٣ال٫ و البيئيت لل٣ًايا ؤلٖا

يت اإلاٗايحر باؾخصىاء .   2الصخٟي للٗمل اإلاىيٖى

الميت الجىصة مٟهىم بخُبي٤ و    م الصخٟيحن جد٨م التي الٗال٢ت ٖلى ؤلٖا  بحن البىاء نلالخىا بىظىب ال٣ى٫  يم٨ً بمهاصَع
حن يت ٖلى الخهى٫  ؤظل مً الُٞغ  ي٩ىن  ؤن طل٪ مً ألاَم و الجمهىع، اخخياظاث حكب٘ التي اإلاٗلىماث مً ظيضة هٖى

. البيئيت باألخضار وزي٣ت نلت ٖلى الصخٟيحن

الم حجم-ب  :  البُئي ؤلٖا

 مً ؤٖلى اإلاسخلٟت الجهاث ظاهب مً لىماثاإلا٘ ٖلى الُلب ي٩ىن  ٖىضما ألاولى-خالخحن في البيئيت اإلاٗلىماث في العجؼ يدضر  
م ٖلى اإلاخاخت اإلاٗلىماث ي٩ىن  ٖىضما الشاهيت والخالت مجها، اإلاٗغوى غتها مً الٚغ  مك٩لت خل في اإلاؿاَمت ٖلى ٢اصعة ٚحر ٞو

. 3مٗيىت

 الىؾاثل ٖلى التر٦حز صون  وبغامجها مسُُاتها لٗغى ٧ىؾيلت الخلٟؼيىن  ٖلى حٗخمض مشال البيئيت الغؾميت ٞالهيئاث 

الميت والىؾاثِ ظا ألازغي، والخ٨ىىلىظيت ؤلٖا .  اإلاىاؾب و٢تها في البيئيت اإلاٗلىماث بذجم ؤلاإلاام ٖلى يازغ ما َو

 والخٗضصًت الخٟاٖل  : 

٣ا   اث و ألازباع الصخٟيىن  يسخاع الخ٣ليضو للىمىطط ٞو م خؿب البيئيت اإلاىيٖى  بٟٚا٫ م٘ ألَميتها الصخصخي ج٣ضيَغ
  ٛيب لظل٪ و هٍٓغ وظهت ًٖ للخٗبحر للجمهىع  الٟغنت بجاخت ختى ؤو الصخٟيت، اإلااصة جىاو٫  ٖمليت في نآلازغو  هٓغ وظهت

الميت الخٗضصيت زخٟي وث الاجهاليت الٗمليت َغفي بحن الخٟاٖل .  ؤزغي  صون  مٗيىت بيئيت ل٣ًايا الخٗغى في ؤلٖا

                                                           

.108، اجلزائر، ص  2000، مطبعة النجاح،"الرىانات البيئية في الجزائر"أمحد ملحة ،- 1
  

2
-  -J.S Gambro, The environmental worldview of presses services teacher, the annual meeting of American 

educational association ,san Francixo, April, 1995, P 69. 
 .72، ص 2000، مطابع األىراـ التجارية، مصر "ئية، دليل المدرب الصحفيالصحافة البي"حسن رجب،  -3
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 مً الصخٟيت ألانىاث حٗضص و اإلاكتر٥ الخٟاٖل ؤؾاؾه الصخٟي لؤلصاء مسخلٟا جهىعا ٞيٟغى الخضيض الىمىطط ؤما  
غاٝ ٧ل ؤمام الٟغنت بجاخت زال٫ الميت اإلااصة ج٣ضيم في للمؿاَمت اإلاٗىيت ألَا اث و ال٣ًايا ٧ل مٗالجت و ؤلٖا  اإلاىيٖى

. 1بيجها ٞيما مخضازلت و مترابُت ٧ىجها البيئيت

الم لىؾاثل البُئي اإلاًمىن  -2  : ؤلٖا

المي اإلاًمىن  ؤن بلى ألاوعوبي الىمىطط ٖلحها بجي والذ الضعاؾت هخاثج حكحر     وجشبيذ حٗؼيؼ هدى يخجه ؤوعبا في الخالي البيئي ؤلٖا

، مداولت مً بضال الخالي الىي٘ ظا حٛيحٍر .  البيئي لئلٖالم اإلاىخٓغ الضوع  َبيٗت م٘ يخ٤ٟ ال جىظه بالُب٘ َو

المي اإلاًمىن  ٞةن مؿخ٣بله، وٌ خايغ في للمجخم٘ تهضيضا حك٩ل البيئيت اإلاك٨الث ٧اهذ ٞةطا     ؤن ٖليه بالبيئت اإلاخٗل٤ ؤلٖا
الم وؾاثل بٌٗ ؤن َىا اإلاك٩لت و يظ٦غ صوع  له ي٨خب ال ٞةهه بال و اإلاخى٢٘ الخُغ مهاصع و الخلل ؤوظه بلى اإلاجخم٘ يبىه  ؤلٖا

 في وج٣ضمه اإلاجخم٘ لىمى وؾيلت ؤهه ٖلى بليه هٓغا الا٢خهاصو ٞالىمى ٢ىة، مهاصع ؤجها ٖلى البيئيت التهضيضاث م٘ حٗاملذ
 ٖلى اإلاضمغة جإزحراجه و البيئي الخضَىع  و الا٢خهاصو الىمى بحن للٗال٢ت ي٨ك٠ بيئي مىٓىع  مً الىمى َظا  ٗالج لم خحن

الم ٞىؾاثل ،2اإلاؿخضامت الخىميت إلاٟهىم بٖا٢خه ًٖ ًٞال ٖمىما الخياة و ؤلاوؿان  للىا٢٘ الجمهىع  بصعا٥ جبجي الىا٢٘ في ؤلٖا
الم وؾاثل جازغ و بٗض، ٞيما هٟؿه الاظخماعي الىا٢٘ بىاء في جازغ زم الاظخماعي  البيئت ٢ًايا لهالر الاظخماعي الخٛحر في ؤلٖا

 ٞىؾاثل للمك٩لت، الجهاجي الخل في مباقغا ؤزغا جتر٥ ال ٢ض ول٨جها الٗمل زُِ جىظه ؤن يم٨ً بضاثل مً جُغح ما ب٣ضع
الم  ؤن يم٨ً التي و اإلاخاخت الٟغصيت و الاظخماٖيت البضاثل للجمهىع  جىضر ل٨جها و هٟؿه جماعيالاط الخٛيحر ج٣ضع ال ٢ض ؤلٖا

. الاظخماعي الخٛيحر حك٩ل

الم وؾاثل ؤن اإلاٟترى و  ال٣غاعاث و الخُِ مٗٓم ؤن اإلاا٦ض ؤن بال البيئت هدى ؾلى٦ه و الجمهىع  بصعا٥ في جازغ ؤلٖا

الم وؾاثل هاو٫ ث ٢بل جىٟيظَا جم للبيئت اإلاجاهيت وألاٞٗا٫ .  لها ؤلٖا

الم وؾاثل ؤن ببؿاَت َظا مٗجى و    يٟتها ؤن و ظضيضة بيئيت ٢ًايا بُغح جباصع ال ؤلٖا  مً اإلاُغوح مخابٗت في جىدهغ ج٩اص ْو

 .٢ًايا

الم وؾاثل ؤَميت ٖلى الخٗٝغ بن    الم التربىو، صوعَا ؤَميت ًٖ ي٨ك٠ زهاثهها و ؤلٖا  ًٖ اإلاٗبر و اإلادغ٥ َى ٞاإٖل
 بيجابيت ؾلى٦ياث جبجي بلى يضٞٗه و الخًاعيت اإلاُامذ بلى ٚغيؼجه ًٖ باإلوؿان  ٗلى الظو َى و الاظخماعي، اليكاٍ وماثم٤

 بيجهم يىمي و ألاٞغاص بلى البيئي الىعي مٟاَيم ه٣ل في ٞٗالت مكاع٦ت  كاع٥ ؤن لئلٖالم يم٨ً زم مً  و البيئت، لهالر عا٢يت
 ؤنبذ بل الخيكئت، و التربيت ٖمليت في ؤؾاسخي صوع  لئلٖالم ؤن اإلاٗغوٝ مً وبهه زانت ثتالبي ٖلى الخٟاّ بإَميت الكٗىع 

. ٦3شحرة ٖىامل بد٨م  ألازغي  التربىيت اإلااؾؿاث مسخل٠ جإزحر يٟى١  و مٗغوٞا جإزحٍر

الم وؾاثل مً وؾيلت ل٩ل اهه وؿخيخج الٗىامل َظٍ زال٫ مً و  يجٗل مما ألازغي  ًٖ بها جسخل٠ وزهاثهها ممحزاتها ؤلٖا

. ؤًٞل بك٩ل اإلاجخم٘ قغاثذ مً ما قغيدت مساَبت َغي٤ ًٖ لئلٖالم التربىو  الضوع  في ؤَميتها لها

.  ٧اٞت اإلاجخم٘ ٢ُاٖاث بلى ليهل واإلا٣غوءة البهغيت الؿمٗيت الىؾاثل بلى يدخاط البيئي الىعي وكغ ٞةن لهظا

                                                           
 .74حسن رجب، نفس ادلرجع، ص   -1
، ص 2002، رللة الثقافة يف الوطن العريب، "دكر كسائل اإلعالـ في التوعية بقضايا البيئة كتنمية الوعي البيئي"ابن مصطفي زكريا، ادللوح، براوي،  -2

212. 
 .42جلبور، مرجع سبق ذكره، ص سناء زلمد ا  -3
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الم مجا٫ ٟٞي    يت مجا٫ في ٦بحرة ؤَميت للخلٟؼيىن  ؤنبذ البيئي ؤلٖا  وا٦دؿابه الخلٟؼيىن، ظهاػ الهدكاع وطل٪ البيئيت، الخٖى

خماصٍ الهض١ محزة ت، ال٩لمت ًٖ جخمحز التي الهىعة ٖلى اٖل  .1الهض١ جًٟي ب٢ىاٖيت وؾيلت وبإجها اإلاؿمٖى

المُت اإلاٗالجت َغ١  و ؤؾالُب -3  :  البُئُت ألاػماث و لل٣ًاًا ؤلٖا

:   ألاو٫  الىمىطج -أ

الميت ٞيتالصر الخُٛياث جمشل     ؤؾبابه ًٖ الخضر جٟهل التي الصخٟيت والخُٛيت ؤلازباعيت اإلاخابٗت ٖلى جغ٦ؼ التي وؤلٖا
 الجمهىع   ؿاٖض ال مما البيئت، ًٖ اإلاىز٣ت اإلايضاهيت بالخد٣ي٣اث الاَخمام الىمىطط َظا في وي٣ل لظاجه، ٖليه وجغ٦ؼ وهخاثجه

ت ا٦دؿاب ٖلى  همِ وجدؿحن الؿلى٥ حٗضيل َغي٤ ًٖ البيئيت ال٣ًايا بػاء ابيتبيج اججاَاث بدبجي له حؿمذ التي اإلاٗٞغ

.  البيئت م٘ الخٟاٖل

:   الثاوي الىمىطج-ب

ى ألازغي، اإلاجخمٗيت بال٣ًايا الًٗىيت ٖال٢تها في البيئت ل٣ًايا اإلاخ٩املت الىٓغة في يخمشل     يدبجى اإلاٗالجت مً همِ َو
 الخياجيت واإلاك٨الث البيئت مك٨الث بحن والخإزغ الخإزحر ٖال٢ت وببغاػ ،الضاثمت واإلاخابٗت والكمى٫  الاؾخمغاعيت مٟهىم

 الخهضو ؤبٗاص بحن الخيؿي٤ ؤَميت وببغاػ اإلاؿاولياث وجدضيض اإلاكاع٦ت ٢يم ببغاػ ٖلى يغ٦ؼ مٗالجت همِ جبجي م٘ للمىاَىحن
 واإلاك٨الث ألاػماث ومىاظهت البيئت لىٕ الخٟاّ ؤٖباء جدمل في واإلاكاع٦ت اإلاؿاولت الجهاث صوع  وببغاػ البيئيت لل٣ًايا

. 2البيئيت

المُت الخُُٛت هماطج -4 :  للبِئت ؤلٖا

المُت الخُُٛت -ؤ  :  البُئُت واإلاك٨الث باألػماث اإلاغجبُت ؤلازاعة ٖلى ال٣اثمت ؤلٖا

 اإلاٗالجت و تهىيلا٫ بلى اإلايل م٘ ألاؾباب بلى ؤلاقاعة ٚيب وث ،3البيئيت ألاخضار في الهاعزت الجىاهب بٗغى ي٨خٟي خيض
الميت الخُٛيت جيخهي و الؿُديت، ، جٟؿحر ؤو مخابٗخه ٖلى الخغم صون  الخضر باهتهاء ؤلٖا  اإلاٗالجت َظٍ جىن٠ و آزاٍع

ت، و اإلابخىعة و باآلهيت الميت، الىؾاثل َظٍ ؤصاء يٟغيه إلاا اؾخجابت ٧ىهه ًٖ يؼيض ال َىا البيئي الاَخمام و اإلادؿٖغ  ليـ و ؤلٖا

.  البيئت لخمايت مؿب٣ا مضعوؾت بغامج و زُِ مً هاب٘

المُت الخُُٛت-ب  :  البُئُت ل٣ًاًا اإلاخ٩املت و اإلاؿخمغة ؤلٖا

 ويُغح البيئيت، ألاػماث ٖلى الخُٛيت ج٣خهغ وال واإلاخابٗت الكمى٫  مٗها  ؿخلؼم مما باالؾخمغاعيت َىا الخُٛيت جدؿم خيض

الميت اإلاٗالجت ؤهماٍ مً همُحن الىمىطط َظا   :4َما لبيئت٫ ؤلٖا

ىو  التربىو  الىمِ ، ؤلازباعو  الىمِ -  . الخٖى

                                                           
 .14، ص 2008ماي  -، رللة تكوين صحافيني من اجل البيئة، فيفري"الصحافة من أجل البيئة"وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة والسياحة،  -1
، الساعة 22/02/2012،مت تصفحو بتاريخ http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=169847: ادلوقع االلكًتوٍل  -2

20:15 
 .53، ص 2009، رللة اإلذاعات العربية، "دكر اإلعالـ في تنمية الحس البيئي "زىري عابد،  -3
 .2009، تونس، "اإلعالـ البيئي" برنامج األمم ادلتحدة للبيئة، ادلكتب ادلعتد لدى ادلنظمة يف تونس، -4
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يت ٞحهخم الشاوي الىمِ ؤما  ٖجها، يترجب ما و البيئت ًٖ اإلاٗلىماث و الخ٣اث٤ وكغ مجغص في صوعٍ ي٨مً ٞاألو٫   و الجمهىع  بىٖى
اث مٗالجت ٖمليت في بقغا٦ه مداولت ا التي البيئيت وال٣ًايا اإلاىيٖى  ٞغم جتزايض زم ومً ٖالم،ؤلا وؾاثل وجبثها جيكَغ

.  البيئيت مكا٧ل خل في اإلاخل٣ي ظاهب مً ؤلايجابيت اإلاكاع٦ت

المُت الخُُٛت مىانٟاث و ممحزاث-5  :  الٗغبي الىًَ في ؤلٖا

المُت الخُُٛت جخمحز ت الٗغبي ٖاإلاىا في 1البُئُت لل٣ًاًا ؤلٖا : مجها اإلامحزاث مً بمجمٖى

 . لها واإلاخٗم٣ت ال٩ليت الىٓغة مىاظهت في البيئيت لل٣ًايا الجؼثيت الىٓغة -

ىو  الخىمىو  البيئي اإلاىٓىع  ال وال٩ىاعر ألاػماث مىٓىع  مً البيئت م٘ الخٗامل -  الىٓغ بٌٗ مؿخمغا جىاوال  ٗغى الظو الخٖى
 . ال٩ىاعر وظىص ًٖ

الميت الؿياؾاث في الىاضر الىو ٚياب -  البيئيت لل٣ًايا وهٓغتها يتجلٟؼيىن  ؤو بطاٖيت ؤو صخيٟت ؤ٧اهذ ؾىاء الٗغبيت ؤلٖا

المي الٗمل بييت مً يخجؼؤ ال ٦جؼء  . ؤلٖا

الم وؾاثل م٘ بالبيئت اإلاهخمت اإلاضوي اإلاجخم٘ وؤَغاٝ الغؾميت البيئيت الهيئاث بحن والخٗاون  الخيؿي٤ آلياث ٚياب -  .ؤلٖا

اع ٚياب - المي ؤلَا  بإؾاليب اإلاٗلىماث وج٣ضيم إلاٗالجتا ؤؾلىب ٖلى ؾلبا يى٨ٗـ مما البيئيت ال٣ًايا في اإلاخسهو ؤلٖا
غ١   .ؤخياها الجمهىع  وؤطوا١ جخماشخى ال ؤخياها مٟهىمت ٚحر َو

المي الاَخمام اعجباٍ -  و َابٗه في مىؾميا الٗغبي البيئي الاَخمام يجٗل مما الضولي لالَخمام ٞٗل ٦غص بالبيئت الٗغبي ؤلٖا

 .ٖضمه و الاَخمام بحن مخإعجخا

الم مىاهج ٚياب - الم ؤ٢ؿام و ٧لياث في لبيئيا ؤلٖا الميت ال٩ىاصع مؿخىي  ٖلى ؾلبا يى٨ٗـ مما الٗغبي ؤلٖا  . اإلاجا٫ َظا في ؤلٖا

المي الاَخمام طاث اإلاضوي اإلاجخم٘ مىٓماث و ظمٗياث هضعة -  البيئيت اإلاك٨الث حجم بحن ٞجىة يسل٠ مما البيئي ؤلٖا
 . الٟغص يىليه الظو اإلاخىا٢ٌ الاَخمام حجم و اإلاخىاميت

 مخٗاٝع َى ما ٧ل م٘ جخٗاعى مكغوٖاث و ؤٖما٫ في ٞاٖل مكاع٥ و عثيسخي ٦ٗاث٤ الغؾميت اإلااؾؿاث و الضو٫  وظىص -

 (.الىٟاياث مً الخسلو َغ١  و ؤلاهخاظيت و الهىاٖيت اإلاكغوٖاث) البيئت ٖلى للمداٞٓت ٖاإلايا ٖليه

الم وؾاثل مٗٓم مل٨يت وظىص ْل في البيئيت للمك٨الث ظؼثيت حُٛيت ج٩ىن  الصخٟيت الخُٛيت ٞةن ألاؾاؽ َظا ٖلى و  ؤلٖا

. للضولت مباقغ بقغاٝ جدذ ال٣ىيت الٗغبيت

يت و اإلاهضا٢يت ٚياب هي الخخميت الىديجت ٞةن بالخإ٦يض و  ٖضم و ٖلحها الخ٨خم و الخ٣ي٣ت ييإ و اإلاٗالجت ؤزىاء اإلاىيٖى

. الٗام الغؤو بلى ونىلها

 

 

 

                                                           
 .12جنيب صعب، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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IV- الم خى٫  جىنُاث   :البُئي ؤلٖا

الم م٘ قغا٦ت اءبً -1 :   البُئي الىعي جُٟٗل احل مً ؤلٖا

الم صوع  لخٟٗيل و  و اإلاضي بٗيضة بٖالميت ؾياؾت  ٖلى التر٦حز يجب ؤلايجابيت البيئيت ال٣يم وجغؾيش البيئي الىعي حكغ في ؤلٖا
:   مجها و ألاَضاٝ واضخت

 اإلاؿخىي  ٖلى البيئيت بال٣ًايا الىعي يغوجُى وكغ َى بٖالميت قب٩اث ج٩ىيً مً الهضٝ بن: بٖالمُت قب٩اث ج٨ىًٍ-ؤ
جي  و الخبراث جباص٫ حصجي٘ و للبيئت الجضيضة ؤلاصاعة خى٫  اإلاٗلىماث جباص٫ و عنض َغي٤ ًٖ جل٪ و ؤلا٢ليمي، و الَى

الم مجا٫ في الٗاملحن جإَيل و الكب٩اث ؤًٖاء بحن الخجاعب  ألاهترهيذ مشل الخضيشت الخ٣ىيت الىؾاثل اؾخسضام ٖلى ؤلٖا
الميحن حصجي٘ بلى باإلياٞت اإلاسخلٟت اليكاَاث في اإلاكاع٦ت حؿخُي٘ مخمحزة بٖالميت بَاعاث ١وزل  بٖضاص ٖلى البيئيحن ؤلٖا

 . ٖلحها اإلاداٞٓت و البيئيت خمايت ٖلى جدض بيئيت و ٖلميت بغامج

ؼ-ب الم ٢ضعاث حٍٗؼ الم، ٢ضعاث حٗؼيؼ وؾاثل بحن مً :ؤلٖا  ٖلى للخٗٝغ لئلٖالميحن عيبيتالخض الضوعاث جىٓيم ٖلى الٗمل ؤلٖا
 بلى باإلياٞت َظا ،1لها الخلى٫  ا٢تراح و ال٣ًايا لخل٪ اإلاخٗم٤ الخدليل ٖلى الخضعيب م٘ اإلاسخلٟت البيئيت اإلاٟاَيم و ال٣ًايا

الميت اإلاكاوعاث جىٓيم ت ٢ل ون  للخٗليم ٧ىؾيلت الخىاع ٖلى جغ٦ؼ التي البيئيت ؤلٖا ا التي اإلاٗٞغ الميىن  يدًَغ  ظهت مً ؤلٖا

 .ؤزغي  ظهت مً الخىميت مجاالث في والٗاملىن 

الم بحن الخىانل َى الكغا٦ت َظٍ بىاء مً والهضٝ :والضولُت ؤلا٢لُمُت الكغا٦ت بىاء-ث جي اإلاؿخىي  ٖلى البيئت و ؤلٖا  و الَى
الميت جغاجيجياثالاؽ بدىٟيظ الىخاثج ؤًٞل بلى للىنى٫  الجهىص جيؿي٤ و ألا٩ٞاع جبجي ٖلى الٗمل ٢هض الضولي و ؤلا٢ليمي  ؤلٖا
الم ٞضوع  البيئي، الىعي بخٟٗيل الخانت  الٟغصو اإلاؿخىي  ٖلى ؤؾاؽ يغج٨ؼ البيئي الىعي زل٤ في اليىم ؤلٖا

 بغامج حٗض الهضص َظا في و اإلاجخم٘، و البيئت اججاٍ ٖاصاتهم وحٛيحر ؾلى٦هم ؤهماٍ حٛيحر َغي٤ ًٖ( اإلاغؤة،الُٟل،الكباب)
 ٖلى الٟئت َظٍ مساَبت في ٞٗاليت الىؾاثل ؤ٦ثر بحن مً ٧األهترهيذ الخضيشت الىؾاثل بلى ٞتباإليا ؤلاطاٖت و الخلٟؼيىن 

. الاظخماعي اإلاؿخىي 

الم عبِ-ر  : اإلاؿخضامت بالخىمُت البُئي ؤلٖا

 ؤولىيت جمشل اإلاسخلٟت الخىميت ؤبٗاص ؤنبدذ البكغيت،٦ما الؾخمغاع عثيؿيا ماقغا ؤنبذ اإلاؿخضامت الخىميت جد٣ي٤ بن   
 الخىميت ؤبٗاص حكمل و مجخمٗاتها جدضيض و بنالح ؤظل مً حٗمل التي الٗالم صو٫  مٗٓم ؤٖما٫ ظضو٫  ٖلى ألاولىياث

.  2والبيئي والش٣افي والاظخماعي والؿياسخي الا٢خهاصو البٗض اإلاؿخضامت،

الم يىاظهها التي الخدضياث ؤَم ومً     ؾياؾاث وي٘ َغي٤ ًٖ متاإلاؿخضا بالخىميت البيئت خمايت عبِ ٢ًيت البيئي ؤلٖا
 اإلاؿخضامت الخىميت بَاع في البيئت خمايت ٞمؿإلت اإلاخاخت، اإلاىاعص و للثرواث ال٣ٗالوي و الغقيض الاؾخٛال٫ ٖلى جدض بٖالميت

 ؤصاء ٖلى جد٣ي٣ها مؿاوليت ج٣٘ بيئي و ٢افي ور اظخماعي و ا٢خهاصو بٗض مً لها إلاا ؤلاوؿان خياة في َامت مؿإلت حٗض

.  اإلاسخلٟت ٖالمؤلا وؾاثل

 

                                                           
، ادلركز العريب اإلقليمي للدراسات 91، رللة الدراسات اإلعالمية، العدد "المعالجات اإلعالمية للقضايا البيئية المعاصرة"زلمود عبد الرمحاف،  -1

 .26، ص 2003اإلعالمية، 
 .100أمساء مطوري، مرجع سبق ذكره، ص   -2
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المُت الخُت-2 :   البُئُت الث٣اٞت مجا٫ في اإلاؿخ٣بلُت الغئٍت و ؤلٖا

 جغؾيش في ٦بحر صوع  لئلٖالم ؤن و ومغامحها بإَضاٞها  ٗٝغ و مًاميجها ييكغ بٖالم بلى جدخاط البيئيت الش٣اٞت ؤن ٦ي٠ عؤيىا   
 جسُيِ اٖخماص و قاملت اجهاليت ؾياؾت وي٘  ؿخلؼم و يخُلب ألامغ َظا و اإلاجخم٘، في وجماؾ٨ها ألاطَان في الش٣اٞت َظٍ
ت مً هاب٘ باجه و اإلاخل٣ي إلايى٫  ظيض بصعا٥ و البيئي بالىا٢٘ ص٢ي٣ت مٗٞغ  و الجامٗت و اإلاسجض و الكإع و الخي و ٞاإلاضعؾت ، ٚع

الم وؾاثل و ألاؾغة  يتر٥ ؤن مً ؤَم البيئت ٞإمغ ر،اإلاىا َظا حك٨يل في حؿاَم ظميٗها ال٣غاع مىا٢٘ و الخىاع مىابغ و ؤلٖا

ال٢خه للٟٗىيت، الم ٖو . الخلٟؼيىهيت البرمجت في ٞغاٙ لؿض بظغاء مجغص في يىدهغ ؤن مً ازُغ باإٖل

يما  ػمان ٧ل في بها الخدلي بلى البكغ ظمي٘ يدخاط التي البيئيت الش٣اٞت ليكغ الخلٟؼيىهيت البيئيت البرامج زُت مكغوٕ يلي ٞو
. وم٩ان

 :  البُئي الاجها٫ بلى الخاحت-3

الم وؾاثل وتهيئت البيئيت اإلاك٨الث عنض ٖمليت في اإلا٨خملت الخل٣ت َى البيئي الاجها٫  ٗخبر    ؤبٗاصَا بمسخل٠ إلاٗالجتها ؤلٖا
غاٝ، ٧ل جضزل بلؼاميت جٟغيها ملخت يغوعة الاجهالي البٗض بصماط ؤنبذ لظا  و مدليت ظماٖاث و عؾميت ماؾؿاث مً ألَا

الميت الؿياؾت بهجاح في ؤٞغاص و ياثظم٘ و جىٓيماث  التي البيئيت اإلاىاَىت جد٣ي٤ ؤظل مً الخلٟؼيىن  يدبجها التي ؤلٖا
الميت، البرامج و الخُِ وي٘ في الٟغص مؿاَمت بمضي البلضان ٖضيض في ؤيًا جخدضص اليىم ؤنبدذ  مشال يٟؿغ ما َظا و ؤلٖا

. Ecocitoyenneté ؤلاي٩ىلىجي اإلاىاًَ مٟهىم اهدكاع

الم بلى الخاحت-4  :  اإلاخسهو البُئي ؤلٖا

 في هضعة ي٣ابله البيئت مجا٫ في اإلاخسههت الخلٟؼيىهيت وال٣ىىاث الٗىاويً في جىٕى مً اإلاخ٣ضمت البلضان في هالخٓه ما بن

الم وؾاثل .  اإلاجا٫ بهظا اإلاهخمت ؤلٖا

ا التي اليكغياث اؾخصىيىا ٞةطا  ي٩اص الىاؾ٘، باالهدكاع جدٓى ال والتي هٓماثوالم الجمٗياث وبٌٗ الخ٩ىميت الهيئاث جهضَع

. بالبيئت اإلاخٗل٣ت لؤلخضار الصخ٠ لبٌٗ الشابخت ٚحر وألاع٧ان الهٟداث بٌٗ في البيئي الاَخمام يىدهغ

الميت الخُٛيت ؤن ويدبحن  ؤن ؤيًا واجطر ٣ِٞ، ؤلا٢ليم وتهيئت البيئت وػاعة بإوكُت ؤؾاؾا وتهم مىؾميت البيئت إلاىايي٘ ؤلٖا

. بزباعيت ج٣اعيغ مجملها في الخُٛيت َظٍ

المي الضوع  وي٣خهغ  ًٖ والخغوط طل٪ مً ؤبٗض بلى بالظَاب مُالب ؤهه ؤم حٗم٤ ؤو جدليل صون  ألازباع ج٣ضيم ٖلى َىا ؤلٖا

.  ال٣غاع اجساط وصواثغ اإلاسخهت الضواثغ جدغط ؤن يم٨ً بق٩االث بزاعة ٢هض ؤلازباعيت، الخُٛيت

 :   البُئُت وال٣ًاًا إلاىايُ٘ا بزاعة في الصخٟي صوع -5

 وال٩املت الض٢ي٣ت اإلاُٗياث وج٣ضيم الٗام الغؤو تهم التي وال٣ًايا اإلاىايي٘ بزاعة في ؤؾاسخي صوع  للصخٟي ؤن اإلاٗلىم مً

.  بكإجها

ىن  الضوع  بهظا الصخٟي ٢يام ل٨ً  جٟانيلها في الخىى ليؿخُي٘ البيئيت باإلاؿإلت واإلاٗم٣ت ال٩اٞيت الضعايت بمضي مَغ

.  وظؼثياتها
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 مً ٧ان بطا بال اإلاهىيت، مؿحرجه في يىجر ؤن البيئت في اإلاخسهو للصخٟي يم٨ً ال ؤهه يغي  مً َىا٥ الكإن َظا في و   

.  بها اإلالتزمحن ومً البيئت ل٣ًايا اإلاىانغيً

 في البيئت في خٟيتالو مؿحرجه بضؤ الظو و" ٞغوم ما٩ًل" ألامغي٩ي الصخٟي هجض اإلاى٠٢ َظا ًٖ اإلاضاٞٗحن ؤبغػ  مً و   
الم ؤن  ٗخبر ٧ان والظو اإلااضخي ال٣غن  مً الدؿٗيىاث  بل البيئت، مىيٕى في الصخٟيت ال٨خابت مجغص مً ؤ٦ثر َى البيئي ؤلٖا

المي ٖيل بُغي٣ت الاعجباٍ ؤقض مغجبِ مجا٫ َى  الىٕى َظا يخُلب ألاخيان مٗٓم في و طاجه، وبلى الٗالم بلى هٓغجه وب ؤلٖا

الم مً . اإلاساَغ بٌٗ مىاظهت و الخطخياث ببٌٗ يامال٤ ؤلٖا

الميحن مً آزغ نى٠ يغي  ٦ما     البيئت ل٣ًايا بمىانغجه يخدضص ال البيئت في اإلاخسهو الصخٟي هجاح ؤن البيئيحن ؤلٖا
ا والتزامه يت جىدي زانت و الصخٟيت اإلاهىت بإزال٢ياث الالتزام بلى بؿٗيه ل٨ً و هدَى .  اإلاىيٖى

الم في الخسهو يغوعة في يخمشل الصخٟيحن بحن واضر مكتر٥ ٢اؾم وظىص َى َظا ٧ل نم اؾخيخاظه يم٨ً ما و  ؤلٖا

غ الظو البيئي، يت بخٗم٤ البيئيت اإلاٗلىمت جىاو٫  ٖلى ٢اصعيً بٖالميحن يٞى . مهىيت وخٞغ

المُت الخُت َظٍ جُب٤ُ مً اإلاغحىة ألاَضاٝ -  :ؤلٖا

 .اإلاسخلٟت اصَابإب٘ بهم اإلاديُت البيئت ًٖ مٗلىماث ألاٞغاص ب٦ؿاب .1
 .البيئت مك٨الث خل في ؤلايجابيت اإلاكاع٦ت هدى ألاٞغاص لضي اججاٍ ج٩ىيً .2

 و البيئت، ٖلى الخٟاّ في الٟٗالت اإلاكاع٦ت في حؿاَم التي و اإلاجخم٘ ؤٞغاص هٟىؽ و ٣ٖى٫  في التربىيت البيئيت ال٣يم ٚغؽ .3

 .مىاعصَا اؾتهال٥ جغقيض
 . البيئيت اإلاك٨الث خل في الىاجخت الخجاعب و ألا٩ٞاع ؤصخاب حصجي٘ .4

. بخُبي٣ها الالتزام و البيئيت الدكغيٗاث اخترام هدى اججاٍ ج٩ىيً .5

المُت الخُت ؤَضاٝ لخد٤ُ٣ و- :  ًلي ما بجبإ ًجب ؤلٖا

الميحن بٖضاص .1 لحن البيئيحن ؤلٖا  . اإلاسخلٟت البيئت ٢ُاٖاث م٘ للٗمل اإلاَا
 . الخُت ؤَضاٝ لخد٣ي٤ الهيئاث و ألاٞغاص و بألاخؼا و للضو٫  اإلاملى٦ت الىؾاثل ٧اٞت بحن الخيؿي٤ .2

 ٧اٞت إلاساَبت الالػمت الخضابحر اجساط  ؿخلؼم مما ٧اٞت، اإلاجخم٘ لٟئاث مىظهت الخُت ؤن مغاٖاة يجب الخىٟيظ ٖىض .3
 .اإلاجخم٘ في والش٣اٞيت الخٗليميت اإلاؿخىياث

الم وؾاثل صوع  وجٟٗيل صٖم في إلاؿاَمتا بو البيئي الىعي وكغ في بضوعَا اإلاسخلٟت التربىيت اإلااؾؿاث ج٣ىم ؤن .4  وطل٪ ؤلٖا

 :  َغي٤ ًٖ
 مىاهجها في البيئيت التربيت بخًمحن الخٗليميت التربىيت اإلااؾؿاث ج٣ىم ؤن  . 

 البيئت هدى ألاٞغاص لضي ؤلايجابي الاججاٍ ج٩ىيً في التربىو  صوعَا ؤق٩الها ازخالٝ ٖلى التربىيت اإلااؾؿاث جاصو ؤن  . 
 اإلاىاَىحن بحن البيئي الىعي وكغ خؼابألا بغامج جخًمً ؤن . 

 الجماَحريت الش٣اٞت مغا٦ؼ و الكباب مغا٦ؼ و لؤلهضيت التربىو  الضوع  جضٖيم . 

 صخت ٖلى اإلاداٞٓت و البيئت مجا٫ في الٗاملت الجمٗياث بضٖم ؤلا٢ليم وتهيئت البيئت وػاعة في ممشلت الضولت ج٣ىم ؤن .5
 . ؤلاوؿان

 للبدىر مغا٦ؼ بوكاء و الجامٗاث مسخل٠ في بيئيت جسههاث اؾخدضار و بيئيت،ا٫ الضعاؾاث و البدىر حصجي٘ .6
 .  البيئيت الضعاؾاث
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V- الم  :الجؼاثغ في البُئي ؤلٖا

الم في الخ٤ -1  :بالجؼاثغ البُئي ؤلٖا

الم في بالخ٤ الاَخمام بضؤ     2003 ظىيليت 19 في اإلااعر 10-03 ع٢م البيئت ٢اهىن  زال٫ مً ألازحرة الٟترة بالجؼاثغ البيئي ؤلٖا
الم خى٫  ٧امال ٞهال الشاوي بابه في ظاء و٢ض اإلاؿخضامت الخىميت بَاع في البيئت بدمايت اإلاخٗل٤  ظاء ٣ٞض ٞيه والخ٤ البيئي ؤلٖا

الم في الٗام بالخ٤ اإلاخٗل٣ت 07 اإلااصة في  مٗلىماث اإلاٗىيت الهيئاث مً يُلب( مٗىىو  ؤو َبيعي) شخو ل٩ل ؤهه"  البُئي ؤلٖا
 والخضابحر والخىٓيماث البيئيت اإلاُٗياث ب٩ل اإلاٗلىماث َظٍ جخٗل٤ ؤن ويم٨ً ٖلحها الخهى٫  في والخ٤ البيئت، بدالت مخٗل٣ت

غ١  البيئت، خمايت لًمان اإلاىظهت وؤلاظغاءاث . 1ببالٚها و٦يٟيت َو

الم في الخ٤ بمجا٫ الجؼاثغو  ال٣اهىن  اَخمام ؤن يبضو َظا زال٫ مً    ؤن طل٪ الصخيء، بٌٗ امخإزغ ظاء ٢ض البيئي ؤلٖا
  ٨ٗـ ال٣غاع وؤصخاب الؿياؾيت لل٣ياصاث البيئي الاَخمام وؤن خضيشت جؼا٫ ال طاتها البيئت مجا٫ في الجؼاثغيت الخجغبت
ظا ما خض بلى ألاوعوبيت الىهىم حكبه الىهىم َظٍ وؤن لضحهم البيئي الىعي ي٠ٗ  ال٣اهىن  الاظتهاص ي٠ٗ ٖلى يض٫ ما َو

. البيئي ٖالمؤلا في الخ٤ مجا٫ في

الم وؾاثل صوع -2 ت ؤلٖا :   البُئُت الخىُٖت في الجؼاثٍغ

 :اإلا٨خىبت الصخاٞت-ؤ

يت نٟدت جسهو ٧اهذ التي الجؼاثغ في الىخيضة اليىميت الصخيٟت    و اليكإة الخضيشت “الهباح“ ظغيضة هي للبيئت ؤؾبٖى
. ٖامت ٖاإلايت و مدليت مىاييٗها الخىػي٘، اإلادضوصة

يت بلى الهاصٞت اإلابؿُت ٖلىماثالم ٖلى جغ٦ؼ وهي . البيئيت الخٖى

الم اَخمام َليٗت في الكىاَئ و البدغ جلىر و الهىاعي الخلىر يإحي  و الهلبت الىٟاياث مك٩لت جليه الجؼاثغو، البيئي ؤلٖا

. البيئيت الصخت و الخصخغ و ال٩ىاعر

 و مخسهو، مدغع  يخىالَا التي الخد٣ي٣اث و ألازباع زال٫ مً البيئت إلاىايي٘ اإلاخىانلت بخُٛيتها جخمحز "الخبر" ظغيضة   

ا ج٩ىن  البيئت ج٩اص م البيئي اإلادغع  ٢ام بط "الخبر ظغيضة" في يىميا مىيٖى  الؿاخل جلىر ًٖ ميضاهيت بخد٣ي٣اث ٧الي ٦ٍغ
. 2الٛابيت الثروة اؾخجزاٝ و ال٣الت، مى٣ُت مغظان ؾغ٢ت و الؿًٟ، ًٞالث و اإلاٗالجت الٛحر الهٝغ بمياٍ

 و ألاظىبيت الى٧االث و اإلاجالث مً الخاعظيت البيئيت،و الجمٗياث مً جإحي اإلادليت مٗلىماجه مهاصع مٗٓم بن ٧الي ٢ى٫ و و
 و ؤلا٢ليم تهيئت وػاعة وكاَاث م٨ش٠ بك٩ل الخبر ظغيضة اإلاكا٧ل،حُٛي ًٖ الخد٣ي٣اث ظاهب بلى ألاهترهيذ،و مىا٢٘

 .البيئت

يت،التي البيئت نٟدت ؤما   ضة" في ؾىىاث لشالر عثْه ألاؾبٖى م ٖلى جى٢ٟذ ٣ٞض" الكغو١ حٍغ  زال٫ جُغ٢ذ ؤجها مً الٚغ
خضاء و ال٣ظعة اإلاياٍ و اإلاجزليت بالىٟاياث بضؤث َامت مىايي٘ بلى نضوعَا  ٦ك٠ بلى ونلذ الخًغاء،و اإلاؿاخاث ٖلى الٖا

. ال٨بحرة اإلاسالٟاث بٌٗ

                                                           
 .08، ص 2003جويلية  20، ادلؤرخة يف 43اجلريدة الرمسية، العدد ، "قانوف البيئة" -1

  .2007،تقرير أعد سنة "اإلعالـ البيئي في الجزائر"فتيحة الشرع ، - 2
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ا جب٣ى البيئت ؤن ٚحر    اث و اإلادليت الهٟداث مؿخىي  ٖلى اثغيتالجؼ الصخاٞت في مُغوخا مىيٖى  و اإلاىٖى

م الخد٣ي٣اث،ٖلى  .لها زانت نٟداث جسهيو ٖضم مً الٚغ

ً صخيٟت   اإلااجمغاث و باإلاٗاَضاث اإلاغجبُت جل٪ البيئت،زانت ل٣ًايا مٗم٣ت بخُٛيت جخمحز بالٟغوؿيت جهضع التي الَى

.  الضوليت البيئيت

  :ؤلاطاٖت-ب
جي التراب ٖبر الجهىيت اٖاتهابط بمسخل٠ الىَىيت ؤلاطاٖت ي٠ صوعا جلٗب ، ألازغي  ٢ىىاتها و الَى  إلاٗالجت وؾاثلها جْى

 .1 البيئيت التربيت و الىعي وكغ و البيئيت ال٣ًايا

جي اإلاؿخىيحن ٖلى الجؼاثغ في بالبيئت مخسههان بطاٖيان بغهامجان ْهغ 1999 ٖام في  ٢ضم ألاولى ال٣ىاة ٟٞي اإلادلي، و الَى

 جلىر مجها ؾازىت ملٟاث البرهامج ٞخذ و٢ض ، ص٣ُ٢ت( 50) زمؿىن  مضجه "اإلادُِ و البِئت" بٗىىان بغهامجا"ملخت ؤخمض"
 بعقاصاث ٣ٞغة آلان ييكِ خيض البهجت ٢ىاة بلى اهخ٣ل ،زم الهٝغ مياٍ و الخصخغ ، الهلبت بالىٟاياث اإلاياٍ و الكىاَئ

 .ٞالخيت

 يغ٦ؼ"  صاؾت الضًً بضع" ي٣ضمه"  الخُاة و البِئت" بٗىىان ؤؾبىعي بغهامج بض في الش٣اٞيت ؤلاطاٖت بضؤث 2004 بضايت في و  
 .الخلىر و البيىلىجي الخىٕى و اإلادمياث ٖلى

 ج٣ضمه و حٗضٍ "ألازًغ الٗالم" بٗىىان بطاٖيا بغهامجا الجىىب في اإلادلُت ال٣ىاة هجض اإلادليت ؤلاطاٖاث مؿخىي  ٖلى و  

يا بغهامجا لخ٣ضم ألاولى ال٣ىاة بلى اهخ٣لذ زم (ص 55) ص٢ي٣ت زمؿىن  و مؿتر مضجه " الكٕغ ٞخُدت"  الصخٟيت  بيئيا ؤؾبٖى

اهاث"  بٗىىان  11 الؿاٖت ٖل زميـ ٧ل ألاولى ال٣ىاة في ٦ظل٪  البِئت ٖلى  zoom بغهامج  ج٣ضم ٞهي مازغا و ”بُئُت َع
. نباخا

 .  نباخا 10.00 الؿاٖت ٖلى ؤعبٗاء يىم ٧ل "البِئت ؤعبٗاء" ؤؾبىعي بغهامج لها " Chaine3   الثالثت ال٣ىاة

 :بيجها مً بُئُت بغامج ٖضة الؿىت َظٍ ٢ضمذ مشال" اإلاخُجت بطاٖت"

مت ج٣ضمه نباخا 12-11 الؿاٖت  مً ؤخض ٧ل: ب٨ًىلىحُا  . للمخيجت اإلادلي الىُا١ جسو بيئيت مىايي٘ يدىاو٫  حجىَي ٍع

 مسخهحن مهىضؾحن ي٣ضمه ٞالخيت ٦ةعقاصاث  ٗخبر الخحر نباح في يبض ع٦ً َى ص 3 إلاضة ألاؾبٕى في مغجحن: ألازًغ الغ٦ً
 اإلاخيجيت بالىالياث الٟالخيت باإلاٗاَض

 .3الٟالخحن اوكٛاالث يى٣ل الٟالخيت، الخىميت جد٣ي٤ بلى حهضٝ بغهامج ص 52 بزىحن ٧ل: الُُبت ألاعى

 

 

                                                           
  .49-48جنيب صعب،مرجع سبق ذكره،ص  -1
، على 06/05/2012 إلذاعة الوطنية ، يـومعدة برنامج بيئي با فتيحة الشرعالصحفية مع  مت احلصوؿ على ىذه ادلعلومات من خالؿ إجراء مقابلة -2

  . صباحا 09:00الساعة 

  .صباحا 11:00، على الساعة  06/05/2012، يـو مدير إنتاج إذاعة المتيجةمقابلة مع مت احلصوؿ على ادلعلومات من خالؿ إجراء  -3
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  : البُئُت الخهو-

  الىهاثذ مً ظملت اإلاخًمىت و"وخُض ألخمض"" الٟالح و عىألا" خهت م٘ الؿبٗييياث في ٧ان الخهو َظٍ ؤولى

( 18:30) ؤعبٗاء ٧ل مؿاء ألاعييت ال٣ىاة ٖلى جبض التي “ٞالخُت آٞا١” هي و مسخلٟت حؿميت الخهت ؤزظث آلان و للٟالخحن،

 اؾخهالح مً ختالىاط الخجاعب يى٣ل و للٟالخحن بعقاصاث و ههاثذ مجمله في  ُٗي الظو ،و "لٗباصي بىٖالم" ج٣ضيم مً

 (. ص٣ُ٢ت 26 مضتها...) ٧الغو  اإلاؿخسضمت الجضيضة الخ٣ىياث و ، لؤلعاضخي

 ٧ل مؿاء  الجؼاثغو  الخلٟؼيىن  ٖلى جبض التي و"ملخت ؤخمض" لـ "الخًغاء ألاوعا١" الكهغيت هه٠ الخهت هجض ٦ظل٪ و

 .ؤلاعقاصاث و الىهاثذ بُٖاء و بالىباجاث تهخم التي و (ص٣ُ٢ت 26) مضتها الىه٠ و الخامؿت الؿاٖت ٖلى زميـ

 مً البيئيت باإلاىايي٘ حهخم "الخحر نباح" بغهامج ؤن يدبحن الجؼاثغو، الخلٟؼيىن  يبثها التي البيئيت البرامج عنض زال٫ مً و  
 : ألازغي  الخلٟؼيىهيت بالبرامج باإلا٣اعهت البيئيت بالجىاهب اإلاخٗل٣ت الغيبىعجاظاث و ألاع٧ان زال٫

 مضجه "ملخت ؤخمض" الٟالحي اإلاهىضؽ ج٣ضيم مً "ٞالخُت بعقاصاث"   بٗىىان الخحر نباح بغهامج في مياليى الغ٦ً ٞىجض

ً" لـ"ألازًغ الغ٦ً"٦ظل٪ و.ص٢اث٤(7بلى 5) مً  ،(ص٢ي٣ت 15) الشالزاء و الؿبذ ألاؾبٕى في يىمحن يبض والظو "بىمٗؼة ليؿٍغ
خىاء َغي٣ت و اإلاجزليت الىباجاث بجاهب ي ًٗ و( اإلاكاجل إلخضي مُضاهُت زغحت) مسجل الخميـ يىم و  في َظا و٧ل ، بها الٖا

ىيت و جدؿيؿيت بغامج ق٩ل  .جٖى

"  الصخٟيت بٖضاص و ج٣ضيم مً ظمٗت ٧ل نباح يبض الظو "البِئت ٖلى هٓغة" ع٦ً َى و مباقغة البيئت يسو ع٦ً َىا٥ و

 مسخو يي٠ مغة ٧ل حؿخًي٠ و( هاؾباثالم خؿب) مسخلٟت مىايي٘ يدىاو٫  ، ج٣غيبا ص٣ُ٢ت 15 مضجه"قاوف وؿُمت

 ٧ل مؿاء ص٢ي٣ت 29 مضتها "بُئخىا"  بٗىىان ألاعييت ال٣ىاة ٖلى بالبيئت اإلاخٗل٣ت  الىخيضة الخهت بلى ،بياٞت اإلاىيٕى خؿب

ا و البيئيت باإلاكا٧ل الهلت طاث باإلاىايي٘ تهخم التي 18:45 الؿاٖت ٖلى ازىحن  اثالخد٣ي٤ زال٫ مً اإلاىاَىحن ٖلى جإزحَر
 بغهامج َىا٥ ٧ان البرهامج َظا ٢بل و ، البيئيت اإلاك٨الث َظٍ واظهت في يىظضون  الظيً اإلاىاَىحن اؾخجىاب و ، اإلايضاهيت

 ٖىىان جدذ

 مسخلٟت مىايي٘ يدىاو٫  البرهامج َظا،"بُئخىا" ٖىىان جدذ اليىم ؤنبذ الظو"اإلاجخم٘ و البِئت" زم ،" البِئت و ؤلاوؿان"  
بت اإلاىا٤َ ، البيئت و الصخت ،البيىلىجي ٧الخىٕى:  ؤهىاٖها ب٩ل الىٟاياث حؿيحر ، الجؼاثغ في الُبيٗيت اإلادمياث ، الَغ

 . 1البيئيت اإلاساَغ و ألاخياء تهيئت و الخًغو  الخدؿحن بلى باإلياٞت ، الهىاعي الخلىر و الخًغيت و الخانت

 ،"ؾٗضي وصاص" وج٣ضيم بىؾالم ٦ما٫ بٖضاص مً ؤنبذ زم 2008/2009 ؾىت"٢ُكت ال٣اصع ٖبض" بٖضاص مً ٧اهذ الخهت) 

 ".ػوبحري  قهغػاص" بزغاط ومً

  : الىزاث٣ُت ألاٞالم-

                                                           
مقدمة ومنشطة حصة بيئتنا بالتلفزيوف اجلزائري بتاريخ  ،"سيعيدمكداد "مت احلصوؿ على ىذه ادلعلومات من خالؿ إجراء مقابلة مع السيدة   -1

 .10:00، على الساعة 15/04/2012
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بت للمىا٤َ الٗالمي اليىم في الجؼاثغو  الخلٟؼيىن  بض   و)  ٞيٟغو  02 ليىم اإلاهاصٝ و باإلاىاؾبت زانت وزاث٣يت ؤٞالم الَغ
بت باإلاى٣ُت لخاما الىزاث٣ي الٟيلم و ، باإلاىاؾبت الخانت اليكاَاث ٧ل زهذ ايت الىا٢ٗت الَغ  لهظٍ ٦ىمىطط بالٚغ
  (.ألاما٦ً

ت ببض الجؼاثغو  للخلٟؼيىن  وؿبي اَخمام الغنض َظا زال٫ مً اإلاالخٔ و  بالخٓاثغ الخانت الىزاث٣يت ألاٞالم مً مجمٖى

 ( .اإلاىا٤َ َظٍ مشل في وظىصالم البيىلىجي بالخىٕى الخٗغي٠ و لل٣الت الىَىيت الخٓحرة و لخلمؿان الىَىيت الخٓحرة) الىَىيت

. 17:30الؿاٖت ٖلى الُُىع  صهُا ؾلؿلت :مشال

: زاجمت

المي الٗمل هجاح :   البُئي ؤلٖا

يت ه٣لت بخضار و بهجاح ؾياؾاث ؤَم مً بن    المي الٗمل في هٖى  والخٟاّ البيئت بش٣اٞت الغقي في حؿاَم التي و البيئي ؤلٖا
يت ٖمل ٢٘وا في بيجابيت او٩ٗاؾاث وبخضار ٖلحها، الم و الخٖى  مً الخاليت الؿياؾاث اهتهاط و جبجي في الؿعي َى البيئي ؤلٖا

الميت الجهاث و الغؾميت البيئيت الجهاث ٢بل :   وهي ؤلٖا

م و الصخٟيحن و لئلٖالميحن البيئيت ؤلاصاعاث ٢بل مً الضاثمحن الدصجي٘ و الضٖم .1  و البيئي، الُغح في لئلبضإ جدٟحَز
حر  بك٩ل البيئيت اإلاٗلىمت بيها٫ ٖلى ال٣ضعة لضحها مؿاولت ظهت حٗيحن و البيئيت اإلاٗلىماث مهاصع و هاثالبيا ٢ىاٖض جٞى

 .البياهاث و باألع٢ام مضٖمت ظيض
يت .2 الميت اإلااؾؿاث ٖلى ال٣اثمحن و اإلاؿاولحن جٖى  واإلاؿاَمت اإلاداٞٓت، ٢يم جغؾيش في اإلااؾؿاث َظٍ صوع  بإَميت ؤلٖا

ً ؾخضامتالم الخىميت اؾخمغاعيت في  .بالَى
المي الخسُيِ .3 الم َغح مً اإلاغظىة لؤلَضاٝ اإلاؿب٤ ؤلٖا  للمىاًَ ظليلت زضماث مً ج٣ضمه ما و البيئيت، لل٣ًايا ؤلٖا

 .البيئي

لى اإلاجخم٘ مىذ .4  ال٣ىىاث ٖبر البيئي عؤيه َغح في اإلاكاع٦ت َغي٤ ًٖ مؿاوليخه جدمل في الٟغم مؿخىياجه ظمي٘ ٖو
الميت  .البيئيت الش٣اٞت و الىعي ليكغ جٟاٖليت اٖيتببض وؾيلت لخ٩ىن  ؤلٖا

 .1البيئي الىعي وكغ و البيئت ٖلى الخٟاّ ججاٍ مؿاولياتهم في للمكاع٦ت الٟغنت ماؾؿاجه و اإلاضوي اإلاجخم٘ مىذ .5

يت الخاظت بن الم و اػصياص، في اإلاٗانغة اإلاجخمٗاث في البيئيت للخٖى  َظٍ لخد٣ي٤ ألاؾاؾيت الغ٧اثؼ ؤَم ؤخض َى البيئي ؤلٖا
يت  اإلابييت اإلاؿخضامت الش٣اٞت حٗميم و وكغ ؤصواث ؤخض حٗخبر ٧ىجها بها الاَخمام خيض مً مؿخمغ جُىع  في جؼا٫ ال التي الخٖى

 البرامج  و اإلاكاعي٘ ٧اٞت في ٖجها ٚجى ال التي الصخت و الاظخماٖيت الخىميت و ؾالمتها و البيئت بحن اإلاىظىص الترابِ ٖلى

. الخىمىيت

الميت التالغؽ ؤن بال ا ًٖ جخدٝغ ؤو ٨ٖسخي بمغصوص جإحي ٢ض خضيً طو ؾي٠ ؤلٖا المي ٚياب خا٫ في مؿاَع  الصخٟي) ؤلٖا
 ٖلى اإلاٗانغة اإلاؿخضامت الخىميت و البيئت ٢ًايا في الٗليا للمهالر الٗام الخىظه ٚياب و ،2البيئت مجا٫ في( اإلاخسهو

. اإلادلي و ؤلا٢ليمي الٗالمي، اإلاؿخىي 

                                                           
 .13مجاؿ الدين السيد صاٌف، مرجع سبق ذكره، ص   -1
 .55زىري عابد، مرجع سبق ذكره، ص   -2
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 "الب٩الىعٍا"٢ل٤ الامخدان واؾتراجُجُاث اإلاىاحهت ٖىض َلبت 

 جلمؿان بل٣اًض ؤبىب٨غ حامٗت/ؤؾماء ٖثماوي الُالبت              جلمؿان بل٣اًض ؤبىب٨غ حامٗت/ٞخُدت ؾٗضون  بً.ؤ

 

 :ملخو

ت بلى صٞذٌ خيض ،"الب٩الىعٍا َلبت ٖىض اإلاىاحهت واؾتراجُجُاث الامخدان ٢ل٤" مىيٕى صعاؾدىا جىاولذ     ؤ٦ثر مٗٞغ
 وصعظت والخسهو الجيـ مخٛحراث يىء في الاؾتراجيجياث بحن ٞغو١ َىا٥ ٧اهذ وبن اؾخسضاما، اإلاىاظهت اؾتراجيجياث

 َالب 60 ٢ىامها ٖيىت ٖلى واٖخمضها ،الىنٟي اإلاىهج واؾخسضم الامخدان، ٢ل٤
ًب
 َالب 30و ؤصبي، َالب 30 ٖلى مىػٖحن ،ا

 اؾتراجيجياث اؾخبيان بةٖضاص و٢مىا لؿبيلبرظغ، الامخدان ٢ل٤ م٣ياؽ واؾخسضمىا مؿان،بخل زاهىو  زالشت ؾىت مً ٖلمي
 .اإلاىاظهت

 .اؾخسضاما ؤ٦ثر الاظخماعي والضٖم الضيً بلى والغظٕى اإلاك٩ل خل اؾتراجيجيت ؤن هديجت بلى الضعاؾت زلهذو   

 ٞغو١ وظىص بلى جىنلىا بيىما الامخدان، ٢ل٤ ثلضعظا حٗؼي  اإلاىاظهت اؾتراجيجياث في ٞغو١ وظىص ٖضم الىخاثج ؤْهغث ٦ما
 ؤلاهار لهالر والاؾترزاء الضيً بلى الغظٕى اؾتراجيجيت اؾخسضام في والظ٧ىع  الاهار بحن

 لهالر الضيً بلى والغظٕى اإلاٗغفي والبىاء اإلاك٩لت خل اؾتراجيجيت في وألاصبيحن الٗلميحن الُلبت بحن ٞغو١ وظىص و٦ظل٪   

 .ألاصبيحن الُلبت لهالر والهغوب الخجىب واؾتراجيجيت الٗلميحن، الُلبت

 .اإلاىاظهت اؾتراجيجياث ، الامخدان ٢ل٤: اإلاٟخاخُت ال٩لماث

 :الضعاؾت حؿائالث و بق٩الُت .1

 خياجه، في اإلاهحريت اإلاغاخل بخضي ب٩ىجها جىن٠ خيض َالب، ؤو خياة في الخاؾمت اإلاغاخل مً الشاهىو  الخٗليم مغخلت حٗض  
 لًٍٛى يخٗغيىن  ما ٖاصة َظٍ في ٞالُالب لضي واإلانهي، الضعاسخي مؿخ٣بله الضعاؾيت هخاثجه ٖلى بىاء حهاٝ يخدضص خيض

بتهم بؿبب خاصة هٟؿيت هم بىجاح اإلاغخلت جل٪ اظخياػ في ٚع  اإلااؾؿاث مٗٓم ؤن اإلاٗغوٝ ومً ٞحها، الازٟا١ مً وزٞى
 ؤو الىجاح بمؿاثل اإلاخٗل٣ت ال٣غاعاث واجساط اإلاخٗلمحن، ؤصاء ج٣ييم في الازخباعاث هخاثج ٖلى ٦بحر خض بلى حٗخمض الخٗليميت
 حؿدشحٍر الظو الٗام ال٣ل٤ ظىاهب مً ظاهبا الامخدان ٢ل٤ ويمشل اإلاسخلٟت، الخسههاث ٖلى جىػيٗهم ؤو الغؾىب

م ؤّن  ؤصع٧ىا ما بط الب٩الىعيا، َالب بحن ٚالبا ال٣ل٤ خّضة وجؼصاص الازخباعاث، . الٟكل ؤو الىجاح َى الامخدان َظا في مهحَر

٘ مّما الجامٗت، صزىلهم الامخدان َظا هديجت ٖلى ؾيترجب ٦ما  يدهلىن  ؾٝى الظو اإلاٗض٫ لضحهم،٦ظل٪ ال٣ل٤ مؿخىي  يٞغ
يت الٛالب في ي٣غع  ؾٝى الب٩الىعيا امخدان في ٖليه  مً مؿامٗهم ٖلى يترصص ما ٖلى ٖالوة يسخاٍع ؾٝى الظو الخسهو هٖى

يت في ؾىاء مٟاظأث مً له حٗغيىا وما الؿاب٣ت، الؿىىاث في ؤ٢اعبو ػمالء مً وعواياث ٢هو  خهىلهم ؤو ألاؾئلت، هٖى

. الب٩الىعيا قهاصة ٖلى اإلا٣بلحن و٢ل٤ زٝى مً يؼيض َظا ٧ل مىسًٟت، مٗضالث ٖلى
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 بمىا٠٢ اعحؿدض ال٣ل٤ خاالث مً خالت  ٨ٗـ الٗام ال٣ل٤ ظىاهب ؤخض يمشل الامخدان ٢ل٤ ؤن بلى 1( supon,2004)ويكحر   
ى الازخباعاث،  مً الخٝى مٓاَغ في ويدبضي الامخداهاث ٞتراث زال٫ اإلاخٗلمىن  مىه  ٗاوي اهٟٗاليا -هٟؿيا ويٗا يمشل َو

ضم الٟكل  لخد٣ي٤ ويغوعيا َبيٗيا ؤمغا  ّٗض  الامخدان ٢ل٤ ؤن 2(Chapell & Blanding,2005)ويىضر الىجاح، جد٣ي٤ ٖو
خياصيت، الُبيٗيت الخضوص مًى مؿخىاٍ ؤن َاإلاا والخٟى١  الىجاح  مً خالت البٌٗ لضي الامخدان ٢ل٤ ًٖ يخىلض خيض الٖا

. الٟكل ججىب بهضٝ لالزخباع الجّيض والخدٟحز اإلاىاؾب الاؾخٗضاص مشل مىاؾبت اظغاءاث الجساط والضاٞٗيت الخدٟؼ

 ألاَضاٝ هدى جىظيهي ؾلى٥ بلى ياصو والضاٞٗيت الخدٟحز مهاصع مً مهضعا ال٣ل٤  ّٗض  اإلاٟيضة الخضوص خضوص ٟٞي  
 مجهم ٦شحر ٖىض يٓهغ خيض ال٣ٗليت، الٗملياث ٖلى الؿلبي جإزحٍر يبضؤ واإلادٟؼة اإلاٟيضة الخضوص جل٪ يخجاوػ  خحن ؤما اإلاُلىبت،

. لها الاؾخٗضاص في ٦بحرا ظهضا بظلىا ولى ختى الازخباعاث في ؤصائهم ٖلى ؾلبا يازغ ٢ل٤

ظا    وظه في ي٠٣ ٖاث٣ا يهبذ الُبيعي ال٣ل٤ يخجاوػ  ٖىضما ؤهه خيض 3( Egbochuku & Obodo,2005)مً ٧ل وضخه ما َو
 اهدباَهم مؿخىي  ٖلى والخإزحر اعاصتهم قّل  ٖلى ٦ظل٪ ويٗمل وألا٧اصيمي، ال٣ٗلي ؤصائهم في ؾلبي بك٩ل ويازغ اإلاخٗلمحن

م . اإلاٗلىمت مٗالجت ؤزىاء وجغ٦حَز

 ؤيام في ييخابهم ما خى٫  الُالب مً ال٨شحر ق٩اوو  في يبرػ والظو الازخباعيت، ٠٢اإلاىا في ال٣ل٤ مؿخىي  اعجٟإ ظاهب بلى َظا  
 ٢ضعاتهم مؿخىي  ًٖ حّٗبر ٞال الخدهيليت مٗضالتهم في الخضوي مً مؼيضا يشمغ الظو ألامغ مسخلٟت، مٓاَغ مً الامخداهاث
 باَخمام خٓي ٣ٞض للمخٗلمحن الخدهيلي باإلاؿخىي  الىزي٤ العجباَه وطل٪ الامخدان ٢ل٤ مىيٕى ألَميت وهٓغا الخ٣ي٣يت،
ما ؤهه بييذ ٢ض اإلاجا٫ َظا جىاولذ التي والضعاؾاث البدىر هخاثج ٩ٞاهذ الباخشحن،

ّ
 مؿخىي  ٢ّل  ال٣ل٤ مؿخىي  اعجٟ٘ ٧ل

 لبجى ،Retchard (2005)  و٦ظل٪ ،(1989)ًخي آ٫و ،(1998)والىخل ،Jacho & Hack (1974)صعاؾاث مشل الضعاسخي الخدهيل

 (. 2011) اإلاؼوغي ابدؿام ،(2010)حضًض
ّ
 صعاؾت خى٫ ( 1995)الهُٟي في ظاء ما مشل ال٨ٗـ ؤوضخذ الضعاؾاث بٌٗ ؤن بال

 طوو  الُالب ؤصاء مً ؤًٞل حٗليمي بغهامج ٖلى ؤصائهم ٧ان اإلاغجٟٗت الاهجاػ وصاٞٗيت الامخدان ٢ل٤ طوو  الُالب ؤن "َىاعص"

ام" صعاؾت وضخذ ٦ما.اإلاىسًٟت الاهجاػ وصاٞٗيت اإلاىسٌٟ الامخدان ٢ل٤ ( 1990 الل٠ُُ، ٖبض) ًٖ ه٣ال( 1981")لؿتَر

 ٧اْم: ٦ضعاؾاث الىديجت هٟـ ؤزغي  صعاؾاث هخاثج في ظاء ٦ما. ٦بحرا جإزحرا ال٣ل٤ بمؿخىي  الضعاسخي الخدهيل جإزغ ٖضم

هبُل الل٠ُُ ٖبض ،(1988) آٚا اب ٖبض ،(1987) قُٗب ٖلي ،(1987) العجمي مها ،(1987)وَد ؾلُما الَى  (.2004) نوَد

 قضة مً والخ٣ليل زٌٟ في اعقاصيت بغامج مً الكإن َظا في الضعاؾاث حٗضصث ٢ض الامخدان ٢ل٤ مً الخ٣ليل مجا٫ ٟٞي

ا٫ صوع  لها ٧ان والتي الامخدان، ٢ل٤ ّٗ داوي صعاؾت مجها صعاؾاث ٖضة هخاثج في ؤْهغجه والتي ٞ  ؤزغ ًٖ ٦كٟذ التي( 1981) الٍغ

 ،(2012)وامخثا٫ ؤخمض ،(2012) الٗاؾمي عياى صعاؾاث في وظضث الىديجت وهٟـ مخدانالا ٢ل٤ صعظت زٌٟ في الاؾترزاء

                                                           
 

، ملخصات رسائل ادلاجستري، عماف، الضغط النفسي عند المرشدين في المدارس التابعة لوزارة التربية كالتعليم في األردف، (1994)دعنا وفاء  .1
 .األردف

2. Fredenberg, E & Lewis, R (1993). Boys play sport and girls turn to others: age, gender and ethnicity as 

determinants of coping, Journal of Adolescence,Vol 16, PP: 256-266. 

3. Folkman, S & Lazaraus, R (1980). Analysis of coping in a middle- egad community sample, Journal 

of Health and Social Behavior, Vol 21, PP: 219-239. 
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ىا٥ ظا ال٣غاءة اؾتراجُجُت باؾخسضام الامخدان ٢ل٤ صعحت لخٌٟ الٟٗا٫ ألازغ ًٖ صعاؾاث َو  مً ٧ل صعاؾت في َو

ٗالُت ،Farah & Hammouri(1997)وColforth (1980 ) ٖىض الىديجت وهٟـSmith(1992 ) ،(1995) الخمىعي  الاعقاص ٞو

( 2008)ابغاَُم هاثل ،(2004)ؾاًخي ؾلُمت ،(2002)الُُٗت: مً ٧ل صعاؾاث في الامخدان ٢ل٤ صعحت زٌٟ في اإلاٗغفي

لى٫  ٖماصو (. 2012)الٚؼ

غة ليؿذ ؤجها بال الامخدان، ٢ل٤ خضة مً ج٣ليلها مجا٫ في البرامج َظٍ ٞٗاليت وعٚم    في زانت الخالميظ لجمي٘ مخٞى
 ظلؿت في ٖامت ههاثذ وج٣ضيم مُىياث بةُٖاء ٞحها اإلاضعسخي والخىظيه الاعقاص مسخو ي٣خهغ التي الجؼاثغيت، اهىياثالض

. الامخدان ٢ل٤ م٘ الخ٨ي٠ بلى الُالب  ؿعى لظل٪ الب٩الىعيا، امخدان ا٢تراب ٖىض و٦ظل٪ ٩٦ل، الضعاسخي اإلاىؾم في واخضة

اء صٖىا خؿب الخ٨ي٠ ٖمليت وجخمشل    ي٤ الضاثم الٟغص ؾعي في 19941 ٞو غوٞه مُالبه بحن للخٞى غوٝ ومُالب ْو  البيئت ْو
ظٍ الٓغوٝ َظٍ ج٩ىن  ٢ض بل وخاظاجه، مُالبه ٧ل حكب٘ ال بيئت ؤو ْغوٝ في هٟؿه يجض ما ٦شحرا ٞالٟغص به، اإلاديُت  َو

. والاظخماٖيت الىٟؿيت خاظاجه الىٟؿيت خاظاجه إلقبإ بٖا٢ت مهضع البيئت

غاٞيت الصخهيت الٗىامل ؤن بغ٧اث اصػي  بّحن خيض     الا٢خهاصيت وألاويإ والجيـ الٗمغ جخًمً التي والضيمٚى
 الٟغص، بلحها ييخمي التي والضيييت الٟلؿٟيت والجماٖاث بالىٟـ، والش٣ت ألاها و٢ّىة الاهٟٗالي الىطج ؤو للٟغص، والاظخماٖيت

 اإلاىا٠٢ جدضيض في الٗىامل َظٍ جٟيض مٗها، لخ٨ّي٠ا واؾتراجيجياث الىٟسخي الًِٛ مىا٠٢ م٘ الؿاب٣ت والخبراث

. لها خلى٫  ايجاص في حؿاٖض ٦ما الًاُٚت

 اؾخٗاهت زال٫ مً جخم للٟغص الخ٨يٟيت والٗملياث الخدىالث َظٍ ٧ل ؤن 2Frydonberg & Lewis,1993 مً ٦ال ويظ٦غ

ت يت الاؾتراجيجياث مً بمجمٖى .  اإلاىاظهت ثاؾتراجيجيا ٖلحها هُل٤ التي والؿلى٦يت اإلاٗٞغ

 يلجإ ٢ض طل٪ ؾبيل وفي الازٟا١، مً وزٝى ٢ل٤ مً الجهاثيت ألا٢ؿام في زانت الشاهىيت اإلاغخلت في الخالميظ له يخٗغى وإلاا  
 الضعاسخي، ؤصائهم لخدؿحن ٞاٖلت وؾيلت ل٩ىجها مجهم، وعي صون  ؤو بىعي وطل٪ اإلاىاظهت، اؾتراجيجياث اؾخسضام بلى الُالب

 مىا٠٢ م٘ الخٗامل ؤصواث امخال٦هم في ز٣تهم ٖضم مً اإلاخىلضة ال٣ل٤ مؿخىياث اه٨ماف ٖلى عاجيجياثالاؾذ َظٍ حٗمل خيض

. ظّيض هدى ٖلى الضعاؾت

 الخٌٟ ؤو ٖلى للؿيُغة الٟغص يبظلها التي الجهىص هي اإلاىاظهت ؤؾاليب ؤن بلى 3(Folkman & Lazarous,1980)مً ٧ل ويكحر   
. الًاُٚت اإلاىا٠٢ بها جدؿبب التي زاعظيتوا٫ الضازليت للمُالب الخدمل ؤو

                                                           
 
 
1. Solomon, Z & Al (1988). Coping, Locus of control, social support and combat- related posttraumatic stress 

disorder: A prospective study. Journal of Personality and Social Psychology, Vol 55, N 2, PP: 279-285. 

 .، ترمجة أمحد بكر، مجعية الدراسات العربية بالقدس"الصحة النفسية للنساء الفلسطينيات تحت االحتالؿ االسرائيلي"،(1988)بودناكي راسي  .2
رللة حبوث كلية اآلداب  ،"دراسة في ضوء الفركؽ بين الجنسين"عالقة كجهة الضبط بأساليب مواجهة المشكالت "،(1996)ىريدي عادؿ  .3

 .321-267صص ، 26فية، العدد جبامعة ادلنو
4. Plucker, J (1998). Gender, race and grade differences in Gifted adolescents, coping strategies. Journal of 

the Education, Vol 21, No 4, PP: 279-285. 
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 الىديجت و الًٍٛى ؤزغ بحن الىؾيُت الٗىامل مً 1(Solomon & al,1988) خؿب اإلاىاظهت اؾتراجيجيت حٗخبر خيض   
 وجًم ٞحها، والخد٨م ياُٚت ويٗيت إلاىاظهت الُغي٣ت لخل٪ وحكحر والجؿميت، الىٟؿيت صخخه وبالخالي للٟغص، الخ٨يٟيت

. يهاخبه الظو الخىجغ زٌٟ ؤو وحٗضيل الًِٛ، وج٣ليو لخ٣ييم الٟغص  ؿخٗملها التي  ؿخٗملها التي الؿلى٦ياثو اإلاٗاٝع

 الهاصٞت الاظغاءاث في جخمشل التي الؿيُغة ؤظل مً الٗاملت الجهىص بلى حكحر اإلاىاظهت ؤؾاليب ؤن ٞتري  2(1988،بىهاما٧ي) ؤّما
 َبيٗتها في مباقغة ٚحر ؤو ،(الهغب ؤو ال٣خا٫) مباقغة الجهىص َظٍ ج٩ىن  و٢ض ٢٘،اإلاخى للًغع  للخهضو الٟغص مىاعص حٗؼيؼ بلى

 
ّ
. اإلااصيت وبيئخه الاظخماٖيت الٟغص بيئت بحن اإلاؼعجت الٗال٢ت حٗضيل ؤظل مً مهمت ؤّجها بال

ها و٦ما ضي)  ٗٞغ يت الٟغص ظهىص ٧اٞت بإجها 3(1996،ٍَغ  مً الٟغص  ؿعى لتيا والبىيصخهيت والىٟسخغ٦يت والاهٟٗاليت اإلاٗٞغ

ا لخجىب ؤو مجها، للخسلو الًاُٚت للمىا٠٢ الخهضو بلى زاللها  بهضٝ مجها الخ٣ليل ؤو( مٗىىيت و ماصيت) الؿلبيت آزاَع
. الاظخماعي الىٟسخي وج٨ّيٟه الاهٟٗالي جىاػهه ٖلى ؤلام٩ان ٢ضع اإلاداٞٓت

م4( Plucker,1998)يىضر خيض  وجبايً الاؾتراجيجياث جل٪ جىٕى اإلاىاظهت مجا٫ في الؿاب٣ت والبدىر الضعاؾاث جا٦ضٍ ما ٚع
 التي الًاُٚت اإلاىا٠٢ مىاظهت في ٞٗالت ٚحر وؤؾاليب اإلاىاظهت في ٞٗالت ؤؾاليب بلى الباخشىن  يهىٟها خيض ؤؾاليبها،

. اإلاغا٤َ لها يخٗغى

 بما اإلاداولت َظٍ الًاِٚ، و٠٢الم م٘ للخىا٤ٞ الٟغص مداولت ؤو َغي٣ت اإلاىاظهت اؾتراجيجياث اٖخباع يم٨ً ط٦ٍغ ؾب٤ مما
. الُالب ٖىض الًِٛ جٟا٢م في ٞدؿاَم ٞاٖلت ٚحر ج٩ىن  وبما الًِٛ، آزاع مً جسٌٟ وبالخالي ٞاٖلت ج٩ىن 

 وؤن الًاُٚت الخياة ؤخضار م٘ الخٗامل في مسخلٟت ؤؾاليب  ؿخسضمىن  ألاٞغاص ؤن الؿاب٣ت الضعاؾاث هخاثج مً ويالخٔ
ظا الٗاصيحن ؤ٢غاجهم م٘ م٣اعهت ألا٧اصيمي الخٟى١  ٦مخّٛحر مخٛحراث، ّصةل٘ جبٗا جسخل٠ ألاؾاليب َظٍ  ٧ل صعاؾاث في َو

خؿِب جٟاخت:مً ؤؾماء ؾىؾً ،(2002)وَد  هاصع صعاؾت في الىخاثج َظٍ ٨ٖـ ومالخٓت ،(2011)ؾلُمان هىعة،(2007)وَد

(. 2003)ٞهمي

 في الجيؿحن بحن اخهاثيا صالت ٞغو١ َىا٥ ؤن ؤ٦ضث الضعاؾاث بٌٗ في الجيـ إلاخّٛحر جبٗا ألاؾاليب َظٍ جسخل٠ ٦ما

ظا اإلاك٨الث مىاظهت ؤؾاليب  ؾىؾً و٦ظل٪ ،(2003) ٞهمي هاصع،King(1992)،Deandra & Al(2000):مً ٧ل صعاؾاث في َو

ؤؾماء اص ،(2008)اإلاكاًش ؤبى ،(2007)وَد عاٞ٘ ٞىاػ ،(2010)بغ٧اث ٍػ  ؤزغي  صعاؾاث في خحن في(. 2013)الخلُم ٖبض ،(2011) وَد

ظا اإلاىاظهت ؤؾاليب في الجيؿحن بحن ٞغ١  جىظض ال ؤهه ؤْهغث ضي: صعاؾت مً ٧ل في َو  ،(1995)مدمض ،(1995) ٍَغ

(. 2007) خُب ؤبى ،(2004)آما٫ ،(2004)حىصة

                                                           
 
 

 .عماف، األردف ، دار وائل للنشر والتوزيع،1، ط"مبادئ الصحة النفسية "،(2005)الداىري صاٌف حسن  .1
، رسالة ماجستري، كلية الًتبية، اجلامعة "القلق لدل مرضى السكر بمحافظة غزة كعالقتو ببعض المتغيرات "،(2002)رضواف عبد الكرَل سعيد  .2

 . اإلسالمية، غزة
 .، رللة اخلليج العريب، الرياض"ديةقائمة قلق االختبار لدل طالب كطالبات المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعو"،(1987)علي زلمود شعيب  .3
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م    ال٢خه الامخدان ٢ل٤ بضعاؾت الؿاب٣ت الؿىىاث في الاَخمام مً بالٚغ ال٢تها اإلاىاظهت وصعاؾت مخٛحراث، بٗضة ٖو  ٖو
  ٖامت، بهٟت بالًٍٛى

ّ
ه بال

ّ
 الامخدان ٢ل٤ مً  ٗجي الظو الُالب ٖىض اإلاىاظهت اؾتراجيجياث بلى صعاؾت ؤو جخُغ١  لم ؤه

ظا  الب٩الىعٍا امخدان ٖلى اإلا٣بل ال٩الب ٌؿخسضمها التي اإلاىاحهت اؾتراجُجُاث ماهي جغي  ٞيا الُالبت اَإل خض ٖلى َو
  الىجاح؟ لخد٤ُ٣ ااًجابيًّي  ال٣ل٤ َظا وحؿُحر ٢ل٣ه خّضة مً للخس٠ُٟ

: الخاليت الدؿائالث َظٍ ًٖ ؤلاظابت حؿخضعي الاق٩اليت َظٍ ًٖ البدض بن

 الب٩الىعيا؟ َلبت لضي اؾخسضاما ألا٦ثر الاؾتراجيجياث هي ما 
 الامخدان؟ ٢ل٤ صعظت بازخالٝ الب٩الىعيا َلبت لضي اإلاىاظهت اؾتراجيجياث جسخل٠ َل 
 الجيـ؟ مخٛحر يىء في الب٩الىعيا َلبت لضي اإلاىاظهت اؾتراجيجياث بحن اخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض َل 
 الخسهو مخٛحر يىء في الب٩الىعيا َلبت لضي اإلاىاظهت اؾتراجيجياث بحن اخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض َل 

 الضعاسخي؟

: الضعاؾت ٞغيُاث

 الضيً بلى اللجىء ٖغفي،الم والبىاء اإلاك٩لت خل: هي الب٩الىعيا َلبت لضي اؾخسضاما ألا٦ثر الاؾتراجيجيت. 

 الامخدان ٢ل٤ صعظت بازخالٝ الب٩الىعيا َلبت لضي اإلاىاظهت اؾتراجيجياث جسخل٠ .
  الجيـ مخٛحر يىء في الب٩الىعيا َلبت لضي اإلاىاظهت اؾتراجيجياث بحن اخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ال .

 الضعاسخي الخسهو مخٛحر يىء في الب٩الىعيا ةَلب لضي اإلاىاظهت اؾتراجيجياث بحن اخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض. 

 :الضعاؾت ؤَضاٝ

: ألاَضاٝ َظٍ جد٣ي٤ بلى الضعاؾت َظٍ حؿعى

 الب٩الىعيا َلبت لضي اؾخسضاما ألا٦ثر اإلاىاظهت اؾتراجيجياث ٖلى الخٗٝغ. 

 ٝت بلى تهض  جل٪ ًٖ مسخلٟت اإلاىاظهت اؾتراجيجياث اؾخسضمىا ٢ض الامخدان ٢ل٤ مىسٟطخي الب٩الىعيا َلبت ٧ان بن مٗٞغ
 .الامخدان ٢ل٤ مغجٟعي الب٩الىعيا َلبت اؾخسضمها التي

 ت بلى الضعاؾت َظٍ حؿعى  .ؤزغي  ًٖ مٗيىت مىاظهت اؾتراجيجيت ازخياع في ٖامل( ؤهثى/ط٦غ) للجيـ ٧ان بن مٗٞغ

 ٝت بلى تهض  .ؤزغي  ًٖ مٗيىت اؾتراجيجيت ازخياع في صوع  له الضعاسخي الخسهو ٧ان بن مٗٞغ

 :ؾتالضعا ؤَمُت

غيياتها اق٩اليتها زال٫ ومً جدىاوله الظو اإلاىيٕى َبيٗت مً ؤَمُتها الضعاؾت َظٍ حؿخمض  هبرػ ؤن يم٨ً اإلاُغوخت، ٞو

: الخاليت الى٣اٍ في الضعاؾت َظٍ ؤَميت

 مً اإلاؼيض إلظغاء يضٞ٘ الظو ألامغ اإلاىاظهت، واؾتراجيجياث الامخدان ٢ل٤ مٟهىم خى٫  هٓغيا بَاعا الضعاؾت َظٍ ج٣ضم -

 .اإلاجا٫ َظا في الضعاؾاث

ايت الاَخمام جل٣ى بطا للمجخم٘ في مهمت ٞئت الب٩الىعيا َلبت -  للىلىط اإلاؿخٗض الٛض قباب ألهه وطل٪ اإلاىاؾبت، والٖغ

 .لها والخهضو ج٩ىيجهم في جازغ التي الٗىامل ٖلى الخٗٝغ ٖلى والٗمل اإلانهي، للمجا٫
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 خضة مً لخسٟي٠ وطل٪ الب٩الىعيا، مغخلت لُالب الاعقاصيت زضماثلل بغامج وي٘ في الخاليت الضعاؾت مً الاؾخٟاصة -
 .ألا٧اصيمي الخدهيل و ألاصاء مؿخىي  وعٞ٘ لضحهم الامخدان ٢ل٤

 مىاظهت ٖلى الُالب مؿاٖضة في ألازهاثيىن  مجها  ؿخٟيض ؤن بم٩اهيت بلى وجهييٟها الاؾتراجيجياث جل٪ ٖلى الى٢ٝى -
. لها يخٗغيىن  التي اإلاىا٠٢

 :صعاؾتا٫ مىهجُت

خماص جم ت ،الخدلُلي الىنٟي اإلاىهج ٖلى الٖا  ؤن يم٨ً والتي اإلاىاظهت، ؤؾاليب في الٗيىت ؤٞغاص مخىؾُاث بحن الٟغو١ إلاٗٞغ

. الضعاسخي والخسهو والجيـ، ال٣ل٤، صعظت: الخاليت مخٛحراث بلى حٗؼي 

اع.2 :  الىٓغي  ؤلَا

: ؤلامخدان ٢ل٤

 في وم٩اهخه والٗلمي الضعاسخي ومؿخ٣بله الُالب مهحر بخدضيض الكضيض جباَهالع هٓغا زانت، ؤَميت الامخدان ٢ل٤ يخسظ   
 الىٟـ ٖلماء مً ٦شحرا صعى ما َظا ؤيًا، وؤؾهم الُالب مً ل٨شحر خ٣ي٣يت صعاؾيت مك٩لت  ٗخبر ٞهى ولظل٪ اإلاجخم٘،

 ؾُجمىهض" الامخدان ل٣ل٤ وجٟؿحرا حٗغيٟا ٢ضمىا الظيً الٗلماء بحن ومً مٗالجتها، ومداولت الٓاَغة بهظٍ الاَخمام والتربيت

 الالقٗىعيت اإلااضخي زبراث اإلامخدً في الخىجغ َظا ويؼ٧ي الامخدان، ٢ل٤  ؿببه جىجغ: َى الامخدان ٢ل٤ ان يغي  الظو" ٞغوٍض
ى مسالٟاث مً اعج٨ب ٖما الجؼاء ؤوظه مً ٖاهاٍ بما جخهل التي ٖاصة . َٟل َو

اط مً ويخ٩ّىن  مدضص مى٠٢ في الصخهيت ؾمت:" ؤهه 1(2005 ،صاَغي ا٫) ًٖ ه٣ال الامخدان ٢ل٤ ؾبُلبرحغ ويٗٝغ    الاهٖؼ
اط ويّٗغٝ والاهٟٗاليت،  الجهاػ ؤٞٗا٫ عصوص هي الاهٟٗاليت الخالت بيىما الٟكل، مً الخٝى في يخمشل مٗغفي اَخمام بإهه الاهٖؼ

اط) اإلا٩ىهحن َظيً ويمشل ألاجىهىمي، الٗهبي    ".الامخدان ٢ل٤ ٖىانغ ؤبغػ ( الاهٟٗاليت)و (الاهٖؼ

ا ٦ما ؤؾاؾيحن م٩ىهحن يخًمً الامخدان ٢ل٤ ؤن بلى اإلاجا٫ َظا في اإلاهخمحن  كحر : ٧الخالي َما 2(2002،عيىان)ط٦َغ

 : اإلاٗغفي اإلا٨ّىن  -أ
اط ؤو اإلاٗغفي اإلا٩ّىن  ظا والخ٣ضيغ، اإلا٩اهت ٣ٞضان مشل الٟكل، جبٗاث في بالخ٨ٟحر الٟغص ييكٛل خيض الاهٖؼ  ؾمت يمشل َو

. ال٣ل٤

 :الاهٟٗالي اإلا٨ىن -ب
 مهاخباث بلى وباإلياٞت الامخداهاث، مً والهل٘ والخىجغ بالًي٤ الٟغص  كٗغ خيض الاهٟٗاليت ؤو الاهٟٗالي اإلا٩ىن 

ظا ٞيؿيىلىظيت . ال٣ل٤ خالت يمشل َو

 :اإلاغجٟ٘ الامخدان ٢ل٤ طوي  ؾماث

                                                           
 .، رللة اخلليج العريب، الرياض"قائمة قلق االختبار لدل طالب كطالبات المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية"،(1987)علي زلمود شعيب .  1
، رللة علم النفس، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، "طادراسة لمستول قلق االمتحاف بين طالب كليات جامعة طن"،(1988)زلمد عبد الظاىر الطيب . 2

 .19-11صص ، 6العدد
.3  Timothy, R & Donna L (1992). Coping with test anxiety, College teaching, Vol 40, N4. Retrieved: 24-12-

2013. 

 



 
 
 

 

 
 

ل    : 19الٗضص                                                                          لبدث الٗلمياحُل  مغ٦ؼ       2016 –  ؤبٍغ

45 

 

. اإلاغجٟ٘ ٢ل٤ طوو  ألاٞغاص ون٠ زاللها مً يم٨ً طهخات بلى جىنلذ الامخدان ٢ل٤ خى٫  الباخشىن  بها ٢ام التي الضعاؾاث بن

 الامخدان، ٢ل٤ في اإلاغجٟٗحن للخالميظ اإلامحز البروٞيل خضص ؤيً 1(1987،قُٗب ٖلي) في ظاء ٦ماDeprewu(1984 ) خاو٫  و٢ض
: بـ ًخهٟىن  ؤجهم بلى وجىنل

 ٕ(.الؿمت ٢لت)الٗام ال٣ل٤ اعجٟا 

 الٗاَٟي الاؾخ٣غاع ٖضم. 

 الخؿاؾيت قضيض. 

 اهُىاثيت ؤ٦ثر ا٧اهى. 

 اإلايؿغ ال٣ل٤ م٣اييـ ٖضا ما ٖاليت ال٣ل٤ م٣اييـ ٧ل ٖلى صعظاتهم. 

 ٍ(.الاوكٛاليت) ؤلايُغابيت ظاهب في ؤلاٞغا 

 الترصص و٦ثرة بالىٟـ الش٣ت ي٠ٗ. 

 جدانالام ٢ل٤ مً ٖاليت صعظت  ٗاهىن  الظيً ألاٞغاص ؤن يغي ( 1980) ؾبُلبرحغ ؤن 2(1988،الُُب مدمض) في ظاء ٦ما وؤيًا
 في الظاحي اؾخ٣اللهم الامخدان، مىا٠٢ في بالخىجغ للصخهيت،الكٗىع  مهضصة ؤجها ٖلى الازخباعيت اإلاىا٠٢ بصعا٥: بـ يخمحزون

. الامخدان ؤزىاء التر٦حز وي٠ٗ الاهدباٍ حكدذ ؾلبيت، خالت

 ٖلى الضعاسخي ٞكلهم بلى ئصووث الخالميظ، يغصصَا التي الؿلبيت ألا٩ٞاع جل٪ بحن مً ؤن 3( Timothy& Doma,1992)ويًي٠
م الث ا٦دؿاب بةم٩اجهم ؤجهم مً الٚغ  لؿذ ؤها" ،"الامخدان بهظا ال٣ُام ًم٨ىجي ال: "وهي الىجاح مً جم٨جهم صعاؾيت مَا

". ٢بلي ؤههى الجمُ٘" ،"ًغا٢بجي ألاؾخاط" ،"٦ٟاًت مؿخٗض

 م٣ابل الامخدان في الخ٨ٟحر في ٦بحرا و٢خا ي٣ًىن  ؤجهم وهي الهٟاث، بٌٗ طل٪ بلى 4(2001،خضاص وؿُمت) وضخذ خيض
م له، الخدًحر مً ؤ٢ل و٢ذ . الضعوؽ ًٖ حٛيبا ؤ٦ثر َو

 

 

:  اإلاىاحهت اؾتراجُجُاث

                                                           
 

 
سالة ماجستري، كلية العلـو االجتماعية، قسم علم النفس، وعلـو الًتبية، ، ر"عالقة الدافع لإلنجاز كالقلق بالنجاح بالبكالوريا"،(2001)نسيمة حداد  2

. جامعة اجلزائر
، دراسات العلـو "استراتيجيات التعامل لدل الناجين كاألسر المتضررة من تفجيرات فنادؽ عماف"،(2011)فواز أيوب ادلومين ورافع عقيل الزغوؿ   3

 .411-391ص  ،2، العدد38االنسانية واالجتماعية، آّلد
دراسة "أساليب مواجهة الضغوط عند الصحيحات كالمصابات باالضطرابات النفسجسمية السيكوسوماتية  "،(2004)العنزي أماؿ سليماف تركي 3

 .، رسالة ماجستري، كلية الًتبية، قسم علم النفس، جامعة ادللك سعود، ادلملكة العربية السعودية"مقارنة
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ا ٦ما« Coping» اإلاىاظهت مهُلر بلى ؤقاعث التي الضعاؾاث ؤ٢ضم مً( 1962)ٖام" Morphy"مىعفي صعاؾت حٗخبر  ٦ال ط٦َغ

عاٞ٘ ٞىاػ)مً تم ًٖ ٖباعة هي والتي 1(2011،وَد  ؤظل مً الًاُٚت اإلاىا٠٢ م٘ للخٗامل الٟغص  ؿخسضمها التي ألاؾاليب ظمٖى
 التهضيض مهضع بلى ؤو الظاث هدى مىظهت ج٩ىن  مّٗيىت اؾتراجيجياث ٞحها حؿخسضم مغهت مىٓمت ٖمليت ؤجها ٦ما ٖلحها، الؿيُغة
.  الخاعجي

: الٟٗالت الاؾتراجُجُاث. ؤ

 :اإلاٗغفي البىاء بٖاصة اؾتراجُجُت .1

 بحن وؾِ ؤو بيجابيت ؤو ؾلبيت ج٩ىن  ٢ض ال٣ٗل جهل التي اإلاىبهاث ؤو ألا٩ٞاع بإن "Scaward" عئيت 2(2004،لٗجزي ا)٢ضم
حن، ظا الُٞغ  لظل٪ للٟغص، قضيضا جإزحرا حؿبب ٢ض الال٣ٖالهيت ؤو الؿلبيت ألا٩ٞاع ؤن خيض الخسخي، ؤلاصعا٥ ٖليه ؤَل٤ ما َو

 مؿاٖضة ٖلى حٗمل ؤو اإلادايضة ؤو اإلاىظبت الخالت بلى الؿالبت الخالت مً بىاثه ةبٖاص حٗجي اإلاٗغفي ؤلاصعا٥ بىاء بٖاصة ٞإن

" Ellis" لـ ال٣ٗالوي الٗالط زال٫ مً اإلاٟهىم َظا ويىضعط الخهىعاث، جصخيذ زال٫ مً الىٟسخي الخىجغ جسٟي٠ في ألاٞغاص

. "Beck" لـ اإلاٗغفي الؿلى٧ي والٗالط

 :اإلاك٩لت خل اؾتراجُجُت .2

 بلى  ؿعى ٞةهه لظا اإلاسخلٟت اإلاك٨الث مً ال٨شحر الخياجيت مؿحرجه في يىاظه الٗهغو  الاوؿان ؤن 3(2010 ،مدمض) يغي 
 الٗلمُت والخُىاث اإلاك٨الث، وخل الخدضياث مىاظهت مً جم٨ىه التي اإلاىاؾبت والاججاَاث واإلاهاعاث اإلاٗاٝع ا٦دؿاب

: هي اإلاك٨الث خل ألؾلىب

تراٝ مغخلت - همها باإلاك٩لت الٖا  .خضيضَاوث ٞو

 .الخلى٫  ًٖ والبدض الٟغيياث وج٩ىيً ألا٩ٞاع جىليض مغخلت -

 .اإلاىاؾبت بالٟغييت ال٣غاع اجساط ؤو البضاثل ازخياع مغخلت -

 .الخّل  وجىٟيظ وج٣ىيمها اإلاىاؾبت الٟغييت ازخياع مغخلت -

 :الىٟـ يبِ اؾتراجُجُت .3

، م٘ ملالخٗا ؤؾاليب مً ؤؾلىب َى الىٟـ يبِ ؤن 4(2001 ،ؤلاماعة) ؤقاع خيض  ٖىضما الىاؽ بٌٗ بليه يلجإ الًٍٛى
 بمٗجى ال٣ٗل، مً هابٗت ٢ىيت مكاٖغ لضحهم جخىلض ول٨ً والؿيُغة، الخد٨م ٖلى جازغ ؤن قإجها مً مىا٠٢ م٘ يخٗاملىن 

م بعاصة و٢ىة بسبراث اإلاى٠٢  ٗالجىن  ٞةجهم آزغ إة وج٣ليل الخد٨م ؤن بال وؤلازاعة، الخىجغ ٚع  يٖل جبٗض التي ألاخضار َو

. الاهٟٗاليت الاؾخجابت يبِ ٖلى وال٣ضعة الؿيُغة زال٫ مً لضحهم اإلاك٩لت خل مٟخاح جٓل الًي٤،

 :الاحخماُٖت اإلاؿاهضة اؾتراجُجُت .4
                                                           

الخبرة الصادمة كعالقتها بأساليب التكيف مع الضغوط كالمساندة االجتماعية كالصالبة النفية لدل أطفاؿ "،(2010)  زلمد زلمد زلمد عودة  1
 .رسالة ماجستري، كلية الًتبية، اجلامعة االسالمية، غزة، فلسطني ،"المناطق الحدكدية بقطاع غزة

  . 55، رللة النبأ، العدد كاألساليب أساليب التعامل مع الضغوط، حدكد المنهج، (2001)اإلمارة أسعد  2
، دراسات العلـو "استراتيجيات التعامل لدل الناجين كاألسر المتضررة من تفجيرات فنادؽ عماف"،(2011)فواز أيوب ادلومين ورافع عقيل الزغوؿ  3

 411.3-391ص ، 2، العدد38االنسانية واالجتماعية، آّلد
دراسة "أساليب مواجهة الضغوط عند الصحيحات كالمصابات باالضطرابات النفسجسمية السيكوسوماتية "،(2004)العنزي أماؿ سليماف تركي   4

 .، رسالة ماجستري، كلية الًتبية، قسم علم النفس، جامعة ادللك سعود، ادلملكة العربية السعودية"مقارنة



 
 
 

 

 
 

ل    : 19الٗضص                                                                          لبدث الٗلمياحُل  مغ٦ؼ       2016 –  ؤبٍغ

47 

 

 مً ٦مهضع الاظخماٖيت الٗال٢اث قب٨ت اؾدشماع زال٫ مً يخم الاظخماعي الضٖم هٓام ؤن 1(2011،عاٞ٘ وَد  ٞىاػ) يظ٦غ   
 اإلااصو الضٖم: مشل ؤبٗاص ّٖضة مً يخ٩ىم واإلاجخم٘، والجحران وألانض٢اء ألاَل مً اإلا٣ضم والضٖم الظاجيت، ال٣ىة مهاصع

 الخضر آزاع مً الخسٟي٠ في الاظخماعي الضٖم ؤَميت بلى الضعاؾاث مً ال٨شحر وحكحر واإلاٗلىماحي، والخ٣ييمي الٗاَٟي

. الهضمت ججاوػ  في الهام صوعٍ بلى باإلياٞت الىٟؿيت، والًٍٛى الهضمي

اث ؤعب٘ في و٧اهذ الاظخماٖيت للمؿاهضةMartrin (1986 ) ٢ضمه الظو الخهيي٠ 2(2004،الٗجزي ) ويكحر : هي مجمٖى

 الًِٛ مىا٠٢ في اإلاؿاٖضة ٖلى خ٣ي٣ت ال٣اصعون ألاشخام ي٣ضمه الظو الىٕى وهي :الخ٣ُ٣ت اإلاؿاهضة مجمىٖت 
 .آلزغ م٩ان مً لالهخ٣ا٫ إلاؿاٖضةا ؤصواث ؤو ه٣ىص ا٢تراى مشل ما، بٗمل ال٣يام َغي٤ ًٖ وألاػماث

 م: اإلاخىٞغة الاحخماُٖت الام٩اهُاث مجمىٖت  .عخالث ؤو ٖكاء خٟل في اإلاكاع٦ت بةم٩اجهم الظيً ألاشخام َو

 يم٨جهم و٦ظل٪ اإلاك٩لت خل في اإلاؿاٖضة للمٗلىماث مهضعا  ّٗضن الظيً ألاشخام َم :والخىحُه اإلاٗلىماث مجمىٖت 

 .والىصر الخىظيه ُٖاء‘

 م مك٨الث مً  ٗاهىن  مما بلحهم بالخدضر بالخغيت آلازغيً  كٗغون الظيً ألاشخام َم: الاهٟٗالُت اهضةاإلاـ  الظيً َو
 .خغط صون  آلازغيً بلى  ؿخمٗىن 

ُه .5  :التٞر

. والخجٍز واإلاىؾي٣ى اإلاظيإ بلى والاؾخمإ الخلٟاػ مكاَضة زال٫ مً

ً اؾتراجُجُت .6 ايُت الخماٍع  :الٍغ

عاٞ٘، ٞىاػ ؤقاع ٦ما  ؤلاخؿاؽ الٟغص جمىذ بجها بط مسخلٟت، بُغ١  الىٟسخي الًِٛ جسٌٟ الغياييت الخماعيً ؤن 2011 وَد
غ ؤجها ٦ما باإلهجاػ، والكٗىع  الىٟـ بًبِ  ايُغاب مً الخسلو في وحؿاٖض للًِٛ اإلاؿببت البيئت ًٖ ما٢خا ابخٗاصا جٞى

. الىىم

 :الاؾترزاء .7
اث بكض الٟغص ٞي٣ىم الاؾترزاء ؤّما  اؾخسضام ويم٨ً الًٗلي الاؾترزاء بلى الىنى٫  ؤظل مً وبعزائها يتالًٗل اإلاجمٖى

. الٗهبيت اللٛىيت البرمجت ج٣ىياث

 :اإلاغح و الضٖابت عوح اؾخسضام .8

اعي يىضر    بالضٖبت الٟغص قٗىع  وجُىيغ للمك٩لت، الؿلبيت الىخاثج ججىب ٖلى الٟغص حؿاٖض واإلاغح الضٖابت ؤن (1987)الٞغ
يت، ؤ٦ثر ؤوليت وبظغاءاث ؤ٦بر، جىاػن  ١بخد٣ي حؿمذ ٦ما الظاجيت، ا ٖلى ٖالوة مىيٖى  اإلاديُحن ألاٞغاص ٖلى الايجابي جإزحَر

ظا به،  .اإلاؿاٖضة مً اإلاؼيض ج٣ضيم مً به اإلادُحن  صج٘ َو
 
 

الت ٚحر الاؾتراجُجُاث -ب ّٗ : الٟ

 :الٗضواهُت (1

                                                           
1
 Quezel P. Barbero M. « Les Forets méditerranéennes, problèmes posés par leur signification historique, 

écologique et leur conservation », Acta Botanica, Malacitana 15, Malaga, 1990, P 145.  
 .2، ص 140، العدد "حرائق الغابات"رللة بيتنا، .اذليئة العامة للبيئة  2
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 الهضٝ الٟغص يد٤٣ لم خا٫ ٟٞي الىا٢٘، حٛيحر بهضٝ ٖضواهيت ظهىصا الاؾتراجيجيت َظٍ في الٟغص ؤن( 1997،قخىعا) يغي    
اصة والاخباٍ، والٗضوان ٧الًٛب الاؾخجاباث مً الهضيض ٖليه جٓهغ ٢ض جد٣ي٣ه بلى يُمذ الظو  بمكاٖغ الٟغص  كٗغ ما ٖو

. لٟكله ٦خٗىيٌ آزغ شخيء ؤو الصخو ٖلى الٗضوان بلى الٟغص ي٣ىم آزغ بمٗجى ياُٚت، مىا٠٢ في جٓهغ ٢ض ٖضواهيت

 :الهغوب و بالخجً (2

غ ٖضم خا٫ في ؤهه" قخىعا" يًي٠  ؤو للخجىب يلجإ الٟغص ٞةن الًاِٚ اإلاى٠٢ إلاىاظهت الالػمت وال٣ضعاث ؤلام٩اهيت جٞى
 اإلاى٠٢ مً الهغوب ًٖ بدشا اإلاسضعة ال٣ٗا٢حر اؾخسضام بلى يلجإ ٢ض ٞالبٌٗ اإلاى٠٢ ججىب في ٞكل ما وبطا الهغب،

ظٍ الًاِٚ، . ألاٞغاص مً للٗضيض الصخهيت الهٟاث بٌٗ م٘ جدىاؾب ٢ض الُغي٣ت َو

ل و الابضا٫ (3  :الخدٍى

 الجؿض َغي٤ ًٖ الخىجغ اػصياص جهغي٠ َغي٤ ًٖ طل٪ ويخم الابضا٫، زال٫ مً الًٍٛى م٘ الخٗامل" قخىعا" بظل٪ ويٗجي

ا ومً لى الخضزحن، و٦ثرة ألا٧ل في ؤلاٞغاٍ الخبّى٫،: مٓاََغ  ؤو الٗاَٟت يٕىمى ه٣ل في الابضا٫ يخمشل ٢ض آزغ نٗيض ٖو

ها مً الخسيالث . آلازغ اإلاىيٕى و٦ظل٪ ما، قيئا ؤو شخها ي٩ىن  ٢ض ألاّو٫  ٞاإلاىيٕى آزغ، مىيٕى بلى ألاو٫  مىيٖى

 :ال٣ُٓت ؤخالم (4

باجه اقبإ مً الٟغص ٞيه يخمى٪ لم الظو الىا٢٘ ٖالم مً الٟغص َغوب حٗجي الي٣ٓت ؤخالم ؤن( 1985الهابِ،)يغي   و ٚع
. الىا٢٘ في ٖىه عجؼ ما يد٤٣ ؤن ٞيه  ؿخُي٘ الظو زيا٫ا٫ ٖالم بلى خاظاجه

: الضعاؾت ُٖىت

 الشاهىيت بةصاعة الُالبت اجهلذ و٢ض بخلمؿان زاهىيت في( ب٩الىعيا) زاهىو  الشالشت الؿىت َالب مً الضعاؾت مجخم٘ يخ٩ىن 
ت  ؤ٢ؿام -ٖلميت ؤ٢ؿام) الخسهو مخٛحر ٖلى ع٦ؼث و٢ض الب٩الىعيا، امخدان الظخياػ اإلاغشر ؤلاظمالي الُالب ٖضص إلاٗٞغ

.   الٗيىت في الجيـ مخٛحر مُلب جد٤٣ ٞهي مسخلُت زاهىيت ؤجها وبد٨م ،(ؤصبيت

. الضعاسخي الخسهو ٖلى ألانلي اإلاجخم٘ ؤٞغاص جىػَ٘ ًمثل(:1)ع٢م الجضو٫ 

الٗضص ؤلاحمالي للُلبت الخسهو الضعاسخي 

 

ٖلمُحن 

 

52 

 19ط٦ىع 

 33بهار 

 

ؤصبُحن 

 

60 

 25ط٦ىع 

 35بهار 

 بديض البؿيُت، الٗكىاثيت اإلاٗايىت َغي٤ ًٖ الٗيىت َظٍ سخبذ و٢ض َالب، 60 َى الضعاؾت في قاع٦ذ التي الٗيىت حجم  

ضص ،30 ألاصبيحن الُلبت ٖضص ي٩ىن  ؤن الخغم م٘ الازخياع، ٞغنت هٟـ الٗيىت ٖىانغ مً ٖىهغ ل٩ل ٧ان  الُلبت ٖو
. ٦ظل٪ 30 الٗلميحن

 

. الجيـ و الخسهو خؿب الُٗىت ؤٞغاص جىػَ٘ زلًم(: 2)ع٢م الجضو٫ 

 الُٗىت الخسهو 
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ٖلمي 

 

30 

 12ط٦ىع 

 18بهار 

 

ؤصبي 

 

30 

 09ط٦ىع 

 21بهار 

 ٞئخحن بلى َالب 60 مً اإلاخ٩ىهت الٗيىت ؤٞغاص ويى٣ؿم والجيـ، الخسهو خؿب الٗيىت ؤٞغاص جىػي٘( 2)ع٢م الجضو٫  يمشل

 يى٣ؿم وبضوعٍ َالب 30 ٦ظل٪ ألاصبيحن لٟئت باليؿبت ؤما ،18 وبهار 12 ط٧ىع  ٞئخحن بلى يى٣ؿم وبضوعٍ َالب 30 وجمشل ٖلميت
. 21 وبهار 09 ط٧ىع  ٞئخحن بلى

. الجيـ خؿب الٗلمُحن الُلبت ُٖىت ؤٞغاص جىػَ٘ ًمثل(:3) ع٢م الجضو٫ 

ت ج٨غاع الجيـ  اليؿب اإلائٍى

 %40 12ط٦ىع 

 %60 18بهار 

 %100 30اإلاجمٕى 

 اليؿبت ٩ٞاهذ ؤلاهار ؤما للظ٧ىع، %40 وؿبت ومشلذ ٞئخحن، بلى الجيـ خؿب الٗلىم َلبت ٖيىت جىػي٘( 3)ع٢م صو٫ الج يمشل
60% .

. الجيـ خؿب ألاصبُحن الُلبت ُٖىت ؤٞغاص جىػَ٘ ًمثل(: 4)ع٢م حضو٫ 

ت ج٨غاع الجيـ   اليؿب اإلائٍى

 %30 9ط٦ىع 

 %70 21بهار 

 %100 30اإلاجمٕى 

 ٩ٞاهذ ؤلاهار ؤما ط٧ىع، %30 وؿبت  ومشلذ ٞئخحن، بلى الجيـ خؿب آلاصاب َلبت ٖيىت ؤٞغاص جىػي٘( 4)مع١  الجضو٫  يمشل
  % .70 اليؿبت

 

 :الضعاؾت ؤصواث

: ٞيمايلي الضعاؾت َظٍ في اإلاؿخسضمت ألاصواث جخمشل
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  (TAI-Test Anxiety Inventory):الامخدان ٢ل٤ ٢اثمت

 ٖبض لُلى" مً ٧ل الٗغبيت للبيئت وبٖضاصٍ با٢خباؾه و٢ام ،(1980) آزغون و ؾبلبحرحغ جإلي٠ الامخدان ٢ل٤ م٣ُاؽ

اع" و٦ظا( 1984")الخاٞٔ َىؾٟغ الَؼ  ٖباعة، 20و الخٗليماث حكمل واخضة نٟدت ًٖ ٖباعة واإلا٣ياؽ ،1985 ٖام" وَد
. مجها واخضة اإلاجيب يسخاع ل٩ي( صاثما -ٚالبا -ؤخياها -ؤبضا) ٖباعة ٧ل ؤمام اإلاىا٠٢ مً صعظاث ؤعب٘ بلى باإلياٞت

 يسخاٍع الظو ؤلاظابت بضيل ؤمام بلحها اإلاكاع الٗالمت بىي٘ ٣ٞغة ٧ل ٖلى ؤلاظابت اإلاٟدىم مً يُلب الخٗليماث ٢غاءة بٗض   

. الامخدان بٗض ختى ؤو ٢بل ؤو ؤزىاء بما به  كٗغ ٖما للخٗبحر

 ويخم اإلا٣ياؽ، َظا في اإلاٟدىم ٖلحها يدشل ؤن نيم٪ صعظت ؤ٢صخى هي صعظت 80 حٗض خحن في صعظت ؤصوى هي صعظت 20 وحٗخبر

 ألجها ال٨ٗـ ي٩ىن  ألاولى ال٣ٟغة بال ال٣ٟغاث لجمي٘ ،4=صاثما ،3=ٚالبا ،2=ؤخياها ،1=ؤبضا الضعظاث بةُٖاء اإلا٣ياؽ جصخيذ
. ؾالبت ٣ٞغة

 :للم٣ياؽ الؿي٩ىمتريت الخهاثو

 الهض١: 

 صالت ٢يم وهي ؤلاهار، ٖىض 0.94و 0.85 بحن وما الظ٧ىع، ٖىض 0.91و 0.79 بحن ما الاعجباٍ بمٗامالث اإلا٣ياؽ نض١ ٢ضع

. 0.01 مؿخىي  ٖىض اخهاثيا

٤ اإلاؿخسغط الشباث إلاٗامل التربيعي الجظع خؿاب جم( 2012 ،عابذ بً) في ظاء ٦ما الجؼاثغ في صعاؾت في ؤما  مٗامالث ٞو

 ٢يم وهي 0.94و 0.90 بحن ما الامخدان ل١٤ إلا٣ياؽ اإلاًمىن  نض١ ٢يم جغاوخذ ٣ٞض ،0.80 و 0.90  ؤو الخصخيذ
. ألاؾاؾيت الضعاؾت في واٖخماصٍ للم٣ياؽ الضازلي نض١ ٖلى لالؾخضال٫ ٖاليت

 الثباث: 

 ،0.80 بلى 0.62 بحن ما الشاهىيت و الجامٗيت و الٗليا الضعاؾاث َالب مً ؤمغي٨يت ٖيىاث ٖلى الشباث مٗامالث جغاوخذ ل٣ض
لى  لالزخباع م٣ياؽ ومجها ؤزغي، بم٣اييـ ٖال٢تها في لل٣اثمت الخالػمي الهض١ خؿاب جم ياؤو ؤمغي٨يت ظامٗيت ٖيىاث ٖو

 وخالت ،(لئلهار 0.48 ،0.54) لؿبيلبرظغ ال٣ل٤ ؾمت ٢اثمت وم٣ياؽ( لئلهار 0.83 للظ٧ىع، 0.82 الاعجباٍ مٗامل) نلؿاعؾى

. 0.01 ٖىض صالت ث٧ان اإلاٗامالث َظٍ وظمي٘( لئلهار 0.77 للظ٧ىع، 0.56) لؿبيلبرظغ ال٣ل٤

 ٢ىيا ؤلٟا مٗامل و٧ان الىهٟيت، والخجؼثت ٦غوهبار ؤلٟا مٗامل بدؿاب ٢امذ( 2012 عابذ، بً) لـ الجؼاثغ في لضعاؾت باليؿبت
. ألاؾاؾيت الضعاؾت في للخُبي٤ نالخياجه ٖلى صاللخه في 0.88 بـ و٢ضع

 :الامخدان ٢ل٤ مىاحهت اؾتراجُجُاث اؾخبُان .أ 

إل بٗض الُالبت َٝغ مً صاءألا َظٍ جهميم جم و٢ض اع ٖلى الَا  زانت وم٣اييـ الؿاب٣ت، والضعاؾاث الىٓغو  ؤلَا

. الًٍٛى مىاظهت باؾتراجيجياث

 بإخ٩ام ألازظ جم اؾترظاٖه وبٗض ،" 5"ٖضصَم بلٜ الظو اإلاد٨محن ٖلى ٖغيه جم لالؾخبيان ألاوليت الهىعة نياٚت وبٗض
. اإلاد٨محن وا٢تراخاث
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 28 مً الاؾخبيان حٗليمت و والجيـ الخسهو في مخمشلت بالُالب الخانت الصخهيت البياهاث ظمي٘ ٖلى الاؾخبيان يدخىو 

: الخالي الجضو٫  في مىضخت مداوع " 7"ٖلى مىػٖت( ٖباعة) ٣ٞغة

. بٗض ب٩ل الخانت والبىىص الامخدان ٢ل٤ مىاحهت اؾتراجُجُت الاؾخبُان ؤبٗاص( :5) ع٢م الجضو٫ 

بىىصٍ ؤبٗاص الاؾخبُان 

. 22-15-08-01عاجُجُت خل اإلاك٩لت اؾذ

. 23-16-09-02اؾتراجُجُت البىاء اإلاٗغفي 

. 24-17-10-03اؾتراجُجُت الضٖم الاحخماعي 

. 25-18-11-04اؾتراجُجُت الخجىب والهغوب 

. 26-19-12-05اؾتراجُجُت الغحٕى بلى الضًً 

. 27-20-13-06اؾتراجُجُت الخىِٟـ الاهٟٗالي 

. 28-21-14-07اؾتراجُجُت الهغوب 

 صعظت وؤ٢ل صعظت 84 هي ٖلحها الخهى٫  يم٨ً صعظت ؤٖلى ؤن خيض. 1=ؤبضا ،2=ؤخياها ،3=صاثما: هي باالؾدباهت الخانت وبضاثل
. 28هي

. 4 هي صعظت وؤصوى ،12 هي ألابٗاص ؤخض في ٖلحها الخهى٫  يم٨ً صعظت وؤٖلى

٠ : بٗض ل٩ل ؤلاحغاثُت الخٗاٍع

 الامخدان ٢ل٤ ٖلى الخٛلب بٛيت الُالب َايبض٫ التي الجهىص: اإلاك٩ل خل. 

 ؤ٦ثر ايجابيت بُغي٣ت الامخدان مى٠٢ في للخ٨ٟحر الُالب يبظلها التي الجهىص هي: اإلاٗغفي البىاء. 
 آلازغيً مً الٗاَٟي الضٖم إلخغاػ الُالب َٝغ مً اإلابظولت الجهىص هي: الاحخماعي الضٖم 

 بت ٖضم: والهغوب الخجىب  .الامخدان مىيٕى م٘ ٖاملالذ في الُالب مً الٚغ
 بالىجاح اإلاخىانل والضٖاء الٗباصاث مً ؤلا٦شاع و هللا بلى اللجىء في يخمشل: الضًً بلى الغحٕى. 

 ألاق٩ا٫ مً ق٩ل بإو اهٟٗاالجه ًٖ والخٗبحر إلاكاٍٖغ الُالب جٟغيٜ في يخمشل: الاهٟٗالي الخىِٟـ. 

 الخىجغ مىاظهت وؤزىاء ٞغاٚه، ؤو٢اث في الُالب بها ي٣ىم التي في واإلاماعؾاث ألاوكُت جل٪ هي: الاؾترزاء. 

 ت الخهاثو  :لالؾخبُان الؿ٨ُىمتًر

 الهض١: 

ت ٖلى الاؾخبيان ٖغى جم ل٣ض  مضي في عؤحهم لبيان الىٟؿيت، الٗلىم مجا٫ في والازخهام الخبرة طو ألاؾاجظة مً مجمٖى
 ٩ٞان ،%100-80 بحن ٖلحها اإلاد٨محن اجٟا١ وؿبت جغاوخذ التي البىىص اهخ٣اء جم وبٗضٍ له، وي٘ إلاا الاؾخبيان بىىص مالءمت

. ؤبٗاص 7 ٖلى مىػٖت بىض 28 ٖلى يدخىو  ألازحرة نىعجه في الاؾخبيان

 

 الثباث: 

٤ الشباث مٗامل خؿاب جم ٣ٞض الخاليت الضعاؾت في  : ٦غومبار ؤلٟا مٗامل  ٞو
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ا ألا٦ثر ألاؾاليب مً   مخىؾِ يمشل بط ، ألاصاة زباث مضي مً للخإ٦ض يتوالتربى الىٟؿيت الضعاؾاث في واؾخسضاما قيٖى

. الازخباع ؤظؼاء مً ظؼؤيً ؤو بحن اعجباٍ مٗامل يمشل ٞةهه وبظل٪ مسخلٟت، بُغ١  الازخباع ججؼثت ًٖ الىاججت اإلاٗامالث

 28 مً بيانالاؾذ ويخ٩ىن  بخلمؿان، زاهىيت بلى ييخمىن  َالبا 30 لبياهاث الضعاؾت لهظٍ ٦غومبار ؤلٟا مٗامل خؿاب جم ول٣ض

. ٣ٞغة

٤ اإلانهي ال٣غاع اجساط م٣ُاؽ زباث هخاثج ًبحن(: 6) ع٢م الجضو٫  :  ٦غومبار ؤلٟا مٗاصلت ٞو

مٗامل ؤلٟا باالٖخماص ٖلى  مٗامل ؤلٟا ٦غومبار

 الٗىانغ اإلاىخضة

 ٖضص ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ

0.676 0.676 28 

ى ٢ىو  ٦غومبار ؤلٟا مٗامل ؤن ،SPSS  بغهامج ٞحها اؾخسضم التي ؤلاخهاثيت الىخاثج ح٨ٗؿه ومما  ج٣غيبا، 0.68 ≈ ب٣يمت َو

. اإلايضاوي لالؾخسضام نالخيخه ٖلى يض٫ مما

 :اإلاؿخسضمت الاخهاثُت ألاؾالُب

ت اؾخسضام جم ألاؾاؾيت الضعاؾت هخاثج إلاٗالجت     والاهدغاٞاث اإلاخىؾُاث ٦دؿاب الاخهاثيت، ألاؾاليب مً مجمٖى

 الخهيي٠، ؤخاصو الخبايً وجدليل مؿخ٣لخحن، ٖييخحن وؿبتي بحن الٟغ١  لضعاؾت ٢Tياؽاإلائىيت،وم اليؿب وخؿب اإلاٗياعيت،

. spss الاظخماٖيت للٗلىم ؤلاخهاثيت الغػمت باؾخسضام وطل٪

: الضعاؾت هخاثج ٖغى

: الب٩الىعٍا َالب لضي اؾخسضاما ألا٦ثر اإلاىاحهت باؾتراجُجُت الخانت الىخاثج ٖغى .1

. جىاػليا وجغجيبها اإلاىاظهت اؾتراجيجياث الؾخبيان اإلا٩ىهت باألبٗاص الٗيىت ؤٞغاص لضعظاث ثىيتالم اليؿب يبحن(:7)ع٢م الجضو٫   

ت الخ٨غاع البٗض   ٖضص ألاٞغاصاليؿب اإلائٍى

  %85.67 52خل اإلاك٩لت 

 %85 51الغحٕى بلى الضًً  60

 %78.33 47الضٖم الاحخماعي 

 %61.67 37الخىِٟـ الاهٟٗالي 

 %53.33 32البىاء اإلاٗغفي 

 %50 33الاؾترزاء 

 %48.33 29الخجىب والهغوب 

 الغظٕى اؾتراجيجيت جلحها زم ،%85.67 بــ ج٣ضع وؿبت ؤٖلى ٖلى جدهلذ اإلاك٩لت خل اؾتراجيجيت ؤن( 7) ع٢م الجضو٫  مً يخطر

 لم التي لؤلؾاليب وباليؿبت ،%78.33 بيؿبت الاظخماعي الضٖم اؾتراجيجيت ٞاخخلتها الشالشت اإلاغجبت ؤما %85 بيؿبت الضيً بلى
 والهغوب الخجىب اؾتراجيجيت مً ٧ل ٞاخخلتها ألازحرة ٢بل وما ألازحرة اإلاغجبت في وظاءث مغجٟٗت مئىيت وؿب ٖلى جخدهل

. %50بيؿبت الاؾترزاء واؾتراجيجيت ،%48.33 بيؿبت
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 .الامخدان ٢ل٤ وصعحت اإلاىاحهت اؾتراجُجُاث بحن الازخالٝ بضعاؾت الخانت الىخاثج ٖغى .2

٣ا اإلاىاحهت اؾتراجُجُاث بحن الٟغو١ لضعاؾت الخباًً جدلُل هخاثج ًبحن( :8) ع٢م الجضو٫  . الامخدان ٢ل٤ صعحاث إلاخٛحر ٞو

مجمٕى اإلاهضع 

اإلاغبٗاث 

صعحاث 

ت  الخٍغ

 ٢Fُمت الخباًً 

بُت  الخجٍغ

الضاللت مؿخىي الضاللت 

صازل 

اإلاجمىٖاث 

175.53 2 87.76  

 

2.62 

 

 

0.08 

 

صالت ٚحر   

بحن 

اإلاجمىٖاث 

1903.45 58 33.39 

  60 2078.98اإلاجمٕى 

 0.05= الضاللت مؿخىي 

 ،(0.08)اإلادؿىبت الضاللت ٢يمت ل٩ىن  اخهاثيت صاللت طاث ليؿذ وهي( F=2.62)مٗامل ؤن( 8)ع٢م الجضو٫  زال٫ مً يخطر

 يسو ما في اخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ وظىص صمب٘ ال٣ى٫  يم٨ً جم ومً ،(0.05)ٖلحها اإلاٗخمض الضاللت ٢يمت مً ؤ٦بر وهي
٣ا اإلاىاظهت اؾتراجيجياث صعظاث . الامخدان ٢ل٤ إلاخٛحر ٞو

 :الجيـ إلاخٛحر باليؿبت اإلاىاحهت اؾتراجُجُاث بحن الٟغو١ بضعاؾت الخانت الىخاثج ٖغى .3

٣ا اإلاىاحهت اؾتراجُجُاث بحن الٟغ١  لضعاؾت Tم٣ُاؽ هخاثج ًبحن(: 9)ع٢م الجضو٫  . الجيـ إلاخٛحر ٞو

 ٢Tُمت بهار ط٦ىع  

اإلادؿىبت 

مؿخىي  الضاللت 

ت  اإلاٗىٍى

الضاللت 

ت  اإلاٗىٍى

اؾتراجُجُاث 

اإلاىاحهت 

ٕ م ٕ م 

ٚحر صالت  0.45 0.76 1.93 9 1.69 8.62خل اإلاك٩لت 

ٚحر صالت  0.95 0.07 1.85 7.79 1.76 7.76البىاء اإلاٗغفي 

ٚحر صالت  0.10 1.64 1.78 9.08 1.42 8.33الضٖم الاحخماعي 

ٚحر صالت  0.81 0.24 1.79 7.59 2.17 7.71الخجىب والهغوب 

صالت  0.01 2.76 1.60 10.46 2.03 9.14الغحٕى بلى الضًً 

الخىِٟـ 

الاهٟٗالي 

ٚحر صالت  0.07 1.82 1.72 8.77 1.81 7.90

صالـت  0.02 2.44 1.73 8.13 1.43 7.05الاؾترزاء 

  0.05= الضاللت مؿخىي 
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 مؿخىي  ٖىض الجيـ إلاخٛحر حٗؼي  اإلاىاظهت اؾتراجيجياث في اخهاثيا صالت ٞغو١ وظىص( 9)ع٢م الجضو٫  زال٫ مً هالخٔ

 جىظض ٞلم اإلاخب٣يت لالؾتراجيجياث ؤما ؤلاهار، لهالر الٟغو١ و٧اهذ والاؾترزاء، الضيً بلى الغظٕى ؤؾلىبي في 0.05 الضاللت
. ٞغو١

 :الضعاسخي الخسهو إلاخٛحر باليؿبت اإلاىاحهت عاجُجُاثاؾذ بحن الٟغو١ بضعاؾت الخانت الىخاثج ٖغى .4

٣ا اإلاىاحهت اؾتراجُجُاث بحن الٟغ١  لضعاؾت Tم٣ُاؽ هخاثج ًبحن(: 10)ع٢م الجضو٫  .   الضعاسخي الخسهو إلاخٛحر ٞو

 
 ٢Tُمت ؤصبي ٖلمي  

اإلادؿىبت 

مؿخىي  الضاللت 

ت  اإلاٗىٍى

ت  الضاللت اإلاٗىٍى

اؾتراجُجُاث 

اإلاىاحهت 

ٕ م ٕ م 

صالـت  0.01 2.55 1.65 8.50 1.25 9.47اإلاك٩لت  خل

صالت  0.01 2.97 1.66 7.17 1.75 8.40البىاء اإلاٗغفي 

ٚحر صالت  0.94 0.08 1.56 8.80 1.84 8.83الضٖم الاحخماعي 

صالت  0.01 2.54 1.92 8.23 1.73 7.03الخجىب والهغوب 

صالت  0.00 3.48 1.94 9.23 1.43 10.77الغحٕى بلى الضًً 

الخىِٟـ 

الاهٟٗالي 

ٚحر صالت  0.57 0.57 1.79 8.60 1.81 8.33

ٚحر صالت  0.06 1.94 1.58 7.33 1.74 8.17الاؾترزاء 

 0.05= الضاللت مؿخىي 

 ٖىض الضعاسخي الخسهو إلاخٛحر حٗؼي  اإلاىاظهت اؾتراجيجياث في اخهاثيا صالت ٞغو١ وظىص( 10)ع٢م الجضو٫  زال٫ مً هالخٔ

 الٗلميحن، الُالب لهالر الضيً بلى والغظٕى اإلاٗغفي والبىاء اإلاك٩لت خل: الخاليت ألاؾاليب في 0.05 الضاللت مؿخىي 
  .ٞغو١ َىا٥ ج٨ً ٞلم الاؾتراجيجياث  ب٣يت ؤما ألاصبيحن، الُالب لهالر والهغوب الخجىب واؾتراجيجيت

: ٞغويها يىء في الىخاثج جدلُل

 :ألاولى الٟغيُت مىا٢كت و جدلُل .1

. "الضيً بلى واللجىء اإلاٗغفي، والبىاء اإلاك٩لت، خل: هي الب٩الىعيا َالب لضي اؾخسضاما ألا٦ثر ؾتراجيجياثالا:"الٟغيُت هو

 خؿب ٧اهذ الب٩الىعيا َالب لضي اؾخسضاما اإلاىاظهت اؾتراجيجياث ؤ٦ثر ؤن لها الخىنل جم التي هخاثج زال٫ مً جبحن   

(. %78.33) الاظخماعي والضٖم ،(%85)الضيً بلى لغظٕىوا ،(%85.67) اإلاك٩لت اإلائىيت،خل باليؿب جغجيبها

 بها ي٣ىم التي والٗمليت الًغوعيت الخياعاث ؤخض َى اإلاك٩لت خل اؾتراجيجيت بلى اللجىء بإن الىديجت َظٍ جٟؿحر ويم٨ً   
 َظٍ لخل خلىال ألاؾلىب َظا يامً مما الضعاسخي الٗام زال٫  مخ٨غعة مك٨الث لضحهم الُلبت ألن ٢ل٣ه، ٖلى للخٛلب الُالب
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 في حؿهم ٢ض التي زبراث ج٨ؿبهم الضعاسخي اإلاىؾم زال٫ الُلبت يسىيها التي الامخداهاث ؤن وبديض حٗتريهم، التي اإلاك٨الث

. ٢بل مً بها مغوا التي لخل٪ مكابهت ج٩ىن  الب٩الىعيا امخدان في جىاظههم ٢ض مك٨الث جسُي

 اإلاكتر٦ت ال٣ىاؾم مً وحٗض بسال٣ه، الٟغص ٞيه يغجبِ اظخماعي ؾلى٥ َى وال٣ل٤ بالخىجغ الكٗىع  ٖىض الضيً بلى والغظٕى   

غ الاؾالميت، اإلاجخمٗاث ٧ل في . الاؾترزاء ٖلى ويؿاٖض بالخٟائ٫  الٟغص خياة ويمؤل للٟغص الىٟؿيت الغاخت الضيجي الُاب٘ ويٞى

 مً والضٖم للخدٟحز خاظت في َم اإلاغخلت َظٍ في ألجهم وطل٪ للُلبت ؤَميت طا ٞهى الاظخماعي الضٖم ألؾلىب باليؿبت ؤما   
 مً هٟؿها بالٓغوٝ يمغون الظيً ؤنض٢ائهم م٘ والخدضر ٞيه، اإلاخىاظضيً الاظخماعي الىؾِ ؤو الٗاثلت ؾىاء آلازغيً

. البٌٗ بًٗهم مؿاٖضة ٖلى الخهى٫  وبظل٪ الب٩الىعيا، المخدان الخدًحر يِٛ

 :الثاهُت الٟغيُت مىا٢كت و جدلُل .2

". الامخدان ٢ل٤ صعظت بازخالٝ الب٩الىعيا َلبت لضي اإلاىاظهت اؾتراجيجياث جسخل٠": الٟغيُت هو

 ٢ل٤ وصعظاث الب٩الىعيا َالب  ؿخسضمها التي اإلاىاظهت اؾتراجيجياث بحن ٞغو١ جىظض ال ؤهه بلحها اإلاخىنل الىخاثج ؤؾٟغث
 حكابه بلى الىديجت َظٍ حٗؼي  و٢ض مخدان،الا ٢ل٤ صعظت بازخالٝ جسخل٠ ال اإلاىاظهت اؾتراجيجياث ؤن بمٗجى الامخدان،

. ٢ل٣هم صعظاث اهسٟاى ؤو اعجٟإ ًٖ الىٓغ بهٝغ الب٩الىعيا َالب به يمغ الظو اإلاى٠٢

 :الثالثت الٟغيُت مىا٢كت و جدلُل .3

 مخٛحر يىء في الب٩الىعيا َلبت لضي اإلاىاظهت اؾتراجيجياث بحن اخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ال: "الٟغيُت هو

". الجيـ

 الاهار، لهالر والاؾترزاء الضيً بلى اللجىء اؾتراجيجيت اؾخسضام في والاهار الظ٧ىع  بحن ٞغو١ وظىص بلى الىخاثج ؤٞغػث

. اإلاخب٣يت الخمؿت الاؾتراجيجياث في الجيؿحن بحن ٞغو١ يدبحن لم بيىما

ا والضٖاء، الهالة ٖلى اإلاىاْبت خيض مً الضيييت للجىاهب ميل لضحهً الاهار ؤن الىديجت َظٍ جٟؿحر ويم٨ً حَر  مً ٚو

 الاؾترزاء الؾتراجيجيت باليؿبت ؤما. الخىجغ وزٌٟ الغاخت ٖلى الخهى٫  ؤظل مً هللا بلى الخ٣غب في طل٪ ويخجلى الٗباصاث،
ظا بالظ٧ىع، م٣اعهت الاهار اؾخسضامها في يىجر التي الٟٗالت ألاؾاليب مً ٞهي  الظ٧ىع  مً ل٩ل الاظخماٖيت للخيكئت عاظ٘ َو

غ اإلاىاػ٫  في الى٢ذ مٗٓم الاهار جىاظض بد٨م الاهارو  في زانت الظ٧ىع  ٨ٖـ والغاخت لالؾترزاء لهً ٧افي الى٢ذ وجٞى
 هٟؿه إلزباث وطل٪ الضعاؾت، ظاهب بلى وزاعظه اإلاجز٫  صازل واظباث بإصاء الظ٦غ يلتزم اإلاغخلت َظٍ في خيض الشاهىيت، مغخلت

. بالمؿخ٤ اإلاؿاوليت جدمل ليؿخُي٘ مجخمٗه في

 :الغابٗت الٟغيُت مىا٢كت و جدلُل .4

 الخسهو مخٛحر يىء في الب٩الىعيا َلبت لضي اإلاىاظهت اؾتراجيجياث بحن اخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض:"الٟغيُت هو
". الضعاسخي

 في صبيحنوألا الٗلميحن بحن ٞغو١ وظىص ألاصبيحن، و الٗلميحن الُلبت بحن اإلاىاظهت اؾتراجيجياث في للٟغو١ الىخاثج ؤْهغث

 لهالر والهغوب الخجىب واؾتراجيجيت الٗلميحن، الُالب لهالر الضيً بلى والغظٕى اإلاٗغفي والبىاء اإلاك٩لت خل: اؾتراجيجياث

 لضحهم الٗلمي ال٣ؿم َالب ؤن الىديجت َظٍ جٟؿحر ويم٨ً .ٞغو١ َىا٥ ج٨ً ٞلم الاؾتراجيجياث  ب٣يت ؤما ألاصبيحن، الُالب
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 ٖلى حٗىصوا الُالب َاالء وؤن جىاظههم، التي الٓغوٝ مىاظهت في اإلاك٩لت لخل الخسُيِ عاجيجيتاؾذ اؾخسضام ٖلى ال٣ضعة

يت جدؿم صعاؾت . خياتهم مً ال٣اصمت اإلاغاخل إلاىاظهت طَىيا تهيئتهم في  ؿاَم مما ٦بحر، خض بلى والي٣يييت باإلاىيٖى

ليه ايجابيت، بُغي٣ت اإلاى٠٢ بىاء وبٖاصة ىن  ٖو  وطل٪ اإلاك٩ل، لخل الخسُيِ جخًمً التي لؿلى٦يتا مداوالتهم في  كٖغ
ي٠ جخٗل٤ التي الضعاؾيت اإلاىاص بلى اعظاٖه يم٨ً ىض اإلاك٩لت، خل في الٗلميت اإلاىهجيت بخْى  التي ألاخضار َظٍ حكابه ٦ثرة ٖو

. ؤزغي  مك٨الث خل في مجها وؤلاٞاصة والخسُيِ، الخ٨ٟحر جخُلب

 زال٫ مً الخال٤ م٘ ٖال٢ت عبِ يغوعة في الٗلميت ألا٢ؿام لُلبت محزة ٞهظٍ الضيً بلى الغظٕى الؾتراجيجيت باليؿبت ؤما

. الٗلميت البدىر في بليه اإلاخىنل الٗلمي الاعجاػ

غ ٖضم بلى حٗؼي  ٣ٞض ألاصبيحن، الُلبت بها جمحز التي والهغوب الخجىب الؾتراجيجيت باليؿبت ؤما  لضحهم، ٖلميت اؾتراجيجياث جٞى

.  الغاخت ال٦دؿاب الامخدان مى٠٢ في الخ٨ٟحر ًٖ اَهماهدب لهٝغ بليه ويلجئىن 

: زالنت

 اؾخ٣هاء خاولىا خيض ،"الب٩الىعٍا َلبت ٖىض اإلاىاحهت واؾتراجُجُاث الامخدان ٢ل٤" مىيٕى صعاؾدىا اٖخمضث ل٣ض    
 لخد٣ي٤ ابياايج ال٣ل٤ َظا وحؿيحر ٢ل٣هم، خضة مً للخسٟي٠ الب٩الىعيا َالب  ؿخسضمها التي اإلاىاظهت اؾتراجيجياث

. الىجاح

ت الب٩الىعيا، َلبت لضي اؾخسضاما ألا٦ثر الاؾتراجيجياث ًٖ البدض بلى صعاؾدىا َضٞذ  الب٩الىعيا َلبت ٧ان بن ومٗٞغ
ت وؤيًا اإلاىاظهت، اؾتراجيجياث هٟـ  ؿخٗملىن  الامخدان ٢ل٤ صعظت في اإلاسخلٟحن  الجيـ مخٛحر مً ٧ل ٧ان بن مٗٞغ

. ؤزغي  ًٖ مٗيىت اؾتراجيجيت جياعار في ٖامل الضعاسخي والخسهو

  60 ٢ىامها ٖيىت اؾخسضمذ و٢ض
ًب
 30 ،(ب٩الىعيا)زاهىو  زالشت مغخلت في َالبا

ًب
 30و ٖلميت، ؤ٢ؿام مً َالبا

ًب
 ألا٢ؿام مً آزغ َالبا

. ألاصبيت

 والتي هٟـا٫ ٖلم في الاظغاثيت والضعاؾاث الخدليليت الىٓغيت الضعاؾاث بحن يجم٘ الظو الىنٟي اإلاىهج ٖلى اٖخمضها ٦ما
 والخإ٦ض مخٛحراتها بحن الٗال٢ت وصعاؾت و٦يٟيا، اخهاثيا جدليال هخاثجها وجدليل وجىٓيمها وجٟغيٛها البياهاث، ظم٘ ٖلى حٗخمض

. ٞغيياتها نض١ مً

 الامخدان ٢ل٤ م٣ياؽ ٖلى ٦ظل٪ واٖخمضها اإلاىاظهت، اؾتراجيجياث خى٫  اؾخبيان ببىاء ٢مىا الضعاؾت ؤَضاٝ ولخد٣ي٤  

. ؾبُلبرحغ لهاخبه

 بالترجيب ٧اهذ الب٩الىعيا َلبت لضي اؾخسضاما ألا٦ثر الاؾتراجيجياث ؤن اإلائىيت اليؿب خؿاب بٗض هخاثج بلى جىنلىا و٢ض   

 ؤ٢ل بإجها جٟيض والتي مئىيت وؿب بإ٢ل الترجيب آزغ في ظاء بيىما الاظخماعي، والضٖم الضيً، بلى والغظٕى اإلاك٩لت، خل: الخالي
. والهغوب الخجىب واؾتراجيجيت الاؾترزاء، اؾتراجيجيت مً ٧ل اؾخسضاما الاؾتراجيجياث

 ٞغو١ َىا٥ ؤهه ووظضث الامخدان، ٢ل٤ لضعظت حٗؼي  اإلاىاظهت اؾتراجيجياث في ٞغو١ جىظض لم ؤهه الىخاثج ؤوضخذ ٦ظل٪

. رؤلاها لهالر وطل٪ والاؾترزاء الضيً بلى الغظٕى اؾتراجيجيت اؾخسضام في والظ٧ىع  الاهار بحن
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لبت الٗلميت ألا٢ؿام َلبت بحن ٞغو١ َىا٥ ووظضث  اإلاٗغفي والبىاء اإلاك٩لت خل اؾتراجيجياث مً ٧ل في ألاصبيت ألا٢ؿام َو
  ب٣يت ؤما ألاصبيحن، الُالب لهالر والهغوب الخجىب اؾتراجيجيت ؤما الٗلميحن، الُالب لهالر الضيً بلى والغظٕى

. ٞغو١ َىا٥ ج٨ً ٞلم الاؾتراجيجياث

: اإلاغاح٘ ٢اثمت

 :ال٨خب:ؤوال

 .ألاعصن ٖمان، والخىػي٘، لليكغ واثل صاع ،1ٍ ،"الىٟؿُت الصخت مباصت" ،(2005) خؿً نالر الضاَغو   .1

 ظمٗيت ب٨غ، ؤخمض جغظمت ،"الاؾغاثُلي الاخخال٫ جدذ الٟلؿُُيُاث لليؿاء الىٟؿُت الصخت" ،(1988) عاسخي بىهما٧ي  .2

 .بال٣ضؽ الٗغبيت الضعاؾاث

: اإلاجالث و ٫الغؾات: زاهُا

 :الٗغبُت

 . 55 الٗضص الىبإ، مجلت ،"وألاؾالُب اإلاىهج خضوص الًٛىٍ، م٘ الخٗامل ؤؾالُب" ،(2001) ؤؾٗض ؤلاماعة  .1

 بااليُغاباث واإلاهاباث الصخُداث ٖىض الًٛىٍ مىاحهت ؤؾالُب" ،(2004) جغ٧ي ؾليمان ؤما٫ الٗجزو  .2

 ؾٗىص، اإلال٪ ظامٗت الىٟـ، ٖلم ٢ؿم التربيت، ٧ليت ظؿخحر،ما عؾالت ،"م٣اعهت صعاؾت" الؿ٨ُىؾىماجُت الىٟسجؿمُت

 .الؿٗىصيت الٗغبيت اإلامل٨ت

اعي .3  .صمك٤ ظامٗت ميكىعاث ،6ٍ ،"الخ٠ُ٨ ؾ٨ُىلىحُت في: صعاؾت الىٟؿُت الصخت" ،(1987) وٗيم الٞغ

 م٘ للخٗامل ًتالثاهى اإلاضاعؽ في اإلاغقضون  ٌؿخسضمها التي الاؾتراجُجُاث" ،(1994) الغخيم ٖبض مٗغوٝ الكايب .4

 .ألاعصن ٖمان، ألاعصهيت، الجامٗت ماظؿخحر، عؾالت ،"لضيهم الىٟؿُت الًٛىٍ

اء صٖىا .5  ملخهاث ،"ألاعصن في والخٗلُم التربُت لىػاعة الخابٗت اإلاضاعؽ في اإلاغقضًً ٖىض الىٟسخي الًِٛ" ،(1994) ٞو
 .ألاعصن ٖمان، اإلااظؿخحر، عؾاثل

 ،"الجيؿحن بحن الٟغو١ يىء في صعاؾت" اإلاك٨الث مىاحهت بإؾالُب بِالٌ وحهت ٖال٢ت" ،(1996) ٖاص٫ َغيضو .6
يت، بجامٗت آلاصاب ٧ليت بدىر مجلت  .26 الٗضص اإلاىٞى

ال٢تها الهاصمت الخبرة" ،(2010)  ٖىصة مدمض مدمض مدمض .7  الاحخماُٖت واإلاؿاهضة الًٛىٍ م٘ الخ٠ُ٨ بإؾالُب ٖو

 ٚؼة، الاؾالميت، الجامٗت التربيت، ٧ليت ماظؿخحر، عؾالت ،"ٚؼة َإب٤ الخضوصًت اإلاىا٤َ ؤَٟا٫ لضي الىُٟت والهالبت

 .ٞلؿُحن

 الىٟـ، ٖلم مجلت ،"َىُا حامٗت ٧لُاث َالب بحن الامخدان ٢ل٤ إلاؿخىي  صعاؾت" ،(1988) الُيب الٓاَغ ٖبض مدمض .8

 .6الٗضص لل٨خاب، الٗامت اإلاهغيت الهيئت

 الاظخماٖيت، الٗلىم ٧ليت ماظؿخحر، عؾالت ،"بالب٩الىعٍا بالىجاح وال٣ل٤ لئلهجاػ الضاٞ٘ ٖال٢ت"،(2001) خضاص وؿيمت .9

لىم الىٟـ، ٖلم ٢ؿم  .الجؼاثغ ظامٗت التربيت، ٖو

ال٢خه ٚؼة بمداٞٓت الؿ٨غ مغضخى لضي ال٣ل٤"،(2002) ؾٗيض ال٨غيم ٖبض عيىان .10  عؾالت ،"اإلاخٛحراث ببٌٗ ٖو
 . ٚؼة ؤلاؾالميت، الجامٗت التربيت، ٧ليت ماظؿخحر،

الباث َالب لضي الازخباع ٢ل٤ ٢اثمت"،(1987) قٗيب وصمدم ٖلي .11 ت اإلاغخلت َو  ،"الؿٗىصًت الٗغبُت باإلامل٨ت الثاهٍى
 .الغياى الٗغبي، الخليج مجلت
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ى٫  ٣ٖيل وعاٞ٘ اإلاىمجي ؤيىب ٞىاػ .12  جٟجحراث مً اإلاخًغعة وألاؾغ الىاححن لضي الخٗامل اؾتراجُجُاث" ،(2011) الٚؼ

 .2الٗضص ،38اإلاجلض والاظخماٖيت، الاوؿاهيت الٗلىم صعاؾاث ،"ٖمان ٞىاص١
ال٢خه الازخباع ٢ل٤"،(1987) مدمىص ٖلي قٗيب .13 الباث لُالب اإلاغجبُت اإلاخٛحراث ببٌٗ ٖو ت َو  الٗامت الثاهٍى

 .9الٗضص ،5اإلاجلض ال٣اَغة، جغبىيت، صعاؾاث مجلت ،"اإلا٨غمت م٨ت بمضًىت

الحه ؤؾبابه ؤلاحهاص" ،(1997) بىجمان قخىعاظان .14  .بحروث ٖىيضاث، ميكىعاث ،( الهاقم ؤهُىان: مترظم) ،"ٖو
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ا وجضبحر باإلاٛغب الٛاباث خغاث٤  مساََغ
٠ .ص  الثاوي،اإلاٛغب الخؿً حامٗت/اإلاجُض ٖبض ميالؿا .ؤ       الثاوي،اإلاٛغب الخؿً حامٗت/حىاص ٍْغ

 

:  ملخو

 ؤَمها َبيٗيت، مساَغ بٗضة الىؾِ َظا ويخإزغ. وهبيثها وخيكها جىٕى بًٟل بي٩ىلىظيت؛ بإَميت اإلاٛغبيت الٛابت جخمحز   

. اإلامل٨ت قما٫ في الغي٠ ٚاباث في باألؾاؽ الخغاث٤ اهضإل ْاَغة وجدضر. مؿاختها جغاظ٘ بلى ياصو مما الخغاث٤، اهضإل
 ظهت مً الٓاَغة خضور ٖلى اإلادغيت اإلاىازيت والٓغوٝ ظهت، مً اإلاجا٫ في الال٣ٖالهيت البكغيت الخضزالث بؿبب وطل٪

 خغاث٤ جازغ(.... الكغ٧ي) والخاعة الجاٞت الغياح مً ٞتراث وؾياصة الهي٠، ٞهل في الخغاعة صعظت اعجٟإ ؤَمها ؤزغي؛
ت ازخٟاء زال٫ مً طل٪ ويترظم ؛...(والتربت ألاشجاع) الُبيٗيت اإلاىاعص ٖلى الٛاباث  الخيىاهاث الىباجاث، ؤهىإ مً مجمٖى

اع َظا وفي. البكغيت للخجمٗاث تهضيضَا بلى بياٞت…والخكغاث ت اإلاٛغب يخسظ ؤلَا  والخيبايت الى٢اثيت الخضابحر مً مجمٖى
 .الخغاث٤ مً وآلامىت اإلاهضصة اإلاجاالث يدضص الظو الخغاثُي الخٗبحر ؤَمها ومً الٓاَغة، خضور وبٗض وزال٫ ٢بل

. الخضبحر الخغاث٤، الٛابت، الغي٠، اإلاٛغب، :اإلاٟخاخُت ال٩لماث

:  م٣ضمت

ت لٗيل ووؾُا مهما َبيٗيا جغازا الٛابت حٗخبر     مهضعا حٗخبر ألجها ا٢خهاصيت ؤَميت ؤيًا ولها الخيت، ال٩اثىاث مً مجمٖى

هىع  والُهي الخضٞئت لخكب  ْىاَغ ٖضة مً اإلاٛغب مىا٤َ مٗٓم في الٛابت حٗاوي. الىع١ نىاٖت مشل نىاٖاثا٫ بٌٗ ْو

٣الهيت بكغيت وجضزالث َبيٗيت  اإلاخىؾُيت، الٛابت بلى ييخمي اإلامل٨ت قما٫ ؤن ٦ما...(.ؤلاظخشاث و الجاثغ الغعي الجٟاٝ،) اٖل

ا  .الخغاث٤ ْاَغة مجٟا١ في طل٪ ويدؿبب ،1ؤلاوؿان بخضزالث يخإزغ َكا َبيٗيا مجاال باٖخباَع

 التي اإلاؿاخت مخىؾِ بلٜ ،2010 يىليىػ  و يىايغ بحن ما الٟترة ٟٞي الخغاث٤، الهضإل ج٨غاعا باإلاٛغب الٛابىو  اإلاجا٫ قهض 

 ؤ٦بر وسجلذ. ٨َخاع 1133 مؿاخت التهمذ خغي٤ 213 حسجيل وجم ٨َخاع، 5.3 خىالي ٚابىو  خغي٤ ٧ل في الىحران التهمتها
 بدضور اإلاهضصة اإلاجاالث ؤَم مً اإلاٛغب بكما٫ الغي٠ ويك٩ل. 2م2005 و 2000 بحن ما الٟترة في ٚغببالم الخغاث٤ مٗضالث

 ؾا٦ىت ٖلى يازغ مما مغصوصيتها، وجغاظ٘ بالٛابت الُبيٗيت اإلاىاعص جإزغ ؤَمها ؾلبيت هخاثج ٖضة جسل٠ والتي الٓاَغة، َظٍ

 .الُبيعي اإلاىعص َظا ٖلى خٟاّلل ؤَميت طو يب٣ى ٞالخضبحر لظل٪. بها اإلاديُت الضواويغ

 

 

                                                           
1
 Gronel R. « La préservation des forêts du Rif Centro-occidental : un enjeu de développement de la montagne 

rifaine », Revue de Géographie Alpine N° 4, SECA, Parc scientifique Agropolis 2, F-34397 Montpellier cedex 5, 

1996, page 76. 
2
  Département de l’environnement, Direction de la Surveillance et de la prévention des risques. Etude pour la 

réalisation d’une cartographie et d’un système d’information géographique sur les risques majeurs au Maroc, le 

risque feux de forets, Mission 1, Rabat, 2008, p 28. 
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: مهمت ؤصواع ٖضة باإلاٛغب الٛابت جلٗب -1

غ  مً وجدك٩ل للبلض، الٗامت اإلاؿاخت مً %12 خىالي وجمشل ٨َخاع، مليىن  9 خىالي مهمت ٚابىيت مؿاخت ٖلى اإلاٛغب يخٞى

اع، والٟليجي، ألازًغ البلٍى مشل ؤنىاٝ ٖضة  الٛابت وجلٗب(. 1 ع٢م الخغيُت.)..والهىىبغ الصخغاوو  الُلر ألاعػ، الٖٗغ
: مجها هظ٦غ ؤصواع، ٖضة

. اإلاىدضعاث في وزهىنا التربت، يخصبذ َبيٗيا خاظؼا حك٩ل التي ظظوعَا بًٟل الؿٟىح، جىاػن  في ألاشجاع حؿاَم :بُئُا

 ٦شاٞت ؤن ٦ما.Evapotranspiration الىخذ للخبسغ ألاوعا١ جخٗغى الىخذ،خيض ٖمليت ٖبر وججٟيٟها تهىيتها في ؤيًا حؿاَم

ت ومىاظهت اٖتراى في حؿاَم ألاشجاع  ْاَغة خضة جس٠ وبظل٪. الؿُذ ٖلى ٖضواهيتها مً الخسٟي٠ و الدؿا٢ُاث ؾٖغ
ت اإلاىا٤َ م٘ باإلا٣اعهت اإلاصجغة اإلاىا٤َ في الخٗغيت  الخىٕى ٖلى ؤيًا الٛابت جداٞٔ ٦ما. اإلاىادي الٗىهغ لهظا اإلا٨كٞى

.. .وهباجاث خيىاهاث مً البيىلىجي

 حٗخمض خيض لها، اإلاجاوعة الؿ٩اهيت الخجمٗاث اؾخ٣غاع في  ؿاَم مهما َبيٗيا وؾُا الٛابت حٗخبر: واحخماُٖا ا٢خهاصًا

 بلى 6 بحن ما الؿىىيت ال٨ميت جغجٟ٘ اإلاٛغب بكما٫ الغي٠ مىا٤َ ٟٞي والُهي، للخضٞئت الخُب وظم٘ الغعي في الؿا٦ىت ٖلحها
 الهىاٖت في مىاعصَا وحؿخٛل الُٗلت، و٢ًاء والخجٍز وال٣ىو الهيض إلاماعؾت الث٦مجا حٗخبر ٦ما ،1ؾىت/ؤؾغة/ًَ 14

 . الخ٣ليضيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُت .  اإلاٛغب في الٛابىي  الُٛاء جىػَ٘: 1 ع٢م زٍغ

                                                           
1

 Ben Sari D: Prévision et Prévention des catastrophes naturels et environnementales, le cas de Maroc, 

l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture, UNESCO Paris, 2004, P 144. 
2
غرافيا، جامعة أطروحة لنيل الدكتوراه يف اًف ،"(الريف، المغرب)تدبير مخاطر الحركات الكتلية للسفوح حالة منطقة القصر الصغير  "ظريف جواد 

 .74، ص ٕ٘ٔٓ، احلسن الثاٍل، كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية باحملمدية
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: باإلاٛغب الٛاباث جغاح٘ ؤؾباب ؤَم مً الخغاث٤ اهضإل ٌك٩ل -2

 بلى ياصو مما الجٟاٝ ؾىىاث جىالي ؤَمها وبكغيت،  ٗيتَب ٖىامل ٖضة جٟاٖل بؿبب باإلاٛغب الٛابت مؿاخت جتراظ٘   
 الٟالخت، مً مضازيلها ٞختراظ٘ الُبيٗيت الٓاَغة بهظٍ جخًغع  الؿا٦ىت وختى اإلاياٍ، مً الٛابىو  الُٛاء خاظياث جىا٢و

 ٣ٖالهيتالال البكغيت الؿلى٦ياث وجدؿبب. الخجاعة إلاماعؾت الخُب ٖلى الخهى٫  ؤظل مً الٛابت ٖلى الًِٛ بلى وجًُغ
 وبالخالي الضولت، ؤمال٥ يمً جضزل الٛابت ؤن حٗخبر الؿا٦ىت وؤن زهىنا الخغاث٤، اهضإل في الٛابت بإَميت جبالي ال التي

ت واػصياص الهي٠، ٞهل في الخغاعة صعظت اعجٟإ ؤن ٦ما. الُغ١  بكتى واؾخٛاللها ٖلحها الًِٛ حؿخبيذ  الخاعة الغياح ؾٖغ
 2009-1960 بحن ما الٟترة ٟٞي اإلاٛغب، بٛاباث الخغاث٤ اهضإل ٖلى  ؿاٖض التربت، في اإلاخًمً اإلااء وجىا٢و( الكغ٧ي) والجاٞت

 اإلاٗض٫ اعجٟ٘ و٢ض الؿىت، في ٨َخاع 2986 بمٗض٫ ٨َخاع 149292 جضمحر في حؿببذ خغي٤ 12912 لخىالي اإلامل٨ت ٚاباث حٗغيذ
 مً ٖضص في يغجٟ٘ الخغاث٤ ٖضص ؤن 1 ع٢م الجضو٫  زال٫ مً ويخطر  .٨َخاع 593 بلى واهسٌٟ 1983 ؾىت ٨َخاع 11289 بلى

 الٛابت مؿاخت جغاظ٘ في جدؿبب ألجها ظضا زُحرة ويٗيت وهي... 1989-1980 بحن ما الٟترة في خغي٤ 1000 مً ؤ٦ثر بلى اإلاجاالث

. الىبيذ و للىخيل واه٣غاى

الؿىىاث 

 

 

اإلاىا٤َ 

 اإلاخىؾِاإلاجمٕى  1980-1989 1970-1979 1960-1969

الؿىىي 

اإلاؿاخت 

باله٨خاع 

اإلاؿاخت الٗضص 

باله٨خاع 

اإلاؿاخت الٗضص 

باله٨خاع 

اإلاؿاخت الٗضص 

باله٨خاع 

اإلاؿاخت الٗضص 

باله٨خاع 

 327.7 625 9832 293 3352 246 4870 86 1610اإلاغ٦ؼ 

 403.6 1434 12108 488 3751 345 6379 601 1978الكما٫ -الىؾِ

 125 528 3752 265 1955 149 649 114 1148الجىىب -الىؾِ

 1135 2343 34051 1045 18256 908 8948 390 6847الٛغب -الكما٫

 537.20 547 16116 164 5368 248 6531 135 4217الكغ١ 

 163.7 190 4910 81 1529 29 544 80 2837الجىىب 

 75.3 272 2260 83 382 159 1681 30 197جاوؿُٟذ 

 2767.6 5939 83029 2419 34593 2084 29602 1436 18834اإلاجمٕى 

ضص اإلادتر٢ت اإلاؿاخت: 1 ع٢م حضو٫  .  اإلاٛغب في اإلاىا٤َ خؿب الخغاث٤ ٖو

 ٝ. اإلاجا٫ َظا ٖلى يماعؽ الظو ال٨بحر للًِٛ هٓغا مخٗضصة الٛاباث خغاث٤ في اإلاؿاَمت ألاؾباب ؤن ؤلاخهاثياث ؤجشبذ

 ب٣ايا وعمي الخسييم وهاع الٗؿل ظجي الخٗكيب، الخهاثض، خغ١  مشل الالمباالة ؾببها %40 مجهى٫، ؾببها الخغاث٤ مً 50%
 الؼعاٖت ٢هض ألاعاضخي ٖلى لالؾديالء الٛابت حٗكيب مشل مخٗمضة لخغاث٤ هديجت %10 و... السجاثغ

(www.Eauxetforets.gov.ma). 

٠ الٛابت مؿاخت جغاحٗذ -3 : اث٤الخغ بؿبب بالٍغ

 اإلاخىؾِ، ألابيٌ البدغ مً ٢غبه بد٨م اإلاخىؾُي للمىار ييخمي ،٦²م 20000 مؿاخت ٖلى اإلاٛغب بكما٫ الغي٠ يمخض
ب ألاو٫  مسخلٟحن؛ بٟهلحن يخمحز وبالخالي . قدىبر ختى ماو مً يبضؤ وخاع ظاٝ والشاوي ؤبغيل، ختى ؤ٦خىبغ مً يبضؤ وممُغ َع

                                                           
1
 Taiqui L. « La dégradation écologique au Rif marocain : nécessité d’une nouvelle approche » Méditerranea, 

Série d’estudios biologico, 1997, P 13. 

http://www.eauxetforets.gov.ma/
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 الغي٠ ويخمحز...  °30 بلى َىجت في و ،°37 بلى مٗض٫ ؤٖلى يهل مدمض ؤبا ٢غيت ٟٞي الخغاعة، صعظت الهي٠ ٞهل في جغجٟ٘

 والٟليجي، ألازًغ البلٍى الهىىبغ،) ألاشجاع مً ؤهىإ ٖضة به وجىدكغ ،٨َ1خاع 370 405 جبلٜ ٚابىيت بمؿاخت ؤيًا

 الُبيٗيت زهاثهه الغي٠ في جخٟاٖل. Matorral مخضَىعة مؿاخاث ًٖ ٖباعة ؤٚلبها ،...(ألاو٧اليبخىؽ زم والخىىب الٗهٟيت
ه ؾا٦ىخه ٖلى زُغا  ك٩ل مما الٛاباث، خغاث٤ مؿببت والبكغيت  مً هٕى 2000 خىالي ٚابخه جخًمً خيض البيىلىجي، وجىٖى

.  الخيت ال٩اثىاث

 -َىجت -جُىان -قٟكاون  بحن ما ٞاإلاجا٫ باإلاٛغب، الٛاباث خغاث٤ ْاَغة مً حٗاوي التي اإلاجاالث بحن مً الغي٠  ٗخبر
 ٨َخاع، 6824 خىالي الىحران التهمذ 1995 ؾىت ٟٞي. الٓاَغة خضور لخ٨غاع هٓغا مغجٟ٘ مسُغ طاث ٦مىا٤َ يهى٠ الٗغاجل

 م1980 مىظ الخغاث٤ بؿبب الٛاباث مً ٨َخاع 4400 خىالي جغاظٗذ قٟكاون  ب٢ليم وفي ،2الٛغبي الغي٠ في ٨َخاع 5800 مجها
 بالغي٠ الٛاباث خغاث٤ ْاَغة بضعاؾت 2004 ؾىت بٗض ًٖ لالؾدكٗاع اإلال٩ي اإلاٗهض ٢ام ٦ما. 3الؿىت في ٨َخاع 300 بمٗض٫ ؤو

 بجي في و ٨َخاع 2733 ب ػومي ظماٖت في الخغاث٤ بؿبب جغاظٗذ التي اإلاؿاخت وخضص الانُىاٖيت، ألا٢ماع نىع  ٖلى اٖخماصا

 اإلاجاالث ؤن يخطر خيض ،(2 ع٢م لجضو٫ ا) ألاشجاع ؤنىاٝ خؿب اإلاتراظٗت اإلاؿاخت ؤيًا وخضص. ٨َخاع 1087 ب ٧ىلت
 اإلاؿاخت مجمٕى ويهل... ٨َخاع 761 مً بإ٦ثر الٟليجي البلٍى و ٨َخاع 2717 مً بإ٦ثر جغاظٗذ بالهىىبغياث اإلاصجغة

. ٨َخاع 3820 مً بإ٦ثر الخغاث٤ بؿبب اإلاتراظٗت

اإلاؿاخت اإلادتر٢ت باله٨خاع ؤنىاٝ ألاشجاع 

 761.404البلىٍ الٟلُجي 

 6.624ألازًغ البلىٍ 

 118.869 الىع٢ُاث

 142.127اإلااَىعا٫ 

 6.999حصجحر الىع٢ُاث 

اث   2717.074حصجحر الهىىبٍغ

 67.36ؤعاضخي ٚحر مصجغة 

 3820.457اإلاجمٕى 

( www.crts.gov.ma. )اإلاٛغب في ألاشجاع ؤنىاٝ خؿب اإلادتر٢ت اإلاؿاخت: 2 ع٢م حضو٫ 

: ال٨ىاعر مً للى٢اًت اإلاٛغب بؾتراجُجُت -4

... والٟيًاهاث التربت واهؼال٢اث الجٟاٝ الخصخغ، الٟيًاهاث، الؼالػ٫، مشل باإلاٛغب الُبيٗيت ال٩ىاعر خضور ج٨غاع بن

ا لظل٪. وماصيت بكغيت زؿاثغ ٖضة جسل٠ الهىاٖيت، الخىاصر وبٌٗ  إلاسخل٠ باليؿبت ؤَميت طو يب٣ى مجها والى٢ايت ٞخضبحَر

اع َظا وفي .الخإمحن وقغ٧اث الخام ال٣ُإ الىػاعيت، ال٣ُاٖاث و الٟاٖلحن جي التراب بٖضاص وػاعة ٢امذ ؤلَا  و اإلااء و الَى
ىيت بؾتراجيجيت ٖىانغ وي٘ خى٫  مكغوٕ بةهجاػ للخىميت، اإلاخدضة ألامم بغهامج م٘ بخٗاون  البيئت  وجضبحر الى٢ايت مجا٫ في َو

                                                           
 
1
 Melhaoui Y. « Protection et gestion participative des écosystèmes forestiers du Rif, Maroc », deuxième atelier 

international sur la foresterie participative en Afrique. 2001. P 331. 
 .174، ص (بقمرجع سا) ،"(الريف، المغرب)تدبير مخاطر الحركات الكتلية للسفوح حالة منطقة القصر الصغير "،ظريف جواد 2

3
 Département de l’environnement, Direction de la Surveillance et de la prévention des risques. P 35. 
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حر الُبيٗيت اإلاساَغ خى٫  الجٛغاٞيت اإلاٗلىماث هٓام بىي٘ اإلاٛغب ٢ام ٦ما. وال٩ىاعر ألازُاع  حؿمذ مُٗياث ٢اٖضة لخٞى

اجيت زغاثِ بةٖضاص  : مغاخل زالر ٖلى الجٛغاٞيت اإلاٗلىماث هٓام وي٘ جم و٢ض. باإلاٛغب اإلاساَغ لخىػٕ مىيٖى

 اٖضة١ بوكاء ؤيًا اإلاغخلت َظٍ في وجم باإلاٛغب، والخ٨ىىلىظيت الُبيٗيت باإلاساَغ اإلاخٗل٣ت اإلاُٗياث ظم٘: ألاولى اإلاغخلت* 

 .بييىيا ومٗالجتها بخدليلها وال٣يام اإلاساَغ، بياهاث

 .اإلاساَغ خى٫  الجٛغاٞيت اإلاٗلىماث هٓام بٖضاص: الثاهُت اإلاغخلت* 

. الخىانل ؤصواث وجدًحر ظٛغافي ٖى٨بىحي مىػٕ وي٘: الثالثت اإلاغخلت* 

 :باإلاٛغب الٛاباث خغاث٤ جضبحر -5

 خغاث٤) الُبيٗيت الٓىاَغ مىاظهت بلى تهضٝ التي ،...والخدؿيؿيت الخىٓيميت الخ٣ىيت، بالخضزالث ال٩ىاعر جضبحر  ٗٝغ  
 زال٫ مً ْهىعَا، اخخما٫ مً للخ٣ليل ،...(البترو٫ زؼاهاث اهٟجاع) والهىاٖيت...( ال٨خليت والخغ٧اث الٟيًاهاث الٛاباث،

ت ج٩ل٠ ألجها الضو٫  ؾياؾت في ثألاولىيا مً اإلاساَغ جضبحر  ٗخبر. الؿلبيت هخاثجها ومٗالجت خضوثها ؤؾباب ججىب  مً مجمٖى
ت ازخٟاء بلى جاصو ٞةجها الٛاباث، خغاث٤ مجا٫ ٟٞي الخؿاثغ؛  بلى بياٞت والخكغاث، والخيىاهاث الىباجاث مً مجمٖى

.   الطوال٘ والى٢ايت الخيبا وهي ؤؾاؾيت مغاخل زالر بلى الخضبحر ويى٣ؿم. لها اإلاشبذ الٛابىو  الُٛاء جضَىع  بٟٗل التربت اهجغاٝ

ىٚغافي الخيبا: 5-1 :  الٛاباث خغاث٤ بدضور ال٨َغ

ىٚغاُٞت حٗٝغ   ت بإجها ال٨َغ  اإلايضان، مً اإلادهلت الىخاثج ٖلى حٗخمض التي والٟىيت، الخ٣ىيت الٗلميت، الٗملياث مً مجمٖى

 بحن مً وهي ،1ؾتاإلاضعو  الٓاَغة ًٖ للخٗبحر ؤزغي  هماطط ؤو جهميم/  زغيُت بوكاء ؤظل مً الىزاث٤ اؾخٛال٫ ٖبر ؤو
 َظٍ مً آلامىت واإلاىا٤َ الخغاث٤ بها جىضل٘ ؤن يدخمل التي اإلاجاالث جدضيض مً جم٨ً التي والٟٗالت الؿليمت الخىظهاث

غاٞيت اإلاىهجيت وجغج٨ؼ. الٓاَغة ٚى  اإلاٗلىماث ظم٘ زال٫ مً الغ٢مي، الخٓاَغ ٖلى الٛاباث خغاث٤ مساَغ لخضبحر ال٨َغ
:  للخغاث٤ اإلاٗغيت و َضصةالم اإلاىا٤َ خى٫  الجٛغاٞيت

ت زال٫ مً الىباحي الُٛاء صعاؾت*  يت مٗٞغ . لالخترا١ ٢ابليخه مضي و اإلاجا٫ في الؿاثض الُٛاء هٖى

غاٞيت صعاؾت*   م٘ جخىا٤ٞ والتي الاهدضاع، صعظت خؿب يسخل٠ الىاع اهخ٣ا٫ ؤن بد٨م الاهدضاعاث، وزهىنا الؿُذ َبٚى
. الغياح اججاٍ

... الىخذ الخبسغ و الخغاعة صعظت زم الجى، وعَىبت( و٢ىتها اججاَها) الغياح وزهىنا زيتاإلاىا الٓغوٝ صعاؾت* 

غافي الخٗبحر بن ٚى  الٛابىو، الترار ٖلى وزُىعتها الٓاَغة حجم م٘ ٢اعهاٍ ما بطا ظضا ٢ليل باإلاٛغب الٛاباث لخغاث٤ ال٨َغ
غاٞيت وزاث٤ خاليا جىظض ٞال ٚى  الخغاث٤ اهضإل اخخما٫ صعظاث زغيُت ؤو٫  اؾخصىاءب الٓاَغة، خضور الخخما٫ جخُغ١  ٦َغ

 للمياٍ الؿاميت اإلاىضوبيت َٝغ مً ،2007 ؾىت الٛاباث خغاث٤ ج٣ييم ج٣غيغ في ؤصعظذ التي ،(2 ع٢م الخغيُت) بالغي٠

 جُىان مً بال٣غب الٛابىو  اإلاجا٫ مشل ظضا اإلاغجٟ٘ اإلاسُغ طاث اإلاىا٤َ الخغيُت، َظٍ جدضص. 2الخصخغ وم٩اٞدت والٛاباث
ىجت  مً بال٣غب ظضا اإلاىسٌٟ و واإلاىسٌٟ واإلاخىؾِ... قٟكاون  مً بال٣غب اإلاجا٫ مشل واإلاغجٟ٘... الهٛحر وال٣هغ َو

                                                           
1
 Chaker M. « Processus de dégradation et difficultés de réhabilitation des montagnes semi-arides au Maroc, 

Etude de cas », actes du 7 éme colloque Marocco - allemand, Rabat, 2005, P 91. 
2
 Ellatifi M. L’économie de la forêt et des produits forestiers au Maroc : Bilan et perspectives, Thèse de 

doctorat en sciences Economiques, Université Montesquieu- Bordeaux IV, page 45. 
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اع َظا في و.... الخؿيمت  البرامج اجساط زال٫ ألاولىيت طاث ج٩ىن  ؤن يجب ظضا، ومغجٟ٘ مغجٟ٘ بمسُغ جخمحز التي ٞاإلاىا٤َ ؤلَا

. الى٢اثيت

ُت ٠ الٛاباث خغاث٤ اهضإل اخخما٫ صعحاث: 2 ع٢م زٍغ  (.www.Geopratique.com) اإلاٛغبي بالٍغ

:  الٛاباث خغاث٤ مً الى٢اثُت الىؾاثل جخٗضص: 5-2

اع َظا وفي الٛاباث، خغاث٤ ْاَغة جضبحر ٖمليت في الشاهيت اإلاغخلت هي  ومداعبت لٛاباثوا للمياٍ الؿاميت اإلاىضوبيت ٞةن ؤلَا
 وال٣ىاث اإلال٨يت اإلاؿلخت ال٣ىاث اإلال٩ي، الضع٥ اإلاضهيت، الى٢ايت مشل اإلاخضزلحن مسخل٠ م٘ قغا٧اث ب٣ٗض ج٣ىم الخصخغ
 وحؿتهضٝ الٛاباث، خغاث٤ وم٩اٞدت للى٢ايت ؾىىو  بغهامج لىي٘ والى٣ل، الخجهحز ووػاعة اإلادليت الؿلُاث زم اإلاؿاٖضة

 ٖضة ٖلى يىو الٛاباث، خغاث٤ مً للى٢ايت اإلاضيغو  الخهميم ؤن ٦ما. الٓاَغة بدضور عوؤلاهظا واإلاغا٢بت الخدؿيـ
حر مشل بظغاءاث  الخ٣ىيت ال٣ضعاث وج٣ىيت إلاىاظهخه والخضزل الخُغ بخ٣ضيغ حؿمذ التي اإلاالثمت الى٢اثيت ألاصواث وجدؿحن جٞى

 زال٫ مً الٓاَغة بسُىعة الؿ٩ان جدؿيـ و يتاإلاٗلىماث الخ٣ىياث زم الخغاث٤، مً الٛابت بدمايت اإلا٩لٟحن لؤلشخام

http://www.geopratique.com/
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الم ووؾاثل الخجٍز إلاى٣ُت اإلايضاهيت الؼياعة  بوكاء مشل ألازغي  والخ٣ىياث الخضابحر بٌٗ ؤيًا وجخسظ...(. والخلٟؼة الجغاثض) ؤلٖا
 وؤلاهظاع الخضزل ثلوؾا ب٩اٞت اإلادليت الؿا٦ىت وجؼويض ؤزغي، بلى ظهت مً الىاع اهخ٣ا٫ صون  جدى٫  والتي الٛابت، في ممغاث

 اهضإل ًٖ ؤلازباع ؤظل مً باإلاجان َاجٟيا زُا الخصخغ وم٩اٞدت والٛاباث للمياٍ الؿاميت اإلاىضوبيت ويٗذ خيض بالخُغ،

. الخغاث٤

: الٓاَغة وبٗض زال٫ الخضابحر: 5-3

 اإلاياٍ ومضيغيت اإلاضهيت لى٢ايتوا اإلادليت، الجماٖت) اإلاٗىيت الجهاث ٖلى يجب خيض الٓاَغة، جضبحر في الشالشت اإلاغخلت هي 

 ججىب ؤظل مً الىاع إلزماص الخضزل و آمىت، مجاالث هدى وجىظههم الٛابت، في الىاع باهضإل الؿ٩ان جدظع ؤن ،...(والٛاباث
. عزتال٩ا ٞتراث في... اإلاضهيت والى٢ايت الٛابت خغاؽ ؾ٩ان، مً الٛابت في اإلاخضزلحن ظمي٘ حٗبئت و. ؤزغي  مجاالث هدى اهخ٣الها

 بالخغي٤، اإلاخإزغة اإلاؿاخاث حصجحر وبٖاصة بالٛابت لخ٣ذ التي ألايغاع حجم بخ٣ييم الؿلُاث ج٣ىم ؤيًا اإلاغخلت َظٍ وفي
 وبٖاصة اإلاخًغعة، اإلاؿاخاث لخٗىيٌ الخغاث٤ ْاَغة بٗض اٖخماصَا يخم التي الٟٗالت، الخضابحر بحن مً الدصجحر  ٗخبر خيض

لـ ؤن يدبحن 3 ع٢م الجضو٫  ٞدؿب ألاؾاؾيت، خاظياتها لخلبيت الؿا٦ىت ٖليه جمضح٘ الظو الٛابىو  اإلاجا٫ بخياء  ال٨بحر ألَا
لىديت واإلاىا٤َ %28 ب ج٣ضع مىه مهمت مؿاخت حصجحر جم لـ ألَا  ويضزل ،%16 بيؿبت الغي٠ بيىما %25 ب اإلاخىؾِ وألَا

 ٖلى ييبػي ٦ما .م1994 ؾىت للدصجحر اإلاضيغو  الخهميم مشل الٛاباث لتهيئت الضولت جخسظَا التي واإلاكاعي٘ البرامج بَاع في طل٪
 ٧ل مىاظهت ؤظل مً الٛابت ٖلى اإلاغا٢بت حكضيض اإلاجا٫ بىٟـ اإلاٗىيت الجهاث م٘ وبكغا٦ت والٛاباث للمياٍ الؿاميت اإلاىضوبيت

 ٖضة بي٣اٝ نم اإلاىضوبيت جم٨ىذ م،20 لل٣غن  ألاو٫  الىه٠ مً ابخضاء الٛابىو  للمل٪ جدضيضَا ٞبًٟل. الخلل ؤق٩ا٫
 .1باإلاٛغب الٛاباث لخضَىع  ؤق٩ا٫

ت   %الدصجحراإلاىا٤َ الٛابٍى

 ٠  16الٍغ

لـ اإلاخىؾِ   25ألَا

لىدُت   25اإلاىا٤َ ألَا

لـ ال٨بحر   28ألَا

 23ؾىؽ 

ت   25الهًبت اإلاغ٦ٍؼ

ت باإلاىا٤َ اإلاصجغة ألاعاضخي وؿبت: 3 ع٢م حضو٫  .  اإلاٛغب في الٛابٍى
 

                                                           
1
 Gronel R. « La préservation des forêts du Rif Centro-occidental : un enjeu de développement de la montagne 

rifaine »  p 75-94. 

. 98، ص 2012، جواف 8، رللة العلـو اإلنسانية واالجتماعية، العدد "المقابلة في البحث االجتماعي"نبيل محيدشة،  - 2
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 :زاجمت

 بيئيت جدضياث ٖضة باإلاٛغب اإلاجا٫ َظا ويىاظه. الؿ٩ان اؾخ٣غاع و جشبيذ في حؿاَم وا٢خهاصيا َبيٗيا وعصام الٛابت حٗخبر    
بيٗيت  ٞخهبذ مىاعصَا، وجىا٢و الٛابىيت اإلاؿاخت جغاظ٘ في جدؿبب الٓاَغة ٞهظٍ الخغاث٤، اهضإل ؤبغػَا يب٣ى وبكغيت َو

ت مهحر ؤن ٖلمىا بطا ظضا م٣ل٣ت الىيٗيتٌ َظ بن.والخصخغ بالخٗغيت ومهضصا للؿ٩ان َاعصا مجاال  الؿ٩ان مً مجمٖى
 مً زانت ظهىيت م٣اعبت يترظم زانا هٓاما يخُلب الٛابت اؾخضامت يمان في ٞالخ٨ٟحر لظل٪ الُبيعي، اإلاجا٫ بهظا مغجبِ

 َظا في مهمت الدكاع٦يت اإلا٣اعبت ؤن ٦ما. 1الٛابت لخمايت اإلاغا٢بت وؾاثل بجمي٘ حٗبئتهم يجب والظيً الٛابىيت، اإلاهالر َٝغ

 الجهاث ؤن ٦ما.الٛاباث خغاث٤ إلاىاظهت والىاظٗت ال٨ٟيلت الُغ١  خى٫  الؿا٦ىت ججاعب ج٣اؾم بلى تهضٝ ٞهي اإلاؿاع،
م ؤلاوؿان الؾخمغاع يغوعيت اؾخضامتها ؤن الٛابت ٖلى اإلاترصصيً ؤصَان في جغسخ بإن ملؼمت اإلاؿاولت  يمً جضزل ؤجها ٚع

 . الٗمىمي اإلال٪

 : اإلاغاح٘ ة٢اثم

٠،) الهٛحر ال٣هغ مى٣ُت خالت للؿٟىح ال٨خلُت الخغ٧اث مساَغ جضبحر "،ظىاص ْغي٠ -1  لىيل ؤَغوخت ،("اإلاٛغب الٍغ

 .2015 باإلادمضيت، ؤلاوؿاهيت والٗلىم آلاصاب ٧ليت الشاوي، الخؿً ظامٗت الجٛغاٞيا، في الض٦خىعاٍ

 .140 الٗضص ،"اثالٛاب خغاث٤" بيدىا، مجلت ،للبيئت الٗامت الهيئت -2

3- Ait Hamza M: «Crise de la montagne et formes d’adaptation», actes du 7 éme colloque Marocco - allemand, Rabat 
2005. 

4- Alexandrian D: « Evaluation spatiale du Risque d’incendie – couplage entre : un simulateur d’incendie et un système 
d’information géographique » Atelier’’ les bases de données sue les feux de foret en région méditerranéenne, utilisations et 
enseignements’’, Tétouan, Maroc, 1999. 

5- Ben Sari D: Prévision et Prévention des catastrophes naturels et environnementales, le cas de Maroc, l’organisation 
des nations unies pour l’éducation, la science et la culture, UNESCO Paris, 2004. 

6-Chaker M. « Processus de dégradation et difficultés de réhabilitation des montagnes semi-arides au Maroc, Etude de 
cas », actes du 7 éme colloque Marocco - allemand, Rabat, 2005. 

7- Département de l’environnement, Direction de la Surveillance et de la prévention des risques. Etude pour la réalisation 
d’une cartographie et d’un système d’information géographique sur les risques majeurs au Maroc, le risque feux de forets, 
Mission 1, Rabat, 2008. 

8- Ellatifi M. L’économie de la forêt et des produits forestiers au Maroc : Bilan et  perspectives, Thèse de doctorat en 
sciences Economiques, Université Montesquieu- Bordeaux IV, 2012. 

9- Gronel R. « La préservation des forêts du Rif Centro-occidental : un enjeu de développement de la montagne 
rifaine », Revue de Géographie Alpine N° 4, SECA, Parc scientifique Agropolis 2, F-34397 Montpellier cedex 5, 1996. 

                                                           
  .172، ص 2000مؤسسة الوراؽ، : ، األردف1، ط"لمي إلعداد الرسائل الجامعيةأسس البحث الع"مرواف عبد آّيد إبراىيم، -1
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10- Melhaoui Y. « Protection et gestion participative des écosystèmes forestiers du Rif, Maroc », deuxième atelier 
international sur la foresterie participative en Afrique. 2001. 

11- Quezel P. Barbero M. « Les Forets méditerranéennes, problèmes posés par leur signification historique, écologique 
et leur conservation »,  Acta Botanica, Malacitana 15, Malaga, 1990. 

12- Taiqui L. « La dégradation écologique au Rif marocain : nécessité d’une nouvelle approche » Méditerranea, Série 
d’estudios biologico, 1997. 

13- www.crts.gov.ma. 

14- www.Eauxetforets.gov.ma. 

15- www.Environnement.gov.ma/index/preventionrisques. 

16-www.Geopratique.com. 
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 الٗلمُت اإلااصة حم٘ في بدثُت ٦إصاة اإلا٣ابلت
 بىيُاٝ،اإلاؿُلت،الجؼاثغ مدمض حامٗت/هىعالضًً خُٟٓي.ؤ

 

: ملخو

 بال بدشه، إلجمام الالػمت والبياهاث اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫  الباخض حؿاٖض التي الٗلمي، البدض ؤصاوث ؤخض اإلا٣ابلت حٗخبر    
ا مً الٗضيض َىا٥ ؤن  َىا٥ ؤن ٦ما وؤصائها مىهجها في ٖلميت هي بل ٖٟىيت، بهىعة جخم ٖغييت ابلتم٤ مجغص ؤجها  ٗخبَر

ت  إل٦ؿاب البدشيت الىع٢ت َظٍ ظاءث لهظا البدض، في اإلا٣ابلت اٖخماص ؤزىاء مغاٖاتها يجب التي اإلاىهجيت ال٣ىاٖض مً مجمٖى
 البدىر إلهجاػ الالػمت اإلاٗلىماث ٖلى خهى٫ وا٫ جٟٗيلها، ؤظل مً باإلا٣ابلت اإلاخٗل٣ت الصخيدت باإلاىهجيت والُالب الباخشحن

:  الخاليت الدؿائالث ًٖ ؤلاظابت زال٫ مً طل٪ وؾيخم الٗلميت،

 ؤَضاٞها؟ وما باإلا٣ابلت؟ اإلا٣هىص ما -

  ٞٗالت؟ م٣ابلت إلٖضاص الؿلُمت الكغوٍ ماهي-

ُما -  جُب٣ُها؟ ؤؾالُب هي وما اإلا٣ابلت؟ ؤهىإ جخمثل ٞو

 إلا٣ابلت؟ا ومؼاًا ُٖىب ؤبغػ  وما -

 . اإلا٣ابلت الٗلمي، البدض اإلاىهجيت،: اإلاٟخاخُت ال٩لماث

 

:  م٣ضمت

 خى٫  البدض وبهجاػ إلجمام الالػمت والبياهاث اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫  في الباخض ٖلحها  ٗخمض التي والُغ١  ألاؾاليب جخٗض     
 بهظٍ ملما ي٩ىن  ؤن الباخض ٖلى يجب لهظا ٞغيياجه، لٟدو ؤو ؤؾئلتها ًٖ لئلظابت وطل٪ مٗيىت، مك٩لت ؤو مدضص مىيٕى

 في الباخشحن ٖلحها  ٗخمض التي اإلا٣ابلت ألاصواث َظٍ بحن ومً لبدشه، اإلاىاؾبت الُغي٣ت مؿب٣ا ي٣غع  ختى والُغ١، ألاؾاليب
لم والخاعيش والصخاٞت الُب مشل ٖضيضة مياصيً في بدىثهم بهجاػ ما٫، وبصاعة الىٟـ ٖو ىا٥ ألٖا ا مً َو  مجغص ؤجها  ٗخبَر

ضاص مؿخىي  ٖلى ؾىاء وؤصائها، مىهجها في ٖلميت هي بل ٖٟىيت، بهىعة جخم ٖغييت م٣ابلت  مؿخىي  ٖلى ؤو والخسُيِ ؤلٖا
 إل٦ؿاب البدشيت الىع٢ت َظٍ ظاءث لهظا اؾخسضامها، ٖىض مغاٖتها يجب واٖخباعاث قغوٍ َىا٥ ؤن ٦ما والخ٣ىيم، الخىٟيظ
. باإلا٣ابلت إلاخٗل٣تا الصخيدت باإلاىهجيت والباخشحن الُالب

اع َظا وفي : الخاليت الهيٛت في البدشيت الىع٢ت َظٍ بق٩الُت جإحي ؤلَا

 الٗلمُت؟ اإلااصة حم٘ في بدثُت ٦إصاة اإلا٣ابلت م٩اهت ما



 
 
 

 

 
 

ل    : 19الٗضص                                                                          لبدث الٗلمياحُل  مغ٦ؼ       2016 –  ؤبٍغ

70 

 

٠ -ؤوال ها ٞل٣ض اإلاٗاوي، مً ال٨شحر ؤزظث اإلا٣ابلت ؤن هجض ٖامت، بهٟت اإلاخهجيت ؤصبياث بلى بالغظٕى: اإلا٣ابلت حٗاٍع  ٖٞغ
اث الخاالث بٌٗ وفي اهٟغاص ٖلى ؤٞغاص إلاؿاءلت حؿخٗمل التي اإلاباقغة الخ٣ىيت جل٪" بإجها ؤهجغػ  مىعيـ  هه٠ مجمٖى

. 1مىظهت

ت: حٗجي الٗام بمٟهىما اإلا٣ابلت بإن ٧اًَ عوبغث ويىضج     ٞحها ي٩ىن  التي وكاَه وؤوظه الصخصخي الاجها٫ ؤٖما٫ مجمٖى
 اإلاٗلىماث لخل٪ واإلاؼوص اإلاُٗي مغ٦ؼ في ألازحر الصخو َظا ي٩ىن و آزغ شخو مً إلاٗلىماث الُالب مغ٦ؼ في شخو

. 2ألاو٫  للصخو

ىا٥ :  بيجها للم٣ابلت ٦شحرة حٗغيٟاث َو

 وإلاالخٓت مٗيىت، ألؾئلت ؤو مٗحن، إلاى٠٢ اؾخجابت ٖلى وللخهى٫  ؤٞغاص او ٞغص ؾلى٥ لضعاؾت حؿخسضم التي ألاصاة جل٪ -

    3الاظخمإ ؤو الجماعي للخٟاٖل اإلادؿؿىؾت الىخاثج

ت هي اإلا٣ابلت -  بحن لىظه، وظها ٖلحها والخ٣ٗيب ٖلحها ؤلاظابت يُلب التي وؤلايًاخاث، والاؾخٟؿاعاث ألاؾئلت مً مجمٖى

4لهم ممشله ٖيىت ؤو بالبدض اإلاٗىيحن وألاشخام الباخض
.
  

 ويغ٦ؼ زام، ٚغى لخد٣ي٤ ييجغ الظو اللٟٓي والخٟاٖل الصخصخي لالجها٫ اإلاخسهو الىمِ ؤو ألاؾلىب طل٪ اإلا٣ابلت -
حر الضزيلت ؤو ال٣غيبت واإلاٗلىماث اإلاٗلىماث مً ٖضَا ما ويؿدبٗض زانت ومٗلىماث بياهاث ٖلى ٞيه غيت ٚو  في الجَى

. 5اإلاىيٕى

غ ال مٗلىماث ًٖ زبحر ؤو ٞغص ؾاا٫ زاللها يخم البياهاث، لجم٘ ج٣ىيت، ؤو َاجٟيت ؤو مباقغة ٖاصة قٟىيت، وؾيلت -  جخٞى
6ألازغي  اإلاهاصع ؤو ال٨خب في ٖاصة

 .

 الباخض وي٣ىم قٟىيا مٗلىماجه  ُٗى اإلابدىر ٞةن ؤلاظاباث، ٦خابت مً بضال ألهه وطل٪ قٟىيا، اؾخٟخاءا حٗخبر اإلا٣ابلت -
7حسجيلها ؤو الاؾخجاباث َظٍ ب٨خابت

 .

ا بل الٗلمي، البدض في اإلاٗلىماث ظم٘ ؤصواث مً ؤصاة هي وبهما مىهجا، ليؿذ الاؾدباع ؤو واإلا٣ابلت     اؾخسضاما وؤ٦ثَر
ال١ ٖلى وؤًٞلها ؤخؿجها  بل ألازغي  ألاصواث ًٖ مىٟهلت ؤصاة ليؿذ وهي ألاميت، ٞحها جىدكغ التي اإلاجخمٗاث في زانت ؤلَا

 الىٟـ ٖلم زانت ؤلاوؿاهيت، الٗلىم مً ال٨شحر في اإلا٣ابلت حؿخسضم ألازغي، الخ٨ىي٨يت ألاصواث بلى جًاٝ بياٞيت ؤصاة هي

                                                           
 .72، ص 1982ديواف ادلطبوعات اجلامعية، : ، اجلزائر"محاضرات في منهجية البحث االجتماعي" خري اهلل عصار، -1
.168، ص 1999ي العلمية، دار اليازور: ، عماف1، ط"البحث العلمي كاستخداـ مصادر المعلومات"عامر إبراىيم قنيلجي، - 2

 

3
مكتبة اإلشعاع للطباعة : ، اإلسكندرية1، ط"دليل الطالب في كتابة األبحاث كالرسائل العلمية: "عبد اهلل زلمد الشريف، مناىج البحث العلمي -

 . 129،  ص 1996والنشر والتوزيع، 

 .106،  ص2001بيت األفكار الدولية، : ، األردف"، إجراءاتوقأسسو، مناىجو كأساليب: البحث العملي"رحبي مصطفي علياف، -4
  .131،  ص 2002مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، : ، اإلسكندرية1، ط"أسس كمبادئ البحث العلمي" فاطمة عوض صابر، مريفت على حفاجة، -5
6

: ، من موقع28/11/2015، تاريخ اإلطالع، "المقابلة مفهومها، أىميتها، أنوعها، تقييمها"، نصرت اهلل زلمد -
http://aeuwbi.blogspot.com/2013/06/blog-post_2.html

  

.182، ص 1999مكتبة مدبوىل ، : ، القاىرة"فلسفة مناىج البحث العلمي"،عقيل حسني عقيل - 7
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لم  ليٗٝغ ٚىعٍ امخدً ؤو اإلااء ؤو البئر ؤو الجغح وبؾخبر ؾبر مً مكخ٣ت ؤلاؾدباع ولٟٔ والاهثروبىلىظيا الاظخمإ ٖو

، . 1وازخبٍر ظغبه ؤو ألامغ واؾخبر م٣ضاٍع

 ؤو آعاء ٖلى للخهى٫  الباخض بها ي٣ىم اإلاٗلىماث، ظم٘ وؾاثل مً وؾيلت هي اإلا٣ابلت ؤن ال٣ى٫  يم٨ً ؾب٤ ما زال٫ مً  

يٟها اإلابدىر، مً مٗيىت مٗلىماث ؤو اثمٗخ٣ض  .  الٗلمي بدشه في لخْى

:  هي ألاَضاٝ، مً الٗضيض جسضم ٢ض مخمحزا ؤؾلىبا بىنٟها اإلا٣ابلت بن: اإلا٣ابلت ؤَضاٝ -زاهُا

غ ٖلى الخٗٝغ -  ؾلى٦ياث في يى٨ٗـ ول٨ىه يغي، ال ألهه اإلاكاَضة، َغي٤ ًٖ بليه ههل ؤن يم٨ً ال الظو ؤلاوؿان ظَى
غ مالخٓت ويم٨ً مكاَضتها، يم٨ً ا٫وؤٞ٘  تهضٝ الاظخماٖيت الخضمت وفي الٟٗل، م٘ وجُاب٤ مٗه الؿلى٥ نض١ بطا الجَى

2بهم ؤإلاذ ٢ض ْغوٝ هديجت ؤخىالهم حٗثرث الظيً بيض وألازظ بيئخه، وبصخاح ؤلاوؿان بىاء بلى اإلا٣ابلت مً الٟلؿٟت
 .

 جم٨ً ؤجها"  ب٣ىله" ج٨مان" ويهىٟها البدض ألَضاٝ باليؿبت َميتألا طاث اإلاٗلىماث لخجمي٘ عثيؿت ٧ىؾيلت حؿخسضم ٢ض -

 يدبه ما و٢ياؽ ،(ومٗلىماث مٗاٝع مً)  ٗٝغ ما ٢ياؽ اإلام٨ً مً وججٗل الصخو ٞيه ي٨ٟغ ما ٖلى الى٢ٝى مً

ه ؤو الصخو (". واإلاٗخ٣ضاث الاججاَاث) الصخو  ٗخ٣ضٍ وما ،(والخًٟيالث ال٣يم) ي٨َغ

 مخى٢ٗت ٚحر هخاثج إلاخابٗت حؿخسضم ؤن يم٨ً ؤهه" ٦حرلىجغ" ي٣ترح الهضص َظا وفي ؤزغي، َغ١ ٕ م اإلا٣ابلت حؿخسضم ٢ض -

. ي٣ضمىجها التي الاؾخجاباث وؤؾباب اإلاؿخجيبحن صواٞ٘ في الخٗم٤ ؤو ؤزغي  َغ١  نض١ مً للخد٤٣ ؤو مشال،

ال٢اث مخٛحراث جدضيض ٖلى للمؿاٖضة قغح ٧ىؾيلت ؤو ظضيضة ٞغوى ال٢تراح ؤو ٞغوى الزخباع حؿخسضم ؤن يم٨ً - 3ٖو
 .

اث ؤو مكاٖغ ؤو مالمذ ٖلى الخٗٝغ - 4مٗيىت مىا٠٢ في اإلابدىزحن جهٞغ
 .

ه خيض لضعاؾتها، يخهضي التي باإلاك٩لت الباخض جبهحر وػياصة اإلاٗلىماث ظم٘ بلى حهضٝ ما اإلا٣ابالث ٞمً -  ظىاهب ٖلى حٗٞغ
ه ؤو لبدشه ظضيضة يت ًٖ الىٓغ بٌٛ البدض، لٗىانغ البضيلت والاؾخجاباث الٟغوى ٖلى حٗٞغ 5اإلاغاصة البدىر هٖى

 .

 الباخض يل٣حها ؤؾئلت َغي٤ ًٖ اإلايضاهيت الضعاؾاث في وجخد٤٣ مؿب٣ا مٗغوٞت ٚحر خ٣اث٤ ٖلى الخٗٝغ مً الباخض جم٨ً -
6اإلابدىر ٖلى

. 

: اإلا٣ابلت هجاح ٖىامل

ظا اإلا٣ابلت، بهجاح ؤظل مً وطل٪ اإلا٣ابلت، حهاٖل ج٣ىم التي والًىابِ ألاؾـ جدضيض الٗىهغ َظا زال٫ مً ؾىداو٫      َو

: الخاليت الى٣اٍ صعاؾت زال٫ مً ؾيخم

                                                           
1
،  2008ارة العامة للمكتبات، اإلد: ، ليبيا1، ط"األساسيات كالتقنيات كاألساليب: مناىج البحث في العلـو االجتماعية"علي معمر عبد ادلؤمن،  - 

 248ص 

2
 .55، ص 1999دار وائل، : ، األردف2، ط"القواعد كالمراحل كالتطبيقات: منهجية البحث العلمي" زلمد عبيدات، وآخروف، - 

 .نصرت اهلل زلمد، مرجع سابق الذكر - 3
4
 .171، ص 2000مؤسسة الوراؽ للنشر والتوزيع، : ، األردف1ط، "أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية"مرواف عبد آّيد ابراىيم،  - 

 .59،60زلمد عبيدات وآخروف، مرجع سبق ذكره، ص  - 5
6
 - THE Center for investigative journalism, Interviewing Techniques, London: journalism &  Publishing 

Northampton Square, p8. 
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غ ؤن يجب: ألاؾئلت َغح ٦ُُٟت-ؤوال   اإلا٣ابلت ؤؾئلت في جخٞى
ًب
 بيجابي ظى وزل٤ اإلا٣ابلت بظغاء حؿهيل قإجها مً مٗيىت، قغوَا

: الٗلمي البدض ومغا٦ؼ الباخشحن ٢ضمها التي لكغوٍا َظٍ جدضيض الٗىهغ َظا في ؾىداو٫  لهظا واإلاؿخجيب، اإلا٣ابل بحن

 ألاؾئلت َغح ٖىض مغاٖاتها الباخض ٖلى يخىظب التي الهامت ألامىع  مً الٗضيض" وآزغون ٖبُضاث مدمض" الباخض ي٣ضم  
 1:وهي

ا الؿاا٫ يىحي ال ؤن بمٗجى مخدحز ٚحر بك٩ل ألاؾئلت جُغح ؤن يجب -  مٗٓم  كغ: اليالذ الؿاا٫ طل٪ مشا٫ ؤلاظابت، مً هٖى
 مً وج٣لل الاؾدشماع حصجي٘ في حؿاَم ؾٝى الضزل يغيبت ٢اهىن  ٖلى ألازحرة الخٗضيالث بإن الًغيبت مجا٫ في الخبراء

 للؿاا٫ مؿب٣ت بةظابت للمبدىر ؤوحى الباخض ؤن الؿاا٫ َظا زال٫ مً هالخٔ طل٪؟ خى٫  هٓغ٥ وظهت هي ما البُالت،
 يغيبت ٢اهىن  ٖلى َغؤث التي ألازحرة الخٗضيالث ازغ َى ما اٖخ٣اص٥ بدؿب: لخاليا الك٩ل ٖلى الؿاا٫ َغح ألاًٞل و٧ان

. والبُالت؟ الاؾدشماع حصجي٘ ٖلى الضزل

غي٣ت الؿاا٫ هبرة ٞان خياصو بك٩ل الؿاا٫ نياٚت جم لى ختى - ليه ؤلاظابت، ببٌٗ يىخيان ٢ض َغخه َو  ٖلى ٞيجب ٖو
. طل٪ ججىب الباخض

ا ومداولت اإلا٣ابلت بضايت في الصخهيت ألاؾئلت َغح ٖىض -  اإلابدىر اوسجام ببضء الباخض  كٗغ ختى اإلا٣ابلت جهايت بلى جإزحَر
. اإلاُغوخت ألاؾئلت م٘ وججاوبه

. ومخابٗتها بةظابخه الاَخمام للمبدىر الباخض يٓهغ ؤن -

ضم ألاؾئلت بٌٗ بجهاء في اإلاغاٖاة -  ؤَميت ٖضم خالت في وبسانت ةؤلاظاب في لئلؾهاب اإلابدىر ؤما مٟخىخا اإلاجا٫ جغ٥ ٖو
. ومخٗضصة ٦شحرة ألاؾئلت و٧ىن  ٢هيت للم٣ابلت اإلادضصة اإلاضة ٧ىن  خالت في ؤو ٦بحر بك٩ل الؿاا٫

ت الاؾخ٣هاثيت الصخاٞت مغ٦ؼ وي٣ضم  2:وهي ألاؾئلت لُغح الىهاثذ مً مجمٖى

. الغثيؿيت ألاؾئلت مً ٢اثمت بٖضاص -

حر ص٢ي٣ت الباخض ؤؾئلت ج٩ىن  ؤن - . جٟؿحر ؾىء َىا٥ ي٩ىن  ال ختى ة،ٚامٌ ٚو

ت َغح ججىب - . خضة ٖلى ؾاا٫ ٧ل وج٣ضيم ألاؾئلت، مً مجمٖى

. الخىجغ إلػاخت اإلا٣ابلت بضايت في" هاٖمت" ؤؾئلت بً٘ بٖضاص -

.  اإلا٣ابل يخجىبه ؾاا٫ ؤو ج٨غاع ٖضم -

 3:اإلا٣ابلت بظغاء حؿهيل قإجها مً والكغوٍ الا٢تراخاث بٌٗ "Dana Lynn Driscoll" الباخشت وج٣ضم   

.  الؿاا٫ مً ظؼء ٖلى لئلظابت ج٣ىصٍ ؤو اإلا٣ابل جغب٪ ال ختى ٖضيضة، بظاباث ٖلى يدخىي  ال ؾاا٫ الباخض ي٣ضم ؤن -

                                                           
1
 - Dana Lynn Driscoll, Introduction to primary research: Observations, Surveys, and Interviews, Writing Spaces: 

Readings on Writing, Volume 2, 2011, p 163, 164. 
2
 - Dan Remenyi PhD, Field Methods for Academic Research-Interviews, Focus Groups and questionnaires in 

Business and Management Studies, UK: Academic publishing International Ltd, 2011, p 10. 
3
 .105نبيل محيدشة، مرجع سابق الذكر،  ص  - 
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.  ؤلايداثيت ألاؾئلت َغح ججىب -

.  اإلاىيٕى ٖم٤ في الضزى٫  اإلا٣ابل حصج٘ ال ألجها اإلاٛل٣ت، ألاؾئلت َغح ججىب -

ت، ٚحر اإلاهُلخاث اؾخسضام ججىبو ومىظؼة واضخت، ؤؾئلت َغح - .  للبدض مٟيضة اإلاٗلىماث ٖلى للخهى٫  وطل٪ مإلٞى

 يغاعي ؤن الباخض ٖلى لهظا اإلا٣ابلت، ؤزىاء في اإلاؿخجيب ٖلى ألاؾئلت َغح وؤؾـ ٢ىاٖض مغاٖاة بإهه ال٣ى٫  يم٨ً لهظا   
 للبدض الالػمت اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫  لًمان وطل٪ اإلابدىر ٖلى لؤلؾئلت َغخه ؤزىاء ؾاب٣ا ج٣ضيمها جم التي الكغوٍ

. نىعة بإًٞل

ت َىا٥: الىاجخت اإلا٣ابلت قغوٍ -زاهُا غ ؤن يجب التي الكغوٍ مً مجمٖى  ظم٘ في الجيضة اإلا٣ابلت اؾخسضام في جخٞى
ظٍ البدض، حؿائالث ٖلى وؤلاظابت الٟغيياث وازخباع البياهاث : هي الكغوٍ َو

 يخٗل٤ الىزي٣ت مً ألاو٫  الجؼء ظؼؤيً، بلى م٣ؿم اإلا٣ابلت، ظضو٫  الباخض خىػة في ي٩ىن  ؤن البض اإلا٣ابلت في بضء ٢بل -
بيٗت ؤٖماله، وؤَم ٞحها  ٗمل التي ٧اإلااؾؿت ؾي٣ابله الظو للم٣ابل ألاؾاؾيت باإلاٗلىماث  ؾً ط٦غ ججىب م٘ ٖمله َو

1ي٠الٌ ٖلى َغخها يغيض التي باألؾئلت يغجبِ الشاوي والجؼء ٖغ٢ه، ؤو صيىه ؤو الصخو
 .

  ٗمل ٦ما ج٩ل٠، وصون  بدغيت ال٨الم مً لخم٨يىه اإلابدىر وبحن بيىه الىٟؿيت الخىاظؼ بػالت ٖلى  ٗمل ؤن الباخض ٖلى -
 يٟهمها ومىاؾبت عؾميت لٛت  ؿخٗمل ؤن الباخض ٖلى ٦ما والُمإهيىت، الغاخت اؾدكٗغ ٖلى اإلابدىر مؿاٖضة ٖلى

2اإلابدىر
. 

 الى٢ذ وجىٓيم جدضيض الباخض ٖلى ٦ما ؾي٣ابلهم، الظيً ألاشخام ازخياع في ص٢ي٣ا ي٩ىن  ؤن الباخض ٖلى يجب -

3م٣ابلتهم جدضصث الظيً ألاشخام ْغوٝ م٘ يدىاؾب بديض للم٣ابلت اإلاسهو
. 

 ازظ يخم ؤن ٖلى اليؿيان، بم٩اهيت لخ٣ليل ؤم٨ً، بن بإو٫  ؤوال وحسجيلها ؤلاظاباث، لدسجيل اإلاىاؾبت الُغي٣ت ازخياع -
 ؤو بليه الىٓغ ٖضم زال٫ مً به الاَخمام ٖضم ؤو اإلابدىر ججاَل يخم ال بديض مىاؾبت بُغي٣ت اإلاالخٓاث ؤزظ اإلاالخٓاث

4اإلابدىر مىا٣ٞت بٗض اإلاىاؾبت الدسجيل ؤظهؼة باؾخسضام اإلاك٩لت َظٍ خل ويم٨ً خضيشه، ؤزىاء له الاهدباٍ ٖضم
. 

اياجه ٞغويه خيض مً ص٢ي٣ا جدضيضا اإلاىيٕى جدضيض -  باإلا٣ابل يىٟغص ؤن الباخض ٖلى يجب ٦ما الىٓغيت،ٌ ومجاالث ٚو
5بها ؾيضلي التي الصخهيت اإلاٗلىماث ؾغيت ٖلى ويُمئىه

. 

ا يخم الظو الؼمان اإلا٣ابلت جغاعى ؤن -  اإلا٣ابلت ج٩ىن  ؤن ويًٟل باإلالل، اإلابدىر  كٗغ ال بديض اإلا٩ان، و٦ظل٪ ٞيه بظغاَئ
ض َلب مً البض ٦ظل٪ اهٟغاص، ٖلى . 6اإلابدىر م٘ ٢ابلتللم مؿب٤ مٖى

                                                           
1
 .132عبد اهلل زلمد الشريف، مرجع سابق الذكر، ص  - 

2
 .111ص  -رحبي مصطفي علياف، مرجع سابق الذكر  - 

 .172ص  -مرواف عبد آّيد إبراىيم، مرجع سابق الذكر،  - 3
4
 .250  -1997دف، .د: ، اجلزائر"المفاىيم، المناىج، االقترابات، كاألدكات: المنهجية في التحليل السياسي" ،زلمد شليب - 

5
 .251ادلرجع نفسو،  - 

6
 - Robert Half, Understanding  the dynamics of an interview, New York, 2008, p3,4. 
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 نياٚت ج٩ىن  ؤن ييبػي و٦ظال٪ والٛمىى، الخ٣ٗيض ًٖ بٗيضا بالىيىح، بزال٫ صون  مىظؼا الؿاا٫ ي٩ىن  ؤن ييبػي -
 ٖلى الٛمىى جًٟي التي الىاٞيت ألاؾاليب ًٖ والابخٗاص الىخاثج، حكىيه بلى اإلاٟطخي ؤلايداء ؤؾلىب ًٖ بٗيضة ألاؾئلت
. 1الؿاا٫

غ ؤن يجب لتيا الكغوٍ مً وؤيًا    2:اإلا٣ابلت  في جخٞى

. الخإزغ لخجىب اإلادضص، الى٢ذ ٢بل بض٢اث٤ الىنى٫  -

. الهاج٠ بٚال١ -

.  خاػمت ومهاٞدت ابدؿامت م٘ َا٢خه، الباخض يٓهغ ؤن -

. للم٣ابل الصخهيت اإلاٗلىماث مىا٢كت في الباخض يغ٦ؼ ال ؤن -

:  اإلا٣ابلت بحغاء وزُىاث ؤهىإ

:  اإلا٣ابلت إلظغاء الغثيؿيت للخُىاث الخُغ١  ؾيخم ٦ما للم٣ابلت، جلٟتاإلاش ألاهىإ ؾىدىاو٫   

: ؤؾاؽ مً ؤ٦ثر ٖلى اإلا٣ابالث جهيي٠ ويم٨ً اإلا٣ابالث، مً مخٗضصة ؤهىإ َىا٥: اإلا٣ابلت ؤهىإ -ؤوال

٣ت خُث مً اإلا٣ابلت -1  3:جىُٟظَا ؤو بحغائها ٍَغ

. اإلابدىرٕ م لىظه وظها الباخض ٞحها ويجلـ: الصخهُت اإلا٣ابلت -ؤ

ا ويخم: الخلٟىهُت اإلا٣ابلت -ب . الهاجٟي الاجها٫ َغي٤ ًٖ بظغاَئ

. الخاؾىب ظهاػ اؾخسضام َغي٤ ًٖ وجخم: الخاؾىب بىاؾُت اإلا٣ابلت -ج

. والاؾخ٣با٫ ؤلاعؾا٫ وؤحهؼة( الهىاُٖت ألا٢ماع)الخلٟاػ اؾخسضام بىاؾُت اإلا٣ابلت -ص

 4:اإلاُغوخت ألاؾئلت َبُٗت خُث مً اإلا٣ابلت -2

حها :اإلا٣ىىت ٚحر ؤو الخغة اإلا٣ابلت -ؤ ت ألاؾئلت ج٩ىن  ال ٞو  البدض، مك٩لت خى٫  ٖاما ؾاالا الباخض يُغح بل مؿب٣ا، مىيٖى
ىضما الاؾخُالٖيت اإلا٣ابالث في الىٕى َظا ويؿخسضم ألازغي، ألاؾئلت َغح في يدؿلؿل اإلابدىر بظابت زال٫ ومً  ي٩ىن  ٖو

ىضما الاؾخُالٖيت اإلا٣ابالث مً الىٕى َظا ويمخاػ خىلها، ٧املت زلٟيت لضيه وليـ عةالٓاٍ ؤو باإلاك٩لت ملم ٚحر الباخض  ٖو
 اإلاٗلىماث بٛؼاعة اإلا٣ابالث مً الىٕى َظا ويمخاػ خىلها، ٧املت زلٟيت لضيه وليـ الٓاَغة ؤو باإلاك٩لت ملم ٚحر الباخض ي٩ىن 

ا، التي َغ .  اإلابدىزىن  ي٣ضمها التي واإلاٗلىماث ؤلاظاباث جدليل نٗىبت ٞيه ويازظ يٞى

                                                           
1
 .55ع سابق الذكر، ص زلمد عبيدات وآخروف، مرج - 

2
، ص 2000دار صفاء للنشر والتوزيع، : ، عماف1، ط"النظرية كالتطبيق: مناىج كأساليب البحث العملي" رحبي مصطفي علياف، عثماف زلمد غنيم، - 

104،105. 
3
 .250، 249علي معمر عبد ادلؤمن ، مرجع سابق الذكر، ص  - 

4
 .169، ص 2002دار وائل للنشر،: ، عماف1، ط"لعلمي، الدليل التطبيقي للباحثينالبحث ا" زلمد عبد الفتاح حافظ الصريفي، - 
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 في ألاؾئلت هٟـ جُغح وبالخالي الباخض، ٢بل مً ومدؿلؿلت مدضصة ؤؾئلتها ج٩ىن  التي وهي :اإلابرمجت ؤو اإلا٣ىىت اإلا٣ابلت -ب
 ٖاصة الباخض ويداو٫  مىا٢كتها، ؤو َغخها ؾيخم التي باألؾئلت ٢اثمت الباخض لضي ي٩ىن  خيض الدؿلؿل، وبىٟـ م٣ابلت ٧ل

 َظا ويمخاػ لظل٪، يغوعة الباخض عؤي بطا لها مسُِ ٚحر ؤزغي  ؤؾئلت َغح مً يمى٘ ال طل٪ ؤن بال ؾئلت،ألا بهظٍ الخ٣يض

ت اإلا٣ابالث مً الىٕى .  بظابتها وجدليل جهيي٠ وؾهىلت بظغائها بؿٖغ

 1:اإلا٣ابلت َضٝ خُث مً اإلا٣ابلت -3

 الؿياسخي الا٢ترإ ٝ اؾخسضامها وي٨ثر مسخلٟت نمياصو مً وبياهاث مٗلىماث ٖلى للخهى٫  وحؿخسضم :اإلاسخُت اإلا٣ابلت -ؤ
اث هدى والاججاَاث الٗام الغؤو و٢ياؽ  مجاالث ٧اٞت في الخىميت في مازغة مك٨الث ًٖ اإلاٗلىماث لجم٘ ؤو مٗيىت، مىيٖى
 آعاء جدضيض ؤو الخٗليميت باإلااؾؿاث الخضعيـ َيئاث ؤو التربىيت البرامج هدى الاججاَاث مسر في حؿخسضم و٦ظل٪ الخياة،

. مٗيىت اإلاك٨الث لٗالط ؾبيال جخسظ ؤو ظضيضة مٗاٝع بياٞت في اإلاٗلىماث َظٍ وجٟيض الخٗليميت، الؿياؾت هدى اإلاضعؾحن

 مؿب٣ا، اإلا٣ابلت مً الىٕى لهظا ويسُِ اإلاغيٌ ؾلى٥ في اإلاازغة الضيىاميت الٗىامل ًٖ وج٨ك٠: الدصخُهُت اإلا٣ابلت -ب
بيٗت اإلاغيٌ وشخهيت والخايغ اإلااضخي ًٖ مٗلىماث ٖلى للخهى٫  ألاؾئلت وتهيإ  بلى الخىنل زم ومً اإلاك٩لت، َو

 ؤصث التي ألاؾباب وج٣صخي مٗيىت مك٩لت ٞهم بلى تهضٝ الدصخيهيت ٞاإلا٣ابلت وبظل٪ اإلاغيٌ، لخالت حصخيهيت اؾخيخاظاث

. جٟا٢مها ٚلى

الط لٗالظه زُت ووي٘ ؤًٞل، بك٩ل هٟؿه مٞه ٖلى اإلابدىر مؿاٖضة بلى الٗالظيت اإلا٣ابلت تهضٝ :الٗالحُت اإلا٣ابلت -ج  ٖو
 وبؿلى٦ه بظاجه اإلابدىر اؾدبهاع بلى اإلا٣ابلت مً الىٕى َظا وجاصو الاهٟٗاليت، الخياة وجدؿحن وجسٟيٟها  اإلاؿببت الٗىامل

 وفي نغاٖاجه، وخل طاجه، جد٣ي٣ه في ومؿاٖضجه لخياجه اإلااع٢ت الصخهيت والهغاٖاث اإلاساٝو مً وجسليهه وبضواٞٗه
غوٝ إلاٗخ٣ضاث جبٗا اإلاى٠٢ ٖالط يخم اإلا٣ابلت مً الىٕى َظا  ال٨ٟغيت واإلاضعؾت الىٓغيت الغئيت وو٤ٞ و٢ىاٖاجه، اإلابدىر ْو

.  اإلاٗالج بها يامً التي

 والخٗليميت الصخهيت مك٨الجه يٟهم ؤن مً اإلابدىر جم٨حن بلى وتهضٝ الخىظحهيت، باإلا٣ابلت  ؿمى وما :ؤلاعقاصًت اإلا٣ابلت -ص
. اإلاك٨الث َظٍ لخل زُِ وبٖضاص ؤًٞل بك٩ل َىيتوالم

ي٠، ٢بل حؿخسضم التي اإلا٣ابالث وهي :اإلاهىُت اإلا٣ابلت -َـ  نالخيت مضي جدضيض بلى اإلا٣ابلت مً الىٕى َظا وحهضٝ الخْى
 اإلاٗلىماثٕ ظم في اإلا٣ابلت َظٍ وجخمشل الىْيٟت، ؤو اإلاهىت ألقٛا٫ اإلاخ٣ضمحن ؤًٞل الزخياع مٗيىت صعاؾت ؤو إلاهىت الصخو

 باإلا٣ابلت ال٣اثم الصخو يمخل٪ وان الٗمل، يخُلبها التي والاهٟٗاليت والاظخماٖيت وال٣ٗليت الجؿميت الجىاهب بٌٗ ًٖ

ا الىاظب وال٣ٗليت الىٟؿيت والخهاثو الٗمل ًٖ بياهاث .  للىْيٟت اإلاغشخحن ألاشخام في جىاَٞغ

:  اإلا٣ابلت بحغاء زُىاث -زاهُا

ضاص -1 خم ةللم٣ابل ؤلٖا ٣ا طل٪ ٍو  2:الخالُت للخُىاث ٞو

ىا: اإلا٣ابلت ؤَضاٝ جدضًض -ؤ يت َبيٗت يدضص ان الباخض ٖلى يجب َو . بلحها يدخاط التي اإلاٗلىماث وهٖى

ت بلى الهضٝ جدىيل يخم خيض :اإلا٣ابلت ؤؾئلت جدضًض -ب يت ألاؾئلت مً مجمٖى . اإلابدىزت اإلاك٩لت ظىاهب حُٛى التي الٟٖغ
                                                           

1
 ،169عامر إبراىيم قنيلجي، مرجع سابق الذكر،   - 

2
 .141، 140فاطمة عوض صابر، مريفت على حفاجة، مرجع سابق الذكر، ص  - 
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 ج٩ىن  ؤن اإلاٟغصاث جل٪ في ويدكتٍر للضعاؾت الخايٗت الٗيىت مٟغصاث جدضيض ؤو :م٣ابلتهم ًخم طًًا٫ ألاٞغاص جدضًض -ج
بت لضحها . اإلاُلىبت اإلاٗلىماث بُٖاء ٖلى وال٣ضعة الٚغ

 مجهم للمؿخ٣صخي باليؿبت مىاؾبحن والؼمان اإلا٩ان ي٩ىن  ؤن  كتٍر خيض :اإلا٣ابلت وػمان م٩ان جدضًض -ص

٣ا طل٪ ويخم ةاإلا٣ابل وبحغاء جىُٟظ -2  1: الخاليت للخُىاث ٞو

بت اإلاؿب٤ الخٗاون  وجامحن الباخض بلحها يىدؿب التي والجهت اإلا٣ابلت بٛغى باإلا٣ابلت اإلاٗىيت والجهاث ألاشخام بٖالم -ؤ  والٚغ

. للبدض اإلاُلىبت البياهاث بُٖاء في

ض جدضيض -ب . الباخض ٢بل مً به والالتزام بالبدض اإلاٗىيت والجهاث ألاٞغاص م٘ مىاؾب مٖى

. للم٣ابلت اإلاىاؾبت الٗباعاث وازخياع للباخض الالث٤ اإلآهغ خيض مً للخىاع اإلاىاؾب الجى بيجاص -ط

. لب٤ وبك٩ل اإلاُلىبت واإلاٗلىماث البياهاث ٧ل لجمي٘ اإلادضص الى٢ذ صعاؾت -ص

. واضخت وبٗباعاث مؿمٕى بك٩ل الخدضر -ٌ

 ألاٞغاص ب٣يت ًٖ وبمٗؼ٫  اهٟغاص، ٖلى مٗه اإلا٣ابلت ج٩ىن  ان ٞيؿخدؿً ٖيىتا٫ في واخضا شخها جسو اإلاٗلىماث ٧اهذ بطا -و

يٟي ؤو الاظخماعي، اليكاٍ في  كاع٧ىهه الظيً ؤو مٗه، والٗاملحن . باإلا٣ابلت اإلاٗجي الْى

 نتها١ بظاباث َىا٥ ٧اهذ ٞةطا ألاؾئلت، ظمي٘ بظاباث ٖلى الخهى٫  َى اإلا٣ابلت مً الهضٝ بن: ؤلاحابت ٖلى الخهى٫  -3
 مغاٖاة الباخض ٖلى يجب اإلاغخلت َظٍ وفي للبدض، يغوعيت وبياهاث مٗلىماث ٧اهذ بطا وزانت اؾخ٨مالها الباخض ٞٗلى

 2:الخاليت ألامىع 

، ًٖ الخغوط صون  وبإؾلىبه يغيضَا التي اإلاٗلىماث لي٣ى٫  للمبدىر الٟغنت الباخض يمىذ ؤن يجب -ؤ  ؤن يجب ٦ما اإلاىيٕى

. مٗيىت بةيداث له ؤلايداء يخجىب

. واإلاد٤٣ الىا٢ض مى٠٢ مىه ي٠٣ ؤال يجب اإلابدىر مً والبياهاث اإلاٗلىماث ٖلى الباخض خهى٫  ٖىض -ب

 ٖجهم يهضع وبما الىاؽ وصعاؾت الىاؽ، لُبإ صعاؾت ٦إجها البياهاث ظم٘ ٖمليت بلى الباخض يىٓغ ؤن اإلاؿخدؿً ومً -ط
 ٖمليت البياهاث ظم٘ ٖمليت جهبذ ؤن يم٨ً وبهظا الخياة، في الضاعؾاث ؤمخ٘ مً  ٗخبر لٟٓي وؾلى٥ خغ٧ي ؾلى٥ مً

. ويغوعيت َامت ؤجها بجاهب ممخٗت

 لهم باإليداء وطل٪ ماييت، مىا٠٢ جدىاو٫  التي ألاؾئلت لبٌٗ اؾخجاباتهم في اإلابدىزحن مبالٛت مً الباخض يدض ؤن يجب -ص
. ص٢ت بدىرالم ٖباعاث جؼصاص وبهظا يغاظ٘، ؾٝى خ٣اث٤ مً به يضلىا ما بٌٗ بان

 ٖما بض٢ت حٗبر ٖلحها خهل التي البياهاث ؤن مً يخإ٦ض وان الاؾخيخاظاث، ًٖ الخ٣اث٤ ٞهل ٖلى الباخض يخضعب ؤن يجب -ٌ

. ج٣غيبا ٖىه الخٗبحر يغيض

                                                           
1
 .169،170عامر إبراىيم قنيلجي ، مرجع سابق الذكر، ص  - 

2
 .124ص  -،2008د د ف، : ، القاىرة5، ط"طرؽ البحث االجتماعي"،، عبد اهلل اخلرجيىزلمد اجلوىري - 
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 وؤن اإلا٣ابلت، بظغاء ؾاٖت باإلا٣ابلت اإلاعي الصخو يبضحها التي واإلاالخٓاث ؤلاظاباث حسجل ؤن يجب: اإلاداصزت حسجُل -4
 ألا٢ىا٫ ٖلى حؿدىض ال التي الخٟؿحراث حسجيل ًٖ الباخض يبخٗض وان الصخو، ٢بل مً اإلاؿخسضمت ال٩لماث هٟـ ظلحـ

 يُلب ؤن بل بالبدض، اإلاٗىيحن ألاشخام  ُٗحها التي الٗباعاث مٗاوي جٟؿحر ًٖ الباخض يبخٗض ؤن ؤو الٟٗليت، وؤلاظاباث

 1:هي ألامىع  مً الٗضيض الخُىة طٌٍ في ويخُلب. طل٪ ألامغ جُلب بطا الخٟؿحر، مجهم

ت ٖلى ألاؾاؾيت واإلاالخٓاث البياهاث حسجيل -ؤ  ؤلاظابت وجىي٘ مجامي٘ بلى ألاؾئلت ج٣ؿم خيض مؿب٣ا، مٗضة ؤوعا١ مجمٖى
. الباخض ٖلحها يدهل التي ؤلاياٞيت اإلاالخٓاث و٦ظل٪ مجها، ٧ل ؤمام

. ؤزغي  ظهت مً اإلا٣ابلت بظاباث و٦خابت حسجيل وبحن ظهت، مً والخ٣ٗيب والخضيض الخىاع بحن الخىاػن  بظغاء -ب

. بظل٪ ؾمذ ؤو طل٪، ؤم٨ً بطا الهىحي، الدسجيل ظهاػ بىاؾُت وؤلاظاباث الخىاع حسجيل  ؿخدؿً -ط

 حسجيل ص٢ت مً للخإ٦ض م٣ابلتها جمذ التي والجهاث ألاشخام بلى الجهاجي بك٩لها ٦خابتها بٗض واإلاالخٓاث ؤلاظاباث بعؾا٫ -ص

. ماثاإلاٗلى

: اإلا٣ابلت ج٣ُُم

 .والٗيىب اإلاؼايا: َما ػاويخحن مً اإلا٣ابلت ج٣ييم هدىاو٫  ؾٝى

ا ؤن ويم٨ً ألازغي  الخ٣ىياث م٣ابل في اإلاؼايا مً الٗضيض للم٣ابلت: اإلا٣ابلت مؼاًا -ؤوال :  الخاليت الى٣اٍ في هىظَؼ

 اإلاضزل ؤجها يٟترى الىُا١ ويي٣ت مدضوصة بٟغوى صانالمي بلى الظَاب مً ٞبضال مغوهتها، هي للم٣ابلت الهامت اإلاؼايا ؤخض -
2لبدشه بظغاثه ؤزىاء الٗلميت واإلا٣ىالث الٟغوى جُىيغ بٛغى اإلايضان بلى الباخض يظَب الضعاؾت، إلاىيٕى اإلاالثم

. 

 يهقٟذ بجٟاٝ ؤو واهبؿاَه، وظهه اه٣باى ؤو خضيشه، في ؾىاء اإلابدىر ؤٞٗا٫ عصوص ومالخٓت مكاَضة مً الباخض جم٨ً -
 وحصجججهما، اليضيً وخغ٧اث اإلاٟاجئ، والهمذ اإلاؿترؾل والخضيض مجهما، الضم٘ اجهماع ؤو ٖيييه، بخؤلأل ؤو اعجىائهما، ؤو

حٍر والاعحٗاف، الخل٤، وظٟاٝ اللٗاب، وبل٘ 3ٚو
. 

 حُٗي ٦ما ؾاا٫،ا٫ مً للم٣هىص ٞهمه ؤو اؾديٗابه ٖضم خالت في اإلاؿاو٫ ؤو للمؿخجيب ألاؾئلت الخىييذ و٢ابليت اإلاغوهت -

4مدضصة ؤو واضخت ٚحر ؤلاظابت ٧اهذ بطا اإلاجيب مً لالؾخٟؿاع ٞغنت للباخض
 .

ظا لىظه وظها جدضر ٖمليت بجها -  حصخيو في ٞاثضة طاث ؤجها ٦ما والخىييذ، والكغح الخ٨ي٠ بم٩اهيت في ؤلايجابي ؤزٍغ له َو

5مجها الٗاَٟيت وزانت ؤلاوؿاهيت اإلاكا٧ل ومٗالجت
. 

                                                           
1
  .20عقيل حسني عقيل، مرجع سابق الذكر،ص  - 

2
 .62زلمد عبيدات وآخروف، مرجع سابق الذكر، ص - 

3
 .262على معمر عبد ادلؤمن، مرجع سابق الذكر، ص  - 

4
 .171، 170عامر قنديلجي، مرجع سابق الذكر،  - 

5
 .109، 108رحبي مصطفي علياف، عثماف زلمد غنيم، مرجع سابق الذكر، ص  - 
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حرة امٗلىماجه - ، ظىاهب ل٩ل وقاملت ٞو  ول٨جها الباخض، خؿبان في ج٨ً لم بياٞيت بمٗلىماث جؼوص ؤجها ًٖ ًٞال اإلاىيٕى
 ؤو وال٨خابت، ال٣غاءة حٗٝغ ال التي للمجخمٗاث مهمت وؾيلت اإلا٣ابلت ؤن الباخشحن مً الٗضيض  ٗخبر ٦ما للبدض، ؤَميت طاث

. 1واإلاٗى٢حن الؿً ٦باع ألاشخام

غ -  باإلائت 40) باإلؾدباهت ٢ىعهذ ما بطا ،(يؼيض وعبما باإلائت 95) م٣ابلتهم جخم مً مٗٓم مً بظاباث ٖلى الخهى٫  بم٩اهيت جٞى

اعي ويًي٠(. مخابٗت بضون  ج٣غيبا   2:يلي ما للم٣ابلت اإلاؼاًا َظٍ بلى الٞغ

. ألازغي  والٓغوٝ والؿغيت الهضوء خيض مً باإلا٣ابلت اإلاديُت بالبيئت الخد٨م -

 الباخض ؤن طل٪ ، آزغ بلى ؾاا٫ مً ال٣ٟؼ صون  مى٣ُي بدؿلؿل اإلاؿخجيب بظابت الباخض يًمً خيض ؾئلتألا حؿلؿل -
 ألاؾئلت َغح في يخد٨م

. للمؿخجيب والٟٗىيت اإلاباقغة ؤلاظابت حسجيل ٖلى الباخض ٢ضعة وحٗجي الخل٣اثيت، -

. بملئها لي٣ىمىا عيًآر ألاشخام الاؾخماعة بُٖاء ؤو آزغيً ًٖ ؤلاظابت ه٣ل اخخماليت ج٣ليل -

 .ؤلاظابت ٖلى ؤزغ له ٧ان بطا وزانت اإلا٣ابلت بظغاء وم٩ان ػمان حسجيل الباخض  ؿخُي٘ خيض اإلا٣ابلت، جى٢يذ -

 3:اإلا٣ابلت ُٖىب -زاهُا

لب في الباخض ؤن - يت مٗلىماث ٖلى يدهل ألٚا  . ٦ميت وليؿذ هٖى

  اإلا٣ابل ي٨ً لم ٞةطا بظغائها ٖلى مضعبحن م٣ابلحن َلب -
ًب
  ماَغا

ًب
 يؼي٠ ٣ٞض للم٣ابلت، اإلاالثم الجى زل٤  ؿخُي٘ ال مضعبا

. ؤلاظابت جدغي٠ بلى ياصو بك٩ل يضعو  ال خيض مً اإلا٣ابل يخدحز و٢ض بظابخه اإلاؿخجيب

. مسخلٟت ؤما٦ً في ألاشخام إلا٣ابلت الؿٟغ بى٣ٟاث جخٗل٤ ماصيت بم٩اهياث بلى اإلا٣ابلت جدخاط -

. للم٣ابلت اإلاُلىبحن ألاشخام ٖلى والٗشىع  وبعؾا٫ واٖيضالم لخدضيض ٦بحر و٢ذ بلى جدخاط -

بت في الخٟاوث ٖلى ٧ليا بٖخماصا اإلا٣ابلت هجاح  ٗخمض - . اإلا٣ابلت ؤزىاء اإلاٗلىماث بُٖاء ٖىض اإلاؿخجيب ٚع

 الخٗٝغ زُإ َظا ويؿمي ؤَميتها مً الخ٣ليل ؤو َامت و٢اج٘ بٟٚا٫ -

. مباقغة بظابت اإلا٣ابلت جخُلب خيض اإلاؿخجيب لضي والذ والسجالث اإلالٟاث ومغاظٗت ٞغنت ج٣يل -

                                                           
 :مت اقتباس ادلعلومات  ادلتعلقة بعيوب ادلقابلة من ادلراجع التالية - 1
- Gordon B. Willis, Cognitive Interviewing: A " How To" Guide, USA, Research Triangle Institute, p 33. 

، زلاضرات غري منشورة، ألقيت على طلبة ادلاجستري، قسم علـو سياسية، ختصص سياسة مقارنة، منهجية البحث العلمي، مرزوقي عمر -
2012/2013. 

 .133عبد اهلل زلمد الشريف، مرجع سابق الذكر،  ص  -
 114رحبي مصطفي علياف، مرجع سابق الذكر، ص  -
  174الذكر،  مرواف عبد آّيد ابراىيم، مرجع سابق -
 .565ص 3مج 2دار العلم، بريوت، ط، "مختصر تفسير ابن كثير"،(ـ1968)الصابوٍل، زلمد على   -2
 .24ص2دار الكتاب العريب للطباعة والنشر القاىرة، ط ،"من قضايا الرأم في اإلسالـ"،(ـ1978)حسني، أمحد   -3
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(. واللٛت ألاؾلىب ازخالٝ) آلزغ شخو مً جمام ألاؾئلت َغح َغي٣ت جمازل ٖضم -

ُاء وطل٪ جمام ومٗخ٣ضاتهم آعاءَم ح٨ٗـ ال بظاباث بُٖاء ألاٞغاص حٗمض اخخماليت -  ًٖ ظيضا اهُباٖا الباخض إٖل
. وز٣اٞتهم مؿخىاَم

... الٗمغ الٗام، اإلآهغ ؤهثى، ؤو ط٦غا ٧ىهه خيض مً اإلا٣ابل بصخهيت الخإزغ -

ظٍ اإلاغى، الخٗب، ، الخىجغ خيض مً ٖاصيت ٚحر ْغوٝ في واإلاؿخجيب اإلا٣ابلت ججغو  ٢ض -  هخاثج ٖلى جازغ الٗىامل َو

. له اإلاىاؾب الى٢ذ في لئلظابت للمؿخجيب مىاجيت الٟغنت ج٩ىن  خيض الاؾخبيان ٨ٖـ وطل٪ ؤلاظابت،

 :ةزاجم

 ؾىداو٫  والتي الىخاثج مً ظملت بلى الخىنل جم ٣ٞض اإلاخٗضصة، مداوعٍ في البدض، بليه اهخهى ما وجدليل صعاؾت زخام وفي   

: الخاليت الى٣اٍ في ٖغيها

 مً مٗيىت مٗلىماث ؤو مٗخ٣ضاث ؤو آعاء ٖلى للخهى٫  الباخض بها ي٣ىم اإلاٗلىماث، ظم٘ وؾاثل مً وؾيلت هي اإلا٣ابلت ؤن -

يٟها ور،اإلابذ . الٗلمي بدشه في لخْى

ت مغاٖاة الباخض ٖلى يجب - . وبهجاخها م٣ابالجه لخٟٗيل والًىابِ، الكغوٍ مً مجمٖى

 بظغاءَا و٦يٟيت ؤَضٞها ؤؾاؽ ٖلى نىٟذ خيض اإلاهى٠، عئيت خؿب جهييٟاث لها و٦شحرة، مخٗضصة، ؤهىإ للم٣ابلت  -

. اإلاُغوخت ألاؾئلت َبيٗت ٖلى و٦ظل٪ وجىٟيظَا

ت يدب٘ ؤن الباخض يٖل - ضاص مً جبضؤ اإلا٣ابلت إلظغاء الخُىاث، مً مجمٖى  ؤلاظاباث ٖلى الخهى٫  بلى وجيخهي والخسُيِ ؤلٖا

. اإلا٣ابلت وحسجيل

. واإلاكا٧ل الٗيىب مً جسلى ال ؤجها ٦ما الٗلميت، البدىر هجاح ٖلى جإزحر لها التي واإلامحزاث اإلاؼايا مً الٗضيض للم٣ابلت-

: اإلاغاح٘ ٢اثمت

. 2012 ظىان ،8 الٗضص والاظخماٖيت، ؤلاوؿاهيت الٗلىم مجلت ،"الاحخماعي البدث في اإلا٣ابلت" خميضقت، هبيل (-1)

 .2000 الىعا١، ماؾؿت: ألاعصن ،1ٍ ،"الجامُٗت الغؾاثل إلٖضاص الٗلمي البدث ؤؾـ" ،ببغاَيم اإلاجيض ٖبض مغوان (-2)

اث صيىان: الجؼاثغ ،"حخماعيالا البدث مىهجُت في مدايغاث" ٖهاع، هللا زحر (-3) . 1982 الجامٗيت، اإلاُبٖى

. 1999 الٗلميت، الياػوعو  صاع: ٖمان ،1ٍ ،"اإلاٗلىماث مهاصع واؾخسضام الٗلمي البدث" ٢ىيلجي، ببغاَيم ٖامغ (-4)

 ،1ٍ ،"الٗلمُت والغؾاثل ألابدار ٦خابت في الُالب صلُل: الٗلمي البدث مىاهج" الكغي٠، مدمض هللا ٖبض (-5)
. 1996 والخىػي٘، واليكغ للُباٖت ؤلاقٗإ م٨خبت: ؤلاؾ٨ىضعيت

. 2001 الضوليت، ألا٩ٞاع بيذ: ألاعصن ،"بحغاءاجه وؤؾالُبه، مىاهجه ؤؾؿه،: الٗملي البدث" ،ٖليان مهُٟي عبخي (-6) 

ذ" نابغ، ٖىى ٞاَمت (-7)  ؤلاقٗإ بٗتومِ م٨خبت: ؤلاؾ٨ىضعيت ،1ٍ ،"الٗلمي البدث ومباصت ؤؾـ خٟاحت، ٖلى محٞر
. 2002 الٟىيت،
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، جاعيش ،"ج٣ُُمها ؤهىٖها، ؤَمُتها، مٟهىمها، اإلا٣ابلت"،مدمض هللا ههغث (-8) إل : مى٢٘ مً ،28/11/2015 ؤلَا
http://aeuwbi.blogspot.com/2013/06/blog-post_2.html 

. 1999 ، مضبىلى م٨خبت: ال٣اَغة ،"الٗلمي البدث مىاهج ٞلؿٟت" ٣ٖيل، خؿحن ٣ٖيل - (9)

 ؤلاصاعة: ليبيا ،1ٍ ،"وألاؾالُب والخ٣ىُاث ألاؾاؾُاث: الاحخماُٖت الٗلىم في البدث مىاهج"اإلاامً، ٖبض مٗمغ ٖلي (-10)
. 2008 للم٨خباث، الٗامت

. 1999 واثل، صاع: ألاعصن ،2ٍ ،"والخُب٣ُاث واإلاغاخل ال٣ىاٖض: الٗلمي البدث مىهجُت" وآزغون، ٖبيضاث، مدمض (-11) 

 لليكغ الىعا١ ماؾؿت: ألاعصن ،1ٍ ،"الجامُٗت الغؾاثل إلٖضاص الٗلمي البدث ؤؾـ" ابغاَيم، اإلاجيض ٖبض وانمغ (-12) 

 ...،2000 والخىػي٘،

  1997 صن،.ص: الجؼاثغ ،"وألاصواث الا٢تراباث، اإلاىاهج، اإلاٟاَُم،: الؿُاسخي الخدلُل في اإلاىهجُت "قلبي، مدمض (-13)

ت: الٗملي البدث وؤؾالُب مىاهج"ٚىيم، مدمض انٖشم ٖليان، مهُٟي عبخي (-14)   صاع: ٖمان ،1ٍ ،"والخُب٤ُ الىٍٓغ

. 2000 والخىػي٘، لليكغ نٟاء

 واثل صاع: ٖمان ،1ٍ ،"للباخثحن الخُب٣ُي الضلُل الٗلمي، البدث" الهغيٟي، خاٞٔ الٟخاح ٖبض مدمض (-15) 

. ،2002لليكغ،

غو، مدمض (-16)  . 2008 ن، ص ص: ال٣اَغة ،5ٍ ،"الاحخماعي البدث َغ١ " الخغيجى، هللا ٖبض الجَى

 ؾياؾيت، ٖلىم ٢ؿم اإلااظؿخحر، َلبت ٖلى ؤل٣يذ ،"ميكىعة ٚحر مدايغاث ،الٗلمي البدث مىهجُت"،ٖمغ مغػوقي (-17)
. 2012/2013 م٣اعهت، ؾياؾت جسهو

 (18)  -THE Center for investigative journalism, Interviewing Techniques, London: journalism &  Publishing Northampton 
Square ..  

(19)- Dana Lynn Driscoll, Introduction to primary research: Observations, Surveys, and Interviews, Writing Spaces: 
Readings on Writing, Volume 2, 2011 .

(20)- Dan Remenyi PhD, Field Methods for Academic Research-Interviews, Focus Groups and questionnaires in 
Business and Management Studies, UK: Academic publishing International Ltd, 2011. 

-(21)  Gordon B. Willis, Cognitive Interviewing: A " How To" Guide, USA, Research Triangle Institute. 

(22) - Robert Half, Understanding  the dynamics of an interview, New York, 2008. 
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 اإلاؿلمحن ٢ىة مغا٦ؼ ؾ٣ٍى في اإلاازلت الخدضًاث
 بدغي،الؿىصان حامٗت/ببغاَُم ؤصم البىاث ٖبض ؤب٨غ.ص

 

:  ملخو

 اإلاٗىىيت ال٣ىة صاصبٕ بلى اإلاؿلمحن ٞضٖا البكغيت، لخحر ظاء ؾماخخه في ؤلاؾالم بإن الخإ٦يض بلى الضعاؾت َظٍ تهضٝ    

  ي٩ىهىا ال ختى الٗض٫ ونىن  الكغ ومى٘ الخ٣ى١  لخمايت والغوخيت
ًب
ا   ألاعى في  ؿٗىن  الظيً للٓاإلاحن صٖع

ًب
  ٞؿاصا

ًب
  وم٣خا

ًب
. ٦بحرا

  َظا الضيجي الالتزام مً جيب٘ ألاواثل اإلاؿلمحن ٖىض ال٣ىة َبيٗت ٞةن لظل٪
ًب
 التي الىزييت ؤو الخ٣ليضيت ألاصيان في إلاا زالٞا

  حٗخمض ال اإلاؿلمحن ٣ٞىة ؤلالهيت، الُبيٗت ٌَجىا
ًب
 التي وظل ٖؼ باهلل الايمان ٢ىة ٖلى حٗخمض ما ب٣ضع الؿالح ٢ىة ٖلى مُل٣ا

ى وؤلاعاصة، ال٨ٟغ في ٢ىة جمشل غث ما متى ؤلاوؿاهيت ظىاهذ بحن يىضاح الظو الغوحي الكٗىع  َو ت في والُاٖت الش٣ت جٞى  مٗٞغ

 وي٠ٗ اه٨ؿاع بلى ؤصث التي اإلاأالث ًٖ لل٨ك٠ والخاعيذي الخدليلي الىنٟي اإلاىهج خضالبا اؾخسضم و٢ض. وظل ٖؼ الخال٤

 .اليىم اإلاؿلمحن ٢ىة

:  م٣ضمت

 ٖليه هللا نلى وعؾىله هللا بؿىت مبالحن ٚحر ألجهم باألمـ، ٧ان مما ؤي٠ٗ ؤجها يجض اليىم اإلاؿلمحن ل٣ىة الىاْغ بن     
بت ٖلى ي٣ىم ؤؾالمهم ألن وؾلم،بل  هٟىؾهم في ألن ٢لىبهم في الايمان يضزل ولم ، والخ٣ىي  الهضايت صون  والهىي  لظاجيتا الٚغ

، هللا ٞؼاصَم ، والاؾخٗالء الخم٨حن يضعى مغى
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ُث
هٟ

َد
ؤ ي وَد ُلِم  فِم بِم
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ُث
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َد
ىن

ُث
٢ اصِم -14الدجغاث{الهَّ

غاب ٧ان و٦ي٠ ؤلاؾالم، في ؤلايمان زهىنيت ال٨غيمت آلايت بييذ ول٣ض.15  ؤن صون  ؤلايمان يمىىن  ألاولى الجاَليت في ألٖا
يٗت مجزلت وهى باالؾخجابت، الىاؽ ؤخ٤ َم آمىىا ٞالظيً  ؿلمىا،  ٢ىة جسخل٠ َىا ومً ٖٓيم، خٔ طو بال يىالها ال ٞع
تراٝ بلى يٟطخي الظو الايمان ٢ىة بازخالٝ اإلاؿلمحن حر في ج٨مً الؿلُت ٢ىة ؤن اإلاغء يضع٥ وبالخالي آلازغيً، بد٣ى١  الٖا  جٞى
 ول٨ً ال٨ٟغ، ؤو ؤلاعاصة في ؾىاءًب  ٢ىة ؤ٦ثر َم ؤلاؾالميت الضولت مً ألاو٫  الهضع في ٞاإلاؿلمىن  واإلاٗىىيت، اإلااصيت ال٣ىجحن
  ٞخإزغوا ألازغي  بالش٣اٞاث جإزغوا ماٖىض الخا٫ جبضلذ

ًب
يت الخياة يغوب قتى في ألامم ًٖ ٦شحرا  والؿياؾيت اإلاٗٞغ

 م٩اهتهم ًٖ جىاػلىا ٖىضما خىاقحها وجخمؼ١  ؤَغاٞها، جدىا٢و صولهم وؤزظث والهىاٖيت، والا٢خهاصيت والاظخماٖيت
م الخىي٠ صيجهم ؤن م٘ ال٣ياصيت، يت، صئهممبا جسال٠ لؿلُت يضيىىا ال ؤن يضَٖى  ٦ٛشاء ٚشاءًب  ؤنبدىا اليىم ول٨ً الكٖغ

ض وؿىا و٦إجهم الؿيل م ألاعى يغزىا بإجهم لهم وحٗالى ؾبداهه هللا ٖو نَّ }:حٗالى ٢ا٫ الهالخىن  الٗباص َو هَد  بِم
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ٍِم  ؤ ضِم هَأْلا َٗد

ًَد  بِم هِم  مِم
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وا غُث كِم

بَأْلا
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َٗد َأْلا
 ٞال٣ٗاثض. 111الخىبت{ال

ىضما. ؤعاصتهم جد٨م التي هي اإلاؿلمحن ل٣لىب اإلاال٨ت الصخيدت  جضَىعث لئلؾالم اإلاٗاصيت ال٨ٟغيت بالخياعاث اإلاؿلمىن  جإزغ ٖو

 اإلاٗانغة ال٨ٟغيت الخياعاث ْهىع : وهي البدشيت، الىع٢ت َظٍ زال٫ مً  ٗالجها ؤن الباخض يداو٫  التي لؤلؾباب ٢ىتهم مغا٦ؼ
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المى والخدضو لضيم٣غاَيت،وا بالخغيت حٗتٝر ال التي وال٣ىمياث  باإلياٞت َظا ؤمامه، اإلاؿلمىن  اجهؼم الظو الٛغبي ؤلٖا

(. والش٣افي ال٨ٟغو  الٛؼو ) الاؾخٗماعو  للخٛغيب

 صؾخىع  ؤو٫  ٞإنضع اإلاىىعة باإلاضيىت وزخمها اإلا٨غمت م٨ت مً صٖىجه مى٤ُ وؾلم ٖليه هللا نلى هللا عؾى٫  بضؤ: ؤلاعاصة ٢ىة 
ٝغ ؤلاؾالم لضولت   اإلاىىعة اإلاضيىت صولت وع بضؾذ ُٖ

ًب
 هىاة ٩ٞاهىا واإلاؿخًٟٗحن ال٣ٟغاء ٞإؾلم والؿلُان، الجاٍ ًٖ بٗيضا

 ال٣ىيت ؤلاعاصة بًٟل ألامهاع ب٣يت بلى ٞاهُل٣ىا ٞاهخهغوا ال٣ىة بإمغ واَخمامهم اإلاؿلمحن صخىة ٞبضؤث ألاولى، ؤلاؾالم

 هللا نلى هللا عؾى٫  الغؾالت ناخب مالمذ خضصث التي هي اهجهامً ؤعقي في الضيييت الخغيت ٩ٞاهذ. ألاطي جدمل في واإلاشابغة
يٟخه ي٩ىن  ؤن حٗضو ال والتي وؾلم، ٖليه  وؤؾىة ٢ضوة ٧ان بل والبالٚت، والٟهاخت واللؿان بال٣لم والبيان الكغح ْو

  خؿىت،
ًب
  ومشال

ًب
 بلى ٞالضٖىة". ألازال١ مم٩اع ألجمم بٗثذ بهما:" وؾلم ٖليه هللا نلى ل٣ىله وألازال١ وال٣يم الؿلى٥ في ٞغيضا

 ؤلاعاصة ٣ٞىة والؿالم، الهالة ٖلحهم وألاهبياء الغؾل ؾماث مً ؾمت هي زاَغ َيب ًٖ الٗمل ٖلى وؤلاؾخ٣امت بالٗؼم هللا

يخه في وحٗالى ؾبداهه باهلل ز٣ت ٖلى ي٩ىهىا ؤن ٖلحهم جدخم اإلاؿلمحن ٖىض م وعبىبيخه بلَى ملهم ب٨َٟغ  آهظا٥ ٞاإلاؿلمىن . 1ٖو
م جىبيه بلى ؤو ٖىاء ٦بحر بلى خ٣ى٢هم نياهت في ظىن يدخا ال ت ؤ٩ٞاَع  بىاظباتهم، ال٣يام ؤو آعائهم ًٖ الضٞإ ي٩ىن  به ما إلاٗٞغ
ت ؤو  }:حٗالى ل٣ىله ماامغاث مً بالضيً يدا٥ ما مٗٞغ
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ً}:حٗالى و٢ا٫ ،105ٖمغان آ٫{َٖد مَد ٤ِم  وَد ا٢ِم
َد

ك ى٫َد  ٌُث ؾُث ً الغَّ ضِم  مِم
َأْلٗا ا بَد   مَد

َد
ن حَّ بَد

َد
هُث  ج

َد
ي ل ضَد هُث

َأْلا
َأْل٘ا  ال بِم

َّ
د ٍَد رَد  وَد حَأْلا

َد
ُلِم  ٚ بِم

 ؾَد

 
َد
حن ىِم مِم

َأْلا
ا

ُث َأْلا
هِم  اإلا ِم

ّ
ل ىَد

ُث
ا ه ى مَد

َّ
ل ىَد

َد
هِم  ج لِم

هَأْلا
ُث
ه مَد  وَد

َّ
ى هَد   حَد

َأْلا
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ً
حرا هِم . 115اليؿاء{مَد

ت بالٗلم ال٣ٗل بٖما٫ بلى اإلاؿلمحن صٖا ٢ض ال٨غيم ال٣غآن ؤن عجب ٞال     ظٍ واإلاٗىىو، الخسخي وؤلاصعا٥ واإلاٗٞغ  ؾحرة َو
  ٢ضمذ وؾلم ٖليه هللا نلى هللا عؾى٫ 

ًب
  همىطظا

ًب
 والاظخماٖيت ٧الضيييت اإلاسخلٟت الخياة مخُلباث م٘ الخٗامل ٦يٟيت في عاجٗا

ا، والا٢خهاصيت وال٨ٟغيت والؿياؾيت حَر ظا ٚو ا، في الٗالم به ؤطَل ام َو   ٞإنبدذ ٖهَغ
ًب
  ٦خابا

ًب
ا غاى مخٗضص م٨كٞى  ألٚا

لى الاؾالمى اإلاجخم٘ ٞاػصَغ ا ٖو  يؼا٫ وال. 2البكغيت جاعيش في مشيل لها  ؿب٤ لم وجدًغ اهبٗار خغ٦ت ؤلاوؿاهيت قهضث ؤزَغ
  يبض٫ ٢اثم ٖؼوظل هللا ٖض٫

ًب
 ل٩ل ظٗل ؤن خ٨مخه ومً ء،ظؼا ٖمل ل٩ل ويجٗل آزغيً، بإهاؽ ػمً ٧ل ويإحي ب٣ىم، ٢ىما
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َد
 وحٗالى ؾبداهه اإلاىلى ظٗل ٦ما. 49ال٨ه٠{ؤ

لى. ؤلاعاصة في ٢ىة ؤلالٟت بهلت والاجها٫ الٗامت اإلاهلخت في الغؤو اجٟا١ م ٖو  ٦ما الؿي٠ بدض جيكغ لم ؤلاؾالم ؤن مً الٚغ
م   بال اإلاؿدكغ٢حن بٌٗ يتٖز

ًب
 ؤلاؾالميت الضولت نضع في اإلاؿلمحن بعاصة ٣ٞىة ؤلاؾالميت، الضٖىة جامحن ؤو الىٟـ ًٖ صٞاٖا

يت ال٣ىاٖض َب٣ىا ٖىضما ألاعى في الؿماء ٖضالت ٞٗمذ ومٛاعبها، ألاعى مكاع١  في يمخض ؤلاؾالم ظٗلذ  ٧اٞت في الكٖغ
 ٞاؾخ٣ل مٗىىيت ؤو عوخيت ٣٦ىة قملهم لم  ؿخُٗىا ولم قى٦تهم، اه٨ؿغث ؤلاؾالميت الضولت بؿ٣ٍى ول٨ً الخياة، مىاحي

ً ال٠ًٗ َظا بالٛغ . 3الخًاعاث مهاٝ في ٧اهذ التي ٢ىتهم مغ٦ؼ ٞخضَىع  و٢ىتهم، بدًاعتهم اإلاؿلمحن ٞإٚغوا والَى
ما٫ َظٍ مً جهضع التي وبالىيت بإٖمالهم، مجغبىن  الىاؽ وماصام  الصخهيت، ؤلاعاصة ٢ىة جا٦ض هللا بلى الضٖىة ٢ىة ٞةن ألٖا

مله الصخو ؤعاصة ألن ٣ابه مشىبخه مهضع َما ٖو ًِم }:حٗالى ل٣ىله ،4ٖو
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  عػ٢ه مً يإ٧ل وؤن ألاعى مىا٦ب في الؿعى ٖلى ؤلاوؿان
ًب
 صيً بإهه وي٣ىلىن  واإلاؿلمحن، ؤلاؾالم ٖلى يٟترون الظيً ٖلى عصا

 ل٣ىله وحٗالى، ؾبداهه هللا بمكيئت مٗل٣ان وؤلاعاصة الؿعي ألن والًغ، الىٟ٘ لىٟؿه يمل٪ ال ٞاإلوؿان و٢ٗىص، جىا٧ل
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. 22الخضيض{ٌَد
لى باث مً الخدغع  حؿخُي٘ التي الٟاٖلت، الصخهيت لؿماث جإ٦يض هي ألا٦يضة ؤلاعاصة جغبيت ٞةن اإلاىىا٫ َظا ٖو  الىٟـ ٚع

 ال ال٩امىت ألن الٓاَغة، ال٣ىة ؤمام ج٠٣ ال٩امىت ٞال٣ىة واإلاٗىىيت، اإلااصيت وؿانؤلا خ٣ى١  يدٟٔ الظو بال٣ضع وقهىتها،

: َما ٢ىجحن في ؤلاعاصة ٢ىة جخمشل و٢ض. ألاعى في الخالٞت ؤماهت وجشبذ الىٟؿيت الىىإػ جًبِ التي ؤلاعاصة في بال ج٩ىن 

 الخاعيش مؿحرة جدبٗىا ٞةطا ٖضة، إلاٗاوي جدؿ٘ بٗباعاثو الضٖىة، بكمىليت ظاء ؤهه ال٨غيم ال٣غآن مؼايا مً:اإلااصًت ال٣ىة* 
٣يضجه صيىه م٘ ؤلاوؿان بخٟاٖل م٣غون الخياة جُىع  ؤن هجض اإلاسخلٟت ٖهىعَا في ؤلاؾالمي  لظل٪ به، اإلاديُت والبيئت ٖو

ا ًٖ جىٟ٪ ال ْٝغ ؤو خالت و٧ل وألاخىا٫، الٓغوٝ ٞغيخه ؤمغ اإلااصيت بال٣ىة اإلاؿلمحن بٖضاص ٞةن  ولهل٤ ٚحَر

 }:حٗالى
َأْلا
وا ضُّب ِٖم

َد
ؤ م وَد هُث

َد
ا ل م مَّ

ُث
خ َأْلٗا َد

ُ
َد
خ ً اؾَأْلا ةٍة  ّمِم

ىَّ
ُث
٢ ً مِم

ٍِم  وَد ا بَد لِم  ّعِم
َأْلُا َد
خ

َأْلا
  ال

َد
ىن بُث َِم

غَأْلا
ُث
هِم  ج وَّ  بِم ضَأْلا هِم  َٖد

ّ
مَأْلا  الل

ُث
٦ وَّ ضُث َٖد ًَد  وَد ٍ غِم

َد
آز ً وَد مَأْلا  مِم هِم ونِم

  صُث
َد
مُث  ال هُث

َد
ىن مُث

َد
ل َأْلٗا

َد
 ح

هُث 
ّ
مَأْلا  الل هُث مُث

َد
ل َأْلٗا ا ٌَد مَد   وَد

َأْلا
ىا

ُث
٣ ِٟم ى

ُث
ً ج ءٍة  مِم يَأْلا

َد
ي شخ ُلِم  فِم بِم

هِم  ؾَد
ّ
  الل

َّ
ٝ ىَد ٫َد  ًُث مَأْلا بِم

ُث
٨ مَأْلا  َأْلًا

ُث
هخ

َد
ؤ   وَد

َد
  ال

َد
ىن مُث

َد
ل
َأْلا
ٓ

ُث
 الىظىب، ؾبيل ٖلى َىا ٞاألمغ.60ألاهٟا٫{ ج

. 1ؤصواجه ػمان ول٩ل الاؾخُاٖت صعظاث بازخالٝ جسخل٠ ال٣ىة بٖضاص صعظاث ٞةن اإلاٗلىم ومً. الىضب ؾبيل ٖلى و٢يل

  انبدذ ختى اإلااصيت ال٣ىة ؤصواث مسخل٠ وؾلم ٖليه هللا نلى هللا عؾى٫  اؾخسضم و٢ض    
ًب
 ػمان ٧ل في به يدخظو همىطظا

  ظىضٍ مً ٞجٗل وم٩ان،
ًب
  ؾضا

ًب
 بالخٝى حٗتٝر ال التي ؤلاؾالميت الخًاعة هماطط مً همىطط ٞإنبذ مسال٠ ل٩ل مىيٗا

ً ظا. والَى   ؤجباٖه ٢لىب مً ٢لب ٧ل ٞخذ ألهه بلضان مً ٞخذ ما ؤلاؾالم ٞخذ ول٣ض:" ب٣ىله ال٣ٗاص ؤ٦ضٍ ما َو
ًب
  ٖاإلاا

ًب
 مٛل٣ا

ا مً ٖليه اؾخىلى بما ألاعى يؼص ٞلم ماثالٓل به جديِ ىا. 2" ؤ٢ُاَع  الخغب ٖلى بيشاعالؿلم في ؤلاؾالم ٖٓمت جخجلى َو

ن}:حٗالى ل٣ىله بِم
  وَد

َأْلا
ىا دُث

َد
ى مِم  حَد

َأْلا
ل لؿَّ ذَأْلا  لِم

َد
ى احَأْلا

َد
ا ٞ هَد

َد
لَأْلا  ل

َّ
٧ ىَد

َد
ج ى وَد

َد
ل هِم  َٖد

ّ
هُث  الل

َّ
ه ىَد  بِم ُ٘ث  َُث ُ مِم

ُمُث  الؿَّ لِم
َٗد َأْلا
م 61ألاهٟا٫{ال غ ٞٚغ  ال٣ىة ؤؾباب جٞى

هم  ؿخلىا لم اإلاؿلمحن ؤن بال اإلااصيت غى ٖىضما بال ؾيٞى
ُ
 اللبىت يًٗىا ؤن اإلاؿلمىن  اؾخُإ ال٣ىة جل٪ وبًٟل ٖلحهم، ٞ

  بٗض ٞيما ؤنبذ مجخم٘ بىاء في ألاولى
ًب
 جاعيش اليىم اإلاؿلمىن  وسخى ٞهل واإلادبت، والخأل٠ والدؿامذ وؤلازاء ال٣ىة في مشاال

 ؤَمإ ؤو خؿض ؤو خ٣ض صون  ووػعاثه ؾٟغاءٍ م٘ صولخه ؤمغ يضيغ ؾلمو ٖليه هللا نلى هللا عؾى٫  ٧ان و٦ي٠ مايحهم؟
٤  اإلاؿلمت الصخهيت ج٩ىيً في الٗضة  ٗض وبيىما ، شخهيت يت، اإلاىهجيت ٞو  ؤن٣إ في اإلاؿلمحن  مً لٟي٠ َاظغ الكٖغ

الء ألاعى   هللا ٧لمت إٖل
ًب
مَأْلا }:ٖؼوظل اإلاىلى ل٣ى٫  امخشاال

َد
ل
َد
ٞ

َد
وا ؤ حرُث ؿِم

ي ٌَد ىِم  فِم
عَأْلا
َد َأْلا
٪ُث  ألا

َد
خ
َد
ٞ 

َد
مَأْلا  ون هُث

َد
ىبٌر  ل

ُث
ل
ُث
٢  

َد
ىن

ُث
ل ٣ِم

َأْلٗا ا ٌَد هَد وَأْلا  بِم
َد
انٌر  ؤ

َد
  آط

َد
ىن ُٗث مَد ؿَأْلا  ٌَد

ا هَد ا بِم هَد نَّ ةِم
َد
ٞ  

َد
ى ال مَد َأْلٗا َد

اعُث  ح هَد بَأْلا
َد َأْلا
ً ألا ٨ِم

َد
ل ى وَد مَد َأْلٗا َد

ىبُث  ح
ُث
ل
ُث
٣

َأْلا
ي ال تِم

َّ
ي ال وعِم  فِم

ضُث  يىالىن  وؤنبدىا ؤظؿاصَم ٞا٢كٗغث اليىم ؤما ،46الدج{الهُّب
 ال ونىب خضب ٧ل مً ال٠ًٗ بهم ٞدا١ واإلاٗىىو، اصوالم اإلاؿخىي  ٢غاع ٖلى الٗضة بٖضاص ٞيؿىا قابهه، وما الٛغب

. الٗالم بمبراَىعياث ؤٖٓم َؼمذ التي ؤلاؾالميت ألامت جاعيش في يخضبغون وال  ٣ٗلىن 

ت ال٣ىة*  ٓت بالخ٨مت عؾالخه يبلٜ ؤن وؾلم ٖليه هللا نلى هللا عؾىله وظل ٖؼ اإلاىلى ؤمغ: اإلاٗىٍى  واج٣اء الخؿىت، واإلاٖى
ُٕث }:حٗالى ل٣ىله ٖىه ههى بما وههى به ؤمغ بما وال٣يام لُاٖاث،ا بخإصيت اإلاٗاصخي ى اصَأْلا لِم ُلِم  بِم بِم

٪َد  ؾَد ّبِم
تِم  عَد

مَد
َأْلا
٨ خِم

َأْلا
ال تِم  بِم

َد
ٓ ِٖم

ىَأْلا
َد َأْلا
اإلا تِم  وَد

َد
ى ؿَد خَد

َأْلا
 ال

م هُث
َأْلا
ل اصِم حَد ي وَد تِم

َّ
ال يَد  بِم ًُث  هِم ؿَد خَأْلا

َد
نَّ  ؤ ٪َد  بِم بَّ ىَد  عَد مُث  َُث

َد
ل َأْلٖا َد

ً ؤ مَد لَّ  بِم
َد
ً ي هِم  َٖد ُلِم بِم

ىَد  ؾَد َُث مُث  وَد
َد
ل َأْلٖا َد

ًَد  ؤ ً ضِم
َد
خ هَأْلا

ُث َأْلا
اإلا  ٖباؽ ابً و٢ا٫ ،٫125الىذ{ بِم

                                                           

 .549ص2دار الفكر العريب، بريوت، ط ،"البحر المحيط"،(ـ1983)بن حيافاألندلسي، ا  -1
 .203ص2مكتبة الباٍل، القاىرة، ط، "فتح القدير "،(ـ1964)الشوكاٌل  -2
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م ال٣غآن هى الخ٨مت:" ٓت ٖلى اإلاكخملت الصخيدت بالخ٨مت هللا بلى الضٖىة ؤو:" الكى٧اوي وط٦غ. 1"ال٨ٍغ  التي اإلاٖى

 الىاخيت مً صٖىة صيً ْهىعٍ بضء مىظ ؤلاؾالم ٧ان ٨َظا:"ؤعهىلض جىماؽ الاهجلحزو  اإلاؿدكغ١  ط٦غ ٦ما. 2"الؿام٘  ؿخدؿجها
 بلى ؤلاؾالم صٖاة يلجإ ٞلم. 3"ال٣يم ٖىضٍ جمشل هللا ٖبض بً مدمض خياة ٧اهذ و٢ض والخُبي٣يت، ٖىىيتالم والٗمليت الىٓغيت
يب ؤؾاليب  وبيٗاٝ والٗملي، اإلاى٣ُي بالضليل الدجت وب٢امت ؤلا٢ىإ ؤؾاليب يماعؾىن  ٧اهىا بل وؤلا٦غاٍ، والخسىي٠ التَر

الء ألاطو جدمل في الهضع بؿٗت صولتهم نضع في اإلاؿلمىن  عاقخه ٨َظا. بهلت ؤلاؾالم جمض ال التي الؿالبت آلازاع  هللا ٧لمت إٖل
 باألخ٩ام بالخمؿ٪ بال يإحي ال الظو الىهغ ؤؾباب جد٣ي٤ في ؾالح وا٢خل ؤ٢ىي  اإلاٗىىيت ٞال٣ىة. آلازغة بىٗيم والٟىػ 

يت ى به، والٗمل الكٖغ  ظاطبيت في والخإزحر الؿلُان، في والؿُىة ال٣ىة مً لها إلاا الؼمان مغ ٖلى اإلاامىحن ههغ ؾغ َو

. 4ألاعاوح جؼلؼ٫  التي ال٣لىب

 ٞخُهغ ألاهاهيت، مً جسلى التي والؿىيت الغقيضة التربيت ؤصخابه جغبيت ٖلى وؾلم ٖليه هللا نلى هللا عؾى٫  خغم ول٣ض

  الٗضة لهم ٞإٖض اليىميت، بالٗباصة وجؼ٦يتهم ٢لىبهم
ًب
  ؾلى٧ا

ًب
 التربيت جل٪ ؤزمغث و٢ض   .ٞاهخهغوا به ٞخمؿ٩ىا و٢ياصة وجىٓيما

لذ ياعبت مٗىىيت ٢ىة ٞحهم ٞسل٣ذ اإلاؿلمحن هٟىؽ في الخالضة  ؤنبذ الؼمً مغوع وم٘ الٟغؽ، وؤ٧اؾغة الغوم ؤباَغة ؤَػ

ظاع ؤصخاب   ال٣خا٫ مياصيً بلى يظَبىن  ألٖا
ًب
 ٖليه هللا نلى هللا عؾى٫  ٢خل ؤقي٘ ٖىضما:"ألازحر ابً ط٦غ و٢ض. للجىت قى٢ا

حهم. الؿالح اإلاؿلمىن  ؤلػى ؤخض يىم وؾلم مغ ؤبىب٨غ ٞو لخت ٖو  ٦ٟهم ؾبب ًٖ ٞؿإلهم الىًحر بً ؤوـ ٖلحهم ٞمغث. َو
 ٞمىجىا ٢ىمىا بٗضٍ؟ بالخياة جهىٗىن  ٞما الضاٞٗت ؤلاظابت جل٪ ؤظابهم ؤن بال مىه ٧ان ٞما ٢خل، ٢ض هللا عؾى٫  بإن ٞإظابٍى

.  5"٢خل ختى ي٣اجل ؤمامهم اهضٞ٘ زم وؾلم ٖليه هللا نلى ٖليه ماث ما ٖلى

  ٧ان ؤلاؾالم ٖؼة ؤن وبما
ًب
 ٖليه، يدؿض مى٢٘ في ؤجهم يجض اليىم اإلاؿلمحن لخا٫ ٞالىاْغ الٗالم ٖلى اإلاؿلمحن ؾياصة في ؾببا

لى ٢لىبهم ٖلى هللا زخم الظيً ٦إولئ٪ ٞإنبدىا ؤلايمان ٖلى اإلااصة ٞاهخهغث لى ؾمٗهم ٖو م ٖو  مً ٞسغظىا ٚكاوة ؤبهاَع
 ؤزغي  مغة الخاعيش ي٣غؤوا ؤن ٞىاظبهم والغياء، والخضع والهم الٛم ٞإنابهم ٖلحها، الىاؽ هللا ُٞغ التي لهيتؤلا الُٟغة هامىؽ

 ٧ل  ؿخُي٘ اإلاٗىىيت وبال٣ىة واإلاؿدكغ٢حن، للمىا٣ٞحن ٖغيت ؤلاؾالم ي٩ىن  ال ختى اإلاىىعة اإلاضيىت صولت ؤمجاص  ٗيضوا وؤن ،
 اإلاازلت للمخٛحراث يىٓغوا ؤن اإلاؿلمحن ٢اصة ٞٗلى الاعظاؽ صوـ مً وؿاهيتؤلا ويدغع  ألاعى في ٢ىة ٧ل يدُم ؤن مؿلم

هم ٢بل ب٣ٗيضتهم للخ٤ ييخهغوا وؤن وال٨غامت، بالٗؼة صخاثٟهم يمؤلوا وؤن البهحرة، بٗحن ؤمامهم . ؾيٞى

:  الؿ٣ىٍ مأالث

، ٖالما٫ ٖلى ٞإَل ؤلاؾالميت الضٖىة محرار وؾلم ٖليه هللا نلى هللا عؾى٫  ؤعسخى ل٣ض       ؤلاؾالميت الخًاعة ٣ٞامذ بٗهٍغ
ت الٗلم مً َضي ٖلى الكغيٟت الىبىيت والؿحرة والؿىت ال٨غيم ال٣غآن حٗاليم ؤؾاؽ ٖلى  اإلاى٣ُي الخ٨ٟحر بحن والغبِ واإلاٗٞغ

  ي٣ٟىن  الظيً واإلاؿلمحن ؤلاؾالم خ٣ى١  ٖلى للمداٞٓت.الظاحي والكٗىع 
ًب
  ؾضا

ًب
 ال ختى ظباع َاغي مىدٝغ ٧ل ؤمام مىيٗا

. 6وخًاعة ز٣اٞت الضيً مً يخسظوا ؤن ٖلحهم اإلاؿلمحن ؤوؾاٍ في ؤلاهدغاٝ يخٟصخى ال وختى والبدغ، البر في الٟؿاص  ؿدكغي 

                                                           

 .3ط مكتبة النهضة ادلصرية، القاىرة، ،"الدعوة إلى اإلسالـ"،(ـ1970)آرنولد، توماس   -1
 .257ص11لشروؽ، القاىرة، طدار ا ،"فآفي ظالؿ القر"،(ـ1982)سيد قطب   -2
  .64ص1ط دار االندلس، بريوت، ،"تفسير القرآف العظيم"،(ىػ1385)ابن كثري  -3
 . 249ص1ط ، القاىرة،"ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين"،(ـ1978)الندوي، أبو احلسن   -4
 .83ص2دار اشبيليا، الرياض، ط ،"أساليب الدعوة اإلسالمية "،(ـ1997)أمحد بن ناصر،  -5
، بريوت، ط ،"الشباب المسلم في مواجهة التحديات "،(ـ1988)علواف، عبد اهلل ناصح   -6  . 35ص2دار العلـو
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لى م ٖو اإلايخه ؤلاؾالم جُىع  مً الٚغ  والىضاء الٗهبيت للخدغ٧اث هديجت وججهاع جخٛحر بضؤث اإلاؿلمحن ٢ىة مغا٦ؼ ؤن بال ٖو

هىع  والكٗىبيت، بال٣ىميت  اإلاهاباة جل٪ ؤمام. ال٣ٗلي والاؾخالب ال٨ٟغو  ٧الٛؼو  الاؾدكغا٢يت الٛغبيت ثاإلاهُلخا ْو
 الُاٚيت ألا٢الم ؤصخاب بضؤ بل. بيجهم الك٣ت جىؾي٘ بلى ؤصث مما للمؿلمحن اإلاى٣ُي الىعي ي٠ٗ ال٩اطبت وؤلاصٖاءاث

٤ ؤلاؾالميت الضو٫  ج٣ؿيم بلى ظهض ب٩ل  ؿٗىن  والُامٗت  طل٪ في جًاٞغث و٢ض ٢ىتهم، عا٦ؼم ٞؿ٣ُذ الٛغبيت، اإلاىهجيت ٞو

ضم والجهىيت وال٣بليت والٗىهغيت ٧األهاهيت: صازليت ومازغاث ٖىامل ٖضة تراٝ ٖو  الؿلُت وبزًإ والٟؿاص، باآلزغ الٖا
ت  ختى الٗلماء خ٣ى١  وؾلب خ٣ه، خ٤ طي ٧ل بُٖاء في ألامان نمام هى التي باإلاىاَىت الاَخمام صون  الصخهيت للجٖز

  ؤٞغػ  مما بىائهم،أل الىاليت ظٗلىا
ًب
  وا٢ٗا

ًب
ٝغ ظضيضا  يغضخى ال ما ويدغمىن  لهم يدلى ما يدللىن ( الؿلُان ٖلماء)بـ ُٖ

م ما١ في ياعبت جدضياث اليىم يىاظهىن  ٞاإلاؿلمىن . زىاََغ م، مً ؤو ؤيضحهم نى٘ مً ؾىاءًب  ألٖا  ؤخ٩ام مً ٞهىال٪ ٚحَر
 اإلااصيت ألا٩ٞاع مً واجسظوا ؤلاؾالم، ويٗيت ٖلى هٓمتألا بٌٗ َٛذ بل مُٗلت، ؤلاؾالميت الكغيٗت مً مىبش٣ت و٢ىاهحن

 مً ٦شحر ٖلى وال٣ل٤ بالخٝى بٗض مما ؤلاؾالمي، الٗمل َغاث٤ حكٗبذ الىا٢ٗت َظٍ وخيا٫ لضولهم، ٞلؿٟت والىيٗيت
 ؾاٖض ٢ض مما وزهاثهه، ؤلاؾالم إلاباصو الؿليمت الهىعة حكىيه بلى ياصو ٢ض الدكٗب َظا ؤن مً ؤلاؾالم بإمغ الخاصبحن

 البدض مؿخىي  في حٗض لم والٛغب ؤلاؾالم بحن اليىم عخاَا الضاثغ ٞاإلاٗغ٦ت ؤلالخاصيت، والٟلؿٟاث اإلااصيت ألا٩ٞاع همى في

  الهغإ َظا ؤيخى بل ال٨ٟغيت، اإلاىاٞؿت خضوص في ؤو اإلاجغص الٗلمي
ًب
اياجه ؤَضاٞه ول٩ل ، ٣ٖضيا .  ٚو

لى آزغ، ؤمغ وزمت      م ٖو  الضولت واهدال٫ ؾ٣ٍى بلى ؤصث التي والٗاإلايت الخاعيسيت لؤلخضار اإلاؿلمحن بٌٗ مخابٗت مً الٚغ
  ألاولى ؤيامها مىظ ؤلاؾالميت

ًب
 ٞالخٛغيب الهليبيت، الخغوب زم ، الٗشماهيت والضولت الٗباؾيت والخالٞت ألامىيت بالضولت مغوعا

يتمىى ٚحر ؤؾباب َىال٪ ؤن بال الخضوص، وجغؾيم الجضيض زىبها في الاؾخٗماعو   ؤلامبراليت ٞش في ج٣٘ اإلاؿلمت ألامت ظٗلذ ٖو
 بالكىعي جامً ال التي ال٣ىمياث وبخياء الخ٣ليضيت، ألاخؼاب و٢يام ؤلاؾالميت، الىخضة ٦ٛياب الٛغبيت، الههيىهيت

جي بغهامج وبضون  اظخماعي، مًمىن  بال قٗاعاث وعٞ٘ ، والخغيت والضيم٣غاَيت  الاظخماٖيت اإلاخٛحراث جل٪ ٧ل زالو، َو
 جد٤٣ ؤجها بذجت الىيٗيت ال٣ىاهحن وجإلي٠ ؤلاؾالميت الكغيٗت ؤخ٩ام ًٖ اإلاؿلمحن ؤبٗاص َى مجها الٛغى ٧ان والؿياؾيت

  الخاعيش مؼبلت في  ٗيل ؤلاؾالمي الٗالم ظٗلىا مما والخضازت اإلاضهيت
ًب
 اإلاؿخىيحن ٖلى واإلاٗغفي الٗلمي الخ٣ضم ًٖ بٗيضا

 الش٣اٞت ًٖ يضاٞٗىا وؤن اإلاٛغيت وؤلاقاٖاث الاصٖاءاث جل٪  ؿ٣ُىا ؤن اإلاجض ؤعاصوا بن اإلاؿلمحن ٞٗلى والش٣افي، الخًاعو 
 جإؾيـ ٖلى  ٗملىا وؤن والاؾخظال٫، والاخخ٩اع الاؾخٗالء جمى٘ التي ال٣ىة بإؾباب يإزظوا وؤن ؤلاؾالميت، والخًاعة
 بضوعَا ؤٞغػث والتي بيجهم، الٗال٢ت جضَىع  لىب ؤصث التي ألاػماث جل٪ مً الخغوط ؤو الكبهاث جل٪ ٖلى للغص بٖالميت ماؾؿاث

 
ًب
الم وؾاثل ٧اٞت جدىاولها مابغخذ التي والدك٨ي٪ وؤلالخاص الؼهض٢ت وخمالث الضيجي بالخٗهب احؿمذ وا٢ٗا  ٧ل في الٛغبي ؤلٖا

:  هي اإلاؿلمحن ٢ىة مغ٦ؼ ؾ٣ٍى بلى ؤصث التي الخاعظيت الٗىامل ومً ؾاٖت، عؤؽ

ت الخُاعاث*   اليىم ؤلاؾالم قباب جخدضي التي ال٨بري  الخدضياث مً اإلاٗانغة ال٨ٟغيت الخياعاث حٗخبر:اإلاٗانغة ال٨ٍٟغ
 ظٗلذ التي الٗلماهيت ٨ٞغة وجىامي ٚغبه، ؤ٢صخى بلى قغ٢ه ؤ٢صخى مً الاؾالمى الٗالم اظخاح الظو والش٣افي ال٨ٟغو  ٧الٛؼو 
ت، وؤؾاليبه الجضيضة ب٣يمه الاؾالمى جم٘اإلاج حٛؼو  الىيٗيت الىٓغياث  جل٪ بضؤث و٢ض الجضعان، بحن نىعة الضيً  اإلاخىٖى
 مؿلؿالث بٓهىع  الضيييت الٗاَٟت ؤيٗاٝ ٖلى ٞٗمضوا ؤلاؾالميت، وؤزال٢هم ومباصئهم ومشلهم ٢يمهم ًٖ اإلاؿلمحن ليبٗض

 َيىهيتالو ٧الخغ٦ت( ٖاإلايت بدغ٧اث) الٛغب في ؾميذ الكغيٟت الىبىيت والؿحرة والؿىت ال٨غيم لل٣غآن حسخيء ونىع  وبغامج
يت واإلااؾىهيت ىيت وبكغيت ماصيت وبم٩اهاث ٢ضعاث طاث الخغ٧اث َظٍ ومشل والهليبيت، والكيٖى  بلى ظاَضة حؿعى َاثلت ٞو

ضم ؤلاؾالميت، الهىيت َمـ  ؤزظ َىا ومً ؤلاؾالميت الكغيٗت ٢ىاٖض في اإلاؿلمحن وحك٨ي٪. للمؿلمحن ألازال٢يت ال٣يم َو
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  ؤ٦ثر بًٗهم ناع بل ٠ٖ،ى بلى ي٠ٗ مً  ؿحر الاؾالمى الٗالم
ًب
 البكغيت ٢ياصة بلى جضٖى التي ؤلاؾالميت الىٓم ًٖ بٗضا

 .1والخ٣ليض الخبٗيت بلى وع٦ىىا الاظتهاص، ًٖ ٢ٗضوا ؤجهم خيض والدؿامذ، الخٗا ل عابُت جدذ

 ؤلايمان خ٣ي٣ت ًٖ ناإلاؿلمي ٣ٖليت الؾخالب ال٨ٟغو  الٛؼو  بإؾاليب الاؾالمى الٗالم ٖلى ججها٫ الٛغب بضؤ ٣ٞض الكغ١  في ؤما
ً ال الش٣افي والٛؼو  ال٣ىة ؾالح ؤن ؤصع٧ىا ٖىضما باهلل  حٛؼو  ؤلاؾالم عؾالت ألن قى٦تهم، ي٨ؿغ ولم اإلاؿلمحن، خا٫ يَى

 بضؤث ال٨ٟغو  الٛؼو  وؾاثل جُىع  ؤن وم٘. 2ب٦غاٍ صون  َىاٖيت هللا صيً في الىاؽ ٞضزل ال٣ٗى٫  حٛؼو  ؤن ٢بل ال٣لىب

 ؤوؾاٍ في الخىهحرو  الٗمل مماعؾت بلى تهضٝ التي( ػويمغ ٦مٗهض الخىهحريت اإلاٗاَض إلوكاء ٖضاصؤلا في الخبكحريت اإلاىٓماث
  والتي اإلاؿيخي، ؤلايمان ب٣اهىن  حهخمىا لم الظيً الٗغب واإلاؿيديحن اإلاؿلمحن

ًب
 ٨َظا والُاثٟيت، الٗىهغيت بلى جضٖى ما ٦شحرا

 الُبيٗيت ال٩ىاعر ضخايا مؿخٛلحن ؤلاؾالمى الٗالم زاعط اإلاؿلمت ثوالجاليا ألا٢لياث الخخىاء ؤوكُتها اإلاٗاَض َظٍ بضؤث
ٔ والدجت ؤلا٢ىإ وؾاثل ٧ل طل٪ في مؿخسضمحن والجهل وألاميت اإلاؼمىت وألامغاى والدكغص ال٣ٟغ وخاالث  ييكُىن  والٖى

 ؤلاؾالم ٢يمت وؤن اإلاى٠٢، زُىعة والؿياؾيحن ال٣اصة مً ؤلاؾالم بإمغ ال٣اثمحن يضع٥ ؤن صون  الىهغاهيت ؾماث لهم

   ٗملىن  ؤلاؾالم ؤٖضاء لبض ما زم. 3زماٍع ويججي آزاٍع ٞغص ٧ل يلمـ ٖملي هٓام َيئت في الىظىص في جبرػ ؤن يجب الظاجيت
ًب
 ليال

 
ًب
م ٣ٖيضتهم، في حك٨ي٨هم ؤو بؾالمهم، مً اإلاؿلمحن إلزغاط وجهاعا ىضما ألازال١، ومباصت الؿلى٥ يىابِ مً وجدغيَغ  ٖو

ٔ وؤلا٢ىإ بالدجت مأعبهم جد٣ي٤ في ٞكلىا  ٖلى لل٣ًاء مىخض همىطط لهياٚت اإلااجمغاث مً الٗضيض ٣ٖض بلى صٖىا والٖى
 في ال٩ازىلي٪ وماجمغ اإلاغؤة ٢ًايا ًٖ جدضر الظو ب٨حن وماجغ الامغي٨يت، اإلاخدضة بالىالياث ٧لىعاصو ماجمغ ٩ٞاهذ ؤلاؾالم،

ا هيجحريا حَر يحن مسُِ ًٖ الىزاث٤ بخضي في ظاء و٢ض. لٗالما ب٣إ ٖلى ج٣ام التي اإلااجمغاث مً ٚو : آلاحي الغوؽ الكيٖى

. ؤلاقترا٦يت بلى الٗغبيت الكٗىب وججها٫ الؿيُغة، جًمً ختى واإلاهاصهت ٖليه، الٛلبت لخخم ؤلاؾالم مهاصهت-1

. ؤلاقترا٦يت الغابُت وبخال٫ ؤلاؾالميت الكٗىب بحن الضيييت الغوابِ ٢ُ٘-2

(. والاؾخالب الخٛغيب) الٛغبيت ألاَضاٝ ١جد٣ي في الضيً اؾخسضام-3

لى       اإلاؼيٟت، والضي٣غاَيت الخغيت ز٣اٞت ووكغ اإلاؿلمحن، ٢ىة مً للخض والىؾاثل ألاؾاليب َظٍ الٛغب اجسظ اإلاىىا٫ َظا ٖو

  ؤن:" وؾلم ٖليه هللا نلى هللا عؾى٫  في اإلااع٦ؿيحن ٣٦ى٫  ؤلاؾالم زىب يلبؿىن  ٞخاعة
ًب
 وجبٗه ٣ٞحر الاقترا٦يحن بمام مدمضا

م ممً ٞهاالء..."ال٣ٟغاء ٪َد }:حٗالى ب٣ىله ٖؼوظل اإلاىلى ط٦َغ ئِم
َد
ل وَأْلا

ُث
ًَد  ؤ ً ظِم

َّ
مُث  ال هُث نَد َٗد

َد
هُث  ل

َّ
مَأْلا  الل هُث مَّ نَد

َد
إ
َد
ى ٞ مَد َأْلٖا َد

ؤ مَأْلا  وَد َُث اعَد هَد بَأْلا
َد
  ؤ

َد
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َد
ٞ

َد
  ؤ

َد
ون غُث بَّ ضَد

َد
خ  ًَد

 
َد
آن غَأْلا

ُث
٣

َأْلا
مَأْلا  ال

َد
ى ؤ

َد
ل ىبٍة  َٖد

ُث
ل
ُث
ا ٢ هَد

ُث
ال

َد
ٟ

َأْلا
٢

َد
م ٞإٖمي عخمخه مً هللا ؤبٗضَم الظيً َم َظا يٟٗلىن  ٞالظيً. 24-23مدمض{ؤ . ؤبهاَع

 اإلاىٓىمت مً ظؼء اٖخبروٍ بل وظىصٍ ؤه٨غوا ألجهم الضيً هدى بهحرتهم جٟخذ ٞال اؾخٟٛلذ الظي ال٨ٟغ ؤ٢ٟا٫ َى وؤلا٢ٟا٫

 اليىم ٞاإلاؿلمىن . 4" مٗاهيه مً شخئ بلحها يسلو ال مُب٣ت ؤجها ؤو  ؤ٢ٟالها ٢لىبهم ٖلى بل:" ٦ثحر ابً ط٦غ و٢ض.الاظخماٖيت
تهم بقبإ بلى خاظت ؤ٦ثر  بميالص بال طل٪ يخإحى وال للىٟـ، الش٣ت وبٖاصة الىٟؿيت، ألامغاى مً جسلههم التي الضيييت هٖؼ
 الش٣اٞت جمض ال التي الهضامت ألا٩ٞاع وجدُيم اإلاازلت، الخدضياث ؤمام ج٠٣ ؤن حؿخُي٘ مسلهت، ؾياؾيت ٨ٞغيت زىعة

  اإلاٗاصيت الخياعاث جل٪ لٗبذ طاَ٪. الخبٗيت مً ال٣ٗل وجدغيغ بهلت، ؤلاؾالميت
ًب
  صوعا

ًب
 ؤلاؾالميت الش٣اٞت ٖلى ال٣ًاء في خشيشا

 ؤباصوا ٦ما والخٗظيب، والدكغيض وال٣خل الايُهاصاث مً لهىٝى يخٗغيىن  َىال٪ ٞاإلاؿلمىن  ألاوعبي الٛغب في زانت
                                                           

 .51ص1دار القباء، األردف، ط ،"قضايا إسالمية معاصرة "،(ـ1987)القرضاوي، يوسف   -1
 .122مصدر  سابق،ص،(ىػ1385)ابن كثير  -2
 .30ص1بيت احلكمة، القاىرة، ط ،"تاف كالغزك الشيوعيأفغانس "،(ـ1988)شاه، ناصر الدين   -3
 .235ص1دار عماف للطباعة و النشر، األردف، ط،"العركبة كاإلسالـ"،(ـ1984)عبد العفو، داؤود سقراط   -4
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م مماعؾت بذجت اإلاؿلمحن مً آلاالٝ ٌ ومً الخٗبضيت، قٗاثَغ لى. ال٣ؿغيت الهجغة ٖليه ىٞغ اإلاماعؾت ٖلى ويهغ يٞغ  ٖو
 ؤو الهجغة ٖلى يجبروجهم ٩ٞاهىا اإلاؿلمت، ألا٢لياث ايُهاص في والهيىيىن  وألاؾبان وألاإلاان الغوؽ اؾخمغ اإلاىىا٫ َظا

خضاء ؤو صيجهم حٛيحر بحن يسحروجهم   لالؾخجابت ٞيًُغون مإوي  لهم يب٣ى ال ختى مىاػلهم، وخغ١  وؿاءَم ٖلى الٖا
ًب
ا  ٖلى زٞى

 وا٢خإل اإلاؿلمحن ٢ىة إليٗاٝ يىم ٧ل في يخ٩البىن  ؤلاؾالم ؤٖضاء جماصي الؿيا١ َظا وفي. ومخاٖهم وؤمىالهم ٦غامتهم

م  مً الؾدئهالهم الاؾخٗماعيت الهليبيت الخملت بضؤث ختى اإلاؿلمحن ؤناب الظو اإلاترصو اإلاى٠٢ اؾخمغ بن وما. 1ظؼوَع

 اإلاهُلخاث َظٍ و٧ل( والاؾخٗماع والاؾدكغا١ الخبكحر) نغاهيتالً ٧لمت في ويضزل بالصَم، ٖلى الؿيُغة ؤو ٣ٖيضتهم
: 2الخاليت الكٗاعاث ؾيا١ في ؤلاؾالم إلاداعبت الخسُيِ مجها الٛغى

ظا ؤلاؾالمى، الىظىص ٖلى ال٣ًاء-1 هل ؤلاؾالميت، الخالٞت بلٛاء في( ؤجاجىع٥ ٦ما٫ مهُٟي) ٞٗله ما َو  ًٖ الضيً ٞو
 ٖلمان الضولت صؾخىع  وظٗل الضولت،

ًب
. يا

ى اإلاؿلمحن ل٣ىة الاؾاسخى اإلاهضع َى ال٨غيم ال٣غآن ؤن الهليبيىن  ؤصع٥ ل٣ض: ومدٍى ال٨غيم ال٣غآن نىعة حكىيه-2  َو

م  َظا صام ما(:" ٚالصؾخىن )  اإلاؿدكغ١  ط٦غ َظا وفي وجإويله جدغيٟه بلى ٞؿٗىا وخًاعتهم، ٢ىتهم وماى ومجضَم َٖؼ
  ال٣غآن

ًب
 الؼمً وبمغوع. 3"ؤمان في هٟؿها ج٩ىن  ؤن وال الكغ١، ٖلى الؿيُغة ؤوعبا َي٘حؿذ ٞلً ، اإلاؿلمحن ؤيضي في مىظىصا

م، َظا زؿغوا ٢ض بإجهم ؤصع٧ىا ا}: حٗالى ل٣ىله الخدغي٠ ؤو ٖليه ال٣ًاء  ؿخُٗىا ولم الَى
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 ؤن يجب(:" ج٨لى) الهليبي اإلابكغ ي٣ى٫  َظا وفي وؤلاؾالم اإلاؿلمحن بحن الهلت ٢ُ٘ ؤو: ؤلاؾالمي ال٨ٟغ نىعة حكىيه-3
ٕؼ ٢ض الٛغبيت اإلاضاعؽ في صعؾىا الظيً اإلاؿلمحن بٌٗ ألن الٗلماوي، الٛغبي الىمِ ٖلى اإلاضاعؽ ؤوكاء وصج٘  اٖخ٣اصَم ٖػ

. 4" ال٨غيم وال٣غآن باإلؾالم

  اإلاؿلمحن وخضة جمؼي٤ ٖلى الهليبيىن  ٖل٤ ل٣ض: اإلاؿلمحن وخضة ٖلى ال٣ًاء-4
ًب
 ؤلامبراَىعيت في الخالٞت بةلٛاء بضءا

 الكٗىب ؤما٫ ججم٘ ؤلاؾالميت الٗغبيت وخضةا٫ ؤن(:" ؾُمىن ) ال٣ـ ط٦غ و٢ض ؤلاؾالميت، الضولت وج٣ؿيم الٗشماهيت،
. الىخضة َظٍ قى٦ت ٦ؿغ ٖىامل مً ٖامل ٞالخبكحر ألاوعوبيت، الؿيُغة مً الخسلو ٖلى وحؿاٖض ؤلاؾالميت،

ت حٛيحر في اؾخسضمذ التي وألاؾاليب الىؾاثل َظٍ ٧ل ٞةن آزغ، ؤمغ وزمت  في ؾاَمذ ؤلاؾالميت، للبلضان الؿياؾيت الخاَع
 وج٣اليضٍ ؤنالخه مً يسغط ال ختى اإلاازلت الخدضياث لخُىعة يخيبه ؤن اإلاؿلم الكباب ٞٗلى إلاؿلمحن،ا ٢ىة بيٗاٝ

ًىا وؤن وخًاعاث، ز٣اٞاث ؤػمت ألاػمت ج٩ىن  ال ختى مباصت ٧له ؤلاؾالم ؤن  ٗٝغ وؤن ؤلاؾالميت،  التي اإلاُل٣ت الخغيت يٞغ
ا والتي الٛغب يُل٣ها  الخسل٠ ػاويت في واإلاؿلمحن ؤلاؾالم يضزل ٨ٞغ ٧ل ومداعبت خضازت،وا٫ اإلاضهيت ٚاياث مً ٚايت  ٗخبَر

  هالىا الظيً مً مٗٓمهم الٛغبيت، الخًاعة بإؾاليب ألازظ بلى يضٖىن  ٞالظيً. والخٗهب والجمىص
ًب
 الٛغب في الٗلم مً ٢ؿُا

اقىا   يمشل ٢ىلىههو ما ٧ل ٞليـ بهلت، ؤلاؾالم جمذ ال التي ز٣اٞتهم ٖلى وجغبىا ألاوعبيت، البالص في ٖو
ًب
 للش٣اٞيت جدضيا

.  ؤلاؾالميت للهىيت اؾخالب جمشل مٗٓمها في ول٨ً. اإلاؿلمحن الٗلماء ٢ضعة يض للسخغيت بقاٖت ؤو ؤلاؾالميت،

                                                           

 .      512ص1القاىرة، ط ،بيت احلكمة لإلعالف والنشر ،"الغزك الفكرم كالتيارات الفكرية المعادية لإلسالـ "،(ـ1989)ادليداٍل، عبد الرمحن   -1
  .11ص،1بيت احلكمة لإلعالف والنشر القاىرة، ط ،"من سقوط الخالفة إلى مولد الصحوة "،(ـ1990)اجلندي، أنور  -2

 .3ص،1دار الفكر، دمشق، ط ،"نحن كالحضارة الغربية "،(ـ1989)ادلودودي، أبو األعلى   -3
 .135ص،1ط ،القاىرة،مكتبة وىبة  ،"حف األخضراإلسالـ في كجو الز "،(ـ1988)الغزايل، زلمد   -4
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 بٓالم ليـ حٗالى هللا ؤن ألاعى في لئلوؿاهيت ال٨غيم ال٣غآن ؤزبتها التي ال٩ليت ال٣ىاٖض مً :والاحخماُٖت الؿُاؾُت الهُمىت* 
ا}: حٗالى ل٣ىله ؾبب بال ؤمت حهل٪ ختى ألخض، مَد   وَد

َد
ان

َد
٪َد  ٧ بُّب ٪َد  عَد لِم هَأْلا يُث غَدي  لِم

ُث
٣

َأْلا
مٍة  ال

َأْلا
ل
ُث
ٓ ا بِم هَد

ُث
ل َأْلَا َد

ؤ   وَد
َد
ىن خُث لِم

هَأْلا  جضزل التي ٞاألمت. 117َىص{ مُث
ؿض الُاٚىث صزلتها التي هي اإلاداؾبت صاثغة في  ًٖ زغظذ ،ٞةطا والٟؿاص بالٓلم ججهٌ ؤن يم٨ً ٞال ، اإلاٟؿضون  ٞحها ٞو

 ألامت ؤَملذ ٞٗىضما والاخخال٫، الاهدال٫ بهال٥ ؤو الاؾدئها٫ بهال٥ بما: بُغي٣خحن تهل٪ الٗباصة َى الظو وظىصَا ٚايت
 ألامغاى جٟصخى: ألامغيً حٗاوي ٞإنبدذ الكلل، بضاء ؤنيبذ والهالح الخحر وبلى هللا، بلى الضٖىة مىهجيت ؤلاؾالميت
 لالَخمام الٛغبي اإلاجخم٘ صٞ٘ مما ألازال٢يت، ال٣يمو الؿلى٥ وجضَىع  والجهىيت، والٗهبيت والخؿض ٧الخ٣ض الىٟؿيت

. 1الؿياؾيت اإلاماعؾت يىء ٖلى الٛغبىت ؤَضاٝ لخد٣ي٤ ٦مضزل والخضازت اإلاضهيت بمٟاَيم

 الضو٫  في ال٣بليت والجزاٖاث للهغاٖاث الترويج في ألاوعبي الٛغب ؾعى والاظخماٖيت الؿياؾيت الهيمىت ؤَضاٝ ولخد٣ي٤   
 في للًُٗ ماصة طل٪ مً ٞاجسظ اإلاىاَىحن، بحن الخٗاون  ؤونا٫ وجمؼي٤ الضيييت الغابُت أليٗاٝ ؾياسخي ٦غباٍ ؤلاؾالميت

 للخغوب مدبىن ...َمج بههاٝ اإلاؿلمحن ؤن:" الخضيشت مهغ ٦خابه في ٦غومغ اللىعص ط٦غ ٦ما م٣انضٍ، وحكىيه ؤلاؾالم

 . 2"الدؿامذ ًٖ بٗيضون 

 ٖلى ي٩ىهىا ؤن اإلاؿلمحن ٞٗلى. اإلااصيت مغجبت بلى بالىَىيت هؼ٫  ختى الؿياؾتٌ مهالر ًٖ يخدضر اليىم اإلاؿخٗمغ يؼا٫ وال

ا}: حٗالى ل٣ىله الكضة، في اإلاؿاوليت ٢ضع ى ًَد حَد دَأْلا ظِم  ًَد
ُث
ابَد  ز

َد
خ ٨ِم

َأْلا
ةٍة  ال

ىَّ
ُث
٣ ٍُث  بِم ا

َد
ى َأْلِا آجَد مَد  وَد

َأْلا
٨ خُث

َأْلا
  ال

ً
ا ُّ

بِم
 بلى يىٓغ الظو ؤن والخ٤. 12مغيم{ نَد

   عجب يًاإلاؿلم ٢اصة بٌٗ جهٝغ زال٫ مً اليىم ؤلاؾالم
ًب
 والخٗاون  الخ٨ٟحر في اإلاغ٦ؼيت ٢ياصتهم ٣ٞضوا ألجهم لخالهم، ٦شحرا

ضاء ؾيٝى َٗىاث ٞإنابتهم م ؤلاؾالم قٗاثغ زلُىا الظيً ألٖا  وحٗضصث واإلاٟاَيم آلاعاء ٞخباييذ الىيٗيت بكٗاثَغ

ىضما. 3والاقترا٦يت الغؤؾماليت اإلااصيت بلى يضٖى الظو الٛغبي ٧اليؿيج الاظخماعي وؿيجهم ٞإنبذ الش٣اٞاث،  يإزظ لم ٖو
 الخياة ًٖ البدىر وج٣ضيم اإلااجمغاث، ٣ٖض في الٛغب جٟجن والضيم٣غاَيت الكىعي بمٟهىم اإلاؿلمحن ال٣اصة ٚالبيت

يء لها ججض ؤن لٗلها ، الشالض الٗالم لبلضان والؿياؾيت الاظخماٖيت  بمهُلخاث ؤلاؾالمي للمجخم٘ ٞانُالح ٢ضم، مَى
ابوؤلا ٧األنىليت ظضيضة اث بجم٘ الحهىص ٢ام ٦ما اإلاىاهج، حٗضيل بلى والؿعي الضيجي الىإػ لخجٟي٠ َع  التي والى٣ٟاث الخبٖر
ا حؿاٖض  مً ال٨شحر ٞإوكإوا الٗالمي، والؿالم ألامً مٟهىم ًٖ للضٖايت وؤٞغي٣يا وؤؾيا وؤمغي٩ا ؤوعبا بلى الهجغة في ٖىانَغ

 ط٦غ ٢ض ٖؼوظل هللا بإن ٚاٞلىن ( اإلاسخاع هللا قٗب)الٗالم في وصيتاليه قٗاع لخد٣ي٤ الحهىصيت واإلاىٓماث الجمٗياث
  ٖكغ ؤعبٗت مىظ ٖىاصَم

ًب
ً}:حٗالى ل٣ىله زلذ ٢غها

َد
ل ى وَد

َد
غَأْلاضخ

َد
ى٪َد  ج ىصُث  َٖد هُث يَد

َأْلا
  ال

َد
ال اعَدي  وَد هَد

َّ
ى الى تَّ َ٘د  خَد بِم

َّ
د
َد
مَأْلا  ج هُث تَد

َّ
ل لَأْلا  مِم

ُث
نَّ  ٢ ي بِم ضَد هِم  َُث

ّ
ىَد  الل  َُث

ي ضَد هُث
َأْلا
نِم  ال  ِم

َد
ل   وَد

َد
ذ َأْلٗا بَد

َّ
م اج َُث اء ىَد َأْلَا َد

ضَد بَد  ؤ ي َأْلٖا ظِم
َّ
اء٥َد  ال ًَد  حَد مِم  مِم

َأْلا
ل ِٗم

َأْلا
ا ال ٪َد  مَد

َد
ًَد  ل هِم  مِم

ّ
ً الل ّيٍة  مِم لِم

  وَد
َد
ال حرٍة  وَد هِم

َد
:" ٢ُب ؾُض وي٣ى٫ . 120الب٣غة{ ه

يت الؿمت هي جل٪ ان يىٟٗهم ٞال واإلاؿلمحن الحهىص بحن الٗال٢ت في والىا٢ٗيت اإلاىيٖى  ظاءَم الظو بإن وؤلا٢ىإ والضليل البَر
.  4"ملتهم جدب٘ ؤن بال يخىصاصوا، ٞلً إلاىن اإلاـ جىاصص ولى الخ٤ َى عبهم مً

 ٢ىاهيجها جٟغى اإلاؿخٗمغة الجيىف ؤزظث بل ٞدؿب الثرواث واؾخٛال٫ ألامىا٫، وؾلب الاخخال٫، ٖلى ألامغ ي٣خهغ ولم     
 ال نوالؿلُا الجاٍ لىٟؿه يغيض ٧ل ومخٗهبت مخىاخغة و٢باثل مخٗضصة ٢ىمياث اإلاؿلمىن  ٞإنبذ ؤلاؾالميت، الكغيٗت إللٛاء

لِم }: حٗالى ل٣ىله  كاء، ممً اإلال٪ ويجٕز  كاء مً اإلال٪ ياحي هلل الخ٨م ؤن يضع٧ىن 
ُث
مَّ  ٢ هُث

َّ
٪َد  الل الِم

٪ِم  مَد
َأْلا
ل
ُث َأْلا
ي اإلا حِم

َأْلا
ا

ُث
٪َد  ج

َأْلا
ل
ُث َأْلا
ً اإلا اء مَد

َد
ك

َد
 ح

                                                           

 .   170ص،1دار الشروؽ، القاىرة، ط ،"اإلسالـ في مواجهة الماديين كالملحدين"،(ـ1973)اخلطيب عبد الكرَل   -1
 .108ص،11القاىرة، ط ،دار الشروؽ، "في ظالؿ القرآف "،(ـ1982)سيد قطب   -2
 .112ص، 9دار السالـ للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، مج،"األساس في التفسير" ،(ـ1985)حوى، سعيد  -3
 .137بريوت، لبناف، ص،"اإلسالـ دين العلم كالمدنية"،(ـ1998)عبده، زلمد  -4
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ُٕث  جزِم
َد
ج ٪َد  وَد

َأْلا
ل
ُث َأْلا
ً اإلا مَّ اء مِم

َد
ك

َد
ؼُّب  ح ِٗم

ُث
ح ً وَد اء مَد

َد
ك

َد
٫ُّب  ح ظِم

ُث
ج ً وَد اء مَد

َد
ك

َد
٥َد  ح ضِم

َُد
رُث  بِم حَأْلا

َد
خ

َأْلا
٪َد  ال

َّ
ه ىَد  بِم

َد
ل ّلِم  َٖد

ُث
ءٍة  ٧ يَأْلا

َد
ًغٌر  شخ ضِم

َد
 ؾُٗض ط٦غ و٢ض. 26ٖمغان آ٫{ ٢

  اإلاؿخٗمغ لٗب ٨َظا. 1..."ألاظىبى باالخخال٫ ؤلاؾالميت الضو٫  في ال٣اهىن  ٖلمىت ا٢ترهذ:"...خىي 
ًب
  صوعا

ًب
 بلى الضٖىة في خشيشا

ايت جدذ لها صٖايت بإو٫  ٢امذ ؤوعبيت ٨ٞغة وهى الٗغبيت، ال٣ىميت  ؤن لئلؾالم يم٨ً ال ال٣ىميت جىظض ٞديض ألامغي٨يت الٖغ
 لها وؤ٢يمذ ختى الٗغبيت البلضان الاؾخٗماعيت ال٣ىي  ٢ؿمذ ؤن ومى٘ ٢ىميت، َىال٪ ج٨ً لم ؤلاؾالم يىظض وخيض يىمى

:" وؾلم ٖليه هللا نلى هللا عؾى٫  ل٣ى٫  والجهىيت، ٧ال٣بليت ٢بل مً اإلاؿلمىن  يإلٟها لم واخخ٩ا٧اث جىجغاث ٞىلضث الخضوص

 ". ٖهبيت ماث مً مىا وليـ ٖهبيت، ٢اجل مً مىا وليـ ة،ٖهبي بلى صٖا مً مىا ليـ

 ٞإَٟإوا ؤزغي، بال٣ٗاثض اخخ٩ىا ٖىضما ٢لىبهم ٖلى صزلذ ٖغييت ٖلت َى اإلاؿلمحن ظمىص بن(:" ٖبضٍ مدمض) ألامام وي٣ى٫ 

ٌ، ؤو ٫بال٣بى الخٟاٖل ٞيه يخم الظو ال٣ياصة مغ٦ؼ َى ال٣لب ؤن الباخض يغي  و٢ض.    2"٣ٖىلهم مً ؤلاؾالم هىع   وجباص٫ الٞغ
مَأْلا }:حٗالى ل٣ىله ال٣ٗل مكاع٦ت في قإهه لل٣لب ٞةن وبالخالي ألا٩ٞاع،

َد
ل
َد
ٞ

َد
وا ؤ حرُث ؿِم

ي ٌَد ىِم  فِم
عَأْلا
َد َأْلا
  ألا

َد
ىن

ُث
٨

َد
خ
َد
مَأْلا  ٞ هُث

َد
ىبٌر  ل

ُث
ل
ُث
٢  

َد
ىن

ُث
ل ٣ِم

َأْلٗا ا ٌَد هَد وَأْلا  بِم
َد
 ؤ

انٌر 
َد
  آط

َد
ىن ُٗث مَد ؿَأْلا ا ٌَد هَد ا بِم هَد نَّ ةِم

َد
ٞ  

َد
ى ال مَد َأْلٗا َد

اعُث  ح هَد بَأْلا
َد َأْلا
ً ألا ٨ِم

َد
ل ى وَد مَد َأْلٗا َد

ىبُث  ح
ُث
ل
ُث
٣

َأْلا
ذِم  ال

َّ
ي يال وعِم  فِم

ضُث  الخٟاٖل َظا زمغة َى ؤلايمان ٣ٞىة ،46الدج{الهُّب
 بلى خاظت في اليىم ٞاإلاؿلمىن  ؤلاؾالم، بلى حؿدىض التي والدكغيٗاث بالخىظحهاث الالتزام بلى ؤلاوؿان ي٣ىص بضوعٍ الظو

 بن:" وؾلم ٖليه هللا ينل هللا عؾى٫  ل٣ى٫  والخؿض، ٧الخ٣ض الؿاب٣ت باألمم ٞخ٨ذ التي الؿي٩ىلىظيت ألامغاى مً الخسلو

".  هللا ط٦غ وظالٍئ الخضيض يهضؤ ٦ما لخهضؤ ال٣لىب

لى   ؤ٦ثر ألهه ؾىاٍ، صون  بال٣لب الاَخمام بلى ؤلاؾالم صٖا الكا٧لت َظٍ ٖو
ًب
ضاء إلا٩اثض حٗغيا  والجً، ؤلاوـ قياَحن مً ألٖا

  ؤ٦ثر ؤهه ٦ما
ًب
مَّ }:حٗالى ل٣ىله لل٣ؿىة ٖغيت

ُث
  ز

َأْلا
ذ ؿَد

َد
م ٢

ُث
٨ ىبُث

ُث
ل
ُث
٢ ً َأْل٘ا  ّمِم ٪َد  صِم بَد لِم

َد
هِميَد  ط

َد
ةِم  ٞ اعَد جَد دِم

َأْلا
ال

َد
وَأْلا  ٧

َد
ضُّب  ؤ

َد
ق

َد
  ؤ

ً
ة ىَد ؿَأْلا

َد
نَّ  ٢ بِم

ًَد  وَد ةِم  مِم اعَد جَد دِم
َأْلا
ا ال

َد َد
 إلا

غُث  جَّ
َد
ٟ

َد
خ هُث  ًَد

َأْلا
ى اعُث  مِم هَد نَأْلا

َد
نَّ  ألا بِم

ا وَد هَد نَأْلا ا مِم
َد َد
٤ُث  إلا

َّ
٣

َّ
ك غُثجُث  ٌَد

َأْلا
س َُد هُث  َٞد

َأْلا
ى اء مِم

َد َأْلا
نَّ  اإلا بِم

ا وَد هَد نَأْلا ا مِم
َد َد
  إلا

ُث
ِ بِم

هَأْلا َأْلًا  يَد تِم  مِم
َُد َأْلا
ك

َد
هِم  ز

ّ
ا الل مَد هُث  وَد

ّ
لٍة  الل ِٞم ا

َد
ٛ مَّ  بِم   اَٖد

َد
ىن

ُث
ل مَد َأْلٗا َد

 ح

 }:حٗالى و٢ا٫ ،74الب٣غة{
َّ

ال
َد
لَأْلا  ٦   بَد

َد
ان ى عَد

َد
ل م َٖد هِم ىبِم

ُث
ل
ُث
ا ٢ ىا مَّ

ُث
اه

َد
٧  

َد
ىن بُث ؿِم

َأْلا
٨  التي هي وخضَا الهليبيت اإلاؿيديت ج٨ً ولم. 14اإلاُٟٟحن{ًَد

لى. 3للكغ هىاة الٗكغيً ال٣غن  ٞإنبذ الٗاإلايت الحهىصيت طل٪ في قاع٦تهم بل ؤلاؾالميت، الضولت لخغب جهضث  هىا٫الم َظا ٖو
 مً الؿالم بلى جضٖى مظيٟت بكٗاعث الاؾخٗماع وب٣ايا الٛغب ٢ىي  ٞحها جخد٨م مًُهضة ٦إ٢لياث ؤلاؾالميت ألامت ؤنبدذ

  الشىعيت الخغ٧اث و٢يام الخدؼب وبلى الخاعط مً الخغب وبلى الضازل،
ًب
  حكىحها

ًب
. واإلاىاَىت ؤلاؾالميت للىخضة وجمؼي٣ا

المى الخدضي*  م :ؤلٖا  الٛغب في ؾيما وال الٗالم، ب٣إ مسخل٠ في اإلاؿلمحن ٖضص ػياصة ٖلى جض٫ التي خهاثيتؤلا اإلااقغاث ٚع
 ؤلاؾالم هدى مٟهىمها في ازخلٟذ ٢ض وال٨ٟغيت الؿياؾيت ؤوال٣ىي  ألاهٓمت جل٪ ؤن بال ياعبت ٢ىة ؤنبدىا ختى ألاوعبي،

 ومٗالجت ٢ًياَم ًٖ والضٞإ الضيييت، مقٗاثٍغ مماعؾت في ال٩املت الخغيت ومىدهم مٗهم، حٗا٠َ مً مجهم واإلاؿلمحن،

م وحكخيذ الخخىاءَم بجض حؿعى مً ٢ىي  مً َىا٥ ؤن ٚحر. 4ٞايُهضَم مىٗهم مً ومجهم مكا٧لهم،  ؤن زكيت ؤ٩ٞاَع
 جإليب بلى الٛغب صٞ٘ مما والضيييت، والاظخماٖيت والا٢خهاصيت الؿياؾيت الخياة مؿاع ٖلى جازغ ٢ض ياعبت ٢ىة بلى يخدىلىا

ىن  ٞإزظوا. 5وظىصَم ٖلى وال٣ًاء ٦ياجهم لهضم اإلاًاصة الخمالث  واإلاؿلمحن لئلؾالم مؿيئت بغامج بخ٣ضيم ؤلاؾالم  كَى

. ؤلال٨تروهيت والكب٨ت اإلاباقغ ٧البض الخضيشت الخ٨ىىلىظيت الىؾاثل ٧اٞت طل٪ في مؿخسضمحن

                                                           

 .24ص2مكتبة وىبة، القاىرة، ط ،"تاريخ الدعوة بين األمس كاليـو "،(ـ1979)اآللورى، ادـ عبداهلل  -1
 .287ص1، مكتبة ادلنار، األردف، ط"مجتمعنا المعاصر كأسباب ضعفو ككسائل عالجو" ،(ـ1987)ادلشويف، عبد اهلل سليماف   -2
 .65ص1، بريوت، ط"الحرب كالحضارة المؤسسة العربية للدراسات "،(ـ1979)بساـ العسلى  -3
 . 12ص1، ادلنظمة العربية للًتبية والثقافة، تونس، ط"من قضايا البحث اإلعالمي"، (ـ1985)وجيو، أسعد  -4
 .33ص،1دار الثقافة، الدوحة، ط،"فصوؿ في الدعوة اإلسالمية "،(ـ1985)عبد الظاىر، حسن عيسى   -5
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لى    م ٖو  الٗغبيت اللٛت لخضمت الٛغب في ؾٟاعاتها اهبط بلى بٖالميت مغا٦ؼ بةوكاء ٢امذ ؤلاؾالميت الضو٫  بٌٗ ؤن مً الٚغ
الم ؤن بال ، وؤلاؾالم  الخىهحري  الٗمل زضمت في البٗض ٖلى مً بغامج ي٣ضم ؤن اإلااصيت وبم٩اهياجه ب٣ىجه اؾخُإ الٛغبي ؤلٖا

 ألاَضاٝ جد٤٣ التي وال٣ضعاث والىؾاثل ؤلام٩اهاث ب٩اٞت وجؼويضَا والخلٟؼيىهيت ؤلاطاٖيت اإلاىاص إلهخاط بٖالميت بغامج وب٢امت
 الهيئاث بٌٗ م٘ واإلاٗلىماث الخبراث جباص٫ ؤو ماجمغاث ٣ٖض في الىهغاهيت الغوابِ بٌٗ ؤيًا ج٣ىم ٦ما الاؾخالبيت
 الؾديٗاب الالػمت الخىنياث ج٣ضيم في حؿاٖض التي والضعاؾاث البدىر بٌٗ إلظغاء ألازغي  الخىهحريت واإلاىٓماث

 . 1جسضمهم التي اإلاىاص زال٫ مً الٗغب يًواإلاؿيخي اإلاؿلمحن مً اإلاؿتهضٞحن

الميت الخغب ًٞ زضمت في الخضيشت الخ٣ىيت ويٗذ ٦ما  الٗلم لشىعة م٣لىبت بهىعة ؤلاؾالمي الٗالم في عخاَا جضوع  التي ؤلٖا

ت  . واإلاٗٞغ
ًب
 جيُانالاؽ مىيٕى م٘ يخٟاٖل ختى ؤ٦ثر ؤو شخو إل٢ىإ مًاصة بٖالميت ٧ىؾيلت ؤلاؾغاثيليت ؤلاطاٖت بضؤث ؤيًا

 الهدُاٍ مٗيىت بغامج بخسهيو الحهىصيت ؤو ؤلاؾغاثيليت الجالياث بٌٗ ج٣ىم ٦ما وال٨ٟغو، الظَجي بالهغإ جغجبِ والتي

  اإلاساَغ َظٍ جخًا٠ٖ:" قغام ولبر ي٣ى٫  ٦ما للكٗىب، ؤلايماهيت البييت ؤو٢خل ؤلاؾالميت ال٣ٗليت
ًب
 ٖاإلاىا في يىم بٗض يىما

الم اإلاٗانغ الم ي٣ىصَا التي الخٗؿٟيت ٞالخمالث. 2"ألازباع قىيلث يغوب  ؿل٪ ٞاإٖل  بضؤث اإلاؿلمحن يض الٛغبي ألٖا
ى بيىجىا، جضاَم   َو

ًب
ا اب والايُهاص بالخُٝغ الاؾالمى الٗالم يهٟىن  ؤجهم خيض ال٣ٗضو الخدضو مً آزغ هٖى  وؤلاَع

الم ؤن اإلا٣غع  ومً. 3الخ...والٓلم  ونله ما ٖليىا يسٟي ال ؤهه بال خاجه،ومهُل ؤؾماٍئ حٛحرث وبن ومًمىهه بمٟهىمه ؤلٖا
الم  واؾخ٣ال٫ الشىعيت الخغ٧اث اؾخسضام َغي٤ ًٖ ؤلاؾالمي الٗالم هدى الاؾخالبيت وبغامجه ؾياؾاجه جىظيه في الٛغبي ألٖا

ظٍ ال٣ىمياث  مً ؤزُغ وؤهه الىع٢يت، بال٣ىابل بًٗهم ؤؾماٍ ختى والباعصة الؿازىت الٗاإلايت الخغوب باع  ؤخض جمشل َو

الم الٛغبي الٗالم اؾخٛل ٨َظا. 4الظعيت ل٣ىابلا  ؤو ؤٚغايه جد٤٣ زُحرة جدضياث بٓهىع  اإلاؿلمت ال٣ٗليت حكىيه في ألٖا
 والٗغبيت ؤلاؾالميت الضو٫  في الخ٩ىماث بٌٗ وظضث خيض مساٍَغ الخضزل لهظا ٩ٞان الخياة، مجاالث ٧اٞت في الخإزحر

غاى الىؾاثل جل٪ ٞاؾخ٣لىا الٟغنت جي، الاظخماعي اليؿيج لًغب خؼبيتو ؾياؾيت أٚل  الخىاػن  ٖضم زل٤ بلى ؤصي مما الَى

. ال٣غاعاث جُبي٤ في زانت واإلاؿاواة الٗضالت في الش٣ت اوٗضمذ وبالخالي اإلاسخلٟت، اإلاجخمٗاث بييت في

:  زاجمت

م       مى٠٢ في ؤنبدذ واإلاٗىىيت اصيتالم اإلاؿلمحن ٢ىة ؤن بال ألاولى، ؤلاؾالميت الضولت ٢يام مىظ ؤلاؾالميت الخًاعة جُىع  ٚع

 َظٍ بضؤث و٢ض. اإلاؿلمت ألامت ججابه التي بالخدضياث وال باإلاساَغ يبالىن  ال ؤنبدىا و٢اصتهم اإلاؿلمحن ٞد٩ام ٖليه، جدؿض
 بالص هدى ي٣ترب ماٞخإ الظو ألاوعبي الٛغب ٖىض ال٣ىي  محزان ٞإنبذ ألامم، بحن الٗضالت لٛياب ألا٤ٞ في جلىح الخدضياث

 مً ؤنبذ اإلاؿلمحن ٢ىة مغ٦ؼ ؾ٣ٍى وبٗض. الٗالمي الخ٨ىىلىجي الخُىع  ْل في ال٣اصم بالخُغ ؤلاؾالم بلى ويىٓغ إلاحناإلاـ
: الخالي الىدى ٖلى الًمىع  َظا مٗالجت بم٩ان الًغوعو 

 ومٛاعبها ألاعى مكاع١  في اإلاؿلمحن ٧اٞت مً بؾالمى مكغوٕ بلىعة يغوعة  .

                                                           

 . 109ص،1مكتبة ادلنار، األردف، ط،"اإلسالـ في مواجهة التحديات العصرية"،(بدوف تاريخ)السباعي، كاظم   -1
  .23ص،1رة، طمكتبة وىبة، القاه،"اإلسالـ قوة الغد العالمية"،(ـ1977)البهي، زلمد  -2
.363ص،2002، دار زىراف للنشر والتوزيع ، عماف األردف ، 2ط،  "عماؿألالسلوؾ التنظيمي في منظمات ا":زلمود سلماف العمياف  (1)  
.  364نفس ادلرجع ، ص : زلمود سلماف العمياف   –(1)  
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 مً ؤلاؾالميت الخغ٧اث ؤناب ما ألن عياصو صوع  جإؾيـ ٖلى ج٣ىم التي ظماَحريتا٫ ؤلاؾالميت الخغ٧اث جىاػن  ؤخياء 
ضم ازخال٫ . يٟٗها ٖلى صليل جىاػن  ٖو

 الخًاعة م٣ىماث ٧ل ٖلى ؤَل ٢يمهم في اإلاؿلمحن ؤناب الظو ٞالتراظ٘ اإلاؿلمحن، ٖىض ؤلايماهيت ال٣اٖضة ج٣ىيت 
يت الميتؤلاؽ ال٣يم مً ال٨شحر جضمحر في ؾاَم ٦ما ؤلاؾالميت،  الخ٣ض مدلها وخل والىهغة وؤلايشاع والخأل٠ ٧الخ٩اٞل والكٖغ

. والاهخ٣ام وال٨غاَيت

 هي الٛغبيت الخًاعة بان ٢ىاٖت بلى جهل ؤلاؾالميت الكٗىب مً ال٨شحر ظٗل ؤلاؾالميت ال٣يم ؤناب الظو الخهضٕ بن 
الميت وألاؾاليب الىؾاثل اؾخسضام زال٫ مً الىا٢٘ َظا ؤهخجذ التي .  اإلاسخلٟت ؤلٖا

 يت يغوعة  ٞاؾخٛله الٛغب مً اؾخالبه جم وبهما باإلؾالم، ٖال٢ت له ليـ اليىم اإلاؿلمحن ٢ىة ؤناب ما بإن اإلاؿلمحن جٖى
اياتهم، ؤَضاٞهم لخد٣ي٤ الىٟىؽ يٗاٝ بٌٗ . ألاهٓمت ؤو ألاٞغاص بٌٗ ومهالر ٚو

 ؤلاؾتراجيجيت ال٣ًايا وصٖم والخدؿيييت، والخاظبت الًغوعيت ألاولىياث وجغجيب الضوليت ؤلاؾالميت اإلااؾؿاث بىاء بٖاصة 
. الٟغص خاظت ج٨ٟي بهىعة الثروة وجىػي٘

 وٛمت المخهام ٣ِٞ ألاػماث و٢ذ بها يُالب ٞالبٌٗ والضيم٣غاَيت، الكىعي ٢ًيت اؾخسضام في اإلاؼايضة ٖضم 
. الغزاء ؤو٢اث في الضولت قاون بصاعة في جُبي٣ها ويخجىب الكٗىب،

 اإلاؿلمحن ٢ىة ٠ٖى ؤػمت ٞجغث ل٣ض  
ًب
  َىا٥ بإن بخؿاؾا

ًب
 الٗض٫ عؤؾها ٖلى م٣ٟىصة ؤو مى٣ىنت ؤو ٚاثبت بؾالميت ٢يما

ىا٥ َىا الخغياث ٞاهته٨ذ الاؾدبضاص مً ظؼء ؤنبذ والؿالَحن الخ٩ام ٖىض جٟصخى الظو ٞالٓلم . َو

 الم وؾاثل جى٣يت  الضعاؾيت اإلاىاهج بحن ل٣اثمتا الخىا٢ًاث ٖلى وال٣ًاء الاهدغاٝ، بلى جضٖى التي الخجاوػاث مً ؤلٖا
الم، ووؾاثل اء هى ألاؾغة ٧اهذ وإلاا. ؤلاؾالم مٟاَيم حٗاعى التي الٛغبيت بالىٓغياث يخهل ما و٧ل الٖا  التربيت في ألاو٫  الٖى

 والخاعيش الىبىيت للؿحرة واؾ٘ مجا٫ بٞؿاح مً والبض ؤبىائهم، ٢ًايا في الضاثم الخًىع   ك٩لىا ؤن وألامهاث آلاباء ٖلى
ت الاؾالمى اصة اإلاؿلمت ألاؾغة زهاثو إلاٗٞغ  ٧ل مىاظهت  ؿخُي٘ ظيل جيكئت وؿخُي٘ وبضوعَا اإلاؿلمحن، و٢ىة مجض إٖل

. واإلاؿلمحن لئلؾالم والخدضياث اإلااامغاث

 ٢لىبهم وملء ألامت َظٍ مؿخ٣بل بىاء في  الُٗاء ٖلى ٢اصعيً لي٩ىهىا اإلاٗىىيت ال٣ىة بٖاصة بلى يخُلٗىا ؤن اإلاؿلمحن ٖلى 
 بدىاع والاَخمام والش٣افي، ال٨ٟغو  الٛؼو  ؤؾاليب مً ألامم وجدغيغ ، وجاعيسهم مىهجهم بٗٓمت والكٗىع  وؤلايشاع باأليمان

 َى الظو الخجغيبي الٗلمي اإلاىهج وبوكاء ، ؤلاؾالميت الخًاعة ب٣ًايا والاَخمام ؾاٚبت بؾالميت بغئيت والخٗامل الخًاعاث
لم ألازال١ خى٫  ؤلاؾالم مٟاَيم بخدغيغ ال٣يام اإلاؿلمحن ٖلى بيج ٦ما ، اإلاٗانغة الخًاعة ؤؾاؽ  والؿياؾت الاظخمإ ٖو

. الخ...الههيىوي ؤو ؤواإلااؾىوى اإلااع٦سخي ؤو الليبرالى الٛغبي ال٨ٟغ في ؾىاء الخبٗيت ؾياؾت مً والا٢خهاص

 ب٣ٗالهيت مٗها والخٗامل الخضيض الٗهغ مخٛحراث جضع٥ ؤن ؤلاؾالميت ألامت ٖلى .

 :اإلاغاح٘ ة٢اثم
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 .1ٍ بحروث، الٗلىم، صاع ،"وؤلاؾالم الكُىُٖت" ،(م1987) مدمىص ٖباؽ ال٣ٗاص،.24

.  2الٗلىم،بحروث،ٍ صاع ،الخدضًاث مىاحهت في اإلاؿلم الكباب ،(م1988) هاصر هللا ٖبض ٖلىان،.25

بت، م٨خبت ،"ألازًغ الؼخ٠ وحه في ؤلاؾالم" ،(م1988) مدمض الٛؼالي،.26  .1ٍ ال٣اَغة، َو

 .1ٍ ألاعصن، ال٣باء، صاع ،"مٗانغة بؾالمُت ٢ًاًا" ،(م1987) يىؾ٠ ، ال٣غياوو .27
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 .1ٍ ألاعصن، اإلاىاع، م٨خبت ،"ٖالحه ووؾاثل يٟٗه وؤؾباب اإلاٗانغ مجخمٗىا" ،(م1987) ؾليمان هللا ٖبض اإلاكىفي،.28

لى  ؤبى ، اإلاىصوصو.29  .1ٍ صمك٤، ال٨ٟغ، صاع ، "الٛغبُت  والخًاعة هدً"،(  م1989)ألٖا

ت والخُاعاث ال٨ٟغي  الٛؼو " ،(م1989) الغخمً ٖبض اإلايضاوي،.30  واليكغ، لئلٖالن الخ٨مت بيذ ،"لئلؾالم اإلاٗاصًت ال٨ٍٟغ
.       1ٍ ال٣اَغة،

 .1ٍ ٢اَغة،ا٫ ،"اإلاؿلمحن باهدُاٍ الٗالم زؿغ ماطا" ،(م1978) الخؿً ؤبى ، الىضوو .31

 .1ٍ ال٣اَغة، اإلاهغيت، الجهًت م٨خبت ،"مدمض خُاة" ،(م1969)خؿحن مدمض ، َي٩ل.32

المي البدث ٢ًاًا مً" ،(م1985)ؤؾٗض وظيه،.33  .  1ٍ جىوـ، والش٣اٞت، للتربيت الٗغبيت اإلاىٓمت ،"ؤلٖا
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 مٟهىمه،ؤهىاٖه،ؤؾبابه،و٦ُُٟت بصاعجه:الهغإ الخىُٓمي

 بؿ٨غة،الجؼاثغ حامٗت/خمؼة مٗخى١  بً.ؤ

     

:  ملخو

 يخم بديض وألاخؿً ألامشل بالهىعة الهغاٖاث مىاظهت بمىظبها يخم َغي٣ت بيجاص الًغوعو  مً الخالي الى٢ذ في ؤنبذ   
ت ٞهم مً بض ال الخىٓيمي الهغإ م٘ الخٗامل يخم وختى ، ؤَضاٞها وجد٣ي٤ اإلاىٓمت لخضمت اؾدشمغاَا  وؤهىاٖه الهغإ ومٗٞغ

ظا بصاعجه وؤؾاليب وؤؾبابه وياجهومؿذ  ؤلاصاعيت اإلااؾؿت صازل مٗه الخٗامل بُغ١  لىسغط وطل٪ ، له هخُغ١  ؾٝى ما َو

.  ؾلبيت آزاع بلى ياصو ؤن ما صون 

:  م٣ضمت

هىع  وجُىعَا الخياة ح٣ٗيض صعظت لؼياصة هديجت        نٕ  ٗبر والظو الغثيسخي مدىعَا َى ؤلاوؿان وألن ؤلاصاعيت، الخىٓيماث ْو
 مً ال٨شحر في ياصو ؤن يم٨ً الخٟاٖل َظا ؤن خيض ألاٞغاص بحن الخٟاٖل ٖلى حٗخمض والتي اإلاىٓماث في الخغ٦يت الخياة ؾمت

ظا مىا٠٢ في وحٗاعيهم مىا٠٢ في الٗاملحن اجٟا١ بلى ألاخيان  الهغإ وكإة بلى ي٣ىص والازخالٝ الخٗاعى ؤزغي،َو
 بإن جغي  اإلاىٓماث مٗٓم ٧اهذ اليىمي،خيض ٖملهم في اإلاىٓماث ٢اصة جىاظه التي ؤلاق٩االث مً  ٗخبر الخىٓيمي،والظو

 في  ٗمل الظو الخىٓيم و٢يم الٟغص ٢يم بحن الخىاػن  يد٤٣ ال وعًٞه،وبإهه م٣اومخه مً والبض باإلاىٓمت مًغ ؤمغ الهغإ
ًه، ال ؤلاصاعة ؤضخذ يت،خيضَبي٘ ْاَغة الهغإ اٖخباع جم ؤهه بال  الخىٓيميت الٟٗاليت جد٣ي٤ في  ؿهم وال  بَاٍع  جٞغ

 .ٖليه اإلاترجبت بالىخاثج جيخٟ٘ ختى وجىْيٟه إلصاعجه الٗضة وحٗض جخ٣بله وبهما

: الخىُٓمي الهغإ مٟهىم/1

 ؤو ، الخىاٞغ ، اإلاكاصة ؤو ، الجضا٫ ، والخهـام ، الجزإ بمٗجى الٗغبيت باللٛت نغإ ل٩لمت اللٛىو  اإلاٗجى بن  :لٛت الهغإ -ؤ

  والهضام الخهام ؤو ، الٗغا٥ وحٗجي ، الجيجي ؤنل مً ٞهي (conflict) ٧لمت ؤما ، والك٣ا١ الخالٝ
ًب
  ٗجي ٞالهغإ ،بطا

. (1)الخالٝ ؤو وآلاعاء، اإلاهالر بحن الخٗاعى:  اقخ٣ا٢ا

:  اانُالًح  الخىُٓمي الهغإ   -ب 

 بم٩اهيت في للخٗاعى مضع٦حن الهغإ ؤَغاٌٝ في ي٩ىن  جىاٞسخي وي٘"  بإهه الخىٓيمي الهغإ Boulding بىلضًىٜ ويٗٝغ    

ب ، اإلاؿخ٣بليت اإلاغا٦ؼ ٖلى الخهى٫  بت م٘ يخٗاعى الظو اإلاغ٦ؼ ٖلى الخهى٫  في َٝغ ٧ل ويٚغ  ويٗٝغ .(1)"آلازغ الُٝغ ٚع

مان ؾخىهغ ٍغ  وييكإ اإلاىٓمت صازل ؤ٦ثر ؤو ظماٖخحن ؤو ًٖىيً بحن اجٟا١ ٖضم" ؤهه ٖلى الهغإ stoner and freeman ٞو

ما الزخالٝ هديجت ؤو الٗمل ؤوكُت في بيجهما مخباص٫ اٖخماص وظىص ًٖ  (2)"مضع٧اتهما ؤو ٢يمهما ؤو  ؤَضاٞهما ؤو مغا٦َؼ

لُامؼ ويدىاو٫   الخىٓيمي الهغإ م٘ يخٗامل ال ٞهى الجؼثيت وليؿذ ال٩ليت الىٓغة ؤؾاؽ ٖلى الهغإ مٟهىم:   Williams ٍو

                                                           
 .372، ص 2007والنشر ، اإلسكندرية ، مصر ،  ، دار الوفاء للطباعةسلوؾ اإلدارم كالعالقات اإلنسانية : زلمد الصرييف  - (2)
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  ؿخُي٘ ال بيئيت ؤو صازليت لخاالث هديجت الٟغص ًٖ يهضع وبضوي هٟسخي ٞٗل عص"  ؤهه يغي  بل صازليت بٗىامل مدضص ؤهه ٖلى

" .   (3)مٗها الخإ٢لم ؤو ٖلحها الؿيُغة ؤو مىاظهتها

 َٝغ هدى مىظه الهغإ ألن طل٪ واإلاىاٞؿت الهغإ مهُلخي بحن زلُا هجض ما ٚالبا:  واإلاىاٞؿت الخىُٓمي الهغإ -ج
ى آزغ ا٢ت والثومدا ؾلى٧ا يخًمً َو  قاون في الخضزل صون  َضٝ لخد٣ي٤ حؿعى اإلاىاٞؿت بيىما ، الُٝغ ؤَضاٝ إٖل

 : والهغإ الخىاٞـ بحن الٟغ١  الخالي الجضو٫  ،ويبحن(1) وكاَاجه ؤو ؤَضاٞه بٖا٢ت مداولت ؤو آزغ َٝغ

 )*( والهغإ الخىاٞـ بحن م٣اعهت ًبحن(: 01) ع٢م حضو٫ 

الهغإ الخىاٞـ 

. ؾلى٥ ٞغصو ؤو ظماعي حهضٝ بلى جد٣ي٤ ؤَضاٝ مٗيىت . حهضٝ بلى جد٣ي٤ ؤَضاٝ مٗيىت ؾلى٥ ٞغصو ؤو ظماعي 

الؿلبيت بطا ٧ان الخىاٞـ )له ظىاهب وآزاع بيجابيت وؤزغي ؾلبيت 

( . ٚحر قغي٠

. له آزاع وظىاهب بيجابيت وؤزغي ؾلبيت 

. ٖايحر وال٣ىاهحن و٢ض ال ييسجم الؿلى٥ ٢ض ييسجم م٘ الم. الؿلى٥ ييسجم م٘ اإلاٗايحر وال٣ىاهحن وألاهٓمت 

. الخٟاٖل ي٩ىن مىٓما ؤو ٚحر مىٓم . الخٟاٖل ي٩ىن مىٓما 

. يداو٫ ٧ل َٝغ بٖا٢ت ال٨ٝغ آلازغ وبلخا١ ألايغاع به . ال يىُىو ٚالبا ٖلى الاججاٍ الٗضاجي وألايغاع ألازغي 

غاٝ ٖلى. ليـ بالًغوعة ٧ل َٝغ ٖلى وعي بالُٝغ آلازغ  . وعي بالُٝغ آلازغ  ٧ل َٝغ مً ألَا

. يىظض حٗاعى بحن ألاٞغاص والجماٖاث. ال يىظض حٗاعى بحن ألاٞغاص والجماٖاث

. ؤٖلى جىجغا وخضة مً الخىاٞـ . ؤ٢ل جىجغا وخضة مً الهغإ 

٣ا الهغإ نىٟىا ؤلاصاعة،خيض ٖلماء بحن الهغإ جهييٟاث حٗضصث:الخىُٓمي الهغإ ؤهىإ -2 ٣ا ، للمؿخىي  ٞو  ٞو
٣الالجج ٣ا للخسُيِ، اَاث،ٞو ٣ا للخىٓيم، ٞو  الظيً وال٨خاب الباخشىن  ٖلحها اج٤ٟ التي الخهييٟاث ؤَم وهي لآلزاع ٞو

.   الهغإ مىيٕى ٖالجىا

 
ً
٣ا الهغإ جهي٠ُ:  ؤوال : للمؿخىي  ٞو

:   الٟغص مؿخىي  ٖلى الهغإ -ؤ

 جد٣ي٣ها  ؿخُي٘ ال ألهه ، بخضاَا ازخياع ليهٕ جدخم ، ٖضيضة لٗىامل ظظب خالت في هٟؿه الٟغص يجض ٖىضما يدضر والظو  
 ٢يمت جى٢ٗاجه،ؤو ؤو ، ؤَضاٞه م٘ مخٗاعيت بضاثل مً يسخاع ؤن الٟغص ٖلى  ؿخىظب ٖىضما الهغإ َظا يدضر مٗا،٦ما

. (1)البضاثل َظٍ ؤخض ازخياع ٖلى مجبر ل٨ىه ، ومٗخ٣ضاجه

                                                           
السعودية ، 1994،  7رللة جامعة ادللك ع العزيز ، االقتصاد واإلدارة ، آّلد ،-عواملو كطرؽ إدارتو  -الصراع التنظيمي : سعود بن زلمد النمر  - (3)

 . 48، ص 
 . 18ص ، 2004، عماف األردف  1، دار الفكر للنشر والتوزيع ، طلفعالة اتجاىات حديثة في اإلدارة المدرسية ا: سالمة عبد العظيم حسني  - (1)

، رسالة ماجستري ، كلية الًتبية ، جامعة أـ القرى ، السعودية إدارة الصراع التنظيمي في المدارس الثانوية  بمدينة الطائف : عبد اهلل أمحد الزىراٍل  - )*(
.  17، غ ـ ، ص  2000، 

 1993، ادلكتبة الوطنية ، عماف األردف ، "السلوؾ التنظيمي،دراسة السلوؾ اإلنساني الفردم كالجماعي  في المنظمات اإلدارية":زلمد القريويت - (1)
 .  202، ص 
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:   ألاٞغاص بحن الهغإ -ب

حٍر الٟغص بحن الهغإ َظا ييكإ  شخهياتهم ازخالٝ هديجت اإلاىٓمت في وعثيؿه الٟغص بحن ؤو ، اإلاىٓمت صازل ألاٞغاص مً ٚو

  (2) الىاخض الٟغي٤ عوح وظىص ٖضم ؤَمها ؾلبيت هخاثج بلى الهغإ َظا وياصو ؤَضاٞهم، ؤو ومٗخ٣ضاتهم

 Joseph and  بلى وؿبت َاعو ظى هاٞظة باؾم  ٗٝغ ما همىطط ألاٞغاص بحن الهغإ صيىام٨يت لخدليل الكاجٗت الىماطط ومً

Horry . 

 )*( ألاٞغاص بحن الهغإ صًىام٨ُت لخدلُل َاعي  حى هاٞظة ؤحؼاء ًىضر(:1) ع٢م ق٩ل

آلازغون 

ها آلازغون  ها آلازغون                 ؤقُاء ال ٌٗٞغ ؤقُاء ٌٗٞغ

الٟغص 

ها الٟغص  ؤقُاء ٌٗٞغ

 

ها  ؤقُاء ال ٌٗٞغ

 

الظاث اإلا٨كىٞت 

(1 )

الظاث الخُٟت 

(3 )

ها  ؤقُاء ٌٗٞغ

 

 

ها  ؤقُاء ال ٌٗٞغ الظاث الٗمُاء 

(2 )

الظاث الٛحر م٨دكٟت 

(4 )

ها  ها       ؤقُاء ال ٌٗٞغ ؤقُاء ٌٗٞغ

 

:   الجماٖاث بحن الهغإ -ج

 الىخضاث َظٍ بحن الٗال٢اث جخمحز خيض ، اإلاسخلٟت وؤلاصاعاث وألا٢ؿام الجماٖاث زال٫ مً ؤٖمالها جىجؼ اإلاىٓماث بن   
 وزُىعة بؿاَتها خيض مً جسخل٠ الهغاٖاث خخمي،َظٍ ؤمغ الهغإ وظىص يجٗل والخ٣ٗيض،ما بالخضازل للمىٓمت ق٩لتالم

 (1) اإلاىٓمت َٝغ مً اإلا٣بى٫  باإلاؿخىي  ٧اهذ بن بيجابيت ظىاهب جدمل ٣ٞض بالًغوعة ؾلبيت ليؿذ ٞهي ، هخاثجها

:   وهي ؤؾاؾُت ؤق٩ا٫ زالزت الهغإ ويإزظ

.   اإلاىٓمت صازل اإلاسخلٟت ٢ؿامألا بحن الهغإ -

  . والاؾدكاعيحن الخىٟيظيحن بحن الهغإ -

٣ا الهغإ جهي٠ُ:  زاهُا :  الججاَاجه ٞو

:   َما عثيؿحن اججاَحن الخهيي٠ َظا ويإزظ 

                                                           
 . 260، ص . 2002، الدار اجلامعية اجلديدة ، اإلسكندرية ، "السلوؾ الفعاؿ في المنظمات":صالح الدين زلمد عبد الباقي - (2)

، ص  2011، عماف األردف ،  2، دار احلامد للنشر والتوزيع ، ط"المناخ التنظيمي كإدارة الصراع في المؤسسات التربوية "،ادلؤمينواصل مجيل -)*(
45  . 

 325، ص  2006، عماف األردف ،  3دار احلامد للنشر والتوزيع ، ط  –اذليكل التنظيمي وإجراءات العمل –تصميم منظمة : حسني زلمود حرَل   –(1)
. 
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ما٫ بٌٗ جسخو خحن مسخلٟت جىٓيميت مؿخىياث بلى جيخمي ؤَغاٝ بحن الغؤسخي الهغإ ي٣٘ : الغؤسخي الهغإ -ؤ  ألٖا
اث٠ؤوا٫  ونى٘ والغ٢ابت الخىظيه بمهام آلازغ البٌٗ اإلاؿخ٣ل،ويسخو الخهٝغ نالخياث ٞحها الخىٟيظ،وجًي٤ بمهام ْو

.   ال٣غاع

 بحن ؤو ، واخضة جىٓيميت وخضة ؤو ظماٖت بلى جيخمي ؤَغاٝ بحن ألا٣ٞي الخىٓيمي الهغإ يدضر:  ألا٣ٞي الهغإ -ب
 ، ألازغي  ٖلى ؾيُغة ؤو ؾلُت لبًٗها ي٩ىن  ؤن وصون  ، واخض جىٓيمي يمؿخى في ج٣٘ مسخلٟت جىٓيميت وخضاث ؤو ظماٖاث

.  (2) مكتر٥ اٖخماص ؤو ؤصاء بٗال٢ت بيجها ٞيما وجغجبِ

٣ا الهغإ جهي٠ُ:  زالثا (  له مسُِ)  اؾتراجيجي نغإ بلى يى٣ؿم الهغإ ٞةن الخسُيِ خيض مً : للخسُُِ ٞو
.   له مسُِ ٚحر ونغإ

ى:  الاؾتراجُجي الهغإ -ؤ  لٟاثضة هديجت وي٩ىن  ، البضايت مىظ مغؾىم َضٝ ؤو لخُت هديجت ويىمى يٓهغ الظو الهغإ َو
 مً َبت ؤو ػياصة ق٩ل ٖلى وج٩ىن  ألاصاء ج٣ىيم زال٫ مً الٟاثضة ٖلى الخهى٫  يخم ٦ما الجماٖت ؤو للٟغص باليؿبت طاجيت

 . (1) وؾلُت جإزحر ػياصة ؤو جغ٢يت ؤو الجماٖت ؤو للٟغص اإلاىٓمت

ى:  اإلاسُِ ٚحر الهغإ -ب  الهغإ مشل وؤويإ لٓغوٝ هديجت ويخُىع  ييخج والظو ، اإلا٣هىص ٚحر الٟٗىو  الهغإ َو
يٟي .    (02 الصخو الهغإ ؤو الْى

٣ا الهغإ جهي٠ُ:  عابٗا :   للخىُٓم ٞو

 بظغاءاث اؾخسضام ويخم ، اظماعي جًامىا جخُلب التي ألاٞٗا٫ ًٖ للخٗبحر  ؿخسضم الظو الهغإ َى:  اإلاىٓم الهغإ -ؤ
 َظا ٖلى ومشا٫ ، ظماٖيت ٣ٖىباث ؤو ؤو ؤلايغاب بلى اللجىء يخم ألاَضاٝ جد٣ي٤ في جٟكل وخحن ، الغؾميت اإلاٟاوياث

.  اإلاىٓمت م٘ الٗماليت الى٣اباث نغإ َى الهغإ مً الىٕى

 ، والخظمغ الك٩ىي  مشل الهغإ ًٖ يغللخٗب الٟغصيت الىؾاثل ٞيه حؿخسضم الظو الهغإ َى : اإلاىٓم ٚحر الهغإ -ب
.  (1) الٗمل وجغ٥  ، الٗمل ًٖ الٛياب ، الٗمل ًٖ الخإزغ

٣ا الهغإ جهي٠ُ:  زامؿا :  ؾلبُت وؤزغي  بًجابُت آزاع الخىُٓمي للهغإ:  لآلزاع ٞو

:   بًجابُت ؤزاع-ؤ

ىن  الخضيض ؤلاصاعو  ال٨ٟغ ؤصخاب بن   ما الخىٓيمي للهغإ ؤلايجابيت آلازاع ع َظٍ بحن ومً بيجابيت ؤزاعا للهغإ بإن  ٗتٞر

:   يلي

                                                           
، دار احلامد للنشر والتوزيع ط العمل والتغيري إدارة الصراع واألزمات وضغوط: معن زلمود عياصرة ، مرواف زلمد بين أمحد    –(2) 1 ، عماف األردف ،  

2008 . 39-38، ص ص    
،  2000،  4، رللد  24رللة كلية الًتبية ،العدد  ، إسًتاتيجية مقًتحة إلدارة الصراع التنظيمي يف ادلؤسسات التعليمية: سوزاف ادلهدي ، حساـ ىيبة   –(1)

.  293جامعة عني مشس  مصر ، ص   
، دراسة مقارنة لوجهات النظر العاملني يف جامعيت األزىر واإلسالمية  الصراعات التنظيمية وانعكاساهتا على الرضا الوظيفي: أمحد يوسف أمحد اللوح   -(02

مية ، غزة فلسطني ، ، رسالة ماجستري غ ـ ، اجلامعة اإلسال 2008 . 25، ص    
. 151، ص  1992، مطبعة الصفدي ، عماف األردف ،  نظريات منظمات األعماؿ: أميمو الدىاف   –(1)  
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 .  الٗاصيت الٓغوٝ ْل في جبرػ التي ال٩امىت والاؾخٗضاصاث ال٣ضعاث ويبرػ ألاٞغاص لضي الُا٢ت الخىٓيمي الهغإ يىلض -

 .  ةاإلاىٓم لىٓام الًغوعيت الخٛحراث ا٦دكاٝ يخم الخل َظا زال٫ ومً ، اإلاك٩لت خل ًٖ بدشا ٖاصة الهغإ يخًمً -

 .  لالجها٫ ظضيضة َغ٢ا يٟخذ الهغإ وخل الاجها٫ مً هٕى الهغإ -

 .  الٗضواهيت اإلايى٫  طوو  وزانت لؤلٞغاص الىٟؿيت الخاظاث بقبإ ٖلى الهغإ  ؿاٖض -

 .  اإلاىٓمت في اإلاكا٧ل بٌٗ حصخيو ٖلى حؿاٖض ومٗلىماث خ٣اث٤ ًٖ الؿخاع بػاخت بلى ياصو ٢ض الهغإ بن -

 .  لؤلٞغاص ظضيضة حٗليميت زبرة الهغإ ي٩ىن  ؤن يم٨ً -

.   اإلاباقغة اإلاىاظهت بُغي٣ت للمىا٢كت ٢ًايا ٞخذ ٖلى  ٗمل -

:   ؾلبُت ؤزاع -ب

:   يلي ما وهظ٦غ ؾلبي ؤزغ طو ألهه الهغإ ججىب يغوعة يغون الخ٣ليضيت اإلاضعؾت ؤصخاب بن  

 .(1) للمىٓمت ال٩ليت اإلاهلخت خؿاب ٖلى مهلخخه ج٣ضيغ في الخُٝغ بلى الهغإ ؤَغاٝ مً َٝغ ب٩ل ياصو ٢ض -

 ؾلبيت وؾلى٦ياث اججاَاث بلى ياصو بما لؤلٞغاص والجؿماهيت الىٟؿيت بالصخت ياعة ؤزاع خضور بلى الهغإ ياصو ٢ض -

 .  البٌٗ وبًٗهم ألاٞغاص ججاٍ

.  والٗاملحن ؤلاصاعة بحن نغإ لخضور هديجت ؤلاهخاظيت اهسٟاى بلى الخىٓيميت الهغاٖاث جاصو ٢ض

:   الخىُٓمي الهغإ بابؤؽ -3

 جغظ٘ جىٓيميت ؤؾباب وبًٗها بالٟغص جخٗل٤ شخهيت ؤؾباب بًٗها ألاؾباب مً للٗضيض هديجت اإلاىٓماث في الهغإ ييكإ

غوٝ اإلاىٓمت ْغوٝ بلى يما ٖملها ْو :   ألاؾباب َظٍ هىظؼ يلي ٞو

:   للهغإ الصخهُت ألاؾباب:  ؤوال

يٟي ومغ٦ٍؼ واهٟٗاالجه ٞغصا٫ شخهيت زهاثو بلى ألاؾباب َظٍ وجغظ٘  .   الْى

:   للهغإ الخىُٓمُت ألاؾباب:  زاهُا

.  وجبايجها ألاَضاٝ ازخالٝ -ؤ

.  اإلادضصة اإلاىاعص ٖلى للخهى٫  الخىاٞـ -ب

.  الخىٓيمي الهي٩ل في اإلاؿاولياث ويىح ٖضم ؤو ٚمىى -ط

خماصيت الٗال٢اث -ص .  الٖا

.  الخىٓيميت الغ٢ابت ؤهٓمت -َـ

.  الاجها٫ هٓام ليتٞٗا ٖضم -و

:   الخالي الىدى ٖلى وهي الخىٓيميت الهغاٖاث ؤؾباب مً ٦بحر ٖضيض وظىص بلى"  الٗخيبي"  وؤعظ٘

                                                           
 . 47-46مرجع سبق ذكره ، ص ص : معن زلمود عياصرة ، مرواف زلمد بين أمحد  - (1)
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 )**( الخىُٓمُت الهغاٖاث ؤؾباب ًىضر(  02)  ع٢م حضو٫     

الؿبب الؿبب 

ي٠ٗ اإلاٗلىماث  19َبُٗت اجساط ال٣غاعاث  1

الٟغو١ الٟغصًت  20ٖضم ويىح الهالخُاث  2

حٗاعى ألاَضاٝ  21ٖضم ويىح اإلاؿاولُاث  3

حٛحراث البِئت  22مدضوصًت اإلاىاعص  4

ازخالٝ مٗاًحر ألاصاء  23ي٠ٗ البىاء الخىُٓمي  5

ت  6 ازخالٝ ألاوكُت  24ي٠ٗ الغ٢ابت ؤلاصاٍع

ت  25ي٠ٗ الاجها٫  7 ازخالٝ اإلاغا٦ؼ ؤلاصاٍع

الُلب اإلاتزاًض ٖلى اإلاخسههحن  26ي٠ٗ الخيؿ٤ُ  8

ي٠ٗ الالتزام الخىُٓمي  27الخىُٓماث ٚحر الغؾمُت  9

خماصًت اإلاخباصلت  10 ازخالٝ الاججاَاث  28الٖا

نغإ الضوع  29نغإ الهضٝ  11

الىمِ ال٣ُاصي  30ٚمىى الضوع  12

ي٠ٗ الغيا الىُْٟي  31ازخالٝ ال٣ُم  13

14 
ازخالٝ الؿماث 

الصخهُت 
32 

ُٟي ا الهغإ بحن ؤلاصاعاث اإلادكابهت ْو

الخٟاوث الاحخماعي والث٣افي للٗاملحن  33ازخالٝ ؤلاصعا٥  15

الخىاٞـ في ألاصاء  34البدث ًٖ الهُبت  16

17 
البدث ًٖ الىٟىط 

35 
َبُٗت الٗال٢اث الصخهُت بحن 

الٗاملحن 

ألاؾلىب ؤلاقغافي  36ؤلاخباٍ  18

:   الخىُٓمي الهغإ بصاعة اؾتراجُجُاث -4

 زالر جىاولذ و٢ض وبصاعتها الهغاٖاث إلاٗالجت مخ٩امل بَاع وي٘ خاولىا الظيً ألاواثل الباخشحن نم"ُٞىلُذ ماعي " حٗض     

حن بحن اإلاخباصلت الخىاػالث ٖلى وج٣ىم الدؿىيت ، آلازغ الُٝغ ٖلى َٝغ بخٛليب الؿيُغة:  هي َغ١   بالبدض والخ٩امل الُٞغ
.  الهغإ ؤَغاٝ ٢بل مً ؤلاظمإ جل٣ى خلى٫  ًٖ

 

 

                                                           
مل معها ، دراسة مسحية لوجهات نظر ضباط المديرية العامة للجوازات بمدينة الصراعات التنظيمية كأساليب التعا ":طارؽ موسى العتييب - )**(

. 39ص 2006، رسالة ماجستري ، غ ـ ، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية ، السعودية ،  "الرياض
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ا مىمًب :   الخىُٓمي الهغإ إلصاعة اؾتراجُجُاث ؤعب٘ ها٥ٌ ٖو

 : الخجىب بؾتراجُجُت-ؤ

 َظٍ جدذ جىضعط ، ومد٩ىمت مٗيىت ْغوٝ جدذ  ؿخمغ ؤن ٖلى الهغإ ؤؾباب ًٖ الخٛاضخي ٖلى ؤلاؾتراجيجيت َظٍ ج٣ىم   

:   يلي ما وحكمل بجباٖها يم٨ً ؤؾالُب زالر ؤلاؾتراجيجيت

 ألاؾلىب َظٍ ٖلى  ٗاب ، مؿخ٣بال  هٟؿها جل٣اء مً ألامىع  جخدؿً ؤن ؤمل ٖلى ٧له ٠٢اإلاى بخجاَل ي٣طخي : ؤلاَما٫ -

.   الهغإ ؤؾباب جدضيض ٖضم هديجت زُىعتها وػياصة ألاويإ جٟا٢م بم٩اهيت

غاٝ بةبٗاص يخم:  الجؿضي الٟهل - ت ألَا  (1)  . جٟاٖلها مً الخض ٢هض البٌٗ بًٗها ًٖ اإلاخهاٖع

غاٝ الجؼجي الٟهل وؤ : اإلادضوص الخٟاٖل - .  ٣ِٞ عؾميت مىا٠٢ في بالخٟاٖل لهم  ؿمذ بط الهغإ أَل

:   التهضثت بؾتراجُجُت -ب

اصة مازغة لٛت َغي٤ ًٖ وطل٪ ، تهضثتهم بٛيت الهغإ ؤَغاٝ مىاؾاة َغي٤ ًٖ الهغإ وحؿ٨حن جلُي٠ بمٗجى     إٖل
غاٝ بحن الؿليمت الٗال٢اث ت ألَا  واهٟٗاالث الٗىا٠َ تهضؤ ختى الى٢ذ ٦ؿب بلى جيجيتؤلاؾترا َظٍ وحؿعى ، اإلاخهاٖع
غاٝ ت ألَا غيت الى٣اٍ وجغ٥ الشاهىيت الخالٝ ه٣اٍ حؿىيت يخم ؤن ٖلى بيجهما الهغاٖاث خضة وجس٠ اإلاخهاٖع  ؤو لخب٣ى الجَى

ا يدىا٢و :   وهي الخٗامل ؤؾالُب مً مجمىٖت زال٫ مً ؤلاؾتراجيجيت َظٍ جُبي٤ ويم٨ً الى٢ذ بمغوع زَُغ

.   اإلاكتر٦ت واإلاهالر الدكابه ؤوظه وببغاػ ، الهغإ ؤَغاٝ بحن الازخالٝ ه٣اٍ قإن مً الخ٣ليل بمٗجى:  الخس٠ُٟ لىبؤؽ -

ت ؤؾلىب -  وؾِ خلى٫  بيجاص هدى للخدغ٥ الهغإ ؤَغاٝ ٖلى للخإزحر ؤلاوؿاهيت اإلاهاعاث اؾخسضام َغي٤ ًٖ:  الدؿٍى
غاٝ ظمي٘ ٢بل مً وم٣بىلت .  (1) ألَا

:   ال٣ىة اؾخسضام ًجُتبؾتراث -ج

٤ الهغإ بجهاء يخم      ت مباقغة بُغي٣ت ؤلاؾتراجيجيت َظٍ ٞو  ال٣ىة اؾخسضام زال٫ مً ، بضوجها ؤو الهغإ ؤؾباب بمٗٞغ

:   الخاليحن ألاؾلىبحن زال٫ مً وجخم يم٨ً ما بإؾٕغ  الهغإ بجهاء ٢هض

٤ : الٗلُا الؿلُت جضزل -  حٗغيىا وبال بةجهاثه الهغإ ؤَغاٝ ويإمغ ؤ٢ىي  مغ٦ؼ في ؤٖلى مؿئى٫  يخضزل ألاؾلىب َظا ٞو

ٌ جهاخب التي وال٣ٗىباث مىاؾب يغاٍ الظو الخل اٖخماص في الهالخياث ٧ل له وج٩ىن  لل٣ٗاب .   ألاوامغ جُبي٤ ٞع

٤ : الؿُاؾت -  ٞاثوالخدا٫ الىٟىط ًٖ َٝغ ٧ل يبدض خيض ، الهغإ ؤَغاٝ بحن ال٣ىي  جىػي٘ بٖاصة يخم ألاؾلىب َظا ٞو

.   (2) لهالخه الهغإ إلجهاء

                                                           
 .259، ص . 2003، دار الشروؽ للنشر والتوزيع ، الكويت ،"السلوؾ التنظيمي"،زلمد قاسم القريويت  –(1)
، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيري ،  2005  5، رللة العلـو االقتصادية وعلـو التسيري، العدد "إدارة الصراعات التنظيمية "،بورغدة حسني  -(1)

. 155ص . جامعة سطيف 
،  1991، الرياض ، السعودية ،  1ة العامة ، طترمجة أبو القاسم أمحد ، معهد اإلدار،" السلوؾ التنظيمي كاألداء "،سيزالقي أندرو ، واالس مارؾ جي (2)

 . 272ص 
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:   اإلاىاحهت بؾتراجُجُت -ص

حها خماص اإلاى٠٢ وحؿىيت ال٣اثمت الهغاٖاث بصاعة يخم ٞو ت ٖلى بااٖل  بحن الخ٣اث٤ بُغح وطل٪ للهغإ الخ٣ي٣يت ألاؾباب مٗٞغ

ت زال٫ نم ؤلاؾتراجيجيت َظٍ وجُب٤ بيجهم اإلاكتر٦ت اإلاهالر ٖلى الخٗٝغ ومداولت الهغإ ؤَغاٝ مسخل٠ . (3) مجمٖى

:   الهغإ ٣ًل ٖىضما ؤلاصاعة صوع  -5

 : مايلي هظ٦غ الهغإ إلزاعة اإلاهمت الىؾاثل ومً    

 والاؾدكهاص وبظغاءاتها ؤهىاٖها بجمي٘ والخىاٞؼ اإلا٩اٞأث ؤهٓمت َغي٤ ًٖ : وألا٢ؿام ألاٞغاص بحن اإلاىاٞؿت حصجُ٘  -

.  ألاٞغاص مً ٞغص ؤو مٗحن ٢ؿم بمعجؼاث

 البُيئت وألا٢ؿام ألاٞغاص إلزاعة َى الىؾاثل مً الىٕى َظا اؾخٗما٫ ؤن بط : اإلاىٓمت زاعج مً بهُئاث ؤو بإٞغاص حٗاهتالاؽ -
 م٘ اإلاىٓمت في مىظىص َى ٖما ٧ليا مسخلٟت ؤلاصاعيت وؤؾاليبهم و٢يمهم زلٟياتهم ج٩ىن  ؤن مم٨ً بإٞغاص الاؾخٗاهت يخم بط

ا ألاؾلىب َظا اؾخٗما٫ م٘ الخظع جىدي يغوعة مالخٓت  بلى ياصو مما بإهٟؿهم وز٣تهم الٗاملحن هٟؿيت ٖلى جإزحٍر مً زٞى

.   ألاؾىؤ هدى اإلاك٩لت جضَىع 

 ٢ىىاث ًٖ الاهدغاٝ هدى الاجها٫ ب٣ىىاث الخد٨م َغي٤ ًٖ الهغإ صعظاث ػياصة زاللها مً يم٨ً والتي:الاجهاالث -
.   ألاٞغاص بٌٗ َغي٤ ًٖ بًٗها حؿغيب ٖلى الٗمل ٦ظل٪ يتٚام ظٗلها ؤو اإلاٗلىماث بٌٗ حجب ؤو الغؾميت الاجها٫

  ٗجي الخىٓيم بٖاصة ؤن بط ، ألاٞغاص بٌٗ مىا٢٘ وحٛحر الٗمل ظماٖاث جغ٦يب حٛحر بلى ياصو الظو:الخىُٓمي اله٩ُل حُٛحر -
.   (1)  الخىجغ مً هٕى ٖجها يىجم ظضيضة ومؿاولياث ظضص ؤًٖاء اؾخٗما٫

:   زاجمت

 ؾلبيا ؤمغا حٗخبٍر الخ٣ليضيت الىٓغ ٞىظهت ، الخىٓيميت الهغاٖاث م٘ وحٗاملها هٓغتها في ؤلاصاعيت إلاضاعؽا ازخلٟذ ل٣ض   
بيٗيت خخميت يغوعة اٖخبرجه ٣ٞض الؿلى٦يت اإلاضعؾت ؤما ، ججىبه اإلاىٓمت ٖلى يجب والخسغيب للٗى٠ مغاصٞا وحٗضٍ  َو

 ٣ِٞ ليـ اإلاضيغيً حصجي٘ بلى ٞخضٖى ؤلاصاعة في الخضيشت َاثالاججا ؤما ، مىٓمت ؤو صازل ؤلاوؿاهيت الخٟاٖالث جهاخب

 جًمً و٢ض.  والٟاٖليت ال٨ٟاءة لؼياصة اإلاىٓماث صازل الهغاٖاث مً م٣بى٫  ظى زل٤ ٖلى بل مىه مٗحن خض ٖلى ؤلاب٣اء ٖلى
.   بصاعجه ٦يٟيت و٦ظل٪ ؤهىاٖه، ، ؤؾبابه ، الخىٓيمي بالهغإ الخٗغي٠ اإلا٣ا٫ َظا

:  اإلاغاح٘ ٢اثمت

 الىٓغ لىظهاث م٣اعهت صعاؾت ،"الىُْٟي الغيا ٖلى واو٩ٗاؾاتها الخىُٓمُت الهغاٖاث" اللىح، ؤخمض يىؾ٠ ؤخمض  -1

غ ظامٗتي في الٗاملحن   . 2008 ، ٞلؿُحن ٚؼة ، ؤلاؾالميت الجامٗت ، م ٙ ماظؿخحر عؾالت ، وؤلاؾالميت ألاَػ

 والا٢خهاص ؤلاصاعة مجلت ،"اإلاىٓمت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ وبم٩اهُت ميالخىٓي الهغإ بؾتراجُجُت"لٗبيضو، ٖلي مدمىص ؤمل -2

. الٗغا١ ، بٛضاص ، اإلاؿدىهغيت الجامٗت ، والا٢خهاص ؤلاصاعة ٧ليت ، 2008 ؾىت ، 69 الٗضص

                                                           

 
، كلية اإلدارة واالقتصاد  2008، سنة  69واالقتصاد العدد ، رللة اإلدارة  "إستراتيجية الصراع التنظيمي كإمكانية تحقيق أىداؼ المنظمة "،أمل زلمود علي لعبيدي - (1)

 . 83، اجلامعة ادلستنصرية ، بغداد ، العراؽ ص 
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اث" ، الضَان ؤميمه  -3 ما٫ مىٓماث هٍٓغ  .1992 ، ألاعصن ٖمان ، الهٟضو مُبٗت ،" ألٖا

لىم الا٢خهاصيت الٗلىم مجلت ،" جىُٓمُتا٫ الهغاٖاث بصاعة" ، خؿحن بىعٚضة -4  الٗلىم ٧ليت ، 2005  5 الٗضص الدؿيحر، ٖو
لىم الا٢خهاصيت .  ؾُي٠ ظامٗت ، الدؿيحر ٖو

 ، 3ٍ ، والخىػي٘ لليكغ الخامض ،صاع"  -الٗمل وبحغاءاث الخىُٓمي اله٩ُل -مىٓمت جهمُم" ، خغيم مدمىص خؿحن  -5
 .2006 ، ألاعصن ٖمان

غ١  ٖىامله  -الخىُٓمي الهغإ" ، الىمغ صمدم بً ؾٗىص  -6  وؤلاصاعة الا٢خهاص ، الٗؼيؼ ٕ اإلال٪ ظامٗت مجلت ،" –بصاعجه َو
. الؿٗىصيت ، 1994 ، 7اإلاجلض ،

 ٖمان ، 1ٍ ، والخىػي٘ لليكغ ال٨ٟغ صاع ،" الٟٗالت اإلاضعؾُت ؤلاصاعة في خضًثت اججاَاث" ، خؿحن الٗٓيم ٖبض ؾالمت  -7

  .2004 ألاعصن

 التربيت ٧ليت مجلت ،" الخٗليميت اإلااؾؿاث في الخىٓيمي الهغإ إلصاعة م٣ترخت بؾتراجيجيت" ، َيبت خؿام ، اإلاهضو ؾىػان  -8
. مهغ  قمـ ٖحن ظامٗت ، 2000 ، 4 مجلض ، 24 ،الٗضص

 ، 1ٍ ، الٗامت اعةؤلاص مٗهض ، ؤخمض ال٣اؾم ؤبى جغظمت ،"وألاصاء الخىُٓمي الؿلى٥" ، جي ماع٥ والاؽ ، ؤهضعو  ؾحزالقي  -9
. الؿٗىصيت ، الغياى

 . 2002 ، ؤلاؾ٨ىضعيت ، الجضيضة الجامٗيت الضاع ،" اإلاىٓماث في الٟٗا٫ الؿلى٥" ، الباقي ٖبض مدمض الضيً نالح   -10

غاوي ؤخمض هللا ٖبض -11 ت اإلاضاعؽ في الخىُٓمي الهغإ بصاعة" ، الَؼ  ٧ليت ، م ٙ ماظؿخحر عؾالت ،"الُاث٠ بمضًىت  الثاهٍى

 .2000 ، الؿٗىصيت ، ال٣غي  ؤم ظامٗت ، التربيت

ت يباٍ هٓغ لىحهاث مسخُت صعاؾت ، مٗها الخٗامل وؤؾالُب الخىُٓمُت الهغاٖاث" ، الٗخيبي مىسخى َاع١   -12  اإلاضًٍغ

. الؿٗىصيت ، ألامىيت للٗلىم الٗغبيت هاي٠ ظامٗت ، م ٙ ، ماظؿخحر عؾالت ،" الٍغاى بمضًىت للجىاػاث الٗامت

اء صاع ، "ؤلاوؿاهُت والٗال٢اث ؤلاصاعي  ؾلى٥"، الهحرفي مدمض  -13   . 2007 ، مهغ ، ؤلاؾ٨ىضعيت ، واليكغ للُباٖت الٞى

ت اإلاىٓماث في  والجماعي الٟغصي ؤلاوؿاوي الؿلى٥ صعاؾت ، الخىُٓمي الؿلى٥"، ال٣غيىحي مدمض  –14  اإلا٨خبت ، "ؤلاصاٍع
 . 1993 ، ألاعصن ٖمان ، الىَىيت

 . 2003، ال٩ىيذ ، والخىػي٘ لليكغ الكغو١ صاع ، "الخىُٓمي الؿلى٥" ، ال٣غيىحي ٢اؾم مدمض  -15

ما٫ مىٓماث في الخىُٓمي الؿلى٥"، الٗميان ؾلمان مدمىص -16 غان صاع ، 2ٍ ،"ألٖا  ألاعصن ٖمان ، والخىػي٘ لليكغ َػ

،2002. 

 الخامض صاع ،"والخُٛحر الٗمل ويٛىٍ وألاػماث الهغإ بصاعة" ، ؤخمض بجي مدمض مغوان ، ٖيانغة مدمىص مًٗ  -17

.  2008 ، ألاعصن ٖمان ، 1ٍ والخىػي٘ لليكغ

ت اإلااؾؿاث في الهغإ وبصاعة الخىُٓمي اإلاىار" ، اإلاامجي ظميل وانل -18  ، 2ٍ ، والخىػي٘ لليكغ الخامض صاع ،" التربٍى

 .2011 ، ألاعصن ٖمان
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ُاث البًُاهُاث  هُاث والغمىػ وألاق٩ا٫صعاؾت في الخ٤ :الخٞغ
 ألاو٫،اإلاٛغب مدمض حامٗت/ؤع٦ُبي الضًً نالح.ص

 

: ملخو

ياث بٌٗ ٧اهذ البيًاوي اإلاجخم٘ صازل     اإلاؿخ٣غة، ال٣باثل م٘ ال٣هىع  في ؤو الىاخاث ٢غب  ٗكً اإلاؿخ٣غاث الخٞغ
لبيت، خالت وهي الغخالت ال٣باثل م٘ صاثم جغخا٫ في ٦ً آلازغ وبًٗهً  نٛحرة زيام ًٖ ٖباعة مخى٣لت وعقاث يمل٨ً ألٚا

. الخياجيت ؤوكُتهً مسخل٠ ؤيًا ٞحها ويماعؾً ؤٖمالهً ٚالبيت ٞحها يىٟظن

يت الخ٣ىياث في اإلاجؿضة البيًاهيت والغوخيت اإلااصيت الش٣اٞت وحكهض    اَيت ٖلى التزييييت وألاق٩ا٫ والغمىػ  الخٞغ  َظٍ ٞع
اث٠ اإلاخٗضصة والغمىػ  وألاق٩ا٫ الخ٣ىياث َاجه يٖل ٖامت هٓغة بةل٣اء ٞال٣يام الترخاليت، الخًاعة  جىٕى ًٖ إلادت حُٗيىا الْى

 جشحر التي ألاقياء، َاجه ٧ل وي٣ضع يدترم اإلاالخٔ ويجٗل والضاعؾحن، الباخشحن ؤهٓاع  كض الظو اإلاجا٫، َظا في ؤلابضإ

ا ال٦دكاٝ الًٟى٫  . ؤؾغاَع

ياث لضي اليضويت ياثالخ٣ً ؤَم لخىزي٤ مداولت الضعاؾت َظٍ اٖخباع ويم٨ً     الغمىػ  وجهيي٠ عنض م٘ البيًاهياث الخٞغ

 . ألانثروبولوجية وأبعادها دالالتها ٖلى الاهٟخاح م٘ التزييجي، ٞجهً في اإلاؿخٗملت وألاق٩ا٫

 :م٣ضمت

 ٢لالتن خياة همِ ؤبىاٍئ يدبجى البضوو، بَاٍع في الٗكغيً ال٣غن  ؾبٗييياث مىخه٠ خضوص بلى البًُاوي اإلاجخم٘ ْل   
مىصيا ألا٣ٞي، اإلاؿخىي  ٖلى ٢باثل ق٩ل ٖلى ُمىٓمحن آزغ، بلى م٩ان مً والترخا٫  مجها ل٩ل ُمتراجبت اظخماٖيت ٦ٟئاث ٖو

اثٟها ا التي والا٢خهاصيت الاظخماٖيت وخضوصَا ْو َغ ا  ٗخبر التي" الهىإ" ٞئت جبرػ الٟئاث َظٍ بحن ومً. 1جَا  الىعزت ؤبىاَئ
يحن غون الظيً البيًان، ٖالم مجمل في ٢ليضيتالذ الخهيي٘ لخ٣ىياث الكٖغ  اإلاجخم٘، َظا ألبىاء الًغوعيت الخاظياث ظل يٞى

 التي وألابدار الضعاؾاث ظل في و٦ظل٪ البيًاوي/الخؿاوي للمجخم٘ ال٣ضيمت الخ٣اليض في" الهىإ" اؾم ا٢ترن  لظل٪

 . الخ٣ليضيت الهىاٖت بمجا٫ اإلاجخم٘ َظا جىاولذ

 مً ألازغي  اإلاىا٤َ بٌٗ في الخا٫ ٖليه ٧ان ٦ما للهىٗت بكيش مغجبُحن الصخغاء" نىإ" ي٨ً لم الخىٓيميت الىاخيت مً
ت  ك٩لىن  ٧اهىا وبهما الٗغب، وظؼيغة والكام بمهغ وؤيًا الجىاع وصو٫  اإلاٛغب يت الٗاثالث مً مجمٖى  بحن اإلاىػٖت الخٞغ

ت صازل الخغفي الخىٓيم يمحز ما بن. ال٣باثل مسخل٠ ى للٗمل، ظيسخي ج٣ؿيم وظىص َى -البيًان وخغفي"-نىإ" مجمٖى  َو
 الٗمل ؤن خحن في ط٧ىعو وكاٍ َى والخكب اإلاٗضن ٖلى ٞالٗمل الٗمل، في اإلاؿخٗملت اإلااصة لُبيٗت بضوعٍ يسً٘ ج٣ؿيم

 البيًان مجخم٘ صازل اليؿىو  الخغفي الٗمل ٖلى الضعاؾت َظٍ في الًىء وؾيؿلِ. ؤهشىيا وكاَا  ٗخبر الجلض ٖلى

                                                           

اؿ كامنا يف من ادلهم أف نشري إىل أف التقسيم التقليدي للمجتمع احلساٍل مل يعد كما كاف عليو قبل االستقرار وحضور مؤسسات الدولة، إال أنو ال يز - 1
 .الالشعور اجلمعي كقيم للتصنيف
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 في  ؿخسضمجها التي وألاق٩ا٫ والغمىػ  الخ٣ىياث وماهي ؟"الهاوٗاث" ٖمل ج٣ىياث هي ما: الخاليت الدؿائالث مً مىُل٣حن
 وألاق٩ا٫؟ الغمىػ  َاجه جدىحها ؤبٗاص وؤيت ؤٖمالهً؟

حن ج٣ىُاث -1  : الجلض ٍػ

ا حؿبب الجلض ٖلى" الهاوٗاث" ٖمل ؤصواث بن  الجلضيت اإلاىخىظاث بيتٞٛا٫ ،(1)التزيحن ًٞ في والخضازل الدكاب٪ مً هٖى
 م٩اها هجض ال خيض اإلاخىاٚمت والترا٦يب والخٍُى بالى٣اٍ مليئت ج٩ىن  زانت بهٟت والصخغاويت ٖامت بهٟت البيًاهيت

ت، للمؿاخاث ظا الٟاٚع  َظا في يدؿاء٫ خيض الٟغاٙ، ٖك٤ ؤو بالخٝى الدك٨يليحن والٟىاهحن الباخشحن ؤخض  ؿميه ما َو

اع ، َظا بؾىاص يم٨ً َل: "ؤلَا  في الٟغاٙ وظىص بٗضم ال٣اثلت الٟحزياثيت ؤعؾُى م٣ىلت بلى( اٞترايا) الٗك٤ ؤو الخٝى

 بابا ؤل٨ؿىضع" ؤبغػَم ؤلاؾالمي، الًٟ ظما٫ ٖلم في واإلاخسههحن الباخشحن بٌٗ بخٟؿحراث هغبُه ؤم الُبيٗت؟

يت ال٨شاٞت بإن يغي  الظو  A. Papadopoulo"صوبىلى  وظىص بلى باألؾاؽ حٗىص ؤلاؾالميت الٟىىن  في اإلاىظىصة الض٢ي٣ت الؼزٞغ

ت اإلاؿاخاث مً الخٝى..الخٝى مً الىٕى َظا (. 2")والهضوء الغاخت بـمجا٫  ؿمحها التي الٟاٚع

غَأْلاحَأْلا " َى الجلض جؼيحن ٖملياث ٖلى" الهاوٗاث" جُل٣ه الظو الٗام الاؾم بن
َّ
 ٞخٗٝغ التزيحن ج٣ىياث مً ج٣ىيت ٧ل ؤما ،(3")الُ

يت بها ج٣ىم التي الٗمليت لىٕ ياقغ زام باؾم ىؽَأْلا " للؿ٨حن باؾخٗمالها ج٣ىياث ٖضة" ناوٗت" جىٟظ. الخٞغ
ُث َأْلا
 ؤَمها مً "إلا

غِمٍضَأْلا " وج٣ىيت للجلض، الضازليت الجهت مً وج٩ىن  ال٨كِ ج٣ىيت
حَأْلا

َد
 ٖلى ٖمىصو بك٩ل الؿ٨حن قٟغة اؾخٗما٫ زال٫ مً" ؤ

 ج٣ىيت ًٖ ًٞال َظا خاصة، ػاويت حك٩ل خيض الجلض يٖل ماثل بك٩ل الؿ٨حن قٟغة باؾخٗما٫ وجخم" إلاؿُض" جم الجلض،

اعَأْلا "
َد
ٟ

َأْلا
ك

َد
. )4(صعظت ؤعبٗىن  ٢ياؾها ػاويت مك٩لت الجلض ٖلى ماثلت الؿ٨حن قٟغة ج٩ىن  وزاللها" ح

                                                           
1
- Jean Gabus: "Au Sahara: arts et symboles", Édition de la Baconnière, Neuchâtel, 1958, p.72. 

-
. ص ،2010 ،.ط .ب ادلناىل، دار مطبعة الثقافة، وزارة منشورات ،"الحساني كالجمالي األدبي الموركث في كالبصرم الشفهي" :احليسن ابراىيم 2

151 .
 .، بوجدور، مجعية رأس النعامو2014/10/25، أعمر حداد فيليحومقابلة ميدانية مع السيدة  3

4
 Jean Gabus: "Au Sahara: arts et symboles" Éd. de la Baconnière, Neuchâtel, 1958, p 178. 
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 ابىتها ؤهٓاع جدذ الجلض ج٣ُُ٘ ج٣ىُاث بٌٗ بدىُٟظ" ناوٗت" ج٣ىم:  ( ) (1) نىعة

  

 

 

 

 

   

ياث وجىهج  ٖلى اإلا٣ُ٘ الجلض مؿاخت ٧ل ٖلى الهباٚت جمضيض في ؤوال جخمشل ٖامت مىهجيت ظلىصا٫ جلىيً ٖملياث زال٫ الخٞغ
ىب، الك٩ل خؿب  ٖىض زانت وطل٪ اليض، ٠٦ باؾخٗما٫ بؿاَت ب٩ل ؤو ظلضيت ؤو ٢ماقيت زهلت باؾخٗما٫ وطل٪ اإلاٚغ

ىا. الىاؾٗت اإلاؿاخاث نباٚت  اللىن  َى الصخغاويت الجلضيت ثاإلاىخىظا زلٟيت ٖلى اإلاهيمً اللىن  ؤن بلى الخىبيه ييبػي َو
ظا ٖاصة، نٟغاء الجلضيت اإلاىخىظاث زلٟيت ٞخ٩ىن  مىعيخاهيا في ؤما ٚام٣ا، ؤو ٞاجدا ي٩ىن  ٢ض والظو ألاخمغ  َى ج٣غيبا َو

.  اإلاؿخجىباث مً ٖضص بدؿب اإلاىعيخاهيت وهٓحرتها الصخغاويت التزيحن ٞىىن  بحن الىخيض الٟغ١ 

 جٟهل التي الًي٣ت اإلاؿاخاث بهباٚت وج٣ىم" الخُاَت" ؤصاة" ناوٗت" حؿخٗمل ٍ،الخُى باؾخٗما٫ التزيحن مجا٫ في

 الضي٩ىع  بغؾم ج٣ىم خيض وألاق٩ا٫، الغمىػ  باؾخٗما٫ التزيحن مغخلت بلى جمغ زم. الٟغقاة باؾخٗما٫ الخٍُى بحن

 "ب٨ُىصو صو ؤوصًذ" ج٣ى٫  الؿيا١ طاث وفي الخبر، بىاؾُت خىاٞه عؾم وبٖاصة بهباٚخه ج٣ىم زم الغؾم ؤصاة باؾخٗما٫

Odette de Puigaudeau" : باألخمغ، ٚالبا ألاق٩ا٫ جلىيً يخم زم ،ةٞغقا بىاؾُت مغؾىمت بالتزيحن الخانت الخٍُى ج٩ىن 

ت ألاما٦ً ه٣ل يخم ألازحر وفي. ألاؾىص الخبر بىاؾُت ص٢ي٤ بك٩ل عؾمها بٖاصة ويخم  بيًاء زٍُى ق٩ل ٖلى الٟاٚع
ت ؤو الجلضيت اإلاغؾاماث اؾخسضام بلى" الهاوٗاث" ؤجلج ٦ما(.2")ؾ٨حن بىاؾُت  الؿغي٘ لليسخ اإلا٣ىي  الىع١ مً اإلاهىٖى

بن التي ألاظؼاء ٖلى ألاق٩ا٫ ؤو الغمىػ  لبٌٗ  خظوة ق٩ل ٖلى ؤو نضٞت ؤو هجمت ق٩ل ٖلى ج٩ىن  ٢ض والتي جؼييجها، في يٚغ

. بؿاَت ب٩ل خهان

                                                           
1
 .تصوير الباحث صالح الدين أركييب  

2
- Odette de Puigaudeau, Marion Sénones: "La Mémoire du pays Maure 1934- 1960 ", Ibis Press, Paris, 

2000", p.172. 
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ىضما     قٟغة بىاؾُت ؤخياها ؤو مش٣اب بىاؾُت ؤو ؾ٨حن، عؤؽ باؾخٗما٫" مىٟظة زٍُى ق٩ل ٖلى التي التزييىاث ج٩ىن  ٖو

مَأْلا [ "الٗمليت َظٍ] حؿمى خال٢ت صَد ي" ٞدؿمى عيكت بىاؾُت مىٟظة ٧اهذ وبطا ،"ؤعَأْلا فِم
َد
 زٍُى عؾم ٖلى حٗخمض ج٣ىيت وهي ،(2"")عا

ا اإلاٗحن، اإلاشلض، عب٘،الم ٧اإلاؿخُيل، َىضؾيت ؤق٩ا٫ ؤو حَر مَأْلا " حؿميت جُل٤ ٦ما. ٚو صَد  ؤَضاب بىاؾُت التزيحن ج٣ىياث ٖلى" ؤعَأْلا

 ج٣ىيت هجض اإلاجا٫ َظا في اإلاؿخٗملت ألازغي  الخ٣ىياث بحن ومً. اإلاىخىظاث خىاٝ ٖلى ٖغيًت قغاثِ ؤو ع٢ي٣ت ظلضيت

" 
َأْلا
اٍ بَد ُضَأْلا " ؤو" عَأْلا لِم

جَأْلا
َّ
. الؼع٦كت ج٣ىيت بلى باإلياٞت لضيتالج ال٣ُ٘ ظىاهب زياَت ٖلى حٗخمض التي" الخ

 َظٍ جلىيً ٞةن وألاق٩ا٫، الخٍُى عؾم ؤظل مPlumeً  الغيكت باؾخٗما٫" الغافي" ج٣ىيت يىٟظن" ناوٗاث" ٧اهذ وبطا

ت"ـب الخ٣ىيت َظٍ حؿمى خيضPinceau  ٞغقاة بىاؾُت يخم ألازحرة
َد
اٚ بَد   gaufrage الجلض َب٘ ج٣ىيت يسو ٞيما ؤما. )3("انَأْلا

" بـ الخ٣ىيت َظٍ وحؿمى ،(4)الجلض ٖلى للًِٛ Tempo َىاب٘ بلى اللجىء يخم ؤو الٛالب في خاصة ؤصواث جسضامباؽ ٞخخم

مَأْلا 
َد

ق عَأْلا
َد
 ؤن ولى الؿاٖت خضوص بلى مؿخٗملت جؼا٫ ال التي الخ٣ىيت َظٍ بض٢ت J.Gabus" ٚابىؽ. ج" ون٠ و٢ض ،Estampage" ؤ

                                                           
1
 .تصوير الباحث صالح الدين أركييب - 

2
-Catalogue de l’exposition: "Mauritanie, terre des hommes": Musée d'Aquitaine, Bordeaux, 11 juin-17 oct. 1993 

et Institut du monde arabe, Paris, déc. 93-fév. 94, Volume 2, p. 109. 
3
-Jean Gabus: "Au Sahara: arts et symboles »,  Éd. de la Baconnière, Neuchâtel, 1958, p. 62. 

خلشب عبارة عن صفيحة معدنية حتمل نقوشا يتم ضغطها على اجللد حلفر األشكاؿ عليها، وىي تقنية معروفة يف الفن التشيكلي وتستعمل كذلك على ا-4
 .والورؽ باإلضافة إىل اجللد

نها الخُىٍ عؾم َغ١  (1) (ؤ،ب،ج: 2)نىع   وجلٍى
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ً مً ٣ِٞ" ناوٗاث" ٞبٌٗ ٦ظل٪، مٗاهحها عمىػ ا٫ ٣ٞضث ٦ما بًٗها ازخٟي ٢ض بها حٗٝغ التي ألاؾماء  َظٍ ؤؾماء  ٗٞغ

:  هجض ،)1("ؤعقم" ؤهىإ بحن ومً. ومٗاهحها الخ٣ىياث

ت" مغقم - َٖد صَأْلا  الخهىبت؛ لجلب وحؿخٗمل ألانضاٝ ويٗجي ،"وَد

 .Z ق٩ل جدمل التي ألازاع "آزاع" مغقم -

 " ومغقم -
َأْلا

ذ
َأْلا
اه

َد
 

َد
ى ، TIGUENT"ج  .مؼصوط زِ اوط حجما ؤ٦بر ي٩ىن  ل٨ىه "آزاع" مغقم هٟؿه َو

 "  مغقم -
َد
ِ

َأْلا
 

َد
 .صاثغة صازل بى٣ُت ألامغ يخٗل٤ ،"ه

 " مغقم -
َأْلا

ذ
َأْلا
ىُث 

َد
ى ،TAOGT" ج  .صاثغة ق٩ل ٖلى َو

 .صاثغة هه٠ مغقم -

ُبَأْلا " مغقم - لِم
ى  Sélep" نَد  .الخِ مؼصوط نليب َو

ي" مغقم - اشخِم ى Hachie" خَد  "ػ٦ؼا٥"بـ اإلاىا٤َ بٌٗ في  ؿمى ولهظا مخٗغظت، جؼييىاث  ُٗي ٖاصو، زِ طو نليب َو
zigzag(2.) 

 .الُىاع١  خضاصو ٖىض الىملت ٖحن عمؼ حكبه نٛحرة ه٣ُت ًٖ ٖباعة zarar" ػاعاع" مغقم -

َأْلًا " مغقم - اعَأْلا  ؾَد
َد
ى senfar " الٟ  .نٛحرة صاثغة ًٖ ٖباعة َو

                                                           
1
-Jean Gabus: "Au Sahara: arts et symboles" Éd. de la Baconnière, Neuchâtel, 1958, p.72. 

. ، العيوف2013/05/27 فاطمة منت يارا،مقابلة مع السيدة  2
3
-Jean Gabus: "Au Sahara: arts et symboles ", Éd. de la Baconnière Neuchâtel, 1958, p. 62. 

مَأْلا " ؤهىإ ؤبغػ (: 1)الك٩ل
َد

ق
َد
غا

َأْلا َد
حن في اإلاؿخٗملت" إلا (  )البًُان ٖىض الجلض جٍؼ
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ا الكغيغة، الٗحن يض للخمايت التزييىاث َاجه ٚالبيت وحؿخٗمل َغ  ؤو مشلشت ؤو مغبٗت بةَاعاث الخ٣ليضيت الهاوٗت جَا
ت ؤو ؤؾُىاهيت  " حؿمى التي اإلاخ٣اَٗت الخٍُى مً بمجمٖى

َأْلا
ذ

َأْلا
ى
َد
ل

َأْلا
ِك (. 1")جِم

ت ظض البيًان ٖىض الجلض جؼيحن ج٣ىياث بن    التزيحن ٞىىن ٕ م ومدكابهت ألاوعوبيت، بالخ٣ىياث مخإزغة ما خض بلى وهجضَا مخىٖى
اؽ، ؤصعاع ٧اعوؽ، ٧ىعما، ٧ىهضام، جمب٨خى، مىا٤َ في زانت الُىاع٢يت  والبيًان الُىاع١  بحن الخماؽ مىا٤َ في ؤو بيٟٚى

لى. جدضيضا م ٖو ياث مً ٧ل ٖىض اإلاخبٗت التزيحن ؤؾاليب بحن اإلادليت الازخالٞاث بٌٗ َىا٥ ؤن مً الٚغ  اإلاجخم٘ خٞغ

ى ،)2)ج٣غيبا هٟؿها هي اإلاؿخٗملت ألاصواث بلى باإلياٞت والخلىيً التزيحن ج٣ىياث ؤن بال الُىاعقي، واإلاجخم٘ البيًاوي  الصخيء َو
ىضما ٞبدؿبه وخضة،  ك٨الن والبيًاوي الُىاعقي الًٟ بإن ال٣ى٫  بلى" ٚابىؽ حىن " صٞ٘ الظو  جدليل مً هىُل٤ ٖو

 الٗغبي الًٟ بحن ٦شحرة حكابهاث َىا٥ ؤن ه٨دك٠ ،والُىاعقي البيًاوي الٗالم في اإلاؿخٗملت والخ٣ىياث التزيحن ٖىانغ

 جؼيحن ٞىىن  ٖلى يىُب٤ طاجه وألامغ. اإلاٛاعبي الهىضسخي ألاؾلىب بلى ييخميان ٨ٞالَما ،)3(الُىاعقي ألاماػيػي والًٟ الخؿاوي
. وألازكاب اإلاٗاصن

٠ الخجؿيض ؤو الخهىيغ وبض٫     اإلاؿُدت، اللىهيت والخٗابحر اٝعالؼر التزييييت ٞىىجهً في الخ٣ليضياث الهاوٗاث جْى

ت، َىضؾيت ومٟغصاث ٖىانغ بلى باإلياٞت ظا نٞغ حر الخىعي٤ اؾخسضام ظاهب بلى َو  يخًمً مخُىع  ججغصو ًٞ بهه. والتَز
اث  ؿمى ما ٖلى وجغج٨ؼ وجخٗا٦ـ، وجخٗا٢ب جخ٨غع  ظماليت ؤؾاليب خضا٫ بـمجمٖى  ؾمحر بخٗبحر Groupes de symétrie الٖا

( 4.)الدك٨يلي الٗمل في الخىاػن  جد٤٣ في حؿاٖض التي الىؾاثل بحن مً وٍو(. )التر٧ي

ظا بلخ،..مشلشا مٗيىا، مغبٗا، هجمت، نليبا، ي٩ىن  ٢ض: اإلاغ٦ؼ في َىضسخي ق٩ل بىي٘" ناوٗت" جبضؤ ما ٖاصة  اإلاغ٦ؼو  الغمؼ َو

يت ٧ل Style ؤؾلىب خؿب ل٠جسذ والتي حجما ألانٛغ ألازغي  التزييييت ألاق٩ا٫ مً بالٗضيض مداَا ؾي٩ىن  الظو َى  خٞغ
بيٗت . الٛالب في ػاَيت ؤلىان طاث ج٩ىن  جؼييىاث وهي الجلضو، اإلاىخىط َو

لى ما لىهيحن م٣امحن خًىع  هجض ألالىان ط٦غ ٖو ى الؿازً اإلا٣ام: َو  بلى اإلااثل ألانٟغ ألازًغ،) الباعص واإلا٣ام الُاغي َو

 َب٣اث زالر باؾخٗما٫ ألاو٫  اللىوي اإلا٣ام يىٟظ. خًىعا ألا٢ل  ٗضو( والىيلي اللىهيت، الخىاؾ٣اث في يضزل ختى ألازًغ

 يًٟي الظو ألازًغ مً ال٣ليل بلى باإلياٞت ؤؾىَص، ي٩ىن  والشالض وؤخمغ، بغج٣اليا والشاوي ؤنَٟغ، ي٩ىن  ألاو٫  البٗض: لىهيت
                                                           

1
- Jean Gabus: "Au Sahara: arts et symboles" , Éd. de la Baconnière Neuchâtel, 1958, p.62. 

2
-IBID, p. 197. 

3
- IBID, p. 72. 

 االنعكاس :ثالثا ،الدكراف :ثانيا ،اإلزاحة :أوال :التالية العمليات من أكثر أو واحدة عرب التشكيلية ادلفردة تكرار يف االعتداؿ رلموعات تنفيذ يتمثل. 
 حوؿ التفافها من تنتجو اليت ادلضلعات كل و ادلثلث و ادلربع نذكر العريب، الرقش يف جندىا اليت ادلفردات ومن .التناظر أو االنعكاس لنا يبدو ىنا ومن

 أشكاؿ توليد من دتكن بطريقة االنتقاؿ زاوية بتحديد أخرى مضلعات توليد ديكن و .درجة 45 قدرىا بزاوية مركزه حوؿ ادلربع بدوراف يولد فادلثمن .مركزىا
 السلسلة ذلذه ادلكونة األشكاؿ بني ادلشًتؾ القاسم ويكوف .ذلك غري إىل ضلع 24 ، 20 ، 16 ، 12 : األضالع تضاعف من انطالقا جديدة ىندسية

 مسري :ينظر .األضالع ادلتساوي ادلثلث من انطلقنا ِإذا يتأتى أف ديكن الشيء نفس < l'arithmologie > األعداد علم لغة اعتمدنا إذا 4 العدد ىو
 و 10 أياـ ، اإلسالمية، الفنوف و العلـو ألياـ الثانية الدورة يف مقدمة مداخلة ،"االعتداؿ مفهـو و ادلفردة حوؿ :الرياضيات و اإلسالمي الفن:" الًتيكي

  :27/03/2013الزيارة تاريخ )التايل اإللكًتوٍل الرابط على منشورة القريواف، ،1995 فرباير 12 و 11

http://www.artpens.perso.tn/textes/fenIS.htm
. ص ،2010 ،.ط.ب ادلناىل، دار مطبعة الثقافة، وزارة منشورات ،"الحساني كالجمالي األدبي الموركث في كالبصرم الشفهي" :احليسن ابراىيم -4

142 ،143. 

http://www.artpens.perso.tn/textes/fenIS.htm
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ا ألالىان َظٍ ٖلى  نلت الخىاػن، لىن  َى الدك٨يلي الًٟ في ٞاألزًغ. للٗحن مغيدت بهغيت ٞسخت ويُٗي الخىاػن، مً هٖى

 الىاع مً مؿخمض اللىوي اإلا٣ام َظا بن .والؿماء ألاعى بحن ؤو الؿازىت وألالىان الباعصة ألالىان بحن والخىانل الىنل
 ؤخض حٗخبر التي الكمـ مً اإلاؿخمضة الىاعيت، ؤو الؿازىت ألالىان م٣اماث يمً الدك٨يلي الًٟ في اإلاخسههىن  ويهىٟه

ُت خاّعة ؤلىان وهي الٗالم، خًاعاث مً الٗضيض في الجما٫ عمىػ 
ّ

 (.1)بالٗم٤ ؤلاخؿاؽ في ٦بحرا صوعا جلٗب ومىّبهت، ميك

 َظا الغيكت، اؾخسضام آلياث مً ظضا مخم٨ىت" إلالٗمت" ؤن هالخٔ ألالىان بها ويٗذ التي ال٨يٟيت بلى الىٓغ زال٫ ومً
ت، ؾيتالهىض وألاق٩ا٫ اإلاغؾىمت الخٍُى ص٢ت في يخجلى الخم٨ً ت الهلبت ٞغيكتها اإلاىيٖى  الىباجيت ألالياٝ مً اإلاهىٖى

ت ؤما اإلاؿاخاث، وعؾم الٛليٓت الخٍُى نباٚت في حؿخٗملها  الخٍُى لخلىيً وحؿخٗملها هاٖمت ج٩ىن  الكٗغ مً اإلاهىٖى
حنللً يدخاظىن  الدك٨يليحن الٟىاهحن ظمي٘ ؤن والٛغيب والغجىقاث، الض٢ي٣ت للمؿاثل ٖامت وبهٟت الغ٢ي٣ت  ألهه مٗا ٖو

 لىخاث ؤمام هدً بطن. بظابت بلى يدخاط ؾاا٫ الخ٣ىياث َظٍ" ناوٗاث" اؾخمضث ؤيً ٞمً الدك٨يلي، الًٟ في ج٣ليض

يت، مىخىظاث مجغص وليـ حك٨يليت  بإجها وٗخ٣ض ٦ىا التي الصخغاء َظٍ في" لهاوٗاث" حؿجى ٦ي٠: اإلاغء يدؿاء٫ ٢ضو خٞغ
 وكاػ؟ بلى ؤو جىاٞغ بلى ياصو ال وجىاؾ٤ بٗىايت اللىهيت اإلا٣اماث ويسترن  والٟغقاة؟ قتالغو  اؾخٗما٫ ج٣ىياث يخ٣ً ؤن مٗؼولت

ل اع؟ مٟهىم جخجاوػ  حك٨يليت لىخاث ؤمام هدً َو . ؤلَا

 مهٛغيً همىطظحن خى٫  عؤيه ج٣ضيم مىه َلبىا خيض مغا٦ل، بمضيىت الخ٣يىاَم الظيً الدك٨يليحن الٟىاهحن ؤخض ي٣ى٫ 

ي" لىؾاصة مِم
غَأْلا نَد

َد
ت وؤيًا لضيتالج" ؤ ت مجمٖى  الخ٣ىياث بن": "ناوٗاث"ـب الخانت الجلضيت اإلاىخىظاث نىع  مً مخىٖى
ت ج٣ىياث اإلاىخىظاث َظٍ في اإلاؿخٗملت اؽ ٦مغا٦ل الٗخي٣ت اإلاضن في اإلاؿخٗملت اإلاىهجيت هٟـ وهي مدتٞر  يبضؤون  خيض ٞو

 ٚىيا، ز٣اٞيا مىعوزا يمشل الهىع  َظٍ في ؤقاَضٍ الظو الًٟ َظا)...( بالخضعيج اإلاؿاخاث يملاون طل٪ بٗض مغ٦ؼو  عمؼ بىي٘

ٟت وألالىان الاق٩ا٫ ص٢ت في طل٪ ويخجلى  ًٞ َى وبهما بضاجي بًٟ ليـ بهه الىا٢٘ في)...( الجلضيت اإلاىخىظاث َاجه ٖلى اإلاْى
 مدهلت وٞه الاق٩ا٫ َظٍ مشل يبضٕ ؤن الاوؿان ٖلى الهٗب ٞمً  ٖامت بهٟت الجمالي اإلاؿخىي  خٓىا ال ٞاطا مخُىع،

 البيًاء الضاع في الجميلت الٟىىن  مضعؾت مضيغ بل٩اَيا ٞغيض اإلاٛغبي الٟىان ؤن طل٪ ٖلى ال٣اَ٘ والضليل ؤلابضإ، مً ٢غون

 معي الخٓخم بطا زم. الىؾاثض َاجه في هغاَا التي ألالىان َاجه مً الدك٨يليت م٣اماجه اؾخمض ٢ض ٖاإلايت قهغة له الظو
 الدك٨يليحن  الٟىاهحن ؤقهغ بها  كخٛل ج٣ىيت وهي ألاؾىص، ٞى٢ه ألاخمغ ٞى٢ه ألانٟغ بحن يالىن  جىاؾ٣ا َىا٥ ؤن ؾخجضون 

 بلى ونل الظو Déga" ٚايص" الٟغوسخي الاهُباعي الٟىان اإلاشا٫ ؾبيل ٞٗلى. مىضمجت بى٣لت لىن  بلى لىن  مً هيخ٣ل بديض
 صليل َظا. البالي بغا٢هاث اإلاٗغوٞت ألازحرة وخاجه٫ في لىن  ٞى١  لىن  الخ٣ىيت هٟـ اؾخٗمل الدك٨يلي الًٟ في مخ٣ضم مؿخىي 

ى(. الدكي٩ليت الٟىىن ) الجمالي الخـ في عا١ مؿخىي  بلى ونلً" ناوٗاث" ؤن ٖلى  خؿهم ًٖ ويٗبر مخم٨ىحن ألهاؽ ٖمل َو
ي٘ الجمالي ظٍ... لؤللىان الًىجي الخضعط ص٢ت في ٦ظل٪ يخجلى الظو الٞغ  لؼياعة بجضيت الخ٨ٟحر بلى ؾخضٞٗجي ظميلت مىاؾبت َو

(.  2")الخ٣ي٣ت في ٞاظإوي الظو الًٟ َظا ٖلى ٦خب ًٖ للخٗٝغ الصخغاء

 جدخاط التي مىخىظاجه بٌٗ بتزيحن له جخ٨ٟل وهي ،"ناو٘" لها يهىٗها" ناوٗت"لـ ألاؾاؾيت ألاصواث ؤن بلى وكحر ؤن لىا ب٣ي

 َىا وكحر ؤن اإلاهم ومً. ؤٖماله بٌٗ إلجمام بلحها جاطيذ التي الجلض بماصة ؤزغي  ؤخياها جؼوصٍ ٢ض ٦ما الجلض بماصة حٛلي٠ بلى
ا، لىا ؾب٤ التي التزيحن ٖىانغ  ؤن بلى  َظا بن ال٣ى٫  ويم٨ىىا. الخلي ه٣ل ٞىىن  في جدًغ" الغقم" ج٣ىيت وزانت ط٦َغ

                                                           

، رللة فن التصوير، ينظر "أو دائرة األلواف( دوالب)لة احملايدة، عجوواأللواف الثانوية، األلواف الساخنة والباردة .. ادلفاىيم األساسية لأللواف األساسية "1-
  http://www.fotoartbook.com/?p=253   :ادلوقع االلكًتوٍل

 .، مراكش2014/03/17 عمر،مقابلة مع السيد  2

http://www.fotoartbook.com/?p=253
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يٟي الدؿاهض ى جهم،ٞىى في اإلاؿخٗملت وألاق٩ا٫ الغمىػ  مجا٫ بلى الجاهب َظا يخٗضي" ناو٘"و" ناوٗت" ٖمل بحن الْى  َو

ما٫ بحن الترابِ مضي يبرػ الظو ألامغ ت َظٍ صازل والغظاليت اليؿاثيت ألٖا يت اإلاجمٖى . الخٞغ

حن ًٞ في اإلاؿخٗملت وألاق٩ا٫ الغمىػ  -2 : الجلض جٍؼ

ت جؼيحن في اإلاؿخٗملت الغمىػ  بن     اليىميت الخياة مً وؤيًا اإلاٗيكت والبيئت الُبيٗت مً مؿخىخاة الجلىص وػزٞغ

خباَيت ؤو للهضٞت َىا مجا٫ ٞال. وظىصًَ ًٖ وحٗبر وجُلٗاتهً هٟؿيتهً جٓهغ والتي ،"ثللهاوٗا"  في ص٢ت َىا٥ وبهما الٖا

 مً ُيٟهم ؤن ييبػي ال ل٨ً لهً، باليؿبت جل٣اثيا شخيءا وؤنبدذ" ناوٗاث" جدبٗها مىهجيت وهي والغمىػ، ألاق٩ا٫ وع٦ً وي٘
 زال٫ هالخٓها التي الخل٣اثيت َظٍ وبهما قغوٍ ؤو لًىابِ جسً٘ ال ؤجها بديض ُٞغيت جل٣اثيت بإجها الخل٣اثيت َظٍ

 ألاظضاص عمىػ  ٖلى الخٟاّ في وؾاَمذ والخظ١، اإلاماعؾت مً ؾىحن ٖبر ظاءث والهباٚت والٟغقاة للغيكت اؾخسضامهً

. آلان بلى جى٣ُ٘ لم الاؾخمغاعيت َظٍ ؤن هجض ؤن ظضا اإلاضَل ومً ألاػمىت، ٚابغ مىظ

 الظو بدشه في ٢ضمه ما بن و٢ا٫ البيًان ٖىض الجلض ًٞ في اإلاؿخٗملت والغمىػ  ألاق٩ا٫ بلى J.Gabus" ٚابىؽ .ج" جُغ١  ل٣ض 
. قمىليتها في بصعا٦ها ؤو ح٣ٗبها يهٗب التي وألاؾغاع بالخٟانيل مليء لٗالم بؿيِ ازخهاع بال َى ما نٟدت 400 يخجاوػ 

حر ٞغوؿىا ماعي " ؤيًا هجض ، هٟـ بضعاؾت اَخمذ .François Delarozière M" صلغوٍػ  َظا في ظضيضا ج٣ضم لم ؤجها بال اإلاىيٕى
 ٖىىان يدمل الظو مالٟه  ٗخبر الظو" ٚابىؽ حىن " الؿىيؿغو  بليه جىنل ما ٖلى ؤبداثها في اٖخمضث وبهما اإلاجا٫

. اإلاىيٕى لهظا صاعؽ ل٩ل باليؿبت ٖىه مديض ال ؤؾاؾيا مغظٗا" الصخغاء في والغمىػ  الٟىىن "

ياث مً ٣ِٞ ال٣ليل ل٨ً الؿاٖت، خضوص بلى خايغة ػالذ ال "ٚابىؽ حىن " لها جُغ١  التي الغمىػ  ؤن اإلاالخٔ  ومً  ال الخٞغ
ً ػلً ا، مٗاهحها  ٗٞغ  في اإلاؿخجىباث مٗلىماث مؿخىي  ٖلى ه٣ها َىا٥ ؤن اؾخيخجىا اإلايضاهيت صعاؾدىا زال٫ ٞمً وؤؾغاَع

 في ه٣ىم ؤن ٞىخمجى الخايغ، و٢خىا في الغمؼيت ٢يمتها ٣ٞضث ٢ض وألاق٩ا٫ ػالغمى مً الٗضيض َىا٥ ٧اهذ ٞةطا. الجاهب َظا
 نغاخت وب٩ل الخد٠، ظامعي ؤو الٟىاهحن الضاعؾحن ؤٖحن في ؤو الكاباث" ناوٗاث" ؤٖحن في ؾىاء بخيائها بةٖاصة الجؼء َظا

اها اإلاؿعى َظا  ك٩ل . مخسههت صعاؾاث يخُلب وقا٢ا نٗبا َع

لى م ٖو  الىي٘ خى٫  زُابا لىا ي٣ضمىن  الخ٣ليضيحن الهىإ ٞةن والخىمي٤، بالتزيحن اإلاخٗل٣ت الهٗىباث بٌٗ وظىص مً الٚغ

، خالت جترظم التي اإلاخىاعزت الغمىػ  لبٌٗ اؾخٗمالهم زال٫ مً ،condition humaine الاوؿاوي  و٧ل الغياح، الُٗل، الجٕى
 ًٖ والخٗبحر للخمايت حهضٝ هٟعي ًٞ ًٖ َىا هخدضر هابن آلازغ، الٗالم ٖلى و٦ظا اليىميت، الخياة ٖلى الضالت الغمىػ 

ىالم َىاظـ   (1.)الصخغاء ؤَل ٖو

اع هٟـ في البيًاهيت الغمىػ  جخُىع      الكغيغة الٗحن مً ؤهٟؿهم يدمىن  ٞالبيًان الُىاع٢يت، الغمىػ  ٞيه جخُىع  الظو ؤلَا
خماص  ؤو حؿائ٫  ؤو َغح صون  مً وطل٪ لغمؼيت،ا التزييىاث وبٌٗ الخماثم ٦خٗلي٤ ال٣ضيمت الٗاصاث بٌٗ ٖلى بااٖل

 ٧الغياح، الُبيٗت ٖىانغ بٌٗ قغ مً ؤيًا ؤهٟؿهم يدمىن  ٦ما ٞحها، الك٪ يجب ال خ٣اث٤ لهم باليؿبت ٞهي اؾخٟؿاع،
 َظٍ قغ م٣اومت بةم٩اجهم ؤهه مٟاصٍ اٖخ٣اص  ؿىص ٧ان خيض الكغيغة، وألاعواح ٧الجً الُبيٗت ٞى١  وما ألاشجاع، ألاعى،

خماص ألاقياء يٟهم بلى باإلياٞت ٞىىجهم، ٖلى بااٖل  .(2)الؿٗيض والخٔ والخهىبت البر٦ت لجلب ؤزغي  لغمىػ  جْى

                                                           
1
 Catalogue de l’exposition: "Mauritanie, terre des hommes": Musée d'Aquitaine, Bordeaux, 11 juin-17 oct. 1993 

et Institut du monde arabe, Paris, déc. 93-fév. 94, Volume 2, p. 108. 
2
-Jean Gabus: "Au Sahara: arts et symboles ", Éd. de la Baconnière Neuchâtel, 1958, p190.  
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 الهليب عمؼ هجض خيض بؾالميت اإلاا٢بل بالٗاصاث ؤ٦ثر مخٗل٣ت الًٟ َظا في اؾخٗماال ألا٦ثر الغمىػ  بإن ال٣ى٫  ويم٨ىىا   
ما٫ في ؤيًا بل الجلضو الٗمل ا٫مج في ٣ِٞ ليـ ب٣ىة خايغة والؿضاؾيت الخماؾيت والىجمت  واإلاٗضهيت الخكبيت ألٖا

 مؿخُيالث، ق٩ل ٖلى بما ٖاصة وج٩ىن  َىضؾيت ؤق٩اال ٚالبيتها في التزيحن في اإلاؿخٗملت ألاق٩ا٫ جب٣ى خحن في زهىنا،

 ؤلاي٣إ طو الهىضسخي التزيحن طو١ ٝ ،)1)خلؼوهيت ؤو مؿخ٣يمت زٍُى ؾهام، ؤؾُىاهاث، صواثغ، مشلشار، مٗيىاث، مغبٗاث،
 ال٨خاباث في اإلاؿخٗملت والخغوٝ الغمىػ  ٖلى  ٗخمض ًٞ بهه ال٣ضيمت، الخًاعاث ٧ل في هجضٍ ٖالمي، همىطط َى الخُي

 حٗبر التزييىاث َظٍ ؤن خيض ٖجها، الخغوط ومىٗذ وألاق٩ا٫ الغمىػ  اؾخٗما٫ مجا٫ الاؾالميت الخٗاليم خضصث ل٣ض .ال٣ضيمت
 الصخغاء ؤَل جىاي٘ ًٖ حٗبر مبؿُت بُغي٣ت ألاؾاؾيت بماقغاتها الاوؿاهيت وجستز٫  لئلوؿان اليىميت الاوكٛاالث ًٖ

 ٖلى اإلاغؾىمت ألاق٩ا٫ في بالبدض ٢مىا ٞةطا ،(2)اإلاُبش ؤصواث الهىاصي٤، الىؾاثض، وم٩ىهاتها، ٧الخيام مىخىظاتهم وبؿاَت
 الؾخٗمالها هٓغا زانت م٩اهت لها التي اإلاال٤ٖ لبن،ا٫ ؤ٢ضاح الخيمت، ٦دماعة وؤزاثها الخيمت إلا٩ىهاث جمشيالث ٞؿىجض الجلىص

 الُيىع، ٧الٗيىن، ألازغي  ألاقياء بٌٗ هجض و٦ظل٪ الخحر، لجلب الًٟ َظا في حؿخٗمل وهي الُٗام جدغي٪ في

 خظاء ٣ٖغب، ال٣غصة، خكغة ؾم٨ت، خغباء، ال٣غون، ق٩ل الٛؼالن، آزاع ،(ال٣ضيمت الخًاعاث في حٗبض ٧اهذ)الشٗابحن

 وهجض) 3.)والضواثغ والهلبان الجيؿيت الغمىػ  بٌٗ زم ياما، لٗبت وال٣لب، ٧الغمذ الىع١ لٗبت بدغيت، ؤنضاٝ ،الخهان
يضة ٖال٢ت طاث ٖىانغ وهي والىجىم وال٣مغ بالكمـ جظ٦غ عؾىماث ٦ظل٪  ٧اهىا الظو (الىجىم ٖلم)الٟل٩ي بٗلمهم َو

ت  ؿخسضمىهه ى ال٣ُـ، خاالث و٢٘وث الخىاعيش وجدضيض الصخيدت الاججاَاث إلاٗٞغ  يخمغؽ التي ألاؾاؾيت اإلاٗاٝع مً َو

 . الصخغاء ؾ٩ان ٞحها

 ألن الٗحن يغيذ مخىاٚم بك٩ل ول٨ً بيجها، ٞيما وجدكاب٪ جخضازل والغمىػ  ألاق٩ا٫ َظٍ ٧ل هجض ٢ض ما، ظلضو مىخىط ٖلى

٠" ناوٗت"  صون  ل٨ً جدىاؾ٤ التي لغمىػ وا ألاق٩ا٫ مً جهايت ماال هجض خيض لغؾىماتها جىٟيظَا زال٫ الهىضؾت جْى

 . والخىاٞغ بالٟىضخى ؤلاخؿاؽ حُٗي ٢ض ٖكىاثيت

 ؤزو وبك٩ل اإلاىخىظاث مٗٓم في وجخ٨غع  جدًغ ؤجها بط البيًاهيت التزيحن ٞىىن  صازل اؾخٗماال ألا٦ثر الغمىػ  َظٍ حٗضو
. بالخىاء التزيحن ٞىىن  في ؤيًاو الخكب ٖلى والٗمل اإلاٗضن جؼيحن ٞىىن  في خايغا بًٗها هجض ٦ما والىجمت، الهليب عمؼ

 (.4) مخُاب٣ت بُغي٣ت الغمىػ  بٌٗ ج٨غاع في  ؿاٖضَا مغؾام بلى ٖاصة جلجإ" ناوٗت" ؤن بلى الاقاعة وججضع

 َظٍ" ل٨ً الٗهىع، مسخل٠ ٖبر قهغة الغمىػ  ؤ٦ثر مً  ٗخبر الغمؼ َظا ولٗل الٗاصو الهليب عمؼ مً ؤؾهل يىظض ال       
 مشل ألاماػيٛيت ؤلاٞغي٣يت الضو٫  في ٖاقذ التي اإلاؿيديت الكٗىب بلى ؤنىله جغظ٘ بط)...(يلللخإو مجاال جضٕ ال البؿاَت

ىعو هللا ٖبض ؤبى وجدليل .ٚاها بمبراَىعيت ش" ٦خابه في َػ   ٗخى٣ىن  ٧اهىا ألابيٌ الٗغ١  عخل ؤن ٖلى جدضر" الؿىصان جاٍع
 بهظٍ يًاؤ البرحٛاليىن  اَخم ميالصو ٖكغ الخامـ ال٣غن  وزال٫ ميالصيت، 1077 ـ٫ اإلاىا٣ٞت هجغيت 469 مىظ اإلاؿيديت

ه جُىعٍ مالخٓت يم٨ً للهليب البؿيِ الك٩ل َظا مً اهُل٣ىا ٞةطا(. 5")الامبراَىعيت  ؤو ،"ٚابىؽ حىن " يغي  ٦ما وجٟٖغ

 ٞغوٖها ٍجسِ ؤو جلىجها زم مخمازلت، زماهيت هجمت ق٩ل ٖلى" ناوٗت" جغؾمه خيض ٖليه، اللمؿاث بٌٗ اياٞت ألا٢ل ٖلى
 الُىاع٢يت التزييىاث مً الٗضيض في الهلبان مً الىٕى َظا هجض خيض مالُت، نليب ق٩ل ٖلى ليهبذ ؤو عباٖيت، لخهبذ

                                                           
1
- Jean Gabus: "Au Sahara: arts et symboles ", Éd. de la Baconnière Neuchâtel, 1958, p.191. 

2
- IBID, p.53. 

3
- Marie Françoise Delarozière :"L’art du cuir en Mauritanie, ou le raffinement nomade", éditions édisud, 2005, p 

16. 
4
-Jean Gabus: "Au Sahara: arts et symboles ", Éd. de la Baconnière Neuchâtel, 1958, p. 66.  

5
-IBID, p.63. 
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 الٗاصو، الهليب: وهي ٖضة ؤهىإ بلى البيًاهيت التزيحن ٞىىن  في اإلاؿخٗملت الهلبان" ٚابىؽ حىن " نى٠ ل٣ض. ٦ظل٪

، مدؿاوو  اليىهاوي الهليب ى اإلا٣ٗٝى والهليب مالُت، نليب ،tréflé البرؾيم نليب للىعيً،ا نليب ألايإل  ٖباعة َو
 ( 1(.الهىضوؾيت الضياهت عمؼ ًٖ ما قيئا يسخل٠ والظو الٗاصو الهليب ًٖ مخٟٕغ ق٩ل ًٖ

ت صون  مً الغمىػ  َظٍ  ؿخسضمً اإلاؿخجىباث ٚالبيت ؤن بال َىا وكحر ؤن اإلاهم ومً  بال اإلاؿيديت، للهلبان جغمؼ ؤجها مٗٞغ

  .والؿٗاصة والبر٦ت الخٔ ظلب بهضٝ ي٩ىن  الغمىػ  َظٍ اؾخٗما٫ ؤن بلى ؤقغن " ناوٗاث" بٌٗ ؤن

يٟتها وجخجلى الجلض جؼيحن ٞىىن  في والشماهيت والؿباٖيت والؿضاؾيت الخماؾيت الىجمت جدًغ  الٗحن مً الى٢ايت في ْو

ى صاووص، ؤو صاٞيض هجمت حٗخبر الخماؾيتو( )الؿضاؾيت الىجمت مً ٦ال ؤن بلى" ٚابىؽ حىن " طَب و٢ض الكغيغة،  َو
يٟت له الظو الغمؼ ا الًٟ َظا في ؤيًا ب٣ىة جدًغ والتي الشماهيت الىجمت اٖخبر بيىما ،(2)خماثيت ْو  للًٟ ٦الؾي٨يا مىيٖى

(. 3)اإلاٛغب في ؤلاؾباوي -اإلاىعيؿ٩ي ؤو الٗغبي اإلاٗماعو 

 ال٣غآن في مدغمت ٚحر الخ٣ي٣ت في وهي الاؾالميت، اإلادغماث بَاع ٝو جضزل ألجها هاصعة ظض ٞهي اإلاجؿمت للغؾىماث باليؿبت

ظا الىبىيت، الؿىت خؿب مدغمت ول٨جها ال٨غيم  جمشيل ٖضم ٖلى خغيهاث ججضًَ خيض" ناوٗاث" ٖلى يازغ ما َو

 اؾخٗما٫ب وطل٪ مدضوص بك٩ل ولى خًىعَا مً يمى٘ لم ألامغ َظا ول٨ً(. )هي ٦ما الخيىاهيت ؤو ؤلاوؿاهيت الغؾىماث
ا مدغما ؤمغا الخيىاهاث جمشيل  ٗخبرون ال" الهىإ" بٌٗ ؤن بلى" ٚابىؽ حىن " ؤقاع و٢ض الخُي، الىمىطط  قٖغ

. )4(طل٪ يدغم صيجي هو ؤو َىا٥ ليـ ٞبدؿبهم

ت الجلىص ج٣ضمها التي التزييييت وألاق٩ا٫ الغمىػ  جب٣ىو  ؾيتَىض عمىػ  ٖامت هاخيت مً وهي مشحرة، ظض قمىليتها في اإلاهبٚى
 ٢هو وحؿغص اإلاٗيكت، البيئت خيىاهاث م٘ يىميت ط٦غياث جد٩ي الخجؿيض، جدغم التي ؤلاؾالميت والخ٣اليض الٗاصاث جدترم

اع َظا ويمً(. 5)وهاٞٗا مٟيضا سخغا مٗها وجدمل جىحي الغمىػ  َظٍ بن. الٛابغة ألاػمىت  وال٣ٗاعب وألاٞاعي الٛؼالن هجض ؤلَا
تها يهٗب صعظت بلى مىمىمت ظض ج٩ىن  اؤهه بال وؤلابل، الىخصخي والب٣غ  التي وألانضاٝ ألاؾما٥ هجض البدغ ومً. مٗٞغ

. الخهىبت لجلب حؿخٗمل

ا التي الغمىػ  بٌٗ زانت التزيحن، ٖىانغ يمً ألالٗاب عمىػ  بٌٗ ؤيًا جضزل     ألانل طاث الىع١ لٗبت مهضَع
 َظا يىمىا بلى جخىاظض الغمىػ  َظٍ بٌٗ. اإلاغابُيت وظاثالم بًٟل بؾباهيا زم البيًان زم الٗغب بلى اهخ٣لذ والتي آلاؾيىو،

                                                           
1
-IBID, p. 64, 67, 68. 


 الوثنية القددية تقدس االرتباط بني الذكر واالنثى، وكانت تربط اجلنس ببعض تعترب من أىم وأقوى الرموز يف علـو السحر والشعوذة، وكانت الديانات- 

ويف ىذا االطار ديثل الذكر بشكل مثلث رأسو . باخوسو فينوس، أو افروديت بعلو عشتار، أو سميراميسو نمركدطقوسها الدينية، خاصة طقوس عبادة 
أو Hexagramme  الهيكساغراـنثى، ينتج األوباجتماع الرمزين أي باحتاد الذكر و .لألعلى كرمز للعضو الذكري، ويرمز لألنثى مبثلث متجو لألسفل

اهلل الكوف كما ورد يف اإلصحاح األوؿ من سفر التكوين يف العهد القدَل وديثل اليـو السابع قلب  الستة اليت خلق فيها سية، اليت ترمز إىل األياـالنجمة السدا
 .النجمة السداسية

2
-Jean Gabus: "Au Sahara: arts et symboles ", Éd. de la Baconnière Neuchâtel, 1958, p  

p. 68. 
3
-Jean Gabus: "Au Sahara: arts et symboles ", Éd. de la Baconnière Neuchâtel, 1958, p.68. 

   ىذا األمر زلرما شرعا لذلك فهن حياولن جتنب التجسيد يف أعماذلن" صانعات"اعتربت العديد من .
4
-Jean Gabus: "Au Sahara: arts et symboles ", Éd. de la Baconnière Neuchâtel, 1958, p.58. 

5
-Marie Françoise Delarozière :" L’art du cuir en Mauritanie, ou le raffinement nomade", éditions édisud , 2005. 

 p. 15. 
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 الخٔ لجلب  ؿخٗمل الظو ال٣لب يدًغ خيض اليؿىيت اإلاىؾي٣يت آلاالث ٦بٌٗ مسخلٟت ؤقياء جؼيحن في وحؿخٗمل

 والذ" صاما" مشل ؤزغي  ؤلٗابا الغمىػ  لهاجه" ناوٗاث" وجًي٠. الكغيغة والٗحن اإلاغى مً يدمي الظو والؿهم والؿٗاصة،

 وهي الكغيغة، الٗحن مً جدمي التي" البهاٍع صاع"٦ـ ألازغي  ألاق٩ا٫ وبٌٗ ،divination والخ٨هً الخيبا ب٨ٟغة عبما جغجبِ

لى( 1.)وألاؾاوع  الخالزل بٌٗ ٖلى مى٣ىقت هجضَا التي الاق٩ا٫ هٟـ  الًٟيت ال٣الثض بٌٗ هجض ٞةهىا ألازحرة َظٍ ط٦غ ٖو
 لئلوؿان جىحي التي آلازاع بٌٗ ٖلى ٦ظل٪ ووٗثر ،(2("ل٨خاب"و" ؤبٛضاص" ٣٦الصة لجلىصا ٖلى مغؾىمت الُلؿميت ألابٗاص طاث

. ال٣ياٞت ٖلم ٖلى جديل والتي الغما٫ ٖلى جتر٥ التي والاناب٘ ألاعظل آزاع هجض خيض

 :الجلض جؼيحن ًٞ في اؾخٗماال ألا٦ثر الغمىػ  مً هماطط هىعص يلي ما وفي

                                                           
1
 Jean Gabus: "Au Sahara: arts et symboles ", Éd. de la Baconnière Neuchâtel, 1958, p.56. 

2
- Wolfgang Creyaufmüller: "volker  der sahara mauren und twareg" , Linden-Museum Stuttgart Staatliches 

Museum für Volkerkunde ,1979, p. 121 et 122. 

3- Wolfgang Creyaufmüller: "volker  der sahara mauren und twareg" , Linden-Museum Stuttgart Staatliches 

Museum für Volkerkunde ,1979, p. 121. 

4-IBID, p. 122. 
5
 .تصوير الباحث صالح الدين أركييب  

6
 .تصوير الباحث صالح الدين أركييب  

7
 .تصوير الباحث صالح الدين أركييب  

 

 

 

 ( .)الجلض ٖلى متمغؾى ؤبٛضاص ٢الصة(: 1)الغمؼ

 

 

 

 

 ( .)الجلض ٖلى مغؾىمت ل٨خاب ٢الصة(: 2)الغمؼ

 

 

 

  الٗاصي الهلُب :( )(3) الغمؼ

 

 

 

  لىعٍيـ نلُب: ( )(4)الغمؼ

 الثماهُت الىجمت: ( )(5) الغمؼ
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 ٖلى الغظاليت والى٣ىف الجلىص ٖلى اليؿاثيت ٞالؼزاٝع الىاؾ٘، بمٗىاَا والىباَت بالظ٧اء البيًاوي اإلاجخم٘ نىإ يخمخ٘

لى ،(2)وو٢اثيت عمؼيت و٦ظل٪ ظماليت مٗان لها وألازكاب اإلاٗاصن  ٞىىن  في خايغة هجضَا خغوٝ ؾخت ٞهىا٥ يبضو ما ٖو

 الالجيييحن، xوz و  اػيٛيحن،ألام والؼاو الٛحن وخٝغ ،)3(نوالٗغبي والضا٫ الىاو خٝغ:وهي مخىاٚمت، جغ٦يباث حُٗي َاالء

حن وعبما  A ٖٝغ ٨ٖـ الخغوٝ، ؾلؿلت آزغ في يخمى٢ٗان ألجهما والجهايت واإلاجهى٫  اإلاؿخ٣بل ب٨ٟغة ٖال٢ت ألازحريً للخٞغ
  .البكغيت ؤب آصم اؾم مً ألاو٫  الخٝغ  ٗخبر الظو

( 4)الًٟت، زيٍى اؾخٗما٫ زال٫ مً ؾاوع ألا في ٖلحها وٗثر وؤيًا الخ٣اثب الىؾاثض، جؼيحن في مؿخٗملت الخغوٝ َظٍ وهجض 

ى الخغوٝ ٖلم َىا وه٣هض زانا َابٗا يمىدها ؤلاؾالمي الهىفي الٗلم ؤن بما و٢اجي َاب٘ الخغوٝ ولهظٍ( 4)الًٟت،  َو
يت الىهىم بلى ؤنىله جغظ٘ ٢ضيم ٖلم  ؤظل مً  ؿخسضم ب٨ثرة الًٟ َظا في  ؿخٗمل الظو الىاو ٞدٝغ ال٣ضيمت، الهٞى

ًاثل مغجبت له الخغوٝ مً نى٠ ٧ل ٞةن ٞدؿبه ٖغبي ابً ٖىض الخغوٝ ؤًٞل جبروي٘ ،(5)الخهىبت ظلب  وؤمىع  ٞو
ا ٖمال ؤٖمها الىاو وخٝغ بها يسخو  الٗمل في مغاجب لها ٞةن اللٟٓيت الخغوٝ ٞإما:" الهضص َظا في وي٣ى٫  ٢ىة، وؤ٦ثَر
 ٖمال الخغوٝ ؤ٢ل والهاء ٧لها الخغوٝ ٢ىة ٞحها ألن ٖمال الخغوٝ ؤٖم ٞالىاو وؤ٦ثر بٌٗ، مً ٖمال ؤٖم الخغوٝ وبٌٗ

حن َظيً بحن وما  خغوٝ جخًمىه ُٞما والٛاًاث اإلاباصت" ٦خاب في ٢غعهاٍ ما ٖلى مغاجبها بدؿب حٗمل الخغوٝ مً الخٞغ

ظا" وآلاًاث العجاثب مً اإلاعجم  الضا٫ خٝغ بسهىم ؤما(. 6")ال٩اثىاث ؤٖيان جٓهغ وبه ألاولياء ٖلم  ؿمى الٗلم َو
ظا الؿب٘، الٟاجدت ؾىعة ؾىا٢ِ مً  ٗض ألهه زاع٢ت، سخغيت ٢ضعة الخٝغ لهظا ؤن البىوي، الهىفي المال٘ ٞيا٦ض  َو

ا الخغوٝ َاجه يجٗل ما َى الٛياب   ) 7.)اإلايخاٞحزي٣يت للخ٨هىاث مىيٖى

ت َظٍ ؤن بطن يٓهغ يت اإلاجمٖى  يمل٩ىن  ؤجهم إ ل خيض الٗلم، َظا في الًليٗحن" الؼواًا" ٞئت مً ٢غبها مً اؾخٟاصث الخٞغ
يت الىهىم مً مباقغ بك٩ل عمىػًَ بٌٗ يمخدً" ناوٗاث" بإن ال٣ى٫  يم٨ً ٞهل الخغوٝ، ٖلم ؤؾغاع   الهٞى

ى ال٣ضيمت؟ والسخغيت اع هٟـ ويمً. والضعاؾت الخٗم٤ مً اإلاؼيض بلى يدخاط ؾاا٫ َو  Corinne "ٞىعجحي ٦ىعًٍ" حكحر ؤلَا

Fortier  لؿيضها السخغو  الخاجم ٖلى اإلاى٣ىقت الغمىػ  بلى جيخمي بإجها  ٗخ٣ض التي مىػ الغ بٌٗ حؿخٗمل الٟئت َظٍ ؤن بلى 

                                                           
1
 .تصوير الباحث صالح الدين أركييب  

2
-Corinne Fortier: "De la forge à l'écriture, de l'indépendance à l'aliénation : le statut ambivalent du forgeron 

dans la société maure",  in: "La forge et le forgeron 1: Pratiques et croyances", Ed. L'Harmattan, Paris, 2002, p-

p.125-153, p. 135. 
3
-Jean Gabus: "Au Sahara: arts et symboles ", Éd. de la Baconnière Neuchâtel, 1958, p. 39, 61. 

4
- IBID, p. 39, 61. 

5
- Odette  de Puigaudeau :"Arts et coutumes des Maures", in: Hespéris Tamuda 8, n. 1, 1967, pp. 111-196, p. 165. 

6
 .203، ص 1974 القاىرة، ، للكتاب العامة اذليئة ،3حيي، ج عثماف حتقيق ،"المكية الفتوحات:زليي الدين بن العريب   - 

7-  
 Edmond  Doutté  ": Magie et religion dans l'Afrique du Nord",  J. Maisonneuve, Rééd, Paris, 1984, p.159. 

". البُ٪: "( )(6) لغمؼا

 

" ياما" ع٢ٗت(: 7)الغمؼ
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 ج٣ىيت ليؿذ بسبرة يخمخٗىن  ألاشخام َاالء ؤن ٖلى ئ٦ضو الخ٣ليضيت الهىاٖت إلاىخىظاث الٗمي٤ الخدليل"ـٝ ،(1)ؾليمان

ت زبرة وهي ؤيًا، سخغيت وبهما ٣ِٞ  )2".)بها مٗتٝر ٚحر ل٨ً ملخْى

خباع بٗحن ألازظ يجب الجلض ٖلى التزيحن ٞىىن  في اإلاؿخٗملت وألاق٩ا٫ الغمىػ  مجا٫ وفي  ياث، وزيا٫ جهىعاث الٖا  الخٞغ
ياث، لخيا٫ جتر٥ والتي ٣ِٞ التزيحن ؤظل مً حؿخٗمل التي الغمىػ  مً ٖضص ٞهىا٥  مً جإحي التزييىاث َاجه ؤن ويبضو الخٞغ
يت، الىٟؿيت الخالت ًٖ حٗبر وهي الغيكت، ؤو الٟغقاة جدغي٪ ٖىض هٟؿها جل٣اء  الُاب٘ ٞحها يٓهغ الؿبب ولهظا للخٞغ

 ج٣ىله ٧اهذ ما َظا" ٣ِٞ،" للتزيحن" حؿخٗمل ٞهي صاللت ؤيت الغمىػ  لهاجه ٞليؿذ. ألازغي  الغمىػ  مً ؤ٦ثر ؤلاوؿاوي

 خيض اإلاىيت يهاجٟغ التي الغمىػ  بٌٗ َىا٥ زم (.3)"الخغيت مً ٦بحرة صعظت ٖلى الغمىػ  َاجه حٗبر الخ٣ي٣ت في ؤلاؾ٩اٞياث،
 ظضيضة، هماطط ؤيًا وهبضٕ خىلىا، مً هغاٍ ما ب٩ل هخإزغ: "اإلاخىانلت اليىميت مكاَضاتها زال٫ مً" ناوٗت" ج٣خبؿها

ت ظض عمىػ  بجها(. 4")قهحرة ؤٚىيت مً ؤو)...( الهىع  مً مؿخىخاة ىاظؿهم مبضٖحها خياة جلخو مخىٖى .  َو

                                                           
1
-Corinne Fortier: "De la forge à l'écriture, de l'indépendance à l'aliénation : le statut ambivalent du forgeron 

dans la société maure",  in: "La forge et le forgeron 1: Pratiques et croyances", Ed. L'Harmattan, Paris, 2002, p-

p.125-153, p. 135, 136. 
2
-Corinne Fortier ": Intelligence pratique du berger et art magique du forgeron dans la société maure de 

Mauritanie", Dire le savoir-faire, Gestes, techniques et objets, in: Cahiers d'anthropologie sociale , n° 1 , l'Herne, 

Paris, 2006, p-p. 55-65, p.57 et 58. 
3
-Jean Gabus: "Au Sahara: arts et symboles ", Éd. de la Baconnière Neuchâtel, 1958, p. 70. 

4
-Gisèle Simard: "Petites commerçantes de Mauritanie: voiles, perles et henné", KARTHALA Editions, paris, 

1996, p. 138. 

 
5
-Jean Gabus: "Au Sahara: arts et symboles ", Éd. de la Baconnière Neuchâtel, 1958,  

p. 70 

:  (2) الك٩ل

 ألحل" ناوٗت" حؿخٗملها عمىػ  

حن    .٣ِٞ التًز
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٠  هٕى مً خغيت ٖكًوو اإلاجخم٘ ؾلُت مً ليىٗخ٣ً بهضوعًَ، يسخلج ٖما للخٗبحر وألاق٩ا٫ الغمىػ  بطن" ناوٗاث" جْى

 ؤجها ٦ما بالىعوص، صمها زٟت ًٖ" ناوٗت" حٗبر. وألالىان وألاق٩ا٫ الغمىػ  اؾخٗما٫ في خغيت وهي الخانت، وبُغي٣تهً زام
 والهليب ٧اإلال٣ٗت ؤزغي  بغمىػ  بيتها بلى والٟغخت الؿالم وججلب ،"٧الٗحن" اإلا٣ضؾت الغمىػ  ببٌٗ ءَاوؤبىا هٟؿها جدمي

اث٠ لها التي وال٣ٗاعب ألاٞاعي بغؾم ج٣ىم والىجمت،٦ما ُيت ٖلى الؿامت ال٣ٗاعب َظٍ جمشيل ٞٗىض خماثيت، ْو  ٞةجها ألٚا

  .)1(باإلاشل الخمايت ؤو ال٣ٗاعب َاجه قغ مً الٗاثلت جدمي

: زاجمت

ياث ؤن يجض البيًاوي/الخؿاوي اإلاجخم٘ صازل الخغفي اإلاىعور نٟداث ُي٣لب مً بن     ٢ىيا خًىعا البيًاهياث للخٞغ

يت مىخىظاث ؤهاملهً ؤبضٖذ ال٣غون مغ ٞٗلى ومخمحزا،  ػالذ ال اؾخصىاجي، وبك٩ل. والغوٖت الجما٫ في ٚايت ٞىيت وجد٠ خٞغ
اث٠ اإلاخٗضصة ٫وألاق٩ا والغمىػ  ٖملهً ج٣ىياث حٗبر  ؤيخى التي الغخل ز٣اٞت ٖم٤ ًٖ ٞجهً في  ؿخٗملجها ػلً ال التي الْى

 . الهال٥ َىع  في التي ألا٢لياث ز٣اٞت ًٖ  ٗبر زاٞخا نىتها

 :اإلاغاح٘ ٢اثمت

 صاع مُبٗت الش٣اٞت، وػاعة ميكىعاث ،"الخؿاوي والجمالي ألاصبي اإلاىعور في والبهغي  الكٟهي" :الخيؿً ابغاَيم -1

 .2010 ٍ، ب َل،اإلاىا

ايُاث و ؤلاؾالمي الًٟ:" التري٩ي ؾمحر -2 خضا٫ مٟهىم و اإلاٟغصة خى٫  :الٍغ  أليام الشاهيت الضوعة في م٣ضمت مضازلت ،"الٖا

 جاعيش)الخالي ؤلال٨ترووي الغابِ ٖلى ميكىعة ال٣حروان، ،1995 ٞبرايغ 12 و 11 و 10 ؤيام ، ؤلاؾالميت، الٟىىن  و الٗلىم

  http://www.artpens.perso.tn/textes/fenIS.htm  :27/03/2013الؼياعة

. 1974 ال٣اَغة، ، لل٨خاب الٗامت الهيئت ،3ط يخي، ٖشمان جد٣ي٤ ،"اإلا٨ُت الٟخىخاث"، الٗغبي بً الضيً مدحي -3

ت،ا٫ وألالىان..  ألاؾاؾُت لؤللىان ألاؾاؾُت اإلاٟاَُم" -4  ؤو( صوالب) عجلت اإلاداًضة،و والباعصة الؿازىت ألالىان زاهٍى

 http://www.fotoartbook.com/?p=253:  الال٨ترووي اإلاى٢٘ يىٓغ الخهىيغ، ًٞ مجلت ،"ألالىان صاثغة
- 5
Edmond  Doutté  ": Magie et religion dans l'Afrique du Nord",  J. Maisonneuve, Rééd, Paris, 1984, 

p.159. 

6-  Odette  de Puigaudeau :"Arts et coutumes des Maures", in: Hespéris Tamuda 8, n. 1, 1967, pp. 111-

196. 

7- Odette de Puigaudeau, Marion Sénones: "La Mémoire du pays Maure 1934- 1960 ", Ibis Press, Paris, 

2000". 

8
- 
Catalogue de l’exposition: "Mauritanie, terre des hommes": Musée d'Aquitaine, Bordeaux, 11 juin-17 

oct. 1993 et Institut du monde arabe, Paris, déc. 93-fév. 94, Volume 2. 

9- Corinne Fortier  ": Intelligence pratique du berger et art magique du forgeron dans la société maure de 

Mauritanie", Dire le savoir-faire, Gestes, techniques et objets, in: Cahiers d'anthropologie sociale , n° 1 , 

l'Herne, Paris, 2006, p-p. 55-65. 

-10  Corinne Fortier: "De la forge à l'écriture, de l'indépendance à l'aliénation : le statut ambivalent 

du forgeron dans la société maure", in: "La forge et le forgeron 1: Pratiques et croyances", Ed. 

L'Harmattan, Paris, 2002, p-p.125-153. 

                                                           
1
-IBID, p.196.  
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-11  Jean Gabus: "Au Sahara: arts et symboles ", Éd. de la Baconnière Neuchâtel, 1958. 

-12  Wolfgang Creyaufmüller: "volker  der sahara mauren und twareg" , Linden-Museum Stuttgart 

Staatliches Museum für Volkerkunde ,1979. 

-13 Gisèle Simard : "Petites commerçantes de Mauritanie: voiles, perles et henné", KARTHALA 

Editions, paris, 1996. 

-14 Marie Françoise Delarozière :" L’art du cuir en Mauritanie, ou le raffinement nomade", éditions 

édisud , 2005.  
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ٟه،ؤؾبابه،وؾبل الى٢اًت مً الؿلى٥ الاهدغافي:اهدغاٝ ألاخضار في الجؼاثغ  حٍٗغ
امي.ؤ    جلمؿان،الجؼاثغ حامٗت/ص٦خىعاٍ َالبت.ؾٗاص خىحي       ؾُٗضة،الجؼاثغ حامٗت/ؾُٟان جَى

 
 

: ملخو

 والٗلىم هٟـا٫ ٖلم في اإلاسخهحن مً ال٨شحر اَخمام ال٢ذ التي اإلاهُلخاث مً ألاخضار اهدغاٝ مهُلر  ٗخبر  
ا،خيض الاظخماٖيت ذ الخٗاعي٠ حٗضصث ٖمىمًب  اإلاغا٤َ ؤو الُٟل طل٪ ؤهه ٖلى ،وؤظمٗذ اإلاىدٝغ الخضر بسهىم وجىٖى

  اعج٨ب الظو
ًب
 ٚحر الؿلى٥ َظا بلى جاصو التي ألاؾباب و الٗىامل ماَيت خى٫  آلاعاء ازخلٟذ و٢ض.ال٣اهىن  ٖليه  ٗا٢ب ٞٗال

ا ويم٨ً الاظخماعي ىامل اإلاٗيصخي اإلاؿخىي  ٦خضوي الا٢خهاصيت الٗىامل في خهَغ  الاظخماٖيت الخيكئت ؾىء مجها اظخماٖيت ٖو
  الؿىء وع٣ٞاء ألا٢غان وظماٖت

ًب
 الٗاَٟي الخغمان في جخمشل التي الىٟؿيت الٗىامل و الش٣اٞيت الٗىامل ٖلى ،ػياصة

.  الُٟل ٞحها يخسبِ التي اإلاخٗضصة الىٟؿيت والهغاٖاث

. ألاخضار اهدغاٝ ٖالط و و٢ايت  -ألاخضار اهدغاٝ ؤؾباب-ألاخضار عاٝاهذ: اإلاٟخاخُت ال٩لماث

: جمهُض

 حهضص الاهدكاع َظا ؤن ألاخضار،خيض اهدغاٝ ْاَغة مً حٗاوي التي اإلاجخمٗاث ؤ٦ثر مً الشالض الٗالم مجخمٗاث حٗخبر   
 هي و ؤال خؿاؾت ٖمغيت ٞئت يمـ عاٝالاهذ ألن طل٪ الٓاَغة، َظٍ ًٖ جيخج ٢ض التي الٗىا٢ب و باألزُاع يىبئ و اإلاجخم٘

 ٢ض التي ألاؾباب ؤَم ط٦غ و  بخٗغيٟها ؾى٣ىم الاهدغاٝ ْاَغة ٖلى للخٗٝغ و.الٛض قباب اإلاغا٣َحن َاالء باٖخباع اإلاغا٣َت

.  الاهدغاٝ مً  الٗالط و للى٢ايت ؾبل بظ٦غ ؾى٣ىم ألازحر في و الاهدغافي الؿلى٥ اعج٩اب بلى باإلاغا٤َ جاصو

1-٠  : ألاخضار هدغاٝا حٍٗغ

 َظا امخض زم ، لل٣اهىن  زغ١  ؤو ظغيمت ٖلى يىُىو  ٞٗل ٧ل  ٗجي ٧ان البضايت ٟٞي الؼمان، ٖبر الاهدغاٝ مٟهىم ازخل٠   

 الؿلى٥ جخًمً" Délinquance" "اهدغاٝ" ٧لمت ؤنبدذ وخاليا ما، شخيء ٖمل في ج٣هحر ؤو بَما٫ ٧ل ليكمل اإلاهُلر
 الخسههاث بازخالٝ الاهدغاٝ حٗاعي٠ وازخلٟذ حٗضصث و٢ض.الاظخماعي اليؿ٤ صازل ٢غعةالم اإلاٗايحر م٘ يخماشخى ال الظو

 الباخشحن و

 مىظ ألاوؾ٘ الىُا١ ٖلى اؾخسضامه قإ الٗلمي،خيض البدض في الجضيضة اإلاٟاَيم مً الاهدغاٝ مهُلر  ٗخبر خيض   
ٟا٫ يغج٨بها التي الجىذ بلى اإلاهُلر َظا  كحر ال٣غن،و َظا مىخه٠  مٗيىت،ويسخل٠ ؾً يبلٛىا لم الظيً اإلاغا٣َحن و ألَا

. ؾىت 18 و 16 بحن ما الخضر بها ي٣ىم التي الجغيمت ؾً يدضص ما ٚالبا ل٨ً اإلاجخمٗاث،و بازخالٝ الٗمغ
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 ٖضم ٖلى ب٣ىم للمجخم٘ مًاص ؤو ، اظخماعي ٚحر ؾلى٥ بإهه الىٟسخي اإلاىٓىع  خؿب ألاخضار اهدغاٝ حٗغي٠ يم٨ً ٦ما   
 ؤٚلب في ٖليه  ٗخمض و اإلاىدٝغ الخضر شخهيت ٖليه ج٣ىم اججاَا و ؾمت الالاظخماعي الؿلى٥ و لهغإا و الخىا٤ٞ

. 1ؤؾبابه بؼوا٫ يؼو٫ ؾُديا مى٢ٟا الؿلى٥ َظا ٧ان بال و ، الخياجيت اإلاىا٠٢ م٘ جٟاٖالجه

 الخ٨ي٠ ٖلى ال٣ضعة ٖضم و ٞٗاليالان الاؾخ٣غاع ٖضم َى الاهدغاٝ  ؤن ٞحري ( الىٟسخي الخدلُل مضعؾت عواص ؤخض")٧اجل" ؤما

. والاهًباٍ

م -الىٟـ ٖلماء يغاٍ ٦ما الاخضار الهدغاٝ الىٟسخي اإلاٟهىم ٞةن ٖام وبك٩ل  َى  -واججاَاتهم مٟاَيمهم ازخالٝ مً وبالٚغ
 .ٞحها  ٗيل التي البيئت م٘ ج٨يٟه وؾىء الخضر جىا٤ٞ لٗضم هديجت جيكإ ْاَغة

:  الخضر اهدغاٝ بلى اإلااصًت الٗىامل-2

٤ ألاؾباب َظٍ هظ٦غ ؤن يم٨ً و ح٣ٗضَا، و الخاالث جىٕى و بخٗضص ألاخضار اهدغاٝ بلى اإلااصيت ألاؾباب حٗضصث     ٞو

ىامل هٟؿيت اظخماٖيت،ٖىامل ز٣اٞيت،ٖىامل ا٢خهاصيت،ٖىامل ٖىامل بلى ج٣ؿيمها : ؾىىضخها يلي ٞيما بيىلىظيت، ٖو

:  الا٢خهاصًت الٗىامل2-1

 بال٣يم يخإزغ بها،خيض ويخإزغ ٞحها يازغ ألازغي  الٗىامل م٘ يخٟاٖل ٖامل َى الا٢خهاصو لٗاملا ؤن 1986 اإلاٛغبي بغي 
 بلى الىٓغ يم٨ً ال اإلاىُل٤ َظا ومً.به اإلاديُت البيئت وم٘ هٟؿه م٘ الٟغص وبٗال٢اث الاهٟٗالي باالجؼان الٟغص،و لضي الؿاثضة

. والاظخماعي الىٟسخي والغضخى وؤلاقبإ باألمً الكٗىع  لتخا مً يد٣٣ه ما بمضي وبهما ٣ِٞ، بم٣ياؽ اإلااصو الجاهب

 الخياة لُبيٗت هٓغا ألاخضار اهدغاٝ ي٣ل الؼعاعي الا٢خهاص مجخم٘ الاظخماعي،ٟٞي و الا٢خهاصو بالخُىع  ألاخضار يخإزغ  
ا و الغيٟيت ايت َبيٗت ؤن ٦ما الخضر ٖلى جإزحَر  حؿاَم ألاب زانت و  هاثهؤب ٖلى الغيٟي اإلاجخم٘ يماعؾها التي الغ٢ابت و الٖغ
 ػا٫ ما ألاؾغة عب صوع  و وؿبيا مخماؾ٨ت الغيٟيت ألاؾغة صازل الٗال٢اث ؤن اٖخباع الاهدغاٝ،ٖلى مً الى٢ايت في ٦بحر بك٩ل

 ٖاصاث و ج٣اليض وؾِ في ييكإ الخضر يجٗل مما ؤٞغاصَا بحن الجيض الخٟاٖل و بالبؿاَت جخمحز الٗال٢اث َظٍ ؤن ٢ىيا،٦ما

. ألاؾغة ج٣ضيغ ؤؾاؾها يدترمها و بها يدكب٘ حهاٖل مخٗاٝع

 َبيٗت و الهىاٖيت اإلاضن في الخياة َبيٗت بؿبب ألاخضار اهدغاٝ وؿبت ٞترجٟ٘ الهىاعي الا٢خهاص مجخم٘ في ؤما   

ىياء،و ؤخياء مً جخ٩ىن  التي ال٨بحرة اإلاضن بٓهىع  الهىاعي اإلاجخم٘ يخمحز ٦ما.ؤٞغاصَا بحن ال٣اثمت الٗال٢اث  الُب٣ت خياءؤ ألٚا
 ي٣لل الٗمل في و٢خه ؤٚلب في ألاب اوكٛا٫ ؤن ٦ما ٞحها الٗامت الخضماث عصاءة و ٖاليت ؾ٩اهيت ب٨شاٞت جخمحز التي ال٩اصخت

ايخه  ؾىء ٖليه يترجب بط ألاخضار اهدغاٝ ٖىامل مً مباقغ ٚحر ٖامال ي٩ىن  ٢ض ال٣ٟغ ؤن بلى بياٞت ألوالصٍ ع٢ابخه و ٖع
ايت باتهم بإبف ٖضم و ألابىاء ٖع بتهم ي٣ابله ما َظا ألامل، زيبت و باإلخباٍ الكٗىع  و ٚع  للمساَغة خبهم و ؤًٞل خياة في ٚع

. الاخخيا٫ و ٧الؿغ٢ت ظغاثم اعج٩اب بلى بهم يضٞ٘ ٢ض

 ٦ؿب خب بلى الخضر يميل ٣ٞض الخضر، ٖىض الاهدغاٝ ْهىع  في ٦بحر بك٩ل  ؿاَم الظو البُالت ٖامل هيسخى ؤن صون    
البا ٥جغ و اإلاا٫  اليكاٍ، و بالخيىيت حٗٝغ ٖمغيت مغخلت في اهخٓاٍع ٞترة جُى٫  و ٖمل ٖلى الخهى٫  في يٟكل ما اإلاضعؾت،ٚو

                                                           
 .30: ، ص 1970، دار ادلعارؼ، مصر ،  3، الطبعة "انحراؼ الصغار"سعد ادلغريب ، - 1
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 الىالضيت الؿلُت ٚياب م٘ ؾىءا ألامىع  وجؼصاص ، اإلاا٫ ٖلى للخهى٫  َغي٤ ؤو اجساط بلى يضٞٗه الظو ألامغ باليإؽ ٞيكٗغ

 1.مبمغا٢بخه ال و ألابىاء بمُالب ال تهخم ال التي

:  الث٣اُٞت الٗىامل-2-2

الم وؾاثل جإزحر الٗىامل َظٍ جًم    وال٨خب-الؿيىما-الخلٟاػ-ؤلاطاٖت-الصخاٞت: هي و ألاخضار اهدغاٝ ٖلى ؤلٖا
حن ألاخضار اؾخجىاب يخم ٖىضما ؤهه وألازهاثيحن ال٣ًاء عظا٫ مً الٗضيض ؤ٦ض خيض.واإلاجالث  الاهدغاٝ ٨ٞغة ًٖ اإلاىدٞغ
ظا بغهامج ؤو بىليسخي ٞيلم ؤو عوايت مً عاوصتهم ال٨ٟغة بإن ي٩ىن  عصَم ٞان ، والجغيمت  جإزحر مضي بلى يغظ٘ َبٗا جلٟؼيىوي،َو

الميت الىؾاثل َظٍ . ألاخضار اهدغاٝ ٖلى ؤلٖا

ت ؤ٩ٞاع مً جبشه الخضر،إلاا ٖلى جإزحرا الىؾاثل ؤ٦ثر والخلٟؼيىن  الؿيىما وحٗخبر     مىدلت ومىايي٘ زاَئت ومٟاَيم مكَى
ليه الضيييت ومٗايحٍر و٢يمه اإلاجخم٘ ز٣اٞت م٘ جخٗاعى ٢ض وزليٗت الم ٞىؾاثل ٖو  ي٩ىن  ،٣ٞض خضيً طو ؾالح هي بإهىاٖها ؤلٖا

 .2 والاهدغاٝ  الاهدال٫ بلى ياصو ؤن قإهه مً الظو  اؾخٗمالها  ؿاء خحن َضامت ج٩ىن  و٢ض اؾخٗمالها يدؿً خحن هاٞٗت

  : الاحخماُٖت الٗىامل-2-3

 ٞحري " الٗالم بلى الاهدغاٝ ْاَغة بغوػ في وصوعٍ الاظخماعي الٗامل ؤَميت بلى والٗلماء الباخشحن اهدباٍ ظلب ٝو الًٟل يغظ٘   

Ferri "حر مباقغ جإزحر الاظخماٖيت للٗىامل بإن عؤي الظو . ألاخضار اهدغاٝ في مباقغ ٚو

 ٞاٌهه اإلاغاخل َظٍ بحن جى٣له زال٫ ومً ٢لي،وال٘ والًٗىو  الىٟسخي ج٩ىيىه في جازغ خياجه في مخٗضصة بمغاخل يمغ ٞالخضر   

ت يمغ ا١  -الٗمل -اإلاضعؾت-ألاؾغة: اإلااؾؿاث َظٍ ،وؤَم ؾلى٦ه ٖلى جازغ التي الاظخماٖيت اإلااؾؿاث مً بمجمٖى . والٞغ

ليهوالؿلى الخل٣يت ومٗايحٍر ٢يمه مجها يمخو التي و الخضر ٞحها ييكإ التي ألاولى البيئت هي ألاؾغة بن:ألاؾغة-2-3-1  ٦يت،ٖو
ا  بلى الباخشحن مً ٦شحر اججه ولهظا. الالؾىيت الىاخيت مً ،ؤو الؿىيت الىاخيت مً ؾىاء الخضر ؾلى٥ ٖلى ٢ىو  ٞخإزحَر
 َظٍ زلهذ و٢ض ألاخضار واهدغاٝ( الىالضيت الغ٢ابت ه٣و ؤو ألاب ٚياب ؤو الُال١) ألاؾغو  الخ٨ٟ٪ بحن الٗال٢ت صعاؾت

 الٛغبيت الضعاؾاث بخضي جا٦ض ٦ما.ألاؾغو  بالخ٨ٟ٪ ألاخضار اهدغاٝ اعجباٍ مضو و حٛحريًالم بحن الٗال٢ت ٢ىة بلى الضعاؾاث

 في  َام وصوع   ٦بحرة مؿاوليت لؤلؾغة ؤن  ٗجي ما ،َظا% 80-70 بلى جهل م٨٨ٟت ؤؾغ مً اإلاىدضعيً الجاهدحن وؿبت ؤن
 جىظحهم وخحن ؤبىائها التربىيت،وعٖايت يتاإلاؿاو٫ ٧ل جدمل ألاؾغة ٖلى يدخم ،مما شخهيخه حك٨يل و الخضر ؾلى٥ حك٨يل

.  الاهدغاٝ في الى٢ٕى ٖضم في ومؿاٖضتهم ؾلى٦هم يبِ ؤظل مً

 جإحي ألاؾغة،ٞهي صوع  و ؤَميت ًٖ ؤَميتها ج٣ل للُٟل،وال الاظخماٖيت الخيكئت في َام صوع  طاث اإلاضعؾت حٗخبر:اإلاضعؾت-2-3-2
 ٞهي لهظا مٗا والتربيت الٗلم ٞحها ويخل٣ى و٢خه مً ٦بحرا ظؼءا اإلاضعؾت  في ضخيي٤ الُٟل ألن طل٪ ألاؾغة بٗض الشاهيت اإلاغجبت في

 ٦بر في ألاؾغة مجخم٘ ًٖ يخمحز اإلاضعؾت ٞمجخم٘.آلازغيً م٘ حٗامالجه و اججاَاجه وجدضيض الخضر شخهيت ج٩ىيً في حؿاَم

ايت للخضر الٗملي الٟغي٤ َظا ٢ضم ،ٞةطا...والٗما٫ والؼمالء اإلاغبي يًم ٞهى حجمه  الجى م٘ ٞؿيخ٨ي٠ الجيضة الٖغ
. صخيذ ال٨ٗـ و اإلاضعسخي

                                                           
 .34:،ص2011،ديواف ادلطبوعات اجلامعية،الساحة ادلركزية بن عكنوف ، اجلزائر،"ظاىرة انحراؼ األحداث في الجزائر"فتيحة كركوش، - 1
  .290:،ص2000،دار ادلعرفة اجلامعية ،مصر،"الجريمة ك االنحراؼ"،السيد رمضاف  -2
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 حٗمل الٗليا،ٞهي واإلاشل ألازال٢يت اإلاباصت جل٣حن جدىاو٫  ؤنبدذ بل اإلاٗغفي الجاهب في ٣ِٞ يخمشل ال اإلاضعؾت ٞضوع  ٖليه و   
حر ٖلى  جد٣ي٤ في اإلاضعؾت ٞكلذ بطا و اإلاسخلٟت وعٚباجه  وميىله والجؿضيت ال٣ٗليت ٢ضعاجه خؿب للخضر  اإلاالثم الجى جٞى

. 1 ؤلاهدغافي الؿلى٥ بلى بالخضر ياصو طل٪ ٞان ألاَضاٝ َظٍ

 الٛحر للمضعؾت الضازلي الىٓام ؤو الضعاسخي ٞكلهم َى اإلاضعؾت صازل ألاخضار اهدغاٝ بلى ياصو ٢ض التي الٗىامل وؤَم
 و ٞحها اإلابالٜ ،ٞال٣ؿىة جهاثيا جغ٦ها ؤو مجها الهغوب ؤو مجها الىٟىع  بلى جاصو ٢ض التي بالهغامت يخمحز الظو للخالميظ  مالثم

 الؿلى٥ زال٫ مً جٓهغ الىٓام ٖلى زىعة بلى يخدى٫  الظو والايُهاص بالٓلم ؤلاخؿاؽ و بال٣ل٤ الكٗىع  بلى ياصو ال٣ٗاب

. الاهدغافي

ت ؤو مهىت حٗلم ؤظل مً مب٨غة ؾً في للٗمل يضٞٗه ٢ض الضعاؾت في الخضر ٞكل:الٗمل-2-3-3  ، ٢ىجه ل٨ؿب ؤو  مٗيىت خٞغ
ت ٖال٢اث حؿىصٍ الاظخماٖيت البيئاث مً ٦ٛحٍر الٗملي ٞالىؾِ ألاخضار، الهدغاٝ مؿببا ٖامال اإلاهىيت البيئت ٞخ٩ىن   مخىٖى

  الخضر ؾلى٧اث ٖلى يازغ ؤن قإهه مً مٗحن جىٓيم ويد٨مه
ًب
 و٢ضعاجه الخضر ميىالث م٘ الٗمل  َبيٗت جىاؾب ٖضم ٞمشال

 بما الاهدغاٝ بلى الخضر جضٞ٘ ٢ض ؤؾباب َظٍ ٧ل.اإلاىاؾب خ٣هم بُٖائهم ٖضم و الٗما٫ م٘ الٗمل ؤعباب مٗاملت ،ؤو
خضاء . اإلاؿلىب خ٣ه ٖلى للخهى٫  الؿغ٢ت ؤو بااٖل

ا١-2-3-4 ي٤ بن:الٞغ ظا بؿلى٧اث ال٣يام ٖلى الخضر خض في ٦بحر  جإزحر الؿحئ للٞغ  ال ألهه مباقغ ٚحر َى الٗامل اهدغاٞيت،َو
 اهدغاٝ ٖلى الؿىء ؤنض٢اء جإزحر ًٖ صعاؾت في" َُلي" الخٔ و٢ض. اإلاغا٤َ لضي  ؾاب٤ اؾخٗضاص َىا٥ ٧ان بطا الب ٞيه يازغ

 .ؾىء ؤنض٢اء اهدغاٞهم في يجمٗهم ٧ان مىدٝغ خضر 3000 مً% 62 ؤن ألاخضار

  : الىٟؿُت الٗىامل-2-4

 بلى جاصو التي ألاؾغيت الهغاٖاث ًٖ ؤو اَٟيال٘ الخغمان ًٖ هاججت مٗاهاة مً الخضر له يخٗغى ما ٧ل بها وي٣هض   
ا جٓهغ هٟؿيت ايُغاباث خضور اجه َغي٣ت زال٫ مً اإلاغا٤َ ٖلى ؤزاَع  واإلاكا٧ل الايُغاباث جلٗب خيض.وؾلى٧اجه جهٞغ

 ةالىٟسخي الهغاٖاث و٦ثرة الخىا٤ٞ وؾىء اإلاؿخمغ وال٣ل٤ باإلخباٍ ٞالكٗىع  الاهدغافي الؿلى٥ ْهىع  في ٦بحرا صوعا الىٟؿيت

. الاهدغاٝ بلى بالخضر جضٞ٘ بالى٣و،٢ض وؤلاخؿاؽ

 م٘ اإلاب٨غة الُٟىلت في ٖىي٠ ٦بذ هديجت َى الصخهيت في الايُغاب ؤن" ٞغوٍض" الكهحر الىٟسخي الٗالم يىضر ٦ما   
. 1الكاط للؿلى٥ الٟغص ييهئ الظو َى الٗاَٟت في الايُغاب َظا و. البلٙى مغخلت في قضيض بخباٍ

ت ًٖ ٖباعة َى الىٟسخي ٞالخ٩ىيً    م٘ وج٨يٟها ؤلاوؿاهيت الصخهيت ج٩ىيً في جازغ التي والخهاثو الهٟاث مً مجمٖى
 البيئيت الًٗىو،والٓغوٝ ٧الىعازت،والخ٩ىيً مسخلٟت ٖىامل والخهاثو الهٟاث َظٍ وكإة في ويؿاَم الخاعظيت البيئت

 الاهدغاٝ الى اإلايل الى جاصو ؤن يم٨ً مٗيىت هٟؿيت وزهاثو نٟاث بغوػ في  ؿاَم ان قإهه مً َظا الخاعظيت،٧ل

 .1الجغاثم واعج٩اب
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 للخضر الىٟؿيت الضواٞ٘ في بالخد٣ي٤ ال٣ًاة ٞإلؼمذ الجىىح في الىٟؿيت الٗىامل بإزغ الخضيشت الدكغيٗاث امىذ ول٣ض   

 ٧ل ببظ٫ الاخضار ٢اضخي ي٣ىم»:ؤن ٖلى الجؼاثغي  الجؼاثُت ؤلاحغاءاث ٢اهىن  مً 453 اإلااصة ههذ بالخ٨م،٣ٞض الى٤ُ ٢بل
ىايت،ويجغو  َمت  ال٨ٟيلت الىؾاثل ج٣غيغ و الخضر شخهيت ٖلى ،وللخٗٝغ الخ٣ي٣ت اْهاع الى للىنى٫  الالػمت الخدغياث ٖو

 الخضر وي٘ الا٢خًاء ٖىض ألامغ،وي٣غع  لؼم اطا هٟؿاوي بٟدو ،وال٣يام َبي ٞدو بةظغاء الاخضار ٢اضخي ويإمغ...بتهظيبه

. 2«...خٓتاإلاال ؤو لئليىاء مغ٦ؼ في

:  البُىلىحُت الٗىامل-2-5

٣لي،خيض ًٖىو  و وعاسي ٖامل مً بالخضر يخٗل٤ ما ٧ل في البيىلىظيت الٗىامل جخمشل     في مهما صوعا الىعازت جلٗب ٖو

 خيض الجىحن ٞحها يخ٩ىن  التي اللخٓت في الٟغوٕ الى الانى٫  مً مٗيىت زهاثو»ؤجها ٖلى حٗٝغ و الاهدغافي الؿلى٥ ْهىع 
 الغظل زهاثو بحن يجم٘ هاجج الاجداص َظا مً ٞييكإ الاهثى ببىيًت للظ٦غ  اإلاىىيت الخليت اجداص َغي٤ ًٖ زهابالا يخم

 بازخهاع ،وهي هٟؿيت ؤو ظؿميت الخهاثو َظٍ ٧اهذ البىيًت،ؾىاء جل٪ ناخبت اإلاغؤة وزهاثو الخليت جل٪ ناخب

 مً الىعازت َغي٤ ًٖ جيخ٣ل التي الىٟؿيت ؤو الًٗىيت عاىالام ؤن ،بمٗجي«الخل٠ بلى الؿل٠ مً الًٗىيت للهٟاث اهخ٣ا٫
 ؤزغ للىعازت ألن طل٪ الهٟاث هٟـ الابً لضي ٞييكإ اإلاسضعاث ؤو لل٨دى٫  مضمىا ؤو مجغما ألاب ي٩ىن  ٣ٞض ، ألابىاء بلى آلاباء
. ؾلى٦ه ج٩ىيً و الُٟل همى في ٦بحر

حنالم ألاخضار ٖلى بها ٢ام صعاؾت زال٫ مً"Burtبغث"جىنل ٦ما م ٧ان الضعاؾت مىيٕى خاالث مً% 11 ؤن بلى هدٞغ  ؤ٢غباَئ
حن مً  في ٢يل مهما الخُحرة الاهدغاٞاث ببٌٗ اؾخمغوا َاالء مً% 19 وؤن اإلادا٦م بلى ؤخيلىا الظيً واإلاجغمحن اإلاىدٞغ

 ٖىامل َىا٥ اٝ،بلالاهدغ في الغثيسخي الٗامل ليؿذ الىعازت َظا ؤن بال الاخضار اهدغاٝ ٖلى وجإزحٍر الىعازت صوع  ؤَميت

 بك٩ل اإلاخٗل٣ت الخل٣يت الهٟاث في يخمشل الظو الًٗىو  الخ٩ىيً: بيجها مً لالهدغاٝ الُٟل اؾخٗضاص في حؿاَم ؤزغي 
ًاء  في زلل في يخمشل الؿىو  ٚحر الًٗىو  ؾىو،ٞالخ٩ىيً ٚحر ؤو ؾىو  َبيعي بما ي٩ىن   الًٗىو  ،ٞالخ٩ىيً ووْاثٟها ألٖا

ًاء ق٩ل اث٠ ؤصاء في عابايِ ؤو الخاعظيت الٖا ًاء ْو ًاء ٞازخال٫ الضازليت ألٖا  في ازخال٫ بلى ياصو ٢ض ألٖا
 وؤلاجيان الؿلبي الخدى٫  بلى زم ومً بالى٣و الاخؿاؽ بلى جضٞٗه ٢ض الخضر جهيب التي الٗاَاث جل٪ ألن الؿلى٥،طل٪

اث . اإلاجخم٘ ييبظَا بخهٞغ

 بلى ؤخياها الخضر يضٞٗه الظو الظَجي والازخال٫ ال٣ٗلي الجاهب يمـ الظو الايُغاب طل٪ ٞهى ال٣ٗلي الخ٩ىيً ؤما   
اث الاجيان ت بخهٞغ  الىمى في جى٠٢ مشل زل٣ي ج٩ىيً ؾىء ًٖ هاظم ال٣ٗليت ال٣ضعة في والخلل بظغاميت وؤٞٗا٫ مىدٞغ

. ال٣ٗلي

 20 ال٣غن  وؤواثل  19 نال٣غ  ؤوازغ ٟٞي ألاخضار، واهدغاٝ ال٣ٗلي ال٠ًٗ بحن الٗال٢ت خى٫  بدثهم في الٗلماء ازخل٠ ٦ما   
ضم و٢هىع  بالى٣و قٗىع  الخضر لضي يىلض ال٣ٗلي ؤو الًٗىو  الجاهب في زلل ٧ل ؤن آهظا٥ الؿاثضة ال٨ٟغة ٧اهذ  ٖو

خ٣اص َظا ل٨ً.الكٗىع  َظا ًٖ الخٗىيٌ بهضٝ الاهدغاٝ َغي٤ ؾل٪ الى ؤخياها بالخضر ياصو ٢ض الكٗىع  الش٣ت،َظا  الٖا
 والؿلى٥ ال٣ٗلي ال٠ًٗ بحن ٖال٢ت وظىص ٖلى خخميت بهٟت يض٫ ما َىا٥ ع،ٞليـالخاى الى٢ذ في مدل له  ٗض لم

. 1الاهدغافي
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:  ألاخضار اهدغاٝ مً الٗالج و الى٢اًت ؾبل-3

:  الى٢اًت-3-1

 و٢ٕى مى٘ ٢هض جُبي٣ها باإلم٩ان التي ؤلاظغاءاث مجمٕى ًٖ ٖباعة الٗام،ؤهه مٗىاٍ في الى٢ايت مٟهىم" ُٞلُى"  ٗخبر   
ٟا٫ لخمايت ٢اٖضيا  ٗخبر الى٢اجي الٗمل ؤن الاهدغافي،خيض الؿلى٥  وؤلاظغام،٦ما الاهدغاٝ ؤهىإ ٧ل مً واإلاغا٣َحن ألَا
 َظٍ حٗخمض الاهدغاٝ،خيض مً هدمحهم ختى مىدٝغ ٞٗل بإو ي٣ىمىا لم الظيً َاالء ألاولى بالضعظت الى٢ايت ٖمليت حؿتهضٝ
ت وجدؿيـ ٖيتجى حُٗحهم التي ال٨ٟيلت الؿبل ٧ل ٖلى الٗمليت يا ؤ٦ثر ججٗلهم ومٗٞغ  الؿلى٧اث بٗىا٢ب وبصعا٧ا ٖو

. 3 اإلاؿخُإ ٢ضع ٖجها ليبخٗضوا الاهدغاٞيت

 البرامج حكمل الهضٝ َظا ولخد٣ي٤ ألاخضار، اهدغاٝ بلى اإلااصيت والٗىامل ألاؾباب مىاظهت بلى الى٢ايت بغامج حؿعى ٦ما   
حر وطل٪ لؤلؾغ والا٢خهاصو الاظخماعي الجاهب الى٢اثيت  اإلاىاؾب الجى وتهيئت اإلاٗيكت الٓغوٝ لخدؿحن الخضماث  بخٞى

:  في الخضماث َظٍ وجخمشل ، الؿليمت الاظخماٖيت للخيكئت

:   الاحخماُٖت الخضماث-3-1-1

 ؤن يجب الؿاثضة،لظل٪ والٗاصاث ال٣يم مجها وي٨دؿب الخضر ٞحها يىمى التي والبيئت للمجخم٘ ألاو٫  الضٖم هي:ألاؾغة*
ايت زضماث الاهدغاٝ مً الى٢ايت بغامج جخًمً  ، ومٗخ٣ضاتهم و٢يمهم  اججاَاتهم وحٗضيل الىالضيً ٦خىظيه ألاؾغة لٖغ

حر الؿيئت الا٢خهاصيت ْغوٞهم ومىاظهت  وبٖاصة اإلاىاؾب اإلاؿ٨ً وجضبحر والبُالت، العجؼ خالت في اإلااصيت اإلاٗىىهاث بخٞى

حر في للغاٚبحن الاؾدكاعيت اإلا٩اجب وبوكاء بالؿ٩ان اإلا٨خٓت ألاخياء جىٓيم . وؤلاعقاص الخىظيه ؾبل مً طل٪ الؼواط،ٚو

 ألامغاى بٌٗ َىا٥ لالهدغاٝ،ؤن اإلااصيت الٗىامل لخ٣صخي ؤظغيذ التي الضعاؾاث مً جبحن:الصخُت الخضماث-3-1-2
 صوعا الصخيت لخضماثا جلٗب لظل٪.لالهدغاٝ ٖغيت ٞي٩ىهىن  ؾلى٦هم في ألابىاء،وجازغ بلى آلاباء مً جيخ٣ل التي الىعازيت

حر الى٢ايت في َاما  ٖلى والٗمل اإلاب٨غة الُٟىلت بإمغاى والاَخمام الهخي الخش٣ي٠ ووؾاثل ألامغاى مً الٗالط بخٞى

. مىاظهتها

ا ٦بحرة ؤَميت طاث اإلاضعؾت حٗخبر:الخٗلُمُت الخضماث-3-1-3  اؾخ٨ما٫ في  ألاؾغة بٗض الخاليت الاظخماٖيت اإلاىٓمت باٖخباَع
 ؾليمت،٦ما اظخماٖيت ٖال٢اث ي٩ىن  و٦ي٠ الخاعجي اإلاجخم٘ يىاظه ٦ي٠ باإلاضعؾت الخضر الاظخماٖيت،ٞيخٗلم الخيكئت
 الاهدغاٝ الى بهم جاصو التي والٗىامل الخضر مجها  ٗاوي التي الؿلى٦يت الاهدغاٞاث اإلاضعؾت َغي٤ ًٖ ي٨دك٠ ؤن يم٨ىىا
 تهخم ٦ٟيلت زُِ وي٘ يجب لهظا ، اإلاضعسخي ٧الهغوب زغي ؤ مك٨الث بلى بياٞت الاظخماعي، والخ٨ي٠ الخىا٤ٞ ٦ؿىء

. اإلاضعسخي بالجاهب

 الٟغاٙ ؤو٢اث وجىٓيم واؾخٛال٫ الخدًغ آزاع ومىاظهت اإلاجخم٘ جىميت الخضماث َظٍ وحكمل: ألازغي  الخضماث-3-1-4
ايت ومىٓماث ٧الىىاصو حر وبقباٖها،٦ظل٪ ومهاعاتهم ألاخضار ٢ضعاث وا٦دكاٝ الكباب، ٖع  َظٍ حؿاٖض هٟؿيت صاثٖيا جٞى
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الم بىؾاثل والاَخمام حٗليمهم في ٞكلىا الظيً لؤلخضار اإلانهي للخضعيب مغا٦ؼ الخاالث،وب٢امت  وجسهيو ٖلحها والغ٢ابت ؤلٖا

ت .  1واخترامه ال٣اهىن  جىٟيظ ٖلى حٗمل لؤلخضار قَغ

:  الٗالج-3-2

 ههٝب للمد٨مت اإلاغا٤َ بخالت ٞٗىض ال٨باع، ظغمحنالم لضي مشيلها مً ؤًٞل الجاهدحن ألاخضار مٗالجت ؤؾاليب حٗخبر   
هم ٞهمه ٖلى الاَخمام يىهب خيض عؾميت ٚحر بُغي٣ت يٟدو  ؤهه طل٪ ومٗجى مٗا٢بخه، مً ؤ٦ثر ومؿاٖضجه ْغوٞه ٞو

 ؾلُاث ألاخضار ٢ًاة ويمىذ الخُحرة الخاالث ٖلى ج٣خهغ التي اإلادا٦مت ٖلى ؤلاخالت صون  اإلاغا٤َ مك٩لت خل يم٨ً

ت واؾٗت  جدذ يًٗه ؤو ٣ِٞ ويىظٍع الخضر يُغص ٣ٞض.بال٣اهىن  مُل٣ا ج٣ييضا م٣يضة ؤو ظامضة ليؿذ و٢غاعاتهم ومخىٖى
. الانالخياث لضي بةيضاٖه يد٨م اإلاغا٢بت،ؤو

 َظٍ مٗٓم ول٨ً ، ظيضا ٞدها ٞدههم يخم ؤيً الىٟسخي ؤلاعقاص ٖياصاث ٖلى ألاخضار بٌٗ يدا٫ ؤن يم٨ً ٦ما   

لى الخىنياث ج٣ضيم ٖلى اٖمله ي٣خهغ الٗياصاث . يىٟظَا مً ججض ٣ٞلما الخىنياث ؤما الدصخيو، ٖو

خىاء يخم الخغيت،٦ما مً ٦بحر ب٣ضع الخضيشت اإلااؾؿاث جخمخ٘ ٦ما  وجخاح مالثما ومهىيا حٗليميا جضعيبا ويخل٣ىن  ظؿميا به الٖا

حهيت الاظخماٖيت ألاوكُت في الاقترا٥ ٞغم لهم .  والتٞر

 ٧اهذ وبن الجغيمت، بلى  ٗىصون  الخاالث ٚالبيت ؤن ٖلى جض٫ الخدبٗيت الضعاؾاث مٗٓم ؤن خيض لخاالثا جدب٘ بلى بياٞت   
 زًٕى مضي ٖلى يخى٠٢ َظا الؿً،ول٨ً في ج٣ضم ٧لما ج٣ل الخضر،بيىما ًٖ ؤلاٞغاط ٞترة بٗض مباقغة جإحي ظغاثم مٗٓم

لى للمٗالجت ٞٗال الخضر لى ٌ،ٖلي ال٣بٌ ٢بل الجغيمت في حٗم٣ه مضي ٖو  ٞالخضر الىٟسخي، باإلاغى بنابخه مضي ٖو

 ال بيىما ، ايجابيت ؤ٦ثر اإلاتزن  الخضر ٖالط ي٩ىن  زمت ومً الؿىو، الخضر ًٖ الجغيمت بلى للٗىصة ميال ؤ٦ثر  -مشال الٗهابي
. الصخهيت في ايُغاباث ؤو اظخماٖيت بايُغاباث اإلاهابحن م٘ مغييت هخاثج بلى جاصو

 ألاخضار جإَيل مداولت يجب للٛايت ٖؿحرا ؤمغا مجها الى٢ايت مداولت مً يجٗل ألاخضار اهدغاٝ ٖىامل حٗضص ؤن ٦ما

.  مىٛل٤ وؾِ في ؤو خغ قبه وؾِ في ؤو خغ وؾِ في اإلاىدٝغ الخضر جإَيل يخم و٢ض ، اإلاجخم٘ في وبصماظهم الجاهدحن

 بيئخه في طل٪ وي٩ىن  ، مغا٢بت الخغيت يٝه ج٩ىن  وؾِ في ؤو ٧املت الخغيت ٞيه ج٩ىن  وؾِ في الخضر يىي٘ الخغ الىٓام ٟٞي

. الُبيٗيت

 وجغبى ولض الظو الُبيعي الىؾِ ًٖ الخضر يٟهل ال ألهه الخاالث بٌٗ في ملمىؾا هجاخا يد٤٣ ٢ض ال٩املت الخغيت ٞىٓام
حن ألاخضار بٌٗ ؤن بلى الىؾِ،باإلياٞت َظا له يد٣٣ه ؤن يم٨ً الظو الٗاثلي باالؾخ٣غاع ٞيدخٟٔ ٞيه،  ي٨ٟحهم اإلاىدٞغ

. ؤلاظغام بلى الٗىصة ٖضم ؤطَاجهم في حؿخ٣غ ختى اإلاد٨مت ؤمام مشىلهم

ى آزغ هٕى ويىظض    ؤو مٗيىت مهً ٞيه يخٗلمىن  الظو اإلاغ٦ؼ بلى ؤو ٖملهم بلى الجهاع في ألاخضار الخغ،يظَب قبه الىؾِ َو

. الٗاثلي الجى ٞحها  ؿىص التي اإلااؾؿت ؤو البيذ بلى الليل في  ٗىصون  اإلاضعؾت،زم بلى

 والىؾِ ألاخضار بحن جام اهٟها٫ َىا٥ ي٩ىن  ال خيض السجىن  ق٩ل الخإَيل مغا٦ؼ جإزظ ٞال اإلاىٛل٤ الىؾِ في ؤما  
 بطن ٖلى الخهى٫  الخضر  ؿخُي٘ ٦ما ٖاليت خىاثِ ؤو زاعظيت ؤؾال٥ جىظض ال ٦ما مكضصة ليؿذ  والخغاؾت الخاعجي،

. 1اإلاغ٦ؼ زاعط ٖملا٫ يم٨ىه ٦ما َىيلت ؤو ٢هحرة إلاضة بالخغوط

                                                           
1
 .129:،ص1984،ادلملكة العربية السعودية ، 89،رللة الفيصل العدد "مشكلة انحراؼ األحداث"زلمد الشافعي عيد العزيز زلمد، - 
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:  ألاؾغي  اليؿ٣ي الٗالج-3-2-1

يت صازل ألاٞغاص م٘ الخٗامل ٖلى ألاؾغة،يغج٨ؼ ؤٞغاص ٧ل يجم٘ الٗالجي للخضزل مىهج َى     الصخهيت الٗال٢اث ألاؾغة،وهٖى
 وؿ٤،خيضا٫ ؤًٖاء بحن الخؿىت الؿلى٧اث وحصجي٘ والىاظباث ألاصواع جىييذ بهضٝ وطل٪ بيجهم ٞيما الاجها٫ ،وؤؾاليب

حر اللٟٓيت والؿلى٦ياث الاٞٗا٫ بمالخٓت ألاؾغو  اإلاٗالج ي٣ىم  اإلاك٩ل حصخيو ومداولت ألاٞغاص ًٖ الهاصعة اللٟٓيت ٚو
ت باؾخسضام مٗه والخٗامل  بالٗال٢اث اإلاغجبُت اإلاك٨الث خل بلى تهضٝ التي الٗالظيت والاؾتراجيجياث الخ٣ىياث مً مجمٖى

. والخىا٤ٞ الخىاػن  بلى باألؾغة والىنى٫  ؤٞغاص بحن

 ألاٞغاص،ومً خياة في جازغ ؤن يم٨ً ؤظيا٫ زال٫ ألاؾغة في مدضصة ؤخضار َىا٥ ؤن ٨ٞغة ٖلى اليؿ٣ي الاؾغو  الٗالط ي٣ىم
: بلى تهضٝ التي اليؿ٣ي الٗالط اؾتراجيجياث جُبي٤ ٖلى الٗمل يجب ٞاهه الضيىاميت الٗمليت َظٍ ج٣صخي ؤظل

ا اإلاىدٝغ الخضر ؤؾغة في ٞمشال ألاؾغة ؤًٖاء لب٣يت ؾغةألا في ًٖى ٧ل ٖىض ؤًٞل ٞهم جد٣ي٤*   هاب٘ اإلاك٩ل ي٩ىن  ٚالبًب

. ألاٞغاص بحن الخٟاٖل و الخٟاَم ٖضم مً
. بيجهم اإلاكتر٦ت اإلاك٨الث خل* 

. ألاؾغة في الاهٟٗالي الخىجغ مً الخسلو* 
. ألاؾغة ؤًٖاء بحن اإلاىظىص وال٣ل٤ الهغاٖاث خل* 

. ألاؾغة في( وألابىاء الىالضيً)اإلاسخلٟت ألاظيا٫ وبحن الجيؿحن بحن الخىا٤ٞ جد٣ي٤ ومداولت الازخالٝ ج٣ليل* 

.  الىٟؿيت الايُغاباث  اخخماالث يض ألاؾغة جدهحن* 

. 2 ٦إٞغاص و ٦جماٖت ألاؾغة في الىٟؿيت الصخت جد٣ي٤* 

: زالنت

ذ الجؼاثغ في ألاخضار اهدغاٝ ْاَغة بإن ال٣ى٫  يم٨ً    ىامل ؤؾباب لٗضة عاظ٘ طل٪و ٦بحرا اهدكاعا ٖٞغ  مخٗضصة ٖو

  والىٟؿيت الاظخماٖيت الٗىامل وؤَمها بيجها ٞيما ومخضازلت
ًب
 مً الجهىص جخ٩از٠ ؤن يجب ولظل٪.مجها الا٢خهاصيت ٖلى ػياصة

حن زهىنا واإلاغا٣َت الُٟىلت ٞئت خمايت ؤظل ت بةجبإ وطل٪ اإلاىدٞغ  زانت و والؿلى٦يت الىٟؿيت البرامج مً مجمٖى
 الخ٨ٟ٪ بحن ٖال٢ت وظىص ٖلى الضعاؾاث بٌٗ ؤزبدذ خيض اإلاىدٝغ بالخضر الخ٨ٟل في ٞٗاليت مً لها إلاا ألاؾغيت ثالٗالظا

 بٖاصة ماؾؿاث ٖلى يجب لظا اإلاغا٤َ، اهدغاٝ في(ؤؾغيت ٖىامل ٧لها) الاظخماٖيت الخيكئت ؾىء ؤو ألاب ٚياب ؤو ألاؾغو 
 و اإلاىدٝغ اإلاغا٤َ ٖلى ٣ِٞ ٖملهم ي٣خهغ ال و ألاؾغة بٗامل الاَخمام يحنالاظخمإ و الىٟؿاهيحن ألازهاثيحن ٖلى و التربيت

.    ؾلى٦ه ٖلى

: اإلاغاح٘ ٢اثمت

مت"عمًان، الؿيض-1 ت ،صاع"الاهدغاٝ و الجٍغ  .2000الجامٗيت،مهغ، اإلاٗٞغ

مت"عمًان، الؿيض الخال٤، ٖبض الضيً ظال٫-2  .2001نغ،الخضيض،الاؾ٨ىضعيت،م الجامعي ،اإلا٨خب"الاهدغاٝ و الجٍغ

                                                                                                                                                                                           
 .136:فتيحة كركوش،ادلرجع السابق،ص - 1
 .393:،ص 2008ار الصفاء للطباعة و النشر،األردف،،د1،ط"الضغط النفسي مشكالتو ك أثره على الصحة النفسية"،ماجدة ّٔاء الدين السيد عبيد -2
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،مهغ، الشالشت،صاع ،الُبٗت"الهٛاع اهدغاٝ"اإلاٛغبي، ؾٗض-3  .1970اإلاٗاٝع

٘ في ألاخضار حىىح"٢ىاؾميت، ال٣اصع ٖبض-4  .1992لل٨خاب،الجؼاثغ، الىَىيت ،اإلااؾؿت"الجؼاثغي  الدكَغ

اث صيىان،"الجؼاثغ في ألاخضار اهدغاٝ ْاَغة"٦غ٧ىف، ٞخيدت-5  .2011ثغ،ٖى٩ىن،الجؼا اإلاغ٦ؼيت،بً اإلاُبٖى

 و للُباٖت الهٟاء ،صاع1،ٍ"الىٟؿُت الصخت ٖلى ؤزٍغ و مك٨الجه الىٟسخي الًِٛ"ٖبيض، الؿيض الضيً بهاء ماظضة -6
. اليكغ،

 .1998الخضيض،الاؾ٨ىضعيت،مهغ، الجامعي ،اإلا٨خب"الاحخماُٖت الخضمت ؤؾـ"ٞهمي، ؾيض مدمض-7

 .2005اليكغ،ال٣اَغة،مهغ، و للُباٖت مهغ جهًتألاولى، ،الُبٗت"اإلاغا٤َ و الُٟل اهدغاٝ"الب٣لي، َيشم-8

 الٗغبيت ،اإلامل٨ت89 الٟيهل،الٗضص ،مجلت"ألاخضار اهدغاٝ مك٩لت"مدمض، الٗؼيؼ ٖبض الكاٞعي مدمض-9

. 1984الؿٗىصيت،
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هغ ٨ٞغ عحل ب٢با٫ مدمض  ٖو
ٖت هُاال الؿىصان حام/ؤصم مدمض خؿً ؤب٨غ.الُاَغ خاج الىىع ؤخمض حامٗت ػالىجي،الؿىصان         ص.ص

 

: مرمل

ى ال٨ٟغيت ؤَغوخاجه وؤوضخذ ب٢با٫ مدمض البا٦ؿخاوي ؤلاؾالمي للم٨ٟغ الظاجيت الؿحرة الضعاؾت جىاولذ     هاصي مً ؤو٫  َو
 يدبىا وؤن ؤلاؾالم عوٖت يٓهغوا ؤن ٞحها  ؿخُيٗىن  بهم زانت صولت ج٩ىيً ويغظىن  الهىضوؽ ًٖ اإلاؿلمحن اجها٫ بًغوعة

 ظاَض الظو الغثيـ الهضٝ ؤنبذ( م1930) ٖام في ال٨ٟغة جل٪ ب٢با٫ ؤٖلً ؤن وبٗض الخىي٠، الضيً م٘ مصخىجذ التي الخياة
 اإلاؿلمحن ظمي٘ ٞيه بقتر٥ مخىانل، مغيغ هًا٫ بٗض( م1947) ؤٚؿُـ في طل٪ ،وجم لخد٣ي٣ه الهىضيت ال٣اعة قبه مؿلمى

ٓم ال٣اثض ب٣ياصة . حىاح ٖلي مدمض ألٖا

 َغي٣ت ٖلى ج٣ىم ٖلميت بؾالميت خغ٦ت بيجاص بلى طل٪ وعاء مً يغمي ٧ان( لؤلبدار الٗلميٕ اإلاجم) ب٢با٫ مدمض ؤؾـ

. اإلاٗاصيت الخياعاث إلا٣اومت الخضيض الٗلمي البدض

 اإلااصيت ال٣ىة وفي والىا٢٘ الُبيٗت ٖلى الؿيُغة في للمؿلمحن الٟٗليت اإلاكاع٦ت في اإلاخمشلت ؤلانالح صواٞ٘ ب٢با٫ مدمض جىاو٫ 
 .ؤلانالح في جىهب التي الضاٞٗت الغوخيت ال٣ىة بجىب صيتوالا٢خها

: م٣ضمت

  ي٩ىن  ٢ض   
ًب
)  ب٢با٫ مدمض الغاخل الٗٓيم للم٨ٟغ( 1) ال٨ٟغو  اإلاإزىع  صعؽ في مىهجىا ٖلى هٓغة هل٣ي ؤن البضايت في مٟيضا

خباع عص خاو٫  الظو( م1913 -1876  هٟىؽ في وػجها مً الخسٟي٠ نض١ وق٩ى٥ قبهت مً خىلها ؤزحر ما وعٞ٘ الضيييت لل٣يم الٖا
. اإلاؿلمحن

 الىيعي الخ٨ٟحر مً ٞيه ؾاص وبما ؤلاؾالمي، للكغ١  الٛغب اؾخٗماع مً ٞيه جم بما ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  ْغوٝ ٧اهذ ل٣ض  

  الكغ١  ي٠ٗ مً ْهغ وبما ظاهب مً الٛغبحن لضي الىا٢عي
ًب
  اظخماٖيا

ًب
 اإلاؿلمحن خياة ٖلى( الخىا٧ل) ؾيُغة ومً ،وؾياؾيا

. واإلاٛغب اإلاكغ١  مى٠٢ ٖليه ي٩ىن  ؤن يجب ما صعاؾت ٖلى لهم خاٞؼةو

 الخ٨ٟحر َظا وبػاء. الكغ١  بالص في الهليبيت الاؾخٗماعيت الؿلُت بػاء ؤلاؾالمي الكغ١  مى٠٢ ٖليه ي٩ىن  ؤن يجب وما   
 اإلا٨ٟغيً َاالء هٓغ ٝو وؤلاؾالم اإلاؿلمحن ي٠ٗ في يؼيض ؾلبي ؤزغ مً يدضزه ؤن ٖؿاٍ وما ؤلالخاصو اإلااصو الٛغبي

 ٧اهذ ما هدى ٖلى ٢ىتهم ظضيض مً الؾخٗاصتهم ألاو٫  اإلاهضع ؤهه ؤلاؾالميت،٦ما الجماٖاث بحن ال٣ىيت الغبِ اإلاؿلمحن،ؤصاة

. وخضة هللا لٛحر يسًٗىا ولم ؾاصوا ؤن يىم ال٣ىة َظٍ لهم

 الٗالم ب٣إ مً ب٣ٗت ؤيت في ؾلُخه يض صٖاة ني٩ى ألن عوخهم اإلاؿلمحن اإلا٨ٟغيً بٌٗ الهليبي الٛغبي الاؾخٗماع ؤي٣ٔ   

 الؿلُت َظٍ يض ؤلاؾالمي الكغ١  مى٣ُت قٗىب بي٣اّ في ؤولى ٧ىؾيلت(.ؤلاؾالم) ٖلى  ٗخمضوا ألن صٖىتهم وصٖتهم ؤلاؾالمي

                                                           
 .14ـ ، ص 2013، الكويت ،نوفمرب  660رللة العريب العدد  ،("بين تكوين الوعي كتكوين األفكار)"أمحد زايد، مقاؿ بدورية ، - 1
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ايت ٢ىة مهضع ؤلاؾالم ًٖ ي٨كٟىا ؤن بلى طل٪ صٖاَم...الضزيلت ايت الخياة في ٢ىة مهضع. هٟؿها في ٚو  للخياة ٚو
هغث٥  الظي َىضيت آعيت ؤنى٫  مً ب٢با٫ مدمض الؿاب٤ باإلاٗجى الضيجي وؤلانالح ؤلاؾالمي ال٨ٟغ ٖلى الٟترة َظٍ في طل٪،ْو

ىه ميالصٍ بؿبب الكغ١  خياة ٖلى وو٠٢ الٗكغيً ال٣غن  وؤصع٥ ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  في ٖاف  الٛغب خياة وعؤي ٞيه وجَى

ٗت الخهٝى في وعؤي.الخهٝى بلى ب٢با٫ مدمض ما٫ ٢ضو.الؼمً مً ٞترة ٞيه وباإل٢امت بليه باالعجدا٫  ؤلاوؿاهيت الىٟـ ٞع

. وألاخضار ألاػماث بػاء اخخمالها و٢ىة ونٟاءَا

 بلى -للٛغبحن واإلاسالُت الخش٣ي٠ َغي٤ ًٖ ٞيه وبدض الٛغبي ال٨ٟغ صعاؾت وماعؽ الٛغبي الخ٨ٟحر مً  عي ب٢با٫ مدمض ٧ان  
  بةؾالمه ٖال٢خه وفي جىظحهه في اإلاٗانغ اإلاؿلم ٖلى ؤزغ مً له وما بلخاص مً ٖليه م٢ا وما.الٛغبي اإلااصو ال٨ٟغ مىاظهت

ًب
 ٧اقٟا

 الهليبيت واظهت في ؤلاوؿاهيت للخياة وجهىيٍغ هٓغجه في و٢يمخه ٞحها والٗمل الخياة بلى به اإلاامىحن صٞ٘ في ؤلاؾالم ٢يمت ًٖ

 ال٨ٟغ يِٛ واظه ب٢با٫ مدمض وؤن زانت.   ؤزغي  جاعة خاصوؤلا٫ الٛغبي اإلااصو ال٨ٟغ مىاظهت في ؤو وؤَضاٞها الٛغبيت
 والكاٖغ زان ؤخمض الؿيض َغي٤ ًٖ الى٢ذ طل٪ في زانت الهىض في بليه الضٖىة واهدكاع ؤوعبا في وؾياصجه الُبيعي اإلااصو

. جغ٦يا في ؤلاؾالمي الخجضيض خغ٦ت في( ٦ىهذ ؤوحؿذ) مظَب صٖاة مً  –٨ٞغث جى٤ُٞ التر٧ي

٤ ال٨ٟغيت وؤَغوخاجه ب٢با٫ إلادمض الظاجيت الؿحرة ببغاػ بلى الضعاؾت َظٍ جإحي     اإلاىؾىم الٟلؿٟي ال٨ٟغ ؤيضلىظيت ٞو
  ؤلاؾالمي باإلا٨ٟغ

ًب
  مغ٦ؼا

ًب
  خ٣ي٣ي ٨ٞغو  ووعي خ٣ي٣يت ٨ٞغيت مٗىاٍ مً هابٗت ؤنيلت ؤ٩ٞاعا

ًب
البا  َظٍ مشل جخُلب مً ٚو

  مجاعاة الضعاؾاث
ًب
  مىهجا

ًب
يت ظيتالؿىؾيىلى الخجغبت مً هابٗا  وكإتهم ؤصخابها جاعيش وبحن ألا٩ٞاع بحن جغبِ التي اإلاٗٞغ

لى ٖلحهم ؤزغث التي واإلاازغاث الخياجيت وجٟاٖالتهم  بو٩ٗاؾيت عئيت مً الؿىؾيىلىجي الضعؽ َظا يىُب٤ ال.ال٨ٟغو  ج٩ىيجهم ٖو
  يٟترى بل مىخجحها وخياة ألا٩ٞاع بحن جغبِ مبؿُت

ًب
ىاواؾخ٣الله زهىنيتها لؤل٩ٞاع ؤن ؤيًا  وؾيِ ٦مخٛحر الىعي يإحي ا،َو

 يمغ وبط ؤصخابها وعي ٖبر ألا٩ٞاع  ك٩ل الظو َى الؿيا١ َظا ٞيه جيخج الظو والؿيا١ ألا٩ٞاع بحن الٗال٢ت ح٣ٗض في ٞاٖل

  ي٨ؿبه الىعي،ٞةهه ٖبر ال٨ٟغ
ًب
  اؾخ٣الال

ًب
. وزهىنيت وجمحزا

 مىا٢كخه في ؤؾلىبه واؾخٗغاى ب٢با٫ إلادمض طاجيتا٫ الؿحرة مخابٗت في زهىنيتها الضعاؾت َظا جدهغ طل٪ يىء وفي   
. ال٨ٟغيت لل٣ًايا

: الضعاؾت مك٩لت

 ؤو بنالخيت ٨ٞغيت بإَغوخاث الخضيض ؤلاؾالمي ال٨ٟغ ًٖ ٖبرث التي الصخهياث ؤبغػ  مً ب٢با٫ مدمض شخهيت حٗض   
 ب٢با٫ ؤيضلىظيت ججي ولظا ؤلاؾالم جىظيه في ؤلايجابيت ال٣يمت بيان مجها ٢هض ؤلاؾالميت، اإلاٟاَيم حٗضيل في بنالخيت بدغ٦ت

  ؤلانالخيت ال٨ٟغيت مداولخه يهىع  زغو  بهخاط في
ًب
لى ال٨ٟغيت اإلاداوالث جل٪ لُغح خملخه التي الضواٞ٘ مبيىا  التي الٗىامل ٖو

  ج٨ٟحٍر نياٚت في ٖليه ؤزغث
ًب
. ؤلاؾالميت ٞلؿٟخه مجها جخ٩ىن  التي الغثيؿيت ال٨ٟغة ٖلى وؤزحرا

: الضعاؾت ؤَمُت

 ٞحها  ؿخُيٗىن  بهم زانت صولت ج٩ىيً وبىظىب الهىضوؽ ًٖ اإلاؿلمحن اهٟها٫ بًغوعة هاصي مً ؤو٫  َى ب٢با٫ مدمض -1

 .الخىي٠ الضيً م٘ جخماشخى التي الخياة يدبىا وؤن ؤلاؾالم عوٖت يٓهغوا ؤن

 طل٪ جم لخد٣ي٣ه اعةال٤ قبه مؿلمى ظاَض الظي الغثيسخي الهضٝ ؤنبدذ م1930 ٖام في ال٨ٟغة جل٪ ب٢با٫ ؤٖلً ؤن بٗض -2

ٓم ال٣اثض ٢ياصة جدذ اإلاؿلمحن ظمي٘ ٞيه اقتر٥ مخىانل مغيغ هًا٫ بٗض( م1947) ؤٚؿُـ في  .حىاح ٖلي مدمض ألٖا
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ىا٠َ وج٨ٟحر ٞلؿٟت ًٖ ٦شحرة ومىاحي مىٓىماث َىال٪ -3   وألازال١ وؤلاؾالم الٗالم ٞحها جىاو٫  ب٢با٫ مدمض ٖو
ًب
 مداوعا

 .الكغ٢حن وزانت اإلاؿلمحن ٢لىب في اؾتالخم وبقٗا٫ الضيجي الكٗىع  بي٣اّ

: الضعاؾت ؤَضاٝ

 .الٟلؿٟيت ال٨ٟغيت وؤَغوخاجه ب٢با٫ إلادمض الظاجيت الؿحرة ج٣ضيم -1

 .اإلاخٟغص الٟلؿٟي الُاب٘ طاث ال٨ٟغيت لل٣ًايا مىا٢كخه في ب٢با٫ مدمض ألؾلىب الٗلميت الكىاَض بٌٗ ٖغى -2

ت -3  .ؤلانالخيت ال٨ٟغيتٌ ؤَغوخذ لىهج ب٢با٫ بمدمض صٞٗذ التي الضواٞ٘ مٗٞغ
٨غجه ب٢با٫ مىهج -4  .ٞو

: الخالي الٛغى جد٣ي٤ بلى الضعاؾت َظٍ حؿعى   

  ؤلاؾالميت الخًاعة ؤزغ ٧ان
ًب
  لٗبذ صيييت ٢ياصاث ْهىع  بلى ؤصي مما الهىضيت ال٣اعة قبه في ٢ىيا

ًب
 ؤلاؾالم مٟاَيم جغؾيش في صوعا

 .ؤلاؾالمي ال٨ٟغ جُىع  ٖلى بيجابي ؤزغ طوو  ٧ان ٖلحها ؤلاؾالميت الخًاعة جإقحر ؤن باٖخباع

: الضعاؾت مىهج

خي اإلاىهج اؾخسضام بلى الضعاؾت َظٍ حؿدىض     وؤَغوخاجه ب٢با٫ إلادمض الظاجُت الؿحرة صعاؾت( خالت صعاؾت مىهج) الخاٍع
 الضوع  لضعاؾت ؾباإلاىا اإلاىهج َى الخاعيذي ٞاإلاىهج ؤلاؾالمي ال٨ٟغ مجا٫ في اإلاخٟغص الٟلؿٟي الُاب٘ طاث الٟلؿٟيت ال٨ٟغيت

. ؤلانالحي الضوع  زانت الاظخماعي ؤلانالح لجماٖاث ؤلاظخماعي

 للخًاعة والؿياسخي الاظخماعي ألازغ جىييذ الضعاؾت َظٍ جداو٫  ب٢با٫ مدمض ؾحرة وجدب٘ الخاعيذي اإلاىهج بحن وبالجم٘  
خماص ٖلى الضعاؾت بهُل٣ذ َىا الهىضيت،ومً ال٣اعة قٗىب ٖلى ؤلاؾالميت  مداولت الصخهيت لهظٍ اإلا٨خىب ؤلاهخاط ٖلى الٖا

ُاء مىا  ٖلحها ؾخٗخمض التي اإلاهاصع ًٖ ؤما.ب٢با٫ مدمض اإلا٨ٟغ ٖاقه الظي ال٨ٟغو  الخ٣ضم مضي ٖلى ٖلمي صليل إٖل

. ؤلاؾالميت ال٨ٟغيت الجماٖاث صعاؾت جىاولذ التي ال٨خاباث بلى الغظٕى اإلاىيٕى َبيٗت ا٢خًذ ٣ٞض مخٗضصة ٞهي الضعاؾت

: واليكإة اإلاىلض ٢با٫ب مدمض

 في حٗليمه ب٢با٫ جل٣ى.٦كمحر ًٖ ألا٦بر ظضٍ هؼح الؼعاٖت، ٖلى حٗيل ٖاثلت في م1873 ٖام بالبىجاب ؾُال٨ىث في ولض
ايت في ؾيال٩ىث في الاؾ٨خلىضيت البٗشت بمضعؾت الهبي الخد٤ زم ال٨غيم ال٣غآن ليخٗلم الخلىة ؤصزل ؤبيه،زم ٖلى َٟىلخه  ٖع
  و٧ان خؿً محر مىالها َى ٞحها، يضعؽ ألبيه نضي٤

ًب
  ؤؾخاطا

ًب
  ؤصيبا

ًب
 ٖلى خهل ؤن وبٗض والٗغبيت، الٟاعؾيت آلاصاب في مخًلٗا

ىا٥ ؤجم خيض( بالَىع ) الخ٩ىمت ب٩ليت ممخاػ،الخد٤ بضعظت الاؾ٨خلىضيت ال٩ليت قهاصة  اإلاؿدكغ١  ٖلى جخلمظ صعاؾخه،َو
. ٦بحرجحن يخحنٖلم صعظخحن ٖلى خهل ال٩ليت َظٍ ،ومً(ؤعهىلض جىماؽ ؾحر)

 الٟلؿٟت لخضعيـ ههب زم بالَىع، الكغ٢يت ال٩ليت في والٟلؿٟت الخاعيش لخضعيـ ال٩ليت،ازخحر َظٍ في ٖلىمه ؤجم ؤن وبٗض  

. ٞحها جسغط التي الخ٩ىمت ب٩ليت ؤلاهجلحزيت واللٛت

 في الض٦خىعاة صعظت ٖلى خهل خيض( اؤإلااوي في) بميىهيش زم بهيضلبرط زم( بهجلترا في) ب٨مبرصط ب٢با٫ الخد٤ م1905 ٖام وفي

 الؿىت  َظٍ وفي ال٣اهىن  صعظت ٖلى خهل م1908 ؾىت وفي( بةًغان ال٣ٗلُت ال٨ٟغة جُىع ) ًٖ عؾالخه ٢ضم ؤن بٗض الٟلؿٟت
ىه بلى ب٢با٫ ٖاص . َو
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  ٧ان ب٢با٫ ؤن وم٘   
ًب
ا قاٖغا يلؿٞى   ٩ٞان بالؿياؾت نلخه ي٣ُ٘ لم ؤهه بال.ٞو

ًب
 بلى وطَب. بالبىجاب الدكغيعي باإلاجلـ ًٖىا

  و٧ان. اإلاؿخضيغة الضاثغة ماجمغ في 1922 ،1921 ٖامي في ليكتر٥ لىضن
ًب
  ٧ان ٦ما الهىض مؿلمي لخؼب عثيؿا

ًب
 آله) إلااجمغ مغا٢با

  الخاعيذي( ؤباص
ًب
.  اإلااؾؿاث مً ٖضص ٖلى حكٝغ ٧اهذ التي الؿالم خمايت لجمٗيت وعثيؿا

 ؤن ٞحها  ؿخُيٗىن  بهم زانت صولت ج٩ىيً وبمىظب الهىضوؽ ًٖ اإلاؿلمحن اهٟها٫ بًغوعة هاصي مً ؤو٫  َى ب٢با٫ و   

. الخىي٠ الضيً م٘ جخماشخى التي الخياة يدبىا وؤن ؤلاؾالم عوٖت يٓهغوا

 جم ؤن بلى لخد٣ي٣ه ال٣اعة قبه مؿلمى ظاَض الظو الغثيـ الهضٝ ؤنبدذ( م1930) ٖام ال٨ٟغة َظٍ ب٢با٫ ؤٖلً ؤن ومىظ   

(* 1.)حىاح ٖلي مدمض ال٣اثض ٢ياصة جدذ اإلاؿلمحن ظمي٘ ٞيه بقتر٥ مخىانل مغيغ هًا٫ بٗض( م1947) ؤٚؿُـ في طل٪

 وكغ -ب٢با٫ مدمض ٦خاب ًٖ مى٣ىلت:)  ب٢با٫ مدمض شخهيت جىاولذ التي اإلاٗلىماث مهاصع بإن البهي مدمض.ص ويظ٦غ   

 مً ٧اهىا ب٢با٫ ؤظضاص ؤن**  لخؿُجيا الىهغ ؤبى الؿُض ألاؾخاط ويظ٦غ(. م1956 ال٣اَغة في با٦ؿخان ؾٟاعة
اظغث ٢غون زالزت مىظ ؤلاؾالم اٖخى٣ذ ألانل البراَميت ألاؾغة َظٍ ناص١ بهىفي اجهاله ٖىض ؤخضَم وؤؾلم.البراَميت  َو

. بها اؾخ٣غث خيض البىجاب بلى ٦كمحر مً

 عؾالخه ٞى٢ه مً ؤٖلً الظو واإلاىبر يٍغجهى وعيكت حٗبحٍر لؿان و٧ان مب٨غة ؾً في ألاولى بىا٦حٍر في الكٗغ ب٢با٫ ؤوكض   
 م٨ىىهاث ؤبغػ  َى ، الل٨ىىي  نٟي الكاٖغ ٖىه يدضزىا ٦ما والكٗغ ؤلاؾالميت خ٨مخه مىه ؤعؾل الظو واإلاظيإ ألاصبيت

  ي٨ً لم بطا ال٣لب ال٣لبيت،ٞةن الٗىا٠َ
ًب
 يًٟل لم ٞاإلوؿان ، الجضوي  ٖضيم اإلاىٓىم الكٗغ ٧ان الٗىا٠َ بهظٍ  ٖامغا

ت،بل مهضع َى الظي بال٣ٗل نالخيىا  والٗىا٠َ واإلاكاٖغ الجظباث ٞةن وؤلايمان الكٗىع  مبٗض َى الظو بالىظضان اإلاٗٞغ
ىضما ؤلاوؿان محزاث في الخاؾمت الٟانلت الغثيؿت الى٣ُت هي   والٗىا٠َ اإلاكاٖغ َظٍ جخمشل ٖو

ًب
 الكٗغ، هي ج٩ىن  ؤلٟاْا

  ألاصباء مىه اعججى هٓمه في ةالٟياى وألاخاؾيـ اإلاكاٖغ مً ب٢با٫ به اهٟغص وإلاا
ًب
  قاٖغا

ًب
. ٦بحرا

 ٦مبرصط في ؤوعبا في ب٢امخه ػمً َىا٫ صيىه ًٖ ٞحها صاٞ٘ التي الضٞاٖيت باإلاؼايا خاٞلت ؤوعوبا في ب٢با٫ ب٢امت ٞترة ٧اهذ  
  عؤي خيض وميىهش

ًب
 ٖضة ؤلاؾالم نٕ وؤل٣ى زهىمه ؤعاظي٠ مٟىض به جلي٤ التي باإلاؼايا ؤلاؾالم مٓهغ بْهاع في ٖليه لؼاما

 ظغص زم ومً وصيىه ألمخه الخحر ٞيه جىؾمىا و٢ض اؾخ٣باله ال٣ىم ٞإخؿً م1908 ؾىت الهىض بلى ٖاص زم بهجلترا في مدايغاث
الء وقٗىعٍ وج٨ٟحٍر بياهه وو٠٢ ٢لمه  الٗالمت جلميظ الىضوي  ؾلُمان الؿيض الضليل الٗالم ؾإله ول٣ض ؤلاؾالم مىاع إٖل
  وٗمان قلبي

ًب
 ؤؾغاع بها ا٦دك٠ التي بالٚخه ؾحر ًٖ ،ألاٞٛان مل٪ قاٍ هاصع حاللت مً بضٖىة ل٩ابل ب٢با٫ ػياعة ؤزىاء يىما

م والٗلم ال٣ٟه ؤَل بلحها يهل ؤن ٢لَّل  الخٗبحر مً ؤؾاليب بلى بها وونل الخ٤ ومٗالم الضيً حَر  ؤمغ ٖلى ال٣اثمحن مً ٚو

 ؤن حٗىصث ٦ىذ ٣ٞض ، هللا عخمه ؤبي جىظحهاث بلى هثر ؤو قٗغ مً ؤوكإجه ما ٧ل في الًٟل يغظ٘: ))  ٣ٞا٫ والخىظيه؟ الهضايت
ل ال٣غآن، ؤ٢غؤ بإوي ٞإظيبه ؤنى٘؟ ماطا ٞيؿإلجي والضو يغاوي و٧ان ، الهبذ نالة بٗض ال٣غآن ؤ٢غؤ  ؾىىاث زالر طل٪ ٖلى ْو

 ٣ٞا٫ ؟ ٖلحهم بجىابه ؤهذ شخيء ًٖ  ؿإلجي إلااطا بظابتي بٗض له ٢لذ نباح طاث وفي ظىابي، ٞإظبيبه ؾااله  ؿإلجي مخخالياث

                                                           
 (.334)ـ ، ص 1985، مكتبة الناشر ، القاىرة 11، ط"الفكر اإلسالمي كصلتو باالستعمار الغربي" زلمد البهاي ، - 1

يعرؼ بالقائد األعظم مؤسس مجهورية باكستاف أحد أبرز شخصيات شبو القارة اذلندية يف النصف األوؿ من القرف العشرين وىو أوؿ  محمد علي جناح* 
 .ـ1947سنة  حاكم عاـ لباكستاف يف

** 



 
 
 

 

 
 

ل    : 19الٗضص                                                                          لبدث الٗلمياحُل  مغ٦ؼ       2016 –  ؤبٍغ

135 

 

٢بل ال٣غآن ؤجٟهم بضؤث اليىم طل٪ ومىظ((. ٖلي٪ هؼ٫  ٦إهه ال٣غآن ؤ٢غؤ ل٪ ؤ٢ى٫  ؤن ؤعصث بهما: )) 
ُ
 ما ؤهىاٍع مً ٩ٞان ٖليه وؤ

((. هٓمذ ما بدٍغ ومً ا٢خبؿذ

 في م٩اهت ٞاػصاص ، الٗامت قاوجهم مً زحرال٪ في ملخه لبجي الٗىن  و٢ضم اإلادماة بمتهً الَىع  بلى ؤوعبا مً ب٢با٫ ٖاص وإلاا َظا  

  ، الىٟىؽ
ًب
 واإلاٛغب اإلاكٝغ بلضان مسخل٠ بلى عخالجه طل٪ بٗض وبلى زم. الهىض عبٕى نيخه  -ختى ، وألاصب الؿياؾت في وجم٨يىا

. بٗض ٞيما ؾىظ٦غ مما

  له جيكغ الصخ٠ و٧اهذ والٟاعؾيت باألعصيت الكٗغ ييكض ب٢با٫ ٧ان   
ًب
 ب٢با٫ ظم٘ و٢ض واإلاداٞل اإلاجام٘ في ييكضٍ ما ٦شحرا

  ؤقٗاٍع مً
ًب
 وعمىػ  ،زىصي ؤؾغاع مجها ٦خب ٖضة الضيىان َظا ٚحر وكغ و٢ض( الجغؽ نلهلت(( )صاع باه٪))  ؤؾماٍ صيىاها

ض عجم وػبىع  ، مكغ١  بُام و٦ظل٪( الظاجُت وعمىػ  الظاجُت ؤؾغاع) زىصي بي  عبا٫ ، الٟاعؾيت باللٛت وظميٗها هامه، وحاٍو

ل ى مىيخه واٞخه و٢ض ، ألاعصيت باللٛت صاع باه٪ وصًىان ٧لُم يغبو حبًر  بالٟاعؾيت ههٟه( حجاػ ؤعمٛان)  ٦خابه يىٓم َو

اجه بٗض ال٨خاب َظا َب٘ و٢ض باألعصيت آلازغ والىه٠  (1.) ٞو

: با٦غة ؾحٍر

 ال٨ٟغيت مداولخه بهىع  اطبهذ مً إل٢با٫ وؤبغػ  مب٨غة ؾً في ال٨ٟغو  وكاَه بضؤ ٢ض ب٢با٫ مدمض ؤن  ؿخى٢ٟىا ما وؤو٫   

لي٨غة ؤباص بله في بٗض مً وؤ٦ملها م1928 ؾىت اإلاضاعؽ في إلل٣ائها صعى التي الؿذ مدايغاجه الانالخيت ىىن  ٖو )  بـ لها ٖو
( 2(.)ؤلاؾالم في الضًجي ال٨ٟغ ججضًض

The reconstruction of religious thought in Islam صٞٗذ التي الضواٞ٘ ٖلى ٠٢و ؤن لل٣اعت  يم٨ً اإلادايغاث َظٍ وفي 
لى ؤلانالخيت، ال٨ٟغيت إلاداولخه . الانالخيت ٞلؿٟخه مجها جخ٩ىن  التي الغثيؿيت الٗىامل ٖو

: ب٢با٫ مدمض لضي ؤلانالح  صواٞ٘

 ٖلى الؿيُغة في اإلاكاع٦ت ًٖ اإلاؿلمحن جسل٠ َىا٥ ؤلانالحي الخ٨ٟحر بلى( ب٢با٫) صٞ٘ ظملخه في واخض شخيء َىا٥   
 مً الخاَئ الٟهم َىا٥... ؤلاؾالم في التي الضاٞٗت الغوخيت ال٣ىة بجاهب والا٢خهاصيت اإلااصيت ال٣ىة وفي لىا٢٘وا الُبيٗت

م بمسالُتهم بلحهم هٟض لئلؾالم، اإلاؿلمحن ٣هم ع٧ىطَم بؿبب مجهم وجم٨ً لٛحَر  ؤن ٞهمهم َى...ؤلاؾالم مٗجى جضبغ في وجٞى

يت َىا٥....  ججىبها يجب قغ( اإلااصة)وؤن ٖىه، ههٝغن ؤن يجب ٞيه وٗيل الظو الُبيعي الٗالم َظا  ٦ما  -ؤلايغاهيت الهٞى
 يضٞ٘ ؤن يغيض َظا ؤظل مً( ب٢با٫)و. والىا٢٘ الُبيٗت ٖلى اإلاؿيُغ ؤلاوؿان خياة ًٖ اإلاؿلمحن ؤبٗضث التي هي -ب٢با٫ ي٣ى٫ 

ضم الٗمل بلى ظضيض مً اإلاؿلم  ليـ ٞيه  ٗيل الظي الٗالم ؤن ٞهم بلىٌ هٟـ ؤلاؾالم َغي٤ ًٖ يضٞٗه ؤن يغيض...الخىا٧ل ٖو
 
ًب
  ؤمغا

ًب
  مٛايغا

ًب
  وال ، هٟؿه لئلوؿان جماما

ًب
 وبلى ، ال٣ىة بلى يضٞٗه ؤن يغيض...اإلا٣ضؾت طاجه ووظىص هللا عوح ًٖ البٗض ٧ل بٗيضا

. والصخهيت بالظاث الاخخٟاّ

                                                           
، مؤسسة عز الدين ("حالي إقباؿ -السعدم -ركمي -طار الع) األعالـ الخمسة للشعر اإلسالمي " ،زلمد حسن األعظمي والصاوي علي شعالٍل -1

 .8ـ ، ص 1982للطباعة والنشر ، بريوت لبناف 
 (.333)،مرجع سبق ذكره ،ص "الفكر اإلسالمي كصلتو باالستعمار الغربي"زلمد البهي،  -2
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ى ؤلانالحي ج٨ٟحٍر بلى( ب٢با٫) صٞ٘ الظي ألاؾاسخي الٗىهغ َى َظا   يخجلى لظيا الٗىهغ َو
ًب
 مً -ٖىه يخدضر ٞيما ٦شحرا

  ال٣اعت  يجضٍ ٞيما يخطر الظو الٗىهغ ؤو الخ٨ٟحر َظا بلى صٞٗخه ٖضيضة صواٞ٘
ًب
ظٍ.  وقٍٗغ ٦خاباجه في ميكىعا  الضواٞ٘ َو

: هي

 انؤلاوـ ْغوٝ وهي ؤلانالح ٖلى خملخه التي الضواٞ٘ مً اإلاٗانغ،٦ضاٞ٘ اإلاؿلم ْغوٝ ًٖ ب٢با٫ يخدضر: اإلاٗانغ اإلاؿلم
   ٗيل الظو

ًب
 بغا١ ظضيض وبحن ، ٚحٍر يخي ٦ما الخياة بلى يى٣له ؤن الخالي بىيٗه  ؿخُ٘ زهب،لم ؤنيل ٢ضيم بحن مترصصا

...  ٖليه مىه يسصخى زضإ لبري٣ه

  ؤلاؾالم في الضيجي الخ٨ٟحر ْل: ) ي٣ى٫ 
ًب
 وحي ٞيه جل٣ي ػمً ألاوعبي ال٨ٟغ ٖلى ؤحى و٢ض ألازحرة الخمؿت ال٣غون زال٫ عا٦ضا

ت هي  الخضيض الخاعيش في ْاَغة ؤبغػ  ٞةن َظا وم٘ ؤلاؾالميت، الجهًت  الغوخيت خياتهم في اإلاؿلمىن  بها يجٕز التي ال٨بحرة الؿٖغ
  بال ليؿذ ال٣ٗلي ظاهبها في ألاوعبيت الش٣اٞت ٞةن اإلاجٕز َظا ٖلى ٚباع وال الٛغب، هدى

ًب
 ز٣اٞت في الهامت الجىاهب لبٌٗ اػصَاعا

ى ،(1)٦جهها بلٙى ًٖ ٞىعجؼ ج٣ضمىا  كل ٢ض ألاوعبيت للش٣اٞت البرا١ الخاعجي اإلآهغ ؤن َى هسكاٍ الظي و٧ل ؤلاؾالم،  َو

ى الجضيض الٗلمي ؤلاججاٍ بلى ألاوعبيت للش٣اٞت البرا١ الخاعجي اإلآهغ بهظا- كحر  ج٨ٟحر ؾاص الظو اإلااصو( 2) الخجغيبي ؤلاججاٍ َو
 في( الخجغبت) يُلب ؤلاؾالم بن اإلاؿلم َظا  ٗٝغ لم اإلاٗانغ،بطا اإلاؿلم يٖل -هٍٓغ في  -زٍُغ ٞله: ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن 

ت  للمٗاٝع واؾ٘ هُا١ في.الخجغبت باؾخسضام ٖامت البكغيت ؤٞاص ألاولحن ألؾالٞه ال٨ٟغو  الخاعيش ؤن  ٗٝغ لم بطا و. اإلاٗٞغ
ظا ؤلاوؿاهيت  اهسضٕ ٦ما ، ٦شحرون به يىسضٕ ؤن الؿهل ومً الخاص الجضيض ال٨ٟغ َظا ٖليه يىُىو  ٞيما ي٨مً الخُغ َو

 ، ظاهب مً ؤلاؾالمي ج٨ٟحرها في الىٓغ وٗيض ؤن -ب٢با٫ يغي  ٨َظا -بطن وألاخٍى الهىض، في له الضٖاة بٌٗ به بالٟٗل
. آزغ ظاهب مً وي٣ٓت مؿخ٣لت بغوح الجضيض ال٨ٟغ َظا وهمدو

ىضما الىؾُى الٗهىع  ومىظ     و٧ان. ال٨ٟغ مجا٫ في له خض ال ج٣ضم خضر ا٦خملذ، ص١ ؤلاؾالم في اإلاخ٩لمحن مضاعؽ ٧اهذ ٖو
  طل٪ ٞيه بٗض ؤن.الُبيٗت ٖلى ؤلاوؿان ؾلُان امخضاص هخاثج مً

ًب
  بيماها

ًب
 جخإل٠ التي ال٣ىي  ٖلى بخٟى٢ه ظضيضيً وبخؿاؾا

 مً به يديِ ما َى١  ًٖ  كب ؤزظ ؤلاوؿان ٣ٖل ؤن ويبضو ظضيض هٕى مً مك٨الث ظضيضة هٓغ وظهاث ٞٓهغث. بيئخه مجها
ليه ، وم٩ان ػمان غيت اإلا٣ىالث ؤزو وهى  -ٖو  الخ٨ٟحر لخ٣ضم الخٛيحر،هديجت بؿبيل هٟؿه الخ٣ٗل جهىعها بن -الجَى

  ٞخدذ و٢ض ال٩ىن، بلى ظضيضة بىٓغة ظاءجىا( ؤًيكخحن) الٗلمي،ٞىٓغيت
ًب
 بحن اإلاكتر٦ت اإلاك٨الث بلى الىٓغ مً ظضيضة آٞا٢ا

. والٟلؿٟت الضيً

  يخُلٗىن  بٞغي٣يا وفي آؾيا في اإلاؿلمحن قباب هجض ؤن بطن عجب ٞال)
ًب
  جىظحها

ًب
 يهاخب ؤن مً البض ولهظا ب٣ٗيضتهم ظضيضا

 بلحها جىنلذ التي الىخاثج به وؿخُي٘ الظو اإلاضي ًٖ و٦ك٠ ألاوعبي، ال٨ٟغ لىخاثج مؿخ٣لت بغوح جمديو ؤلاؾالم ي٣ٓت

لى. ؤلاؾالم في الضيجي الخ٨ٟحر في الىٓغ بٖاصة في حٗييىا ؤن ؤوعبا، ( 3.)ألامغ لم بطا ظضيض مً بىاثه ٖو

  بهٟخه ٞللٟغص: )....الهضص َظا في هبي بً مال٪ ويظ٦غ
ًب
  ٖامال

ًب
:  وألازغي  ، زام مجهما ألاولى(: 4( )٢يمخان للخًاعة ؤوليا

. اظخماٖيت وألازغي  َبيٗيت مجهما ألاولى ؤو ، نىاٖيت

                                                           
 .335، ادلرجع السابق ، ص "الفكر اإلسالمي الحديث كصلتو باالستعمار الغربي "زلمد البهي،  -1
 .14، ترمجة عباس زلمود العقاد ، دار التأليف والًتمجة والنشر ،ص "تجديد الفكر الديني في اإلسالـ " دلزيد من األحاطة أنظر عباس زلمود العقاد، - 2
 .336، ادلرجع السابق ،ص " الفكر اإلسالمي كصلتو باالستعمار الغربي"زلمد البهي ،  - 3
 .145ـ،ص 1976، ترمجة عبد الصبور شاىني ،دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر دمشق سوريا ،"شركط النهضة"مالك بن نيب ، - 4
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 ٖب٣غيخه الؾخٗما٫ الُٟغو  اؾخٗضاصٍ في وجخمشل البيىلىجي، ج٩ىيىه في ألاٞغاص مً ٞغص ٧ل في مىظىصٍ ٞهي ألاولى ال٣يمت ؤما

. وو٢خه جغابه

  الجؼاثغو  اإلاؿلم بلى هٓغها وبطا  
ًب
  هغاٍ ٞةهىا ، الؼاويت َظٍ مً مشال

ًب
 ب٨ٟاءجه  كهض الخاعيش ٞةن ػاص، بإَيب طل٪ مً مؼوصا

ب٣غيخه ،م الٗب٣غيت َظٍ مٓاَغ مً ؾُغ ؤهه بط الكإن َظا في ٖو
ًب
ؿخحن ال٣ض ـ ٖهض ابحن٦شحرا  ابً ٖهض بلى البىوي ؤٚو

. زلضون 

. وتهظيبها مىاَبه وجىميت شخهيخه لتر٢يت الاظخماعي وؾُه مً ي٨دؿبها ٞةهه الهىاٖيت ال٣يمت وهى الشاهيت ال٣يمت وؤما   

٘ في يمضٍ ام لئلوؿان جهى٘ ٞةجها الخىميت ؤو التر٢يت َظٍ في الىا٢٘ في جخمشل بهما الاظخماٖيت الهيئت ووْيٟت  مً مؿخىاٍ ٞع
.  مهلخخه ٖلى حؿهغ بصاعة ومً مؿدكٟي ؤو مضعؾت

  الٟغص خياة ٖلى يٟغى ؤهه تهمىا،خيض الاؾخٗماع ٢ًيت جبضؤ َىا ومً  
ًب
  ٖامال

ًب
( اإلاٗامل) الغياضخي باإلاهُلر وؿميه ؾلبيا

ى ( -بغحى) الٟغوسخي ثضال٣ا ٧ان ٣ٞض الاؾخٗماع، ؾياؾت في جاعيسه اإلاٗامل ولظل٪ Coefficient الاؾخٗماعي   ٖهض في َو
 ٞظة ٖب٣غيت مً ٖليه يىُىو  وما الجؼاثغو  الكٗب خ٣ي٣ت ؤصع٥ ٞغوسخي ؤو٫   -ال٣اصع ٖبض لهىعة اإلا٣ابلت الهىعة ؤلاخخال٫

 
ًب
. الاؾخٗماع الؾخ٣غاع اإلاىاؾبت الُغي٣ت بم٣خًاٍ وي٘ بصعا٧ا

  ويٗها و٢ض
ًب
 ألاَالي ٢يمت م٘ يخ٩اٞئىن  مٗمغيً بلى خخاطث هٍٓغ في ٧اهذ التي* الٟغوؿت ؾياؾت لخسُيِ ؤؾاؾا

 ٢يمتهم حؿاوو  مٗمغيً ازخياع يغيض ٦ً بط الؿياسخي، الىٓغ مً جسلى ج٨ً لم الخ٣ي٣ت بخل٪ قهاصجه ٞةن لظل٪.الُبيٗيت
. الجؼاثغو  الكٗب ٢يمت

تراٝ ٢بيل مً اإلاظ٧ىع  الججرا٫ قهاصة ٧اهذ ولئن    الكهاصة جل٪ ٞةن ال٣ضيم، والٟغوـ الخل٤ ب٣يت َياجه في يدمل الظو الٖا
غ في التهضيم لؿياؾت اإلاىخيت هى اليىم ؤنبدذ ٢ض  الؿياؾت َظٍ َالج٘ ْهغث ول٣ض ٖب٣غيخه، ومدى الجؼاثغو  الٟغص ظَى

 للمؿلم( ب٢با٫) يغى ولم: اإلاٗانغ ألاوعبي ؤلاوؿان( 1.)َبتها مً ٞاهخٌٟ م1870 ٖام ٞغوؿا ؤنابذ التي الهؼيمت ٚضاة
 ناخب ٢بل مً عضخي اإلاٗانغ،٦ما لؤلوعبي نىعة ي٩ىن  ؤن -الخياة في ويٗيخه حٛيحر بلى خاظخه وي٘ ؤن بٗض -اإلاٗانغ

  ٞيه وؤإلاذ بل والخ٨ٟحر، الؿلى٥ في لؤلوعبي نىعة مهغ في اإلاؿلم ي٩ىن  ؤن( مهغ في الث٣اٞت مؿخ٣بل)
ًب
. الخاخا

 ٞمظَبه  وعَت في هٟؿه يجض ، ٖلمي نووجخش جسو ه٣ضيت، ٞلؿٟاث مً له بما الٗهغو  الغظل) ألن طل٪ ب٢با٫ يغى لم

  له ظٗل ٢ض الُبيعي
ًب
. َى مهحٍر في بيماهه ؾلبه ٢ض ل٨ىه بليه  ؿب٤ لم الُبيٗت ٢ىي  ٖلى ؾلُاها

 عوخيت خياة بلى ؤو ال٩املت الغوخاهيت الخياة بلى عوخه جىظحهه  ًٖ و٠٦ ال٣ٗلي وكاَه ؤٚكاٍ و٢ض الٗهغو  وؤلاوؿان) 

ى..  هٟؿه م٘ نغيذ نغإ في ال٨ٟغ خلبت في ٞهى الىٟـ ؤٖما١ في جخٛلل  في والؿياؾيت الا٢خهاصيت الخياة مًماع في َو

 والىا٢٘ الخـ ٞلؿٟت ؤصخاب مً ؤم ، ال٣ٗليت الٟلؿٟت ؤصخاب مً ؾىاء  -بطن اإلاٗانغ ٞلؤلوعبي... ٚحٍر م٘ نغيذ ٦ٟاح
 اؾخ٣غاع ، هٟؿه يجض ال  -اإلالخضة اإلااع٦ؿيت ؤلاقترا٦يت ؤههاع مً ؤم ،

ًب
  وال ا

ًب
ى ، اَمئىاها  م٘ ؤما ، وايُغاب مؿخمغ ٢ل٤ في َو

. ٚحٍر م٘ ؤو هٟؿه

 

                                                           
 .146، مرجع سابق ، ص  "شركط النهضة" مالك بن نيب ، - 1

 .المقصود بسياسة الفرنسة تطبيع الدول المستعمرة على سياسة االستيعاب وهيمنة اللغة الفرنسية على الدول المستعمرة *-
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: ؤلاؾالم في الضًجي ال٨ٟغ ججضًض خى٫  ب٢با٫ مدمض ؤَغوخاث

 
ً
: ؤلاؾالم َبُٗت: ؤوال

 ٦ضيً المؤلاؽ ؤن يجض  -جىظحهاجه في ٧األوعبي ي٩ىن  ؤن له يغيض ال ٞهى الخياة في اإلاٗانغ اإلاؿلم بىيٗيت خضيشه ب٢با٫ يبضؤ  
( ب٢با٫) ٢ام إلاا ؾىه، ما زالٝ ٖلى ٧ان ؤلاؾالم ؤن وبيمان،ولى جىظيه ٦مهضع لخسحٍر اإلا٨ٟغ اإلاهلر يىٟ٘ ما اإلاؼايا مً له

ىا٥(  ؤلاؾالم في الضًجي ال٨ٟغ ججضًض: )ؾماٍ ٞيما ال٨ٟغيت بدغ٦خه  خياجه في اإلاؿلم ويٗيت لخٛيحر ملخت خاظت بطن َو
. مهمخه ؤصاء في ٖىه ٖىى َىا٥ ليـ. هٟؿه ؤلاؾالم بلى الخاظت َظٍ يضٞ٘ ما َىا٥ وليـ الخايغة

 ٢ض اليىم الٗالم ؤن( ب٢با٫) ٞحري  الضيً ظاهب في ٞإما: الٟغصيت واإلاباصت ال٣ٗاثض مً آزغ الضيً،وظاهب بجاهب له وؤلاؾالم   
  ؤنبذ

ًب
ى) مٓاٍَغ ؤؾمى في َى والضيً ؾي٩ىلىجي ججضيض بلى مٟخ٣غا   ٞدؿب،ؤو ٣ٖيضة ليـ (الهىفي اإلآهغ َو

ًب
 ؤو ٦ىىجا

  الٗهغو  ؤلاوؿان بٖضاص ٖلى ال٣اصع وخضة َى الكٗاثغ،بل مً قٗحرة
ًب
  بٖضاصا

ًب
له( 1. )زل٣يا  التي الٗٓمى الخبٗت لخدمل يَا

ت جل٪ بليه يغص وؤن الخضيض الٗلم ج٣ضم ٖجها يخمسٌ ؤن مً البض   ججٗله التي ؤلايمان مً الجٖز
ًب
 الٗٓيم الٟىػ  ٖلى ٢اصعا

.-ؾىاٍ صون  به بهٟغص ال٣ٗاثض مً آزغ ظاهب مً بماله  -وؤلاؾالم.  الب٣اء صاع في بها والاخخٟاّ الضهيا الخياة فيٌ بصخهيذ
 ٚايخه مىخهى هي التي الغوخيت الضيم٣غاَيت جل٪ اليىم للمؿلمحن ي٣ضم ؤن  ؿخُي٘ الظي َى وخضٍ ؤهه( ب٢با٫) يظ٦غ

...  وم٣هضٍ

: ؤمىع  ةزالر بلى جدخاط اليىم ؤلاوؿاهيت بن

  ال٩ىن  جإويل -1
ًب
  جإويال

ًب
 .عوخيا

 .الٟغص عوح وجدغيغ -2
 .عوحي ؤؾاؽ ٖلى ؤلاوؿاوي اإلاجخم٘ جُىع  جىظه ٖاإلايت ؤَميت طاث ؤؾاؾيت مباصت ووي٘ -3

: ؤلاؾالم هٓغ وحهت مً ؤلاوؿان

  ليـ -ب٢با٫ يغي  ؤلاؾالم،٦ما هٓغ وظهت مً -ؤلاوؿان
ًب
لى ، مجها ظؼء َى بل الُبيٗت ًٖ مى٣ُٗا  ٢يتبب نلت ٖو

ت.ؤظؼائها خه هلل ؤلاوؿان ومٗٞغ حن في ؤلاوؿان ع٧ىن  هي.ؾىاء للُبيٗت ٦مٗٞغ ىا٥ َىا٥ الخجغبت ومجا٫. الخجغبت بلى الىٖى  َو
 و٦الَما.الىا٢٘ يبدض ٦الَما ومخىاػهت مخىاػيت نلت بالضيً الٗلم نلت بطن. طل٪ في والضيً الٗلم بحن وألازال١( الىا٢٘) َى

ت في آلازغ ي٨مل و٦الَما ، بياٌٍ بدض في الخجغبت َغي٤ يبدض  الٗاصيت الخجغبت هىاحي ؤن و٦ما. ) الخ٣ي٣ت ًٖ وال٨ك٠ اإلاٗٞغ
اث لخإويل جسً٘ يت الخجغبت مجا٫ ٨ٞظل٪ الخاعجي بالٗالم الٗلم لخدهيل الخـ مىيٖى  لخدهيل للخإويل يسً٘ الهٞى

(. باهلل الٗلم

حن بحن والٟغ١  ت مً الىٖى ت ؤن:)َى( ب٢با٫) يغي  ٦ما اإلاٗٞغ يت اإلاٗٞغ ت الهٞى  يُل٘ ؤن يم٨ً ال ؤهه الىاضر ٞمً مباقغة مٗٞغ
يت الخاالث في آزغ،وطل٪ إلوؿان ه٣لها ٖلحها،ؤو  لٟدىي  جٟؿحر مً الهىفي  ٗلىه وما بالخ٣ٗل مجها باإلخؿاؽ ؤقبه الهٞى

إل يم٨ً ال ٞؿهان الضيجي الكٗىع  مدخىياث ول٨ً ٢ًايا، نىعة ٖلى للىاؽ يبلٜ ؤن يم٨ً الضيجي قٗىعٍ مدخىياث  ؤلَا

( 2.)ه٣لها يم٨ً ال ؤو ، ٖلحها

                                                           
 .339ادلصدر السابق ،ص " ، الفكر اإلسالمي كصلتو باالستعمار الغربي "د البهي،زلم - 1
 .351، ادلرجع نفسو ، ص  "الفكر اإلسالمي كصلتو باالستعمار الغربي"زلمد البهي ،  - 2
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لى ، الخجغيبي الٗلم ٖلى يدض ال٣غآن ؤن ؤما ت جدهيل في الخجغبت ؤلاوؿان يماعؽ ؤن ٖو  صاللت مً( ب٢با٫) طل٪ ٞحري  ، اإلاٗٞغ

  لجٗله قاء ولى الٓل مض ٠ُ٦ عب٪ بلى جغ ؤلم: )  ال٨غيمت آلاياث َظٍ مشل
ً
  لُهٕ الكمـ حٗلىا زم ؾا٦ىا

ً
 زم* صلُال

  بلُىا ٢بًىاٍ
ً
  ٢بًا

ً
( 1(.)ٌؿحرا

ٗذ ٠ُ٦ الؿماء وبلى*  زل٣ذ ٠ُ٦ ؤلابل بلى ًىٓغون ؤٞال)  ((.. ؾُدذ ٠ُ٦ ألاعى وبلى* ههبب ٠ُ٦ الجبا٫ وبلى* ٞع

: ب٣ىله آلاياث َظٍ ٖلى ب٢با٫ ويٗل٤

 حٗض بمً الكٗىع  ؤلاوؿان هٟـ في جبٗض َاؤن َى الُبيٗيت الخإمليت اإلاالخٓت َظٍ مً ال٣غآن  ؿتهضٞه ما ؤو٫  ؤن ق٪ وال)

 في ٧ىن  مما ال٨غيم ال٣غآن في الٗام الخجغيبي الاججاٍ َى بليه الالخٟاث ييبػي الظي ول٨ً( هللا َى) ٖليه آيت الُبيٗت َظٍ
  بجباٖه

ًب
  ٖٓيم ألمغ وؤهه الخضيض الٗلم ؤؾاؽ وايعي ألامغ آزغ مجهم الىا٢٘،وظٗل بخ٣ضيغ قٗىعا

ًب
 جل٪ عآنال٤ يى٢ٔ ؤن خ٣ا

ٌ ٧ان ٖهغ في الخجغيبيت الغوح  جلميداث بطن. الخال٤ وعاء ؤلاوؿان بدض في الٛىاء ٢ليل بىنٟه اإلاغثياث، ٖالم يٞغ

ىا... الخل٤ في الخ٨ٟحر ٖلى جدشىا َظٍ( ب٢با٫)  ٖلى خياجىا جدمل اإلاخٛحرة ٞخُىعاجه:  ظضيت ٚاياث له الٗالم ؤن ال٣غآن يغي  َو
 ٞحهياها بهحرجىا  صخظ ؾبيلىا في ٣ٖباث مً الٗالم ي٣يمه ما ٖلى للخٛلب هبظله الظي ال٣ٗلي والجهض.ظضيت بهىعة الدك٩ل

  ألازغي  ؤلاوؿاهيت الخجغبت هىاحي مً ص١ ٞيما للخٗم٤
ًب
  ويؼيضَا الخياة آٞا١ في  ٗض ؤهه ًٖ ًٞال

ًب
  زهبا

ًب
ىا  ٣ٖىلىا وبجها٫. ٚو

ا هٟـ في جشىي  الخ٣ي٣ت ؤن اإلاجغياث ٖالم ٝو ال٣ٗلي الىٓغ ٖلى يضعبىا الظو َى الخاصزت ألاقياء بشمغة  و٧ان ، مٓاََغ

( 2. )اإلاغثياث ٖالم يخجاَل ؤن  ؿمٗه ال ٧اص بيئت في  ٗيل ؤلاوؿان

ً ت) ٖو ت هٍٓغ (.. والخٟغيِ ؤلاٞغاٍ)  لٛلىو  الغاٌٞ اإلاى٠٢ ٖبضٍ مدمض ؤلامام ألاؾخاط اجسظ(  اإلاٗٞغ

ضث والتي  -الٛغبي عالخىىو  ؾاصث التي  -واإلااصيت الىيٗيت ٞالٟلؿٟت ت مهاصع في و٢ٟذ ٢ض بالصها بلى ٞو  ٖالم ٖىض اإلاٗٞغ
ت ؾبيل في -وو٢ٟذ... الٛيب ٖالم صون  -الكهاصة   -الخىاؽ مً خاؾت ال٣ٗل ظٗلذ ل٣ض بل  -والخىاؽ ال٣ٗل ٖىض  -اإلاٗٞغ

 )  ظٗلخه ٖىضما ، ؤلهخه زم
ًب
 ( مُل٣ا

ًب
 )  ي٩ىن  ؤن مً بضال

ًب
ٗذ ولظل٪ ،( وؿبيا ( .. وخضٍ ال٣ٗل بال ال٣ٗل ٖلى ؾلُان ال)  قٗاع ٞع

(. الىخضان) و(  الى٣ل)  ؤَملذ وبظل٪

ت هٓغيت في الجامٗت ؤلاؾالميت الىؾُيت مجهاط لي٣ضم ٖبضٍ مدمض ؤلامام ٞجاء : َضاياث( ألاعب٘ الهضاًاث)  منهاج(...  ) اإلاٗٞغ

 : ؾٗاصجه بلى بها يخىنل َضاياث ؤعب٘ ؤلاوؿان هللا مىذ ل٣ض: ) ٢ا٫ طل٪ وفي... والىظضان... والخجغبت... والى٣ل ال٣ٗل
ًب
: ؤولها

 مً ؤٖلى هى التي ال٣ٗل َضايت: والشالشت.واإلاكاٖغ الخىاؽ َضايت:  والشاهيت.الىُٟغو  وؤلالهام ، الُبيعي الىظضان َضايت
(. الضيً َضايت: الغابٗت والهضايت.وؤلالهام الخـ َضايت

٣له خىاؾه اؾخسضام ؤلاوؿان حهمل و٢ض اؽ،الخى حٛلِ ٦ما بصعا٦ه في ال٣ٗل  ٛلِ ٣ٞض     ٞاخخاط ؾٗاصجه ٞيه ٞيما ٖو

( 4. ) الضيً َضايت وهى ؤَىائهم ْلماث في جغقضَم َضايت بلى الىاؽ

                                                           
 .46 -45: اآليات سورة الفرقاف - 1
 .351زلمد البهي ، ادلصدر السابق ، ص  - 2
 .12ـ ، ص 2013، تقدَل زلمد عمارة ،وزارة الثقافة والفنوف والًتاث ، قطر " ابات السياسيةالكت"اإلماـ زلمد عبده ،  - 3
 .12، ادلصدر السابق ، ص " الكتابات السياسية" األماـ زلمد عبده ، - 4
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 ألاوعبي، ؤلاوؿان خياة في الجهًت َظٍ ؤخضزتها التي الٗب٣غيت وؤلاهجاػاث الخضيشت ألاوعبيت الجهًت بلى ؤلامام ألاؾخاط هٓغة وفي
 لهم ووٞغ ، آالمهم وز٠ٟ الىاؽ، بدياة اعج٣ى الظي ال٨شحر ا٦دكٟذ التي الخًاعة َظٍ ٖبضٍ مدمض ؤلامام ؾخاطألا ؤهه٠

اٍ الخ٣ضم ؾبل لبت ألاوعبيت الجهًت َظٍ في اإلااصو الُاب٘ ؾياصة ٖاب ل٨ىه.. والٞغ يبت ، الضهيىو  الُاب٘ ٚو  الظي الضيً، ٚو
.  ب٢با٫ مدمضو ٖبضٍ مدمض بحن ؤلاؾالم في الضيجي ال٨ٟغ ؤَضاٝ جخىا٤ٞ و٢ض(* 1.)الؿىيت ؤلاوؿاهيت الىٓغة -ويمشل  -مشل

مى خؿً مدمض يظ٦غ الكإن طل٪ وفي لى( )... 2) ألٖا  ٧ان بل الخالضة الضيييت الجهىص َظٍ ٖلى ي٣خهغ لم ب٢با٫ وكاٍ ؤن ٖو
  ٧ان ٞٗىضما الؿياؾيت الكباب جىظهاث في ؤزغ له

ًب
  ؾ٨غجحرا

ًب
 ٖضة الجمٗيت جدب٘ و٧اهذ بالَىع  مؤلاؾال خمايت لجمٗيت ٖاما

 اإلاؿاَمت ٨ٞغة ٖليه  ٗغيىن  ألاؾاجظة بليه ٞظَب م1920 ؾىت الهىض في الا٢خهاصيت اإلا٣اَٗت ؤٖلىذ ؤن خضر ٧لياث
  بااليغاب

ًب
 بن الغػ١ ؤبىاب ٖلي٨م ٞخٛل٤ ؤبىابها ال٩لياث حٛل٤ ؤن جغيضون  ما ؤمًيخم ؤن ؤزصخى لهم ٣ٞا٫ الخغ٦ت لهظٍ جإييضا

بخ٨م في اص٢حنم ٦ىخم   ٞٗيكىا ٚع
ًب
٣خم ٞةن والليلت اليىم في واخضة وظبت ٖلى ؤوال  هٟىؾ٨م ظهاص مً الخُىة َظٍ بجمام بلى ٞع

. الجهاجي عؤيي ل٨م ؤبضيذ

    
ًب
 عؤيه ي٣غن  و٧ان:  طل٪  ؿخىظب ألامغ ؤن يجض ٖىضما الالطٖت السخغيت مً شخيء في الهغيذ عؤيه ب٢با٫ يبضت ٧ان ما و٦شحرا

 
ًب
٘ بما آلازغون ألا٢ىام ٖليه وما صيىه بحن ٞانلتبالم صاثما  الخياة هىاحي ظمي٘ ؤن يغي  ب٢با٫ ٧ان ٞلظل٪ ؤلاؾالم قإن يٞغ
ت بال الخحر يضع٥ ٞلم مجها الٟاؾض ويتر٥ بهالخها ليازظ ، الؿىاء ٖلى حٗٝغ ؤن ييبػي  ٢ض ال٣ضماء ؤن وعؤي مٗه الكغ بمٗٞغ

 ؤو ، ٖام بوؿاوي صيً باٖخباٍع الغباهيت زهاثو يدمل ؤلاؾالم ظاء َىا...حوالغو  الجؿم خى٫  مظاَبهم حٗضصث خحن ؤزُإوا
  ألامم يساَب الخضيض، الٗهغ انُالح في ه٣ى٫  ٦ما ٖالمي صيً

ًب
 ألازىة َظٍ بلى يإوي  ألن ؤَل ألاعى ظىاهب في ظميٗا

( 3.)  كاء وخحن قاء خيض ؤلاوؿاهيت

  للىاؽ ٧اٞت بال ؤعؾلىا٥ وما) 
ً
  بكحرا

ً
  للىاؽ ؤعؾلىا٥ و( ) وهظًغا

ً
  باهلل و٦ٟى عؾىال

ً
(. قهُضا

٨ظا ؾىت وؤعبٗماثت ؤل٠ مىظ ٖامت صٖىة ال٨غيم ال٣غآن ؤٖلجها ٨َظا  الهجغو  الخاعيش مً ٢غن  عب٘ يمٌ ولم الىبي ؤٖلجها َو
 امألا٢ى ظمي٘ مً ؤهاؽ الجضيض بالضيً ٞضان ، ؤلاؾالميت ؤلاوؿاهيت الضٖىة َظٍ خ٣ي٣ت ٖلى الىا٢٘ بياهاث ٢امذ ختى

ىعاهيىن  وخاميىن  وآعيىن  ؾاميىن  اإلاؿلمحن ٖضص في ٧ان ختى ٢غون زالزت الهجغة ٖلى جى٣ٌ والؿالالث،ولم غؽ ،ٖغب َو  ٞو

ىضيىن  وجغ٥ .  وألازيىبحن الؿىص مً وبٞغي٣يىن  ،نيىيىن  َو

حر ال٨خابيت ألاصيان بحن ؤلاؾالم بها يىٟغص بيىت َظٍ   لىٗٝغ الصخيدت وظهتها مً بلحها هىٓغ ؤن وييبػي ال٨خابيت ٚو
ًب
 ؤجها خ٣ا

. ؤلاؾالم بها اهٟغص ٢ض مؼيت

 الكغ١  بلى َغي٤  -وكإجه مىظ لالؾخٗماع ي٨ً ٞلم الاؾخٗماع وظه في والخغيت ؤلاوؿاهيت خاعؽ ي٩ىن  ؤن لئلؾالم ال٣ضع قاء

  اإلاؿخٗمغون ؤعاص. بؾالميت بالص زال٫ مً بال
ًب
  ؤلاؾالم ٞىظىص الهىض بلى يهلىا ؤن ؤوال

ًب
 ال٣اعاث مٟتر١  ٖلى عي٣همٍ في ٢اثما

                                                           

 .13ادلصدر نفسو ، ص  - 1
والتأكيد على وجود دنوذج إسالمي .. الفكر الدين اإلسالمي  يسعى إىل تأكيد البعد الديين يف اإلسالـ ونفي الكهانة عن اإلماـ محمد عبدهكاف ... *

 .متميز دنوذج مدٍل يقدـ اإلسالمية البعيدة عن الكهانة والربئية عن الثيوقراطية
 .12، مرجع سبق ذكره ، ص " األعالـ الخمسة في الشعر "زلمد حسن األعظمي ، -3
 .12السابق، ص ، ادلرجع " الكتابات السياسية "اإلماـ زلمد عبده ، - 3
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  الشالر،
ًب
لؿُحن ؾىعيا وبيجهما ألاهًى٫  بلى ومجها الٗغا١ بلى مهغ مً ممخضا لى ، ٞو   البالص َظٍ مً م٣غبت ٖو

ًب
 قىاَي ظميٗا

( 1. )هىاخيه ظمي٘ مً اإلاكغ١  مضزل ٖىض ألابيٌ البدغ وقىاَئ ألاخمغ البدغ

 جغويٌ وهى ٖلحها مخ٤ٟ ٢اٖضة ٖلى زُتهم وويٗىا ، ألامت وفي لتالضو في خؿابها يدؿبىن  ٣ٖبت الهىض في ؤلاؾالم وظضوا

 خ٣ي٣ت ٖلى هٓغو  ؤٚمٌ ؤن  ؿٗجى ال)  ٢ا٫ خيض الخُت َظٍ الىبرو اللىعص وؤٖلً. ٞحها اإلاؿلمحن بايُهاص ٧لها الهىض

.  الهىضيحن حٛغيب بلى جخجه ؤن ييبػي الخ٣ت ؾياؾدىا وؤن ، لىا الٗضاوة ؤنيل ٖضو ؤلاؾالمي الٗىهغ ؤن وهى ٞحها الق٪

... اإلاتراميت( الهىضو اإلاديِ)  قىاَئ ٖلى بليه ونلىا م٩ان وفي الجؼاثغ قىاَئ ٖلى اإلاسي٠ لخاعؽ َظا اإلاؿخٗمغ وظض بل
  ي٨ً ولم ػهجباع ؾىاخل وفي العجم زليج قىاَئ في وظضٍو ٦ما( ؤهضعوؿيا) ظظع في ٞىظضٍو

ًب
 الهىض قىاَئ ٖلى مجهم بٗيضا

. والٟلبحن الهيىيت

 ٖلى وؤٖهاَا وؤٖم٣ها الٗضاواث ؤنٗب هى وجل٪ هٟؿيت ظٛغاٞيت جاعيسيت ٖضاوة وؤلاؾالم الاؾخٗماع بحن ٞالٗضاوة   

ي٤  َاجحن وفي.وؤلاٞغي٣يت آلاؾىيت ال٣اعجحن في يُم٘ ؤوعبي ؾُغيً،ٞاالؾخٗماع في بيجهما الٗضاوة جخلخو و٢ض.واليؿيان الخٞى
 لهان بال ليـ ؾياؾيت ٢ىة ٧ان ولى مليىن، ماثت بلى ؤٞغي٣يا في ٖضصَم ي٣ل ٞال ناإلااليي بمئاث اإلاؿلمىن   ؿ٨ً ال٣اعجحن
 ٢ضعتها وجٟاع٢ها ؾ٨ىذ، بطا ٧الصخغ وحؿخ٣غ اهضٞٗذ بطا ٧الؿيل جىضٞ٘ ٢ىة ول٨جهم ؤهىاٖه بجمي٘ الاؾخٗماع ٖلى زُبهم

  والؿياصة الٛلبت ٖلى
ًب
. والشبىث الهمىص ٖلى ٢ضعتها جٟاع٢ها ٞال ، خيىا

: ب٢با٫ خُاة في زىاَغ

 بن:  الؼاثغيً ؤخض ٣ٞا٫ مجلؿه، في الخضيض وصاع ب٢با٫ به ي٣يم الظي اإلاجز٫  قُغ وظهي وليذ الغاوو  ٢ا٫: الكاٖغ ٖحن -1
  الكٗب مً يىالىن  ال ألابُا٫ مً والىابٛحن ، الكٗغاء مً الٗبا٢غة

ًب
 ج٩ىن  ٖىضما: ٢ا٫ زم  ؿحرة لخٓت ب٢با٫ ٞؿ٨ً. ج٣ضيغا

 جإعيسه لخ٣غؤ ٖيجها الضهيا جٟخذ ، ٖيييه الكاٖغ  ٛمٌ خحن ول٨ً ، ٖيجها حٛمٌ الضهيا ٞةن الضهيا ٖلى مخٟخدت الكاٖغ ٖحن

 .ط٦غاٍ بخسليض ٞمها جٟخذ ،
  ب٢با٫ ٧ان: ؤزُاع الخُاة -2

ًب
ٍُ  أليام بٌٗ، في مغيًا اص  وؤوناٍ الضواء له ون٠ الٟدو بظغاء وبٗض ، ماَغ َبيب ٖو

ٗمت، مً هٕى جىاو٫  ًٖ باإلمخىإ  وال  -خياج٪ جخٗغى:  الُبيب ؤظاب يدضر؟ ٞما ؤمغ٥ بدىٟيظ ؤ٢م ولم: ب٢با٫ ٢ا٫ٝ ألَا
 .زُغ في ي٩ىن  وال ؤلاوؿان خياة في لخٓت جىظض َل:  ب٢با٫ ٢ا٫ ، للخُغ  -هللا ؾمذ

ٟي بحن يىظض ٧ان:  ب٢با٫ قٗغ عواًت -3 ٠) يضعى عظل الخضيضيت الؿ٨ت مْى  ب٢با٫ ؤقٗاع ظمي٘ يدٟٔ و٧ان( ؤخمض قٍغ

( ٣ٞحر ٧اص ًا)  ٦خاب مال٠ به حٗٝغ وإلاا.ؾاٖاث زالر  كخٛغ١  ما الكٗغ بهظا للمؿخمٗحن يغوو و٧ان. الخ٣غيبٌ وط ٖلى
 ب٢با٫ الض٦خىع  مٗه جد٣ي٣ها،ٞانُدبه بلى حكى٢ذ َاإلاا ؤميىت ؤجها و٢ا٫ ، بالىٟي ٞإظاب ، ب٢با٫ ػاع ٧ان بطا ، ؾإله

٣ضث: ٢ا٫ الظو اإلا٣ٟىص الٟغصوؽ ،ناخبملخىن  حى قٗغ عوايت (يبم٩ُان)  ط٦ٍغ الظي بغوايخه ؾغوٍع ٧ان بمجزله،و٦م  لٞى
اجه ٢بل الخاصزت َظٍ ؤزغي،و٧اهذ مغة ؤملحها ؤن طا٦غحي ب٣ىة ؤؾخُي٘ ٞلً ، ملخىن  قٗغ وسخ ظمي٘ ظا بٗامحن، ٞو  يظ٦غها َو

 .زل٤ يغيه مدلت ب٩ل لكٗغ ٞإعجب ٢هاثضو عواٍ:بضمك٤ ؤقٗاٍع خٟاّ ًٖ قىقي ب٣ى٫ 

 الٗغبيت مً يجيضون  ال ؤهاؽ مً وجٟؿحٍر ال٨غيم لل٣غآن الترظمت خغ٦ت الهىضيت ال٣اعة قبه في قاٖذ:  مٓلىم ال٣غآن -4
  وظه الخاَئت مداوالجه في بًٗهم ٢هت ب٢با٫ ٖلم ،وخحن مترظمىن  وال ؤؾاليبها وال لٛتها

ًب
  ه٣ضا

ًب
 لم بإجهم ، َاالء بلى ُمغا

                                                           
 .347ـ، ص 1975، آّلد الرابع ، دار الكتاب اللبناٍل ، 1، ط"اإلسالميات "عباس زلمد العقاد ،  - 1
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  يجضوا
ًب
 ال٣غآن ٞترظمىا ؤعاصوا ما بها يد٣٣ىن  وؾيلت بلى ٞلجإوا ، قهغتهم ٌب ويظ ٗىن  ؤشخانهم به ويٓهغون يدؿىىهه ٖمال

ؿغوٍ  (1. ) ٞو
 وحٗليم مضاعؽ بخإؾيـ مهخمت بالَىع  ؤزباع بيسخي ظغيضة مضيغ ، ٖالم مدبىب ألاؾخاط ٦غيمت ٧اهذ: ؤلاؾالم شجغة -5

 ؤلاؾالميت الكاون مسخل٠ في مش٣ٟت الىاضجت الٟخاة ٞحها جخسغط.. اإلاخ٣ىت الضيييت الضعاؾت في الٟخيان مً اليصخئ وبٖضاص
 مً جيإسخي لها،ال ٢ا٫ ، ب٢با٫ بلى ق٨ذ ٞلما ، والخا٢ضيً اإلاٗاعيحن بؿبب ٨ٞغتها جإزغث ٦ما اإلاىخٓغ ؤلا٢با٫ ججض لم ول٨جها
لي٪ ألاعبٗحن ؾً بٗض جٓهغ الضيً مؼايا ٨ٞغج٪،ٞةن هجاح  البظوع  بٛغؽ والبضء بدغثها وال٣يام الهالخت ألاعى بتهيئت ٖو

  ٞةجها
ًب
 .باؾ٣ت ؤشجاع ؾخهحر ما يىما

 ال٨خب ؤَم ٖلى ؤَلٗذ ٢ض ؤه٪ له الؼاثغ ٢ا٫ الخضيض ؤزىاء ،وفي ألانٟاء ؤخض بها زانت ػياعة في:  اإلاهاصع ؤ٢ضؽ -6

  وؤٚغػَا
ًب
حر والٟلؿٟت والخاعيش والؿياؾت والا٢خهاص الضيً في ٖلما  ال٨خب َظٍ ؤظل ؤهه جغي  الظي ال٨خاب َى ٞما.  طل٪ ٚو

  ب٢با٫ ٞخٛيب لل٣اثمحن؟ َاوؤهٟ٘
ًب
اص. اإلاىاػ٫  ٚٝغ بخضي في ٢ليال غيه ٦خاب يضٍ وفي ٖو  ٧ان ٞما.  والجالؿحن الؿاثل ٖلى ٖو

 .البكغ ؤبي آصم للىبي هللا ٖلمها التي الٗلىم و٦جز ال٩ىن  مٗاٝع صاثغة ، ٦غيم ٢غآن بهه ال٨خاب؟ َظا
  ب٢با٫ خضر:  الجىت صزى٫  -7

ًب
 ٖلى وؤزجى ، ألاهضلـ بخاعيش اإلاخٗل٤ ، الُيب هٟذ جاب٥ مهى٠ ، اإلا٣غي  ؤخمض ًٖ ٦شحرا

  ُبٗض الظي الحهىصو ٢هت وط٦غ الٗلمي، ظهضٍ
ًب
 ومٓاَغ ال٣هغ ٞسامت  كهض ٧اص ٞما ، اإلاؿدىهغ الخليٟت ٢هغ بلى عؾىال

  ال٣هغ بىاب و٧ان السخغ  كبه ما بهخابه ختى ٞيه الىٗمت
ًب
  عظال

ًب
يب الُلٗت مهيب َىيال  ل٣ض:  عللىػو ٣ٞا٫ الهىعة َع

 ٧لماث الىػيغ ٞى٣ل ، م٩اهه في ال٣اثم َى ٧ان عيىان ٞليذ ، اإلاسي٠ بىابت مىٓغ لىال( ظىت) ال٣هغ َظا ؤؾمي ؤن ؤوق٨ذ
 .الجىت يضزل ؤن للحهىصو ٧ان ٨ٞي٠ بالباب عيىان ٧ان لى:  ٢ا٫ الخليٟت بلى الحهىصو

ش -8 اتهم ٖىض ألامت ؤٖالم لضوايش ؤن ؤلاؾالميت البالص في الٗلم ؤَل اٖخاص: الخٝغ بإع٢ام جاٍع اة لؿىت جاعيش بىي٘ ٞو  الٞى
  ٧ان بالهىض، خغة ٖلى ظماٖت وزاوي الخضيشت ؤلاؾالميت الٗلميت الجهًت ماؾـ زان ؤخمض الؿحر جىفي وخحن

ًب
 ظمي٘ جإزغا

،وجباعي  ال٣اعة قبه في اإلاؿلمحن
ًب
اجه، ٖام جسليض في ال٨خاب قضيضا  طل٪ ا٫ب٢ب ؤؾخاط خؿً محر الٗلماء قمـ ٨ٞخب ٞو

اة جاعيش ٞسجل ، الخاعيش  وهي ٖمغان آ٫ ؾىعة مً بأيت له ؤعر ٣ٞض ب٢با٫ ؤما ،( َـ1215) له ٟٚغ:وهي ٢هحرة ظملت في الٞى

ظا( َـ1215) ومٓهغ٥ بلي وعاٞٗ٪ مخىُٞ٪ بوي: الؿالم ٖليه اإلاؿيذ قإن في حٗالى ٢ىله  ؤ٢صخى بلٙى ٖلى يض٫ُ  الخاعيش َو
  زان ؤخمض الؿحر ٧ان ٣ٞض يلخ٣ه، ولم ؤخض، طل٪ مشل بلى  ؿب٣ه ٞلم( 2.)والُٟىت البراٖت ٚاياث

ًب
 وال ، الخ٨غيم بهظا ظضيغا

  الخإعيش مً الىٕى َظا يؼا٫
ًب
 .الهىضيت البا٦ؿخاهيت ال٣اعة قبه في آلان ظاعيا

: ب٢با٫ ػوحاث

 الكهحر، اإلادامي ؤ٢با٫ جابب١ بهجاب ألاو٫  الؼواط زمغ ،و٧ان ٧ىظغاث مً ألاولى ٩ٞاهذ ػوظاث زالزت خياجه في إل٢با٫ ٧ان

يذ و٢ض يذ والشاهيت ،( م1947) ماعؽ في جٞى ض ألانٛغ ابىت الشالشت ؤهجيذ وهى( م1924) ٖام جٞى  و٢ض ، مىحرة وق٣ي٣خه حاٍو
يذ ض و٧ان ، م1935 مايى في ؾىىاث بشالر ػوظها  ٢بل جٞى  و٢ض ، الخامؿت في ٧اهذ مىحرة،و ٖمٍغ مً ٖكغة الخاصيت في حاٍو

ض خهل . والضٍ مشل ؤوعبا مً اإلاداماة وقهاصة الض٦خىعاة ٖلى حاٍو

 

                                                           
 .53زلمد حسن األعظمي ، مرجع سبق ذكره ،ص  - 1 
 .23، مرجع سبق ذكره ، ص "األعالـ الخمسة للشعر اإلسالمي"زلمد حسن األعظمي وآخر، - 2
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 :زاجمت

ً الكٗغ َغي٤ ًٖ بالصٍ ب٢با٫ مدمض زضم   ً الٗلم َغي٤ ٖو ً اإلاداماة َغي٤ ٖو  ي٨خ٠ لم ،ول٨ىه الؿياؾت َغي٤ ٖو
  صعاؾت صيجهم صعاؾت بلى بداظت اإلاؿلمحن ؤن عؤي بل بظل٪

ًب
 ٞإؾـ ٖاصيتالم الضٖاياث مؤما الى٢ٝى  ؿخُيٗىا ل٩ي ٖلميت

  بليه ويم( لؤلبدار ؤلاؾالمي الٗلمي اإلاجخم٘)
ًب
  ٞغي٣ا

ًب
ماء مً ٦بحرا  بيجاص بلى طل٪ وعاء مً يغمي و٧ان.اإلاغمى٢حن والٗلماء الٖؼ

. واإلاؿلمحن ؤلاؾالم ٖلى ج٩البذ التي اإلاٗاصيت الخياعاث إلا٣اومت الخضيض الٗلمي البدض َغي٣ت ٖلى ج٣ىم ٖلميت بؾالميت خغ٦ت
 .الخايغ الى٢ذ في ؤلاؾالم في ال٨ٟغو  اإلاهلر  ٗخبر طابه( ب٢با٫)

: الضعاؾت جىنُاث

 .ب٢با٫ مدمض بالكاٖغ اإلاخٗل٣ت والضعاؾاث البدىر وحصجي٘ صٖم -1

 .الاؾالم زضمذ التي الاؾالميت الصخهياث بمىعور الاَخمام -2

 .اإلا٣غعة الضعاؾيت اإلاىاهج مً ٦مىهج ب٢با٫ مدمض صعاؾت الاؾالميت الجامٗاث ٖلى -3

: الضعاؾت ثجهخا

 .الخايغ والى٢ذ ػماهه في بؾالمي وم٨ٟغ مهلر ب٢با٫ مدمض -1

 .للمؿلمحن ػزحرة  ٗض ب٢با٫ مدمض زلٟه الظو الاؾالمي الترار -2
ى والكٗغ والؿياؾت الضيً بحن ب٢با٫ مدمض ظم٘ -3  .وبٞغي٣يا آؾيا بحن الغابِ َو

: واإلاغاح٘ اإلاهاصع ٢اثمت

 .والؿىت ال٨غيم ال٣غآن -1

مبر ،66الٗضص ال٩ىيذ، الٗغب، مجلت ،"ألا٩ٞاع وج٨ىًٍ الىعي ج٨ىًٍ بحن"ػايض، ؤخمض ػايض، -2  . 2003 هٞى

 .1985، الىاقغ م٨خبت  ال٣اَغة ،2ٍ ،1ط ،"الٛغبي باالؾخٗماع ونلخه الاؾالمي ال٨ٟغ" البهي، مدمض البهي، -3

مى، خؿً مدمض -4  للُباٖت يًالض ٖؼ ماؾؿت بحروث، ،1ٍ ،2ط ،"ب٢با٫ مدمض ؤلاؾالمي الكٗغ ؤٖالم مً" ألٖا

 .1982واليكغ،

 ،1،ط ال٣اَغة ال٣ٗاص، مدمىص ال٣ٗاص،ٖباؽ وجغظمت ،جد٣ي٤"ؤلاؾالمي ال٨ٟغ ججضًض"ال٣ٗاص، مدمىص ال٣ٗاص،ٖباؽ -5

. 1985 واليكغ، والترظمت للخإلي٠ ال٨ٟغ صاع ال٣اَغة، ،1ٍ

ت النهًت قغوٍ"هبي، بً مال٪ ، مال٪ -6  ال٨ٟغ صاع ، صمك٤ ، 1ٍ ،2ط قاَحن، الهمض قاَحن،ٖبض ،جغظمت،"ال٨ٍٟغ

 .1976 ، والخىػي٘ للُباٖت

 .2013والترار، والٟىىن  الش٣اٞت وػاعة ٢ُغ، ،1ٍ ،1ط ،"الؿُاؾُت ال٨خاباث"، ٖبضٍ مدمض ؤلامام، -7
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الىحه آلازغ للمكغوٕ الاؾخٗماعي  :الُب ال٨ىلىهُالي باإلاٛغب

اؽ،اإلاٛغب ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت،ْهغ اإلاهغاػ، ٝ/ؤوـ الهنهاجي.ص

 

: ملخو

ض ٖلى اإلاضعوؾت الٟترة ببان اإلاٛغب ٧ان     الظو اإلاىحى ؾيل مً الخض في ؾاٖضث خضيشت، َبيت وؤق٩ا٫ ٢ىاٖض بعؾاء م٘ مٖى

 في اإلاُلىب بالك٩ل جىجر لم الٗمىميت الصخت بصاعة ٧اهذ وبطا. مغييت ؤو وباثيت" حؿىهامي" وآلازغ الى٢ذ بحن جدضزه ٧اهذ
 ٖلى اٖخمضث ظضيضة َبيت إلاماعؾت ؤؾؿذ ألا٢ل ٖلى ٞةجها اإلاٛغبي، اإلاجخم٘ جىسغ ٧اهذ التي الصخيت اثاإلالم ٖلى ال٣ًاء
 ٖىض اإلاغى ز٣اٞت بأزغ ؤو بك٩ل زلخلذ خضيشت، َبيت وؤوالياث وؾاثِ ٖبر وطل٪ اإلاغى، م٘ الخٗاَي في الٗلمي اإلاى٤ُ

.   مٗه ال٣ُ٘ صون  ليضالذ خؿاب ٖلى بالجضيض الخضاوو  بلى مكضوصا ٤َٟ الظو اإلاٛغبي،

. الخمايت اإلاٛغب، ألامغاى، ألاوبئت، الُبابت،: اإلاٟخاخُت ال٩لماث

:  م٣ضمت

 واإلاضيىت بالباصيت اإلاجخم٘ في مدضزا اإلاضعوؾت، الٟترة زال٫ باإلاٛغب خهل الظو الاظخماعي الخٛحر مضي ًٖ ازىان يسخل٠ ال
 الاؾخٗماعيت، الهضمت ججلياث مً ٦خجلي ٖهغو  وآزغ ليضوج٤ اججاٍ اججاَحن، بحن ٞحهما همحز ظٗلخىا ٖمي٣ت، عظاث

 جمىظاتها في اعج٨ؼث التي ألاَليت الؿياؾت زال٫ مً واضر بك٩ل يضع٥ الظو ألاعى ٖلى ال٩ىلىهيالي لل٣ٗل مباقغة وهديجه
 في لخد٨م٫ وآلالياث اإلااؾؿاث مً الٗضيض اؾخيباث ٖبر اإلاجخم٘، الزترا١ مضازل ق٩لذ وآلياث ؤؾاليب اؾخٗما٫ ٖلى

 وحٗخبر. ؤبٗاصٍ ٧ل مً اإلاجخم٘ جدى٫  ٖمليت مغا٢بت مً م٨جها مما ٞحها، الٟاٖلت الٗىانغ ومغا٢بت الاظخماٖيت الكب٨ت

 لخجاوػ  اإلاٛغبي في الٟغوؿيت ؤلاصاعة اٖخمضتها التي ألاؾـ َظٍ ؤبغػ  مً... والخٗليميت الصخيت والؿياؾت ال٣ايضيت الؿياؾت
. ال٩ىلىهيالي اإلاكغوٕ ٖلى حكىف نؤ يم٨ً التي الانُضام خالت

I- الخماًت ٢بل ما بمٛغب للمضاواة الخ٣لُضًت ألاق٩ا٫: 

 و٢ض الُبي، الٗلم ؤهماٍ إلاسخل٠ مماعؾخه في الٗغبيت اإلاكغ٢يت الخبرة مً ؤلاصعيؿيت، ؿخٟيض الضولت ٢يام مىظ اإلاٛغب ْل
 الٟتراث في زهىنا اإلايالصيحن، ٖكغ والشاوي ٖكغ صوالخا ال٣غهحن زال٫ الُبابت مؿخىي  ٖلى اػصَاعا ألا٢صخى اإلاٛغب قهض
باء مً الٗضيض اؾخ٣ضمىا اإلاغابُىن  ٞالؿالَحن مغا٦ل، ألمغاء جابٗت ألاهضلـ بالص ٞحها ٚضث التي  مً اإلاغمى٢حن ألَا

 ظهما وابً َٟيل وابً عقض ابً ؤمشا٫ الٓغوٝ، ؤًٞل لهم ووٞغوا والخضعيـ، للخُبيب اإلاجا٫ لهم وؤٞسخىا ألاهضلـ،

غ،خيض وابً  َبيت مماعؾت طل٪ وا٦ب و٢ض. جاقٟحن بً يىؾ٠ اإلاغابُي لؤلمحر الخام الُبيب مهمت ألازحر َظا ج٣لض ألاَػ

   (1).الٗياصو والخـ والخجغبت اإلاالخٓت ٖلى ٢اثمت

لى يتمٛغب مضاعؽ مً الُب في بظاػاث ٖلى اإلاٛاعبت، اإلاخٗلمحن مً ٖضص اإلايالصو،خهى٫  ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  قهض و٢ض  ٖو
ض طل٪ م٘ ال٣غويحن،وباإلاىاػاة ظامٗت عؤؾها  َظا في ج٣ضمهم مً لالؾخٟاصة الخاعط، بلى َالبيت بٗشاث ألاو٫  الخؿً اإلاىلى ؤٞو

                                                           
1
  . 5714. ، ص1998مطابع سال،  ،17، ج، معلمة ادلغرب"مغربالطب العاـ في اؿ " - 
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 بال٩ليت َبي ج٩ىيً ٖلى الخانل الؿالوو  قا٦غ ؤمشا٫  الُبيت، اإلاماعؾت في بكىاَض البٗشت َظٍ عظٗذ خيض اإلاجا٫،
 في جضاعيب آزغيً ؤَباء ؾخت وجل٣ى بإوعوبا، الُبيت اإلاماعؾت في قهاصة ٖلى الخانل ماويالخمـ الُىجي وؤخمض الٗشماهيت،

 بٗض ؤنبذ بمهغ، الُبيت اإلاضعؾت مً جسغظه ٞبٗض َاالء، ؤبغػ  مً الٗلمي الؿالم ٖبض ويٗخبر. بُىجت ؤلاؾباوي اإلاؿدكٟى

ـلي" الٟغوسخي الُبيب ٖىى وألؾغجه، ألاو٫  الخؿً للمىلى زانا َبيبا مضة  (1)(.Linares" )هَغ

:  مالٟاجه ؤقهغ ومً

غ١  البىاؾحر، مغى بها يخمحز التي الٗالماث ٞيه جىاو٫  و٢ض: "البىاؾحر ٖالج في اإلاىحر البضع"-  الخميت وهٓام ٖالظه، َو

. به اإلاغجبِ الٛظاثيت

ذ مٟخاح" -  الهي٩ل إلا٩ىهاث ٞحها ع١ جِ بيخا، وؾبٗحن زماهيت في هٓمها واإلاٗالجت، الدكغيذ ٖلم في مىٓىمت وهي: "الدكٍغ

 ٖبض ؤلٟها التي ال٨خب ؤَم مً "ٞاؽ بلٛت ألاهُا٧ي مٟغصاث خل في الىبراؽ يُاء" ٦خاب يب٣ى ل٨ً. لئلوؿان الجؿضو

  (2).ؤلاوؿان جهيب التي ألامغاى إلاسخل٠ جغيا٢ا وؾخحن ؾبٗت مً ؤػيض ٞيه ون٠ خيض َـ،1318 ؾىت الٗلمي الؿالم

 َظا في ؤل٠ خيض ،"thyfus" الهٟغاء الخمى مً الىاؽ ٖالط في ال٣هاع مدمض اظتهض ،الٗلمي الؿالم ٖبض ظاهب وبلى
غوٝ اإلاغى، ظظوع  ٞحها  كغح عؾالت اإلاًماع  وؤوعوبا مهغ في حٗليمه ؤؾهم و٢ض مىه، والى٢ايت الٗالط َغ١  و جُىعٍ،  ْو

٤ لم ؤهه ٚحر (3)ٖليه، وال٣ًاء اإلاغى َظا إلادانغة الجضيضة الىنٟاث بٌٗ بيغاص في الُب، ٖلىم اجه بضليل طل٪ في يٞى  ٞو
لى (4).م1906 ؾىت هٟؿه باإلاغى كاب، الخضاوو  ٖلى َبابتهم في اإلاٛاعبت صؤب ٣ٞض الٗمىم، ٖو  ٖلى طل٪ في مٗخمضيً باأٖل

لى ؤلاؾالمي، الُب مهىٟاث ما الٗالط، في الؼاويت حجغ ق٨ال ٦خابان مجها الخهىم ٖو  لضاوص "ألالباب ؤولي جظ٦غة" َو

ي، الضيً لجال٫ "والخ٨مت الُب في الغخمت" و٦خاب َا٧ي،ألان  الىباجاث بٌٗ ال٨خابان َظان اخخىي  و٢ض (5)الؿيَى
. خغ٢ها ؤزىاء اؾخيكا٢ها ؤو (6)ص٢ها ؤو ه٣ٗها َغي٤ ًٖ ألامغاى ؤهىإ إلاسخل٠ الكاٞيت

كاب ونٟاث ق٩لذ و٢ض  الىٕى َظا ٞكل ؤن بيض مؼمً، ؤو َاعت  مغى بهم ؤلم الظيً لؤلٖالء الغثيـ اإلاهضع الُبيت ألٖا

:  ٢بيل مً ألازغي  الٗالظيت ألاق٩ا٫ بٌٗ ججغيب بلى بالٗليل ياصو ٧ان الخضاوو  مً

:  بال٨خابت الاؾخُباب-1

ً مغيه ًٖ  ؿإله ؤن بٗض اإلاغيٌ، لهالر( الٟاء بؿ٩ىن ) ال٣ٟيه بها ي٣ىم ٧ان ٖمليت وهي( ال٩اٝ بًم)  ؤمه اؾم ٖو
 ظمل ؤو آياث ال٣هبي، ب٣لمه ٖلحها ويؼّمم وع٢ه يمدك٤ اإلاغيٌ، مُٗياث ؤزظ مً الٟغاٙ وبٗض ؾ٨ىه، مى٣ُت ًٖ وؤخياها

                                                           
1
، منشورات مؤسسة ادللك عبد العزيز آؿ سعود "االطب المغربي في نهاية القرف التاسع عشر عبد السالـ العلمي نموذج "،)زلمد(جادور  - 

 .50-49. ص.ص،2011، الرباط،للدراسات اإلسالمية والعلـو اإلنسانية، مطبعة عكاظ
 
 .76-51.ص ص ،"...الطب المغربي "،)زلمد(جادور  - 

3 - Akhmisse (Mustapha), Histoire de la médecine au Maroc des origines à l’avénement du  protectorat , 

Imprimerie Najah El Jadida, Casablanca, 1995, p. 92. 
4
، 2009،منشورات الزمن، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء  ،"األكركبية في المغربالدكر االختراعي كاالستعمارم للطبابة "، )أمحد(ادلكاوي  - 

 .45. ص
5 -  Raynaud (L), Etude sur l’hygiène et la médecine au Maroc, Imprimerie typographique et  lithographique, 

Léon,sans date pp. 128-129.  
6
 .5712 .ص، 17ج ، ، معلمة ادلغرب"م بالمغربالطب التقليد"، )بومجعة(روياف  - 
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ى لؼبىهه وي٣ضمه مؿخُيل ؤو مغب٘ ق٩ل ٖلى الخغػ  بُي ي٣ىم زم ،...ؤوؤع٢ام ظضاو٫  ؤو  ؤو نٝى مً ب٣ُٗت بلٟه يدشه َو
 الخغػ  بى٣٘ مؿدكٟيه ال٣ٟيه يىصخي و٢ض لخؼام،ا ؤو الٗى٤، ؤو الظعإ، ؤو الجبحن ٖلى  ٣ٗله زم ؤخياها، ظلض ؤو ؤبيٌ ٦خان

كاب ببٌٗ ممؼوط ػيذ ؤو ماء في  ؤَغاٝ بٌٗ ٖلى ٦ضًَ اؾخٗماله ؤو مدضصة، عق٣اث في اخدؿاٍئ زم اإلاٗيىت، ألٖا

  (2).جبسحٍر ؤو (1)صزاهه واؾخيكا١ الخغػ  بخغا١ ألامغ يخُلب ٢ض ٦ما الجؿم،

 :والُُىع  والخكغاث بالخُىاهاث الاؾخُباب -2

الء ؾخٗملا  بإؾباب لؤلزظ... ال٣ٗاعب الهغانحر، الّضوص، الجغاص، الىمل، الىدل، مشل الخكغاث ؤهىإ مً ال٨شحر ألٖا
 واؾخيكا١ الهغانحر بخغا١ ؤو اإلاغيٌ، ٖى٤ ٖلى اإلاٗل٣ت الضوصة مً اإلاىبٗشت ال٨غحهت الغاثدت ؤن  ٗخ٣ض ٧ان خيض الكٟاء،

 طل٪، لٗالط والُيىع  الخيىاهاث بٌٗ اؾخسضمذ ٣ٞض اإلاؼمىت ألامغاى زوو ٞيما ؤما الخمى، مغى مً ٖالط َى صزاجها

غو، لٗالط هاٞٗت ونٟت ال٨ؿ٨ـ م٘ اإلاُبىزت الؿلخٟاة ؤ٧ل ٧ان خيض  ٦ما والؿ٨غ، (3)الىىاع لٗالط مٟيض والل٣ال١ الَؼ
 (4)...وال٣غون ٦باص،وألا واإلاغاعاث، وألامسار، ٧الصخىم، الخيىاهاث، ؤًٖاء ببٌٗ الاؾدكٟاء في اإلاٛاعبت اؾخٗان

 :بال٩ي الاؾخُباب-3

 مٟانل  كىب ٢ض ما ؤو اإلاٗضة، ؤمغاى ؤو الخمى ؤو )  (sciatiqueاليؿاء بٗغ١  للمغضخى باألزو يهلر الٗالط َظا ٧ان
 ؤقهغ هي ،(الغقامت) مدمّغة قٟغجه جهحر ختى هاع ٖلى اإلادمي الؿ٨حن و٧ان ،...والى٦ؼ الٟضٕ آالم مً وهىاقٍغ ؤلاوؿان

ت، بالخٟت جدؿم ؾُديت وزؼاث بدضَا يىزؼ اإلاغيٌ ٧ان خيض الٗالط، َظا مشل في اإلاؿخٗملت صواثألا  ٧ان وبطا والؿٖغ
 الؿ٨حن يدمى زم الٗى٤، ؤٖلى في ؤو البًُ في الجلض ز٣ب يخُلب الٗالط ٧ان اإلاٗضة، ؤمغاى مً مغى به ؤو مدمىما اإلاغيٌ

، مً زيِ ؾمه في مسيِ ٖلى  في الهىفي الخيِ ويتر٥ اإلاسيِ  سخب زم يىٟظ، ختى اإلاٟخىح الجلض في يض١ زم نٝى

 (5).الش٣ب

 :بالجغاخت الاؾخُباب-4

 اإلاكغ١  بلضان ظمي٘ في ج٣غيبا اإلاٗغوٝ الخ٣ليضو َابٗها ٖلى الخمايت، ٢بل ما بمٛغب الجغاخت ٖملياث ؤٚلب خاٞٓذ

: هظ٦غ الجغاخاث َظٍ ؤبغػ  مً ولٗل الٗغبي،

 الدجامت:  

 ٢اعوعة ًٖ ٖباعة هي التي اإلاذجبت حؿمى آلت بىاؾُت الضمىيت، للضوعة الٗاصو الؿحر حٗي٤ التي الٟاؾضة الضماء قِٟ وهي

. ال٣اعوعة في الضم ؾ٠ به يخم ؤهبىب مجها يسغط (1)الخكب، ؤو الخضيض، ؤو الؼظاط، ؤو (6)الؼه٪، مً

                                                           
 
والعلـو  اجلزء األوؿ، حبث لنيل شهادة الدكتوراه، كلية اآلداب ،"ٜ٘ٗٔ-ٕٜٔٔلطب االستعمارم الفرنسي في المغرب ا" ،)بومجعة(روياف . - 

 .291-290 .ص ص، .2004-2003اإلنسانية أكداؿ الرباط، 
2
 .46. ، ص1986، ، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء1، ط "المغربالتطبيب كالسحر في  "،(نادية)بلحاج  - 

3
 .285 .صس، .ـ، 1ج  ،... "الطب االستعمارم"، )بومجعة(روياف  - 

4
 .58. ، صس.ـ ،"...التطبيب"، (نادية)بلحاج  - 

5
     .286 .ص س،.ـ، 1، ج … "الطب االستعمارم"، )بومجعة(روياف   - 

6
 .287 .ص س،.ـ، 1، ج … "الطب االستعمارم"، )بومجعة(روياف  .- 
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 الٟهض: 

 ؾهلت خاصة قٟغاث باؾخسضام وطل٪ وؾمىم، اٍلؤر مً ؤلاوؿان بجبحن اخخ٣ً ما ؤو اإلالضٙو الًٗى ؤو ألاوعام ق٤ َى
 .الىٟاط

 الُٗىن  مً" الجاللت" اؾدئها٫ : 

 (2).الجغاخت مً الىٕى َظا جابٗىا الظيً ألاظاهب بكهاصة بج٣ان، ؤيما الٗملياث َظٍ اإلاٛاعبت اإلاماعؾىن  ؤج٣ً

 ألايغاؽ و٢ل٘ ألاؾىان ٖالج: 

الت اإلاغيًت، الؿً جسًيب َغي٤ ًٖ يخم الٗالط ٧ان جل واإلالر الشىم مً ال٣ليل جًم بخىليٟت َاَو  ٧اهذ بيىما الخيل، ٞو
 بكم٘ اإلالء ٖمليت بٗض وحُٛيتها الخليب، في ه٣ٗها بٗض الغيان ظىػ  بجظوع  بملئها حٗالج بالؿىؽ، اإلاؿغبلت ألاؾىان ز٣ىب

. آالمها مً لالؾتراخت (3)٢لٗها َغي٤ ًٖ يخم ما ٚالبا ٧ان ٞٗالظها ألايغاؽ ؤما الٗؿل،

:  ال٨ؿىع  حبر  -5

 الخشبيذ، ٞبٗض ٖٓمي، ٦ؿغ نضٕ لغؤب اإلاشبخت ألاصواث ال٣هب، مً ٢ُ٘ ؤههاٝ ؤو اإلاؿّىي، الغ٢ي٤ الخكب ٢ُ٘ ق٩لذ

 يخم اإلا٨ؿىع، الٗٓم َغفي اؾخىاء مً الخإ٦ض وبٗض (4)البيٌ، ومذ الض٢ي٤ مً بسليِ مضّعط ع٢ي٤ بشىب ب٣ىة الٗٓم يل٠
يت بسيٍى عبُه كغيً زمؿت وبٗض الخكً، الشىب مً بسغ١  ؤو ٚليٓت، نٞى  خض في ويبضؤ الًماصة، اإلاجّبر يؼيل يىما ٖو

 ويً٘ اإلا٨ّؿغ الجؼء يمدك٤ زم الجلض، يمؼ١  اإلاسخو ٞةن ظمجميا، ال٨ؿغ ٧ان بطا ؤما (5)قضيضيً، وخظع ببِء الخُى
ا بٗض ي٣ُحن ؤو يابـ ٢ٕغ ٢كغة م٩اهه ى٢ه الجلض ٖلحها يٟغص زم وجلميؿها، هجَغ  يؤلم زم الظاثب، الؿمً مً ٢ليال  ؿ٨ب ٞو
ا  وإلالمت بةخ٩ام لغؤبه الجغح، ظاهبي ٖلى ب٣ىة حٌٗ وظٗلها الىملت، ٩ٞي ٖلى بالًِٛ وطل٪ الىمل، بغئوؽ الجغح َٞغ

  (6).بغثه بلى بقاعة جخضاعى له الغاج٣ت الىمل ٩ٞى٥ جبضؤ الجغح، قٟاء وبمجغص ق٣ى٢ه،

 :باإلاٗاصن الاؾخُباب-6

 مدلى٫  اؾخٗمل و٢ض والؼع٢اء، الخمغاء" الخضيضة" الىداؽ، ال٨بريذ، ،"الكبت" اإلالر، هي بها اإلاٗالج اإلاٗاصن ؤقهغ ٧ان

" الخضيضة" مً وعقٟاث الىعص، ؤوعا١ م٘ اإلاُبىزت" الكبت" اؾخٗملذ ٦ما الغمض، ٖالط في الٟاجغ اإلااء في اإلا٣ُغ الباعوصيت
 (7).هٟؿه اإلاغى ٖالط في الخمغاء

 

 
                                                                                                                                                                                           

1
 .65 .، صس.ـ ،"...التطبيب "،(نادية)حاج ؿب - 

2
 . 5713 .صس، .ـ  ،"…الطب التقليدم"، )بومجعة(روياف  - 

3
 - Raynaud (L), Etude sur l’hygiène et la médecine au Maroc, Imprimerie typographique          et lithographique, 

Léon, sans date. p. 136. 
 . 5713 .ص س،.ـ، "…الطب التقليدم "،)بومجعة(روياف  -4

5
- Mathieu (J), «Notes sur les pratiques médicales», Maroc- médical, n°77, Mai 1928,                                                                                     

p.127. 
6 - Odinot (P), Le Maroc au temps des sultans, Ed Ballard, Paris, sans date, p. 310. 

 .286 .صس، .ـ ،1ج ، "…االستعمارمالطب "، )بومجعة(روياف  -7
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 :وألاولُاء عختباألى الاؾدكٟاء-7

 ؤو طل٪، قابه ما ؤو صه٠ مغى ؤو سخغ مً بهم ؤلم ما ٞ٪ في اإلاخىؾلحن والياجؿحن للمغضخى مذّجا ألاولياء، ؤيغخت ق٩لذ
 ٞمشال مٗيىت، ؤمغاى ؤو مغى قٟاء في بخسههه يغيذ ٧ل اقتهغ و٢ض الا٢خهاصيت، ألاوكُت مً وكاٍ في للغبذ َلبا

الب ٖلي ؾيضو يغيذ ذ بٚى  بـ اإلاٗغوٝ الٗحن ظًٟ َغفي اهخٟار بٗالط بىقٗيب مىالو ويغيذ الضماميل، بٗالط بغ٧اجه ٖٞغ

 وؤمغاى الغوماجحزم ؤمغاى بٗالط الغخمان ٖبض وؾيضو اإلاجاهحن، بٗالط صاوص والغابي (2)ال٨ؿاح، مغى وبكٟاء (1)،"الكٗحرة"

ٟا٫  مغضخى( A.Bel" )بُل" الٟغوسخي الخٔ ،"اثللخاط وال٣اضخي للمعجؼاث الهاو٘" الىلي الكيش خى٫  صعاؾت وفي (3).ألَا
ىن  بم٨ىاؽ، الىػاوي ؤخمض مىالو يغيذ ؤمام جى٢ٟىا ٞغوؿيت، َبيت ٖياصة مً زغوظهم بمجغص م مىه الكٟاء يخظٖع  َو

 )4(.مىه  ٗاهىن  الظو اإلاغى م٩ان ٖلى بًٗه يٟغ٧ىن  ٣َٟىا زم يغيده، ٢غب اإلابشىر التراب مً ال٣ليل يإ٧لىن 

: اثبالخام الاؾدكٟاء-8

ت ٖلى ماٍئ اخخىي  و٢ض الكٟاء، في اإلاخىؾمحن الجلض مغضخى ل٩ل وظهت  ٣ٗىب مىالو خامت ٧اهذ  التي اإلاٗاصن مً مجمٖى

 ال٩الؿيىم، ٧لىعوع  البىجاؾيىم، الهىصيىم، ٧لىعوع : وهي الخهىم وظه ٖلى والغوماجحزم الجلضيت لؤلمغاى ٖالظها زبذ
 ٢اصمحن مغيٌ آالٝ زمؿت ًٖ ي٣ل ال ما ٧ان و٢ض (5).اإلا٨برث الهيضعوظحن صيض،الر بحرو٦ؿيض ألالىمحن، اإلااهحزيىم، ٧لىعوع 

 وبٌٗ الغوماجحزم ؤمغاى ٖالط ٖلى الخ٣ي٣ت في ا٢خهغ الخامت ماء ؤن بيض ؾىىيا، بها  ؿخدمىن  اإلاٛغب مىا٤َ ٧ل مً

 اليؿاء ٖغ١  ؤمغاى قٟاء ٖلى ةٖالو َظا(6) هجيجها، جى٠٢ ؤو ال٨بريذ وماصة اإلااء خغاعة ججٟٟها التي الجلضيت ألامغاى
  (7)".ؤلا٦ؼيما"و ال٣ٟغاث ومٟانل

 جىٕى و٢ض الخمايت، ٖهض اإلاٛغب صزى٫  بٗض ختى به واإلاٗمى٫  الؿاثض َى ْل الخ٣ليضو، الُب ؤن يبضو ؾب٤ ما ٖلى وبىاء
 الىبىو، الُب نضٍعم ٧ان الظو ؤلاؾالمي، الُب مً صواءَا اؾخلهمذ ٢ليلت ٞئت ٞهىا٥ الُب، مً الىٕى َظا م٘ الخٗاَي
باء ومالٟاث ئت الكإن، َظا في اإلاؿلمحن ألَا ٣ت ؤٞٗا٫ مً ال٨شحر ا٦خىٟه الظو الكٗبي الُب بلى لجإث ؤزغي  ٞو  الهَغ

م وعاء الالَشت  باإلاغيٌ جاصو ٧اهذ ٧لها ؤؾباب... الخيلت و٢لت الكضيض بال٠ًٗ وؤلاخؿاؽ والخسل٠ ٞالجهل الكٟاء، َو
. الكٟاء في جىؾما الُبيت اثاإلاماعؽ لؿٟاؾ٠ اللجىء بلى

II- ٕت ألاَضاٝ إلهجاح بؾتراجُجُت آلُت: ال٨ىلىهُالي الهخي اإلاكغو : باإلاٛغب الاؾخٗماٍع

 :الخماًت بمٛغب ال٨ىلىهُالُت الصخُت ؤلاؾتراجُجُت ؤَضاٝ-1 

 زضمت قإهه مً ما و٧ل والبكغو، الا٢خهاصو اؾخٛالله ؾبل جظليل ٖلى خمايتها، في اإلاٛغب بصزا٫ بٗض ٞغوؿا ٖملذ
 ؾإع ٣ٞض للمٛغب، اخخالله بٗيض ؾخىاظهه التي الخدضياث ٖم٤ ظيضا وعى الٟغوسخي اإلاتروبى٫  ؤن وبما الٟغوؿيت، اإلاهالر

                                                           
 .283 .صنفسو،  -1
 .107 .ص 2011، ترمجة عبد الرحيم حزؿ، منشورات مرسم، مطبعة أيب رقراؽ، "مراكش"، )إدموف(دويت  -2

3
 -  Akhmisse (M), Histoire de la médecine..., op.cit.,  p. 25. 

 .286 .صس، .ـ ،1ج ، …"االستعمارمالطب "، )بومجعة(روياف  - 4
 .  275.صنفسو،  -5

6
-Le Maroc- médicale, « Statistique de Moulay Yacoub: 12 ans de consultation thermale » ,  Janvier – Février 

1947, p. 12. 
7
- Le Maroc- médicale, « Essai sur la valeur thérapeutique des eaux de Moulay Yacoub utilisées eninjection 

intraveineuses ou intra- musculaires » Avril 1947  , p. 47 .   
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ا  ٗخمض  ٢بليت بؾتراجيجيت بدؿُحر  واإلااعزحن ألاهتروبىلىظيحن مً ٧ى٦بت بها ٢ام التي الضعاؾاث خهيلت ٖلى بظغاَئ
باء والجٛغاٞيحن، غوٞه اإلاٛغب ٢٘وا خى٫  وألَا  الٟغوسخي، الضبلىماسخي بالخمشيل الضعاؾاث َظٍ حٗؼػث و٢ض ؤبٗاصَا، ب٩ل ْو

 التي الاظخماٖيت، وؤوؿ٣خه الا٢خهاصيت َيا٧له جسل٠ وا٢٘ مً اإلاىبجؿت اإلاٛغبيت، الاظخماٖيت ألاػماث بٗم٤ ًُٞ الظو

ّيت ماػالذ  الخمايت، ٞترة زال٫ ختى اإلاٛاعبت ظل ٞٗل ٖلى امهيمً ْل الُبيت اإلاماعؾت جسل٠ ٞىا٢٘. ال٣غؾُىو  للىمىطط ٞو
 ،"ال٩اٞغ" ألاظىبي اججاٍ ألاَلي يماعؾه الظو الاظخىابي الؿلى٥ م٘ ال٣ُ٘ جغوم اظخماٖيت، م٣اعبت وي٘ ٞغى الظو ألامغ

 لىؾاثلا مً ظملت الخمايت بصاعة عنضث طل٪، ولخٟٗيل. واؾتهال٦ها الٛغبيت الخًاعيت ال٣يم ج٣بل هدى جضعيجيا وجُىيٗه
مئىان الش٣ت ٖغي  جمخحن ٖلى خغنه زال٫ مً وطل٪ ٞحها، ٖىهغ ؤَم الُبيب واٖخبرث نخي، َاب٘ طاث ؤلاظغاثيت  بيىه والَا

ا  ؿهل والتي ألاَالي، وبحن ى وألاوبئت، ألامغاى ؤهىإ بمسخل٠ جمغ مى٣ُت الُبيب يلج خيىما بىاَئ  الٗام اإلاٟدل ؤ٦ضٍ ما َو

ؿدُل صالسخي بباعيـ الخٗليم إلا٩اجب اهت ؤَمُت جىمى: " بال٣ى٫  ) (Dovestile صٞو  ٖىض مخىاجغا همىا الٗمىمُت الُبُت ؤلٖا
 ٦ما والاخخال٫، للؿُُغة ُٖٓمت وؾُلت ًجٗلها لظل٪ ٞخد٣ُ٣ها الصخت، وو٢اًت الضاء ومدانغة اإلاغى، اخخىاء

المت ٖا٫ بإصاء الؿُاؾُت اإلاسُُاث ؤحغؤة ٖلى حؿاٖض ي ي٣ى٫ ٌ طاث الؿيا١ وفي" ،٧املت ٖو  للخىؾ٘ بن":اليَى
 الخىؾ٘ َظا ٖلى ًًٟي ما َىا٥ ٧ان بطا ؤهه ٚحر والى٣هان، الُٗىب مً زالُا لِـ ٞهى ال٣اؾُت، حىاهبه الاؾخٗماعي 

برعٍ هبال ٟت وعؾالت مهمت باٖخباٍع الُبِب، ٖمل ٞهى ٍو ظا. (1)"قٍغ  يىليىػ  في (Mangin) ماهجان ال٩ىلىهيل ههجه ما َو
بيبا مخى٣لت صخيت وخضة ؤعؾل خيض ص٧الت، مى٣ُت بزًإ متمه جىلى خحن ،1912  (2)بالُاٖىن، اإلاىبىءة اإلاىا٤َ بلى ٢اعا َو

 اإلاغقا٫ جىظحهاث م٘ ؤلاظغاء َظا اوسجم و٢ض بالىباء، بنابت ألا٦ثر (3)الغبي٘ ؤم ومى٣ُت ٞغط ؤوالص ٢بيلت باالَخمام وزو

ي  والخًاعو  الؿي٩ىلىجي الخإزحر ؤن بطن الٓاَغ (4)".ٖؿ٨غي  ُٞل٤ ةمٗاص٫ ًم٨ىه واخضا َبِبا" ؤن  ٗخبر ٧ان الظو اليَى
 ألاصاة يدمل الظو ال٩ىلىهيالي، اججاٍ لؤلَالي الجاَؼ الخمشل ٖلى  كىف ٧ان والٟاٖلت، البضيلت ال٩ىلىهياليت الُبيت للخضمت

.  وه٣يًها

حر ال٩ىلىن  ؾالمت ٖلى اإلاداٞٓت ظاهب بلى  -الخمايت بمٛغب ال٩ىلىهياليت الصخيت الؿياؾت ٨ٖٟذ ال٣ى٫، ٢هاعي   ٧ل وجٞى

حر بٛيت البراٚماحي، الُاب٘ طاث الصخيت الخضماث بعؾاء ٖلى -له والٗالط الى٢ايت وؾاثل يت الكغوٍ جٞى  لالزترا١ اإلاىيٖى
 اإلاخٟى١  بمٓهغ ٞغوؿا بْهاع طاجه الى٢ذ وفي ؤزغي، ظهت مً الٗاملت اليض ؤصاء ليا٢ت ٖلى والخٟاّ ظهت، مً الؿلمي

. خًاعو ا٫

لى والُبيب، الىلي بحن ؾلمي حٗا ل زل٤ ٖلى ال٩ىلىهياليت الُبيت الؿياؾت خغنذ آزغ، ظاهب ومً  الاؾدبضاص بحن اإلاؼط ٖو

  (5).لؤللم واإلاسٟٟت اإلاىث مً اإلاى٣ظة وألاصويت بالخجهحزاث اإلاكٟٕى والدؿامذ والى٢ايت، الىٓاٞت مداؾً باؾم الهخي

 

 

                                                           
ات مؤسسة ادللك عبد العزيز آؿ سعود للدراسات ، منشور"التنظيم اإلدارم كالتشريعي لقطاع الصحة بالمغرب في الفترة االستعمارية"،(نبيلة)الفينة  - 1

 .233. ، ص2011اإلسالمية والعلـو اإلنسانية، مطبعة عكاظ، 
 .125. ، ص1999ماي   9العدد   ،، رللة تاريخ  ادلغرب" كثائق غير منشورة عن عهد الحماية "،(ادللكي)و ادلالكي  (خدجية)السعيدي  - 2

3
- Archive national de Rabat, Carton n°110,  Instruction pour monsieur lecolonel Mangin, p. 3. 

 . 174. ، ص1985مؤسسة جواد للطباعة والتصوير، الرباط،  ،1،ج "مذكرات حياة كجهاد" ،)زلمد(حسن الوزاٍل  - 4
5
- Le Maroc Médical, « Lyautey et le Médecin », Novembre 1954, p. 54. 
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 :الٟخا٦ت وألاوبئت ألامغاى مً للخض لخماًتا بمٛغب الُبي الخضزل وؾاثل-2

 ال٣غي، في اإلاخى٣لت الُبيت اإلادالث ؤَغ وباقغتها الٗمىميت، الصخت بصاعة شجٗتها التي الجضعو  يض الخل٣يذ ٖملياث ؤؾهمذ 
، مً والخض الىباء َظا صابغ بيٗاٝ في اإلاضن، في واإلاؿدكٟياث واإلاؿخىنٟاث  ةالُبيب ط٦غث الكإن َظا وفي اهدكاٍع

خماص وبًٟل (1).شخها وؤعبٗحن ماثت يىاَؼ ما اإلاغى َظا يض قهغيا جل٣ذ ٧اهذ ؤجها" صالهىي  ؤوححن"  الخل٣يذ ٖلى الٖا
اصة الخماؾيت والخهاميم ؤلاظباعو   اٖخماصَا بضؤ التي لؤلوبئت اإلاًاصة ألاصواث مً ؤصاة يمشل ألازحر َظا ؤنبذ الخل٣يذ، إٖل

غ في الخاص الى٣و وا٢٘ ؤٞغػث التي الشاهيت، الٗاإلايت عبالر ْغوٝ ؤن ٚحر (2)،1925 ؾىت مىظ  اإلادالث وججهحزاث الُبيت ألَا
 َظا اؾخٟدا٫ مً يؼيض ٧ان و٢ض الاظخماٖيت، الهكاقت طاث باإلاىا٤َ واؾدبضاصٍ الضاء َظا ٖىصة بلى ؤصي اإلاخى٣لت، الصخيت

( 3).اإلاضن هدى اإلاهاظغيً مىظاث وجهاٖض ببٌٗ، بًٗهم الىاؽ ازخالٍ اإلاغى

 (4)الىباء، يض و٢اجي بمهل الؿا٦ىت جُٗيم بًٟل ضخاياٍ مً الخض في الٗمىميت الصخت بصاعة هجخذ ٣ٞض الُاٖىن  ؤما 
  بيىما بالبترو٫، يدغ٢ىجها زم اإلايخت الٟئران بجم٘ ي٣ىمىن  ٧اهىا خيض الٟئران، إلا٩اٞدت مضيىت ٧ل في ٞغ٢ت ج٩ىيً بجاهب
 ي٣خل، ٞإع ل٩ل البلضيت ٢بل مً ٞغه٩اث زمؿت م٩اٞإة زههذ الهضص َظا وفي ،الضؾم الجيل ماء في مجها الخيت جُمغ

 بصاعة صؤبذ طاجه الكإن وفي( 5).1915 و 1913  بحن ما ٢خل ٞإعا وؤعبٗىن  ماثخحن ٞةن الصخت، مهلخت ًٖ مؿاو٫ وخؿب

 ألاػ٢ت وؾ٩ان حؿىلحن،والم اإلادكغصيً ظم٘ خمالث زال٫ مً الخيٟىسخي الٛؼو  مداعبت ٖلى 1914 مىظ الٗمىميت الصخت
 ؤؾىص بهابىن  (6)الىاظحن ؤظؿاص ٚؿل يخم صخيت، مداظؼ في وويٗهم الٗضوي  خاملي ٖؼ٫  وبٗض ألاؾىا١، لبالٍ اإلاٟترقحن

ىضما ل٨غيؼيل، مسخى١  ؤو ؤؾىص  بيؿب ظؿيمت بناباث به مسجال اإلاٛغب عبٕى بمسخل٠ ويؿدبض اإلاغى َظا حهيج ٖو
 طل٪ وبمىاػاة الىباء، مً الّىاظحن ال٣ٟغاء وببٗاص اإلاغضخى بذجؼ ٞخبضؤ الاؾدىٟاع، خالت حٗلً الخمايت بصاعة ٧اهذ مسيٟت،

 ومً اإلاسيماث، وه٣ل ٦بحرة، ٢يمت له ليـ ما ٧ل وجغميض ول٨غيؼيل، الجحر و٧لىعوع  ال٨بريذ باؾخٗما٫ ال٣بيلت ؤو اإلاضيىت جُّهغ
 واؾخٗما٫ وألاؾىا١، الصخيت اإلاغا٦ؼ ٧ل في ل٣يذللذ مخٟغ٢ت مغا٦ؼ وي٘ َى اإلاًماع، َظا في ٦ظل٪ اإلاخسظة ؤلاظغاءاث

" بالن حىعج" الض٦خىع  ال٦دكاٝ و٧ان (7)الُٟيلياث، ٖلى لل٣ًاء( ألاوعيىمؿحن) الخيىيت واإلاًاصاث " D.D.T "مسخى١ 

(George Blanc)، مً والخض الىباء جُىي٤ في خاؾما صوعا للمغى، ظضيضا مهال ،  اإلاغى ظغزىمت اؾخٗمل خيض اهدكاٍع
 والٟئران الجغصان مً الجغزىمت ؤزظ و٢ض الب٣غ، مغاعة مً ع٦بها ؤزغي  ماصة بلحها ؤياٝ زم زٟيٟت، ب٨ميت هٟؿها صجهوما

ٌ ؤن ٚحر( 8)الخٟي٠، الخيٟىؽ بماصة باالؾخٗاهت الش٣يل الخيٟىؽ صاء مً يىجى اإلاغء باث التر٦يبت وبهظٍ اإلاهابت،  ال٨شحر ٞع

                                                           
1
 - Delanoë (E), Trente années d’activité médicale et sociale au Maroc, Ed Maloine, Paris ,1949. p. 59. 

 .57-56. س، ص.ـ، "…الطب االستعمارم"، (بومجعة )روياف  -  
 .157. نفسو، ص - 3
 .1-2. ، ص ص1918يونيو  3، األربعاء 1755، العدد  "نظاـ إدارة الصحة العمومية كالمقاصد المقصود في تأسيسها"جريدة السعادة،  - 4
 رللة أمل، العدد ، مومن ، تعريب عزيز ىيشوروعبد القادر " الطب اإلستعمارم أداة استبدادية متسامحة لمراقبة السكاف " ،(دانييل)ريفي   - 5

 .119 .، ص1995السادس، 
 .1-2. س، ص ص.، ـ1918 يونيو 3، األربعاء 1755د ، العد"نظاـ إدارة الصحة العمومية كالمقاصد المقصود في تأسيسها"جريدة السعادة،   - 6

مراجعة وتقدَل إدريس بنسعيد  ، ترمجة عبد القادر الشاوي ونور الدين السعودي،"كاالستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية المغرب "،)لبريأ(عياش  - 7
 . 346. ، ص1985وعبد األحد السبيت، دار اخلطايب، الدار البيضاء، 

  .1933دجنرب  16، السبت 4061العدد  ،"الطبيب بالف مصال كاقيا من داء التيفوس  كشف "دة، جريدة السعا - 8
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 ظظوع  ا٢خإل في الٗمىميت الصخت بصاعة مهمت مً نٗب الٟغوؿيت، الى٢اثيت الُبيت ٫للىؾات الاؾخجابت اإلاٛاعبت اإلاغضخى مً

٨ظا. اإلاغى ٟذ الصخت، بصاعة ؤن وؿخيخج َو
ّ
 في ٞخخجلى الشاهيت ؤما الخل٣يذ، هي ألاولى الىباء، إلاداعبت ؤؾاؾيخحن وؾيلخحن ْو

ى اإلاغى مؿبباث صابغ  ٢ُ٘   (1).ال٣مل َو

إجه مً ٞي٠والخش اإلاالعيا مغى ولخُىي٤  اإلاؿدى٣ٗاث خمى إلا٩اٞدت مهلخت الخمايت بصاعة ؤؾؿذ اإلاٛغب ؾا٦ىت ٖلى َو

باء واججه ،1919 ؾىت مىظ  الخٓىا وخحن جُىعاجه، ويبِ الخاالث لدسجيل اإلاهابت، اإلاىا٤َ بلى اإلاهلخت بهظٍ الٗاملىن  ألَا
 بخجٟي٠ ٞبضئوا مؿبباجه، َغي٤ ًٖ الضاء ثها٫اؾذ بلى اَخضوا ومؿدى٣ٗاث، بغ٥ جخسللها التي اإلاىا٤َ في اإلاغى اعجٟإ

 وصيضاهه البٗىى ٖلى ال٣ًاء قإجها مً التي بالىؾاثل مياَها عقذ ٣ٞض البدحراث ؤما (2)مجها، الٗاصمت ونٝغ الغا٦ضة اإلاياٍ
 اخيٌ،اإلاغ خٟغ في اإلاهلخت بصاعة ظّضث طل٪ وبمىاػاة (3)ػعهجيت، مسخى٢اث ،"ٞليُى٦ـ" البترو٫، ال٨غيؼيل، ٢بيل مً

 ظاهب ومً (4).الخاع الىاص و٢ىىاث الخؼاهاث في الش٣يل الدجغو  الٟدم ػيذ وؾ٨ب للمؿا٦ً، اإلاجاوعة آلاؾىت اإلاياٍ ونٝغ
 ؤلاهار وزانت ألاعاهب جغبيت ٖلى اإلاغى، ٞحها ييكِ التي ؤو اإلاؿدى٣ٗاث، مً ال٣غيبت الؿا٦ىت اإلاهلخت بصاعة شجٗذ آزغ
ظٍ للٗضوي، الىا٢ل البٗىى ٖىض هىوألاف اإلاًٟل َى صمها ألن مجها،  بدمى ؤلاناباث مً الخ٣ليل في هجخذ الخجغبت َو

 اإلاٗغوٞت" َلبرو٧ي ٧امبىػيا" جضعى خيخان مً ٖكغيً هدى بةيُاليا" ال٨غؽ" ظؼيغة مً اؾخجلبذ ٦ما بإوعوبا، اإلاؿدى٣ٗاث

ا وبًٟل البٗىى، صيضان ٖلى با٢خياتها  (5).الٟخا٥ للبٗىى اإلا٩اٞدت الىؾاثل هج٘ؤ مً الخيخان َظٍ ؤنبدذ الؿغي٘ ج٩ازَغ

 (5).الٟخا٥
 مً ؤو الل٣اخاث، َغي٤ ًٖ بما جخم ٩ٞاهذ الضاء، ٖلى وال٣ًاء اإلاغيٌ لكٟاء الصخت بصاعة اؾخٗملتها التي الٗالظاث ؤما

 م،1934 ؾىت مىظ الضاء لهظا ٖالظيت ونٟت وي٘ مً( Sicault" )ؾ٨ُىٍ" جم٨ً الهضص َظا وفي ،"ال٨يىا" ٣ٖاع جىاو٫  زال٫
 ٧اهذ الىاظٗت الىنٟت َظٍ ،"البالػمىؾحن" زم" ألاجبريً" ومكغوب" ال٨ىحن" وؤزظ الالػمت، الل٣اخاث بظغاء زال٫ مً وطل٪

 اإلاهاب ٩ٞان" ال٨يىا" ٣ٖاع ؤما( 6).اإلاغى مً َىيلت إلاضة جدميه ٦ما ؤيام، زمؿت بٗض ٖاٞيخه اؾخٗاصة مً اإلاهاب جم٨ً

ٌ ؤن ٚحر (7)وظبت، ٧ل ٢بل اماؾيخٛغ الٗكغيً يخٗضي ال ب٣ضع يدىاوله  الٟغوؿيت، باألصويت الاؾخُباب ألاَالي مً ال٨شحر ٞع
. ٧ليا اإلاغى َظا قإٞت اؾدئها٫ مً وياظل اإلاإمىعيت،  ٣ٗض ٧ان

غو  مغضخى ؤٖضاص ج٩ازغ وؤمام  مً ٢غيبت مؿخىنٟاث ٞخذ الٗمىميت الصخت بصاعة اعجإث اإلاؿدكٟى، ٖلى اإلاخ٣اَغيً الَؼ

 ال٣غوح، يبيٌ الظو" ألاعؾيىىهحزو٫" صواء جإمحن جم خيض للٗالط، الالػمت ألاصواث ب٩ل ومضَا إلا٩اٞدخه، اإلا٨خٓت ألاخياء

                                                           
 .267 ، ص2011، مطبعة عكاظ، الرباط "السياسة االستعمارية الطبية في النظاـ التعليمي المغربي "،(أسيا)بنعدادة  - 1
 . 346. س، ص. ، ـ"... المغرب كاالستعمار" ،( ألبري) عياش-  2
 . 1-2، ص1929مارس  16، السبت 3367العدد  ،"مكافحة حمى المستنقعات"جريدة السعادة،  - 3
 .119. س، ص.، ـ…"الطب اإلستعمارم"  ،(دانييل)ريفي   - 4
 . 1-2س، ص ص.، ـ1929مارس  16، السبت 3367العدد  ،"مكافحة حمى المستنقعات" جريدة السعادة، - 5
اآلداب والعلـو  كلية التاريخ،  ، حبث لنيل الدكتوراه يف"ٖٜٗٔ-ٖٜٙٔكالجنراؿ نوجس على عهد الحماية المغرب " ،(عبد الرزاؽ)لكريط  - 6

 . 463، ص 2004 - 2003  فاس، جامعة سيدي زلمد بن عبد اهلل ،اإلنسانية ظهر ادلهراز
  .نفسو  - 7
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غؾيىىبتزو٫" وخ٣ىت  للضاء، اإلاؿبب اإلا٨غوب ٖلى ٢ًذ التي البيؿيىحن وخ٣ىت (1)الضاء، جُىع  مً جدض ٧اهذ التي" الىٞى

كغة، ؤقهغ زمؿت بحن ما ٖالظه  ؿخٛغ١  اإلاغى ٧ان ٞبٗضما  (2)الىاخض، ألاؾبٕى ٖالظه يخٗضي ال" البيؿيىحن" بًٟل ٚضا ٖو
ا الٗهاعة بدىٓيم الخمايت ؾلُاث ٢امذ طل٪ م٘ وباإلاىاػاة  وؤلؼمذ لها، زانت ؤخياء ؤٞغصث خيض الضاء، مهضع باٖخباَع

 الخدؿيـ في ةالٗمىمي الصخت بصاعة وكُذ ٦ما (3).مجهً الجيؿيت ألامغاى زلى مً للخإ٦ض اليىمي الٟدو ٖلى اإلاىمؿاث

يت خمالث ٖبر وطل٪ الضاء، بسُىعة  اإلاجهىصاث ٧ل وعٚم (4).اإلاهابحن ٖضص مً الخ٣ليو بهضٝ الخمايت، ٖهض ؤوازغ الخٖى
.  ومؿبباجه ؤؾبابه اؾدئها٫ ًٖ ٖاظؼة ْلذ ٞةجها اإلاغى، مداعبت في الخمايت بصاعة ٢ضمتها التي

 مً ؤلاؾالميت-الٗغبيت الُبيت اإلاهىٟاث في اإلاٗغوٞت ألاصويت ٌٖب الٟغوسخي الُب اؾخٗمل الجظام، صاء جٟا٢م مً وللخض

 طل٪ ظاهب بلى. اإلاغى ٖلى ال٣ًاء في وهجر الجظامى، بٌٗ  (Rollier" )عولحي"الض٦خىع  بها ٖالج التي" الغوميت الٗكبت" ٢بيل

باء ٖالج  الٗالط، في( IBI) ماصة اؾخسضمذ ٦ما(. D.D.S) ب بلحها يغمؼ التي( Les sylfones" )الؿلٟىن " بمغ٦باث الضاء ألَا

  Chaulmoogra".(5)" ػيذ وخ٣ً

 بخإؾيـ الهضص، َظا في الى٢اجي بظغاءَا اؾتهلذ بط الؿل، صاء ٖلى ال٣ًاء في ظهضا الٗمىميت الصخت بصاعة جإ٫ ولم

 ٧ل في اإلاهابحن واءإلو مغا٦ؼ بوكاء ٖلى (6)الؿل، صاء م٩اٞدت ٖهبت م٘ بخيؿي٤ ٖملذ التي الؿل، صاء مً الاختراػ مهلخت

 الٗليل جل٣يذ في وججلذ َبيت وؾيلت  ؤؾاؾيخحن، وؾيلخحن ٖبر (7)الضاء مً للى٢ايت مسيماث ههبذ طاجه الى٢ذ وفي مضيىت،

 زهاثهه ومً ،(kirane)"٦حران"و (9)(Calssit)"٧الؿِذ" الٟغوؿيحن الٗاإلاحن ٢بل مً اإلا٨دك٠ (8)(B.C.G) مهل بمهلحن،

 ْل الظو" مؿتروبىىميؿحن" ومهل اإلاغى، اهدكاع صون  يدى٫  ما الُبيٗيت، الضٞإ ٢ىي  اباإلاو ظؿم في يدغ٥ ؤهه
 اإلاىاعص جإمحن ٖلى الٗمل بَاع في ٞجاءث والخدؿيؿيت، الخًامىيت الىؾيلت ؤما (10).زمىه ج٩لٟت بؿبب يٗيٟا اؾخٗماله

حر الًغوعيت، اإلااليت ظا للمهابحن، الالػمت ألامها٫ ٧ل لخٞى  خمالث ٖلى حكٝغ الٗمىميت الصخت عةبصا  ظٗل ما َو
ذ جًامىيت،

ّ
 ظهت مً إلا٩اٞدخه اإلااليت اخخياظاتها وجإمحن ظهت، مً الضاء بسُىعة للخدؿيـ البريضيت، الُىاب٘ بي٘ في ججل

 (11).البريضيت  الُىاب٘ مبيٗاث مً الؿل، صاء م٩اٞدت للجىت % 90 وؿبت جسهو ٧اهذ خيض ؤزغي،

                                                           
اإلسالمية والعلـو اإلنسانية، مطبعة عكاظ،  لعزيز آؿ سعود للدراساتعبد ا ، منشورات مؤسسة ادللك"الطاعوف كالزىرم بالمغرب"،(بومجعة )روياف  - 1

 . 216 -215، ، ص ص 2011
 . 1 ، ص 1948يونيو 21، اإلثنني 7288، العدد "المالريا كالسل كاألمراض التناسلية: القضاء على أدكاء ثالثة " جريدة السعادة، 2-
 .  209ص  س،.ـ ،"الطاعوف كالزىرم بالمغرب" ،(بومجعة )روياف  -  3
،  2009،اجلديدة، الدار البيضاء   منشورات الزمن، مطبعة النجاح ،"م كاالستعمارم للطبابة األكركبية في المغربؽالدكر االخترا"،(أمحد) ادلكاوي - 4

 . 123 -122. ص ص
 .   2939-2938. ، ص ص1998مطابع سال،  ،9، معلمة ادلغرب، ج"الجذاـ" ، (بومجعة )روياف  - 5
 . 326س، ص .ـ ،..."الطب االستعمارم" ،(بومجعة )روياف   - 6
 . 3، ص1948يناير  26، االثنني 7168، العدد "اتجاه جديد لمحاربة السل في المغرب" جريدة السعادة، - 7
 .349س، ص .، ـ..."المغرب كاالستعمار"، (ألبري) عياش  - 8
 .1-2، ص 1930نونرب  30، اخلميس 3615، العدد "لمكافحة داء السل" جريدة السعادة، - 9

 .  1س، ص.، ـ1948نونرب 21، االثنني 7288، العدد ..."القضاء على" جريدة السعادة، - 10
 .      1-2س، ص ص .، ـ1930نونرب  30، اخلميس 3615، العدد ..."لمكافحة"السعادة،  - 11
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 مضيغيت بمؿاٖضة الضوليت، الُبيت اإلاىٓمت اإلاٛغب في هٓمتها التي ،(B.C.G) بىاؾُت ؾلا٫ يض الخل٣يذ خملت ٧اهذ و٢ض

 اإلاٗلىماث بن:"٢اثال( Haulle" )َىو٫" الض٦خىع  ٦خب الهضص َظا وفي (1)اإلاغى، َظا امخضاص مضي لخ٣ضيغ مىاؾبت الصخت،
 الٗضوي  ٦ثرة جدضص الاحخماُٖت الٓغوٝ ؤن اٖخبرث التي الؿاب٣ت اإلاالخٓاث جا٦ض الخملت،  امخضاص ٖلى حمٗىاَا التي
ل ال٨ث٠ُ الاجها٫ وصوع  الؿ٨جى، ازخالٍ هي ؤَمُت ألا٦ثر ٞالٗىامل الجٛغاُٞت، الٗىامل مً ؤ٦ثر  وؤلامال١، والٍُى
ت الهجغاث ٦ظل٪ هي ٦ما  اإلاهابت اإلاضن بحن مباصالث خضور وبلى اإلاضن ٖلى ال٣غوٍحن الؿ٩ان جض٤ٞ بلى ج٣ىص التي البكٍغ

( 2)".الؿلُمت ال٣غوٍت ها٤َوالم

:  زاجمت

٣ذ    اؾدبضاص مً والخض وألاوبئت ألامغاى بٌٗ مىاب٘ ججٟي٠ في وؿبيا، باإلاٛغب ال٩ىلىهياليت الصخيت ؤلاؾتراجيجيت جٞى

تها ٖلى -ٖملذ ومخى٣لت، زابخت صخيت مغا٦ؼ وبض خضيشت َبيت ؤق٩ا٫ بهؼا٫ ٖبر آلازغ، بًٗها
ّ
 اإلالماث م٩اٞدت في -ٖل

 وم٩اٞدت إلاىاظهتها الىاظٗت ؤلام٩اهياث ي٠ٗ ظّغاء وألازغي، الٟيىت بحن ومضهه اإلاٛغب ٢باثل جًغب ٧اهذ التي الصخيت
اث البؿيِ الخ٣ليضو الكٗبي للُب والغ٧ىن  مؿبباتها،  والىىاثب اإلاؿخٗهيت الٗلل ببغاء اإلاضٖحن وألاٞا٦حن البكا٦حن وجَغ
ياب اإلاؿا٦ً خالت ٖاملي ولٗل الصخيت،  مؿاخت ًٞي٤ ألاوبئت، وحٛى٫  ألامغاى اؾخُاع ٖىامل ؤبغػ  مً ٧اها ة،الىٓاٝ ٚو
 الخيىان، م٘ ؤلاوؿان وحؿا٦ً ؾا٦ىتها، وا٦خٓاّ والدكميـ، التهىيت وي٠ٗ اإلاضن، في واإلاؿا٦ً ال٣غي  في الىىالاث
 ٧اهذ خحن في الر،ر ؤو ؤؾغجحن يإوو  الىاخض اإلاجز٫  ٧ان بط امخضاصَا، مً وؾهلذ ألامغاى وبخياء بٗض مً ٖؼػث مكاعب

ا، والبراٚيض ال٣مل لخٗكيل مىاجيت ؤو٧اعا ق٩ل ٢ضيم مخأ٧ل ؤزار م٘ ب٨شحر، طل٪ مً ؤ٦ثر جدخًً الىىالاث  بيىما وج٩ازَغ

 ؤٖضاص لخًا٠ٖ مىاؾبت ،ْغوٞا...آلاباع وجلىر ال٣مامت لغمي ومُاعح واإلاغاخيٌ الهخي الهٝغ ٢ىىاث ٚياب زل٠

 اٖخمضث عوجيييت حٛظيت طل٪ وا٦ب و٢ض وألاوبئت، ألامغاى لخٟصخي مالثمت وؾاثِ اهذٞ٪ ،...وال٣ىاعى والبٗىى الظباب
.  آلاصمي لالؾتهال٥ نالر ٚحر آؾً مٗٓمها ومياٍ والكاو الخبز ٖلى

:  اإلاغاح٘ ٢اثمت

ت الؿُاؾت" ،(ؤؾيا) بىٗضاصة-1  .2011 الغباٍ ٩ٖاّ، مُبٗت ،"اإلاٛغبي الخٗلُمي الىٓام في الُبُت الاؾخٗماٍع

 .1986 البيًاء، الضاع الجضيضة، الىجاح مُبٗت  ،"اإلاٛغب في والسخغ الخُبِب" ،(هاصيت) لخاطب-2

 اإلال٪ ماؾؿت ميكىعاث ،"همىطحا الٗلمي الؿالم ٖبض ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  نهاًت في اإلاٛغبي الُب" ،)مدمض( ظاصوع -3
 .2011الغباٍ، ،٩ٖاّ مُبٗت ؤلاوؿاهيت، والٗلىم ؤلاؾالميت للضعاؾاث ؾٗىص آ٫ الٗؼيؼ ٖبض

 . 1918 يىهيى 3 ألاعبٗاء ،1755 الٗضص ،"جإؾِؿها في اإلا٣هىص واإلا٣انض الٗمىمُت الصخت بصاعة هٓام" الؿٗاصة، ظغيضة-4

.  1933 صظىبر 16 الؿبذ ،4061 الٗضص ،"الخُٟىؽ صاء مً وا٢ُا مهال بالن الُبِب  ٦ك٠ "الؿٗاصة، ظغيضة-5

 .1929 ماعؽ 16 الؿبذ ،3367 الٗضص ،"ه٣ٗاثاإلاؿذ خمى م٩اٞدت" الؿٗاصة، ظغيضة-6

ا:  زالزت ؤصواء ٖلى ال٣ًاء" الؿٗاصة، ظغيضة-7  .1948 يىهيى 21 الازىحن ،7288 الٗضص ،"الخىاؾلُت وألامغاى والؿل اإلاالٍع

                                                           
 .349س، ص .، ـ..."المغرب كاالستعمار" ،(ألبري) عياش  - 1
 .349س، ص .، ـ..."المغرب كاالستعمار" ،(ألبري) شعيا -  2
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 .1948 يىايغ 26 الازىحن ،7168 الٗضص ،"اإلاٛغب في الؿل إلاداعبت حضًض اججاٍ" الؿٗاصة، ظغيضة-8

 .1930 هىهبر 30 الخميـ ،3615 الٗضص ،"الؿل صاء إلا٩اٞدت" صة،الؿٗا ظغيضة-9

 .1985 الغباٍ، والخهىيغ، للُباٖت ظىاص ماؾؿت ألاو٫، ،الجؼء"وحهاص خُاة مظ٦غاث" ،)مدمض( الىػاوي خؿً-10

 .2011 ع٢غا١، ؤبي مُبٗت مغؾم، ميكىعاث خؼ٫، الغخيم ٖبض جغظمت ،"مغا٦ل" ،)بصمىن ( صوحي-11

 ٧ليت الض٦خىعاٍ، قهاصة لىيل بدض ألاو٫، الجؼء" ،1945-1912 اإلاٛغب في الٟغوسخي الاؾخٗماعي  لُبا"،)ٖتبىظم( عويان-12
 .2004-2003 الغباٍ، ؤ٦ضا٫ ؤلاوؿاهيت والٗلىم آلاصاب

 .1998 ؾال، مُاب٘ ،9 الجؼء اإلاٛغب، مٗلمت ،"الجظام"  ،( بىظمٗت) عويان-13

 .1998 ؾال، مُاب٘ ،17 الجؼء اإلاٛغب، مٗلمت ،"بباإلاٛغ الخ٣لُضي الُب" ،)بىظمٗت( عويان-14

غي  الُاٖىن "،( بىظمٗت) عويان-15  ؤلاؾالميت للضعاؾاث ؾٗىص آ٫ الٗؼيؼ ٖبض اإلال٪ ماؾؿت ميكىعاث ،"باإلاٛغب والَؼ
 .2011 ٩ٖاّ، مُبٗت ؤلاوؿاهيت، والٗلىم

بض ٖؼيؼ حٗغيب ،" انالؿ٪ إلاغا٢بت مدؿامدت اؾدبضاصًت ؤصاة ؤلاؾخٗماعي  الُب" ،(صاهييل) عيٟي-16  ال٣اصع َيكىعٖو
. 1995 الؿاصؽ، الٗضص ؤمل، مىمً،مجلت

 الؿٗىصو، الضيً وهىع  الكاوو  ال٣اصع ٖبض جغظمت ،"الٟغوؿُت الؿُُغة خهُلت والاؾخٗماع اإلاٛغب"،)ؤلبحر( ٖياف-17
بض بيؿٗيض بصعيـ وج٣ضيم مغاظٗت . 1985 البيًاء، الضاع الخُابي، صاع الؿبتي، ألاخض ٖو

عي ؤلاصاعي  الخىُٓم"،(هبيلت) الٟيىت-18 ت الٟترة في باإلاٛغب الصخت ل٣ُإ والدكَغ  اإلال٪ ماؾؿت ميكىعاث ،"الاؾخٗماٍع
 .2011 ٩ٖاّ، مُبٗت ؤلاوؿاهيت، والٗلىم ؤلاؾالميت للضعاؾاث ؾٗىص آ٫ الٗؼيؼ ٖبض

 ٧ليت الخاعيش، في الض٦خىعاٍ لىيل بدض ،"1943-1936 الخماًت ٖهض ٖلى هىحـ والججرا٫ اإلاٛغب"،(الغػا١ ٖبض) ل٨غيِ-19
 .2004 – 2003 ٞاؽ، هللا ٖبض بً مدمض ؾيضو ظامٗت اإلاهغاػ، ْهغ ؤلاوؿاهيت والٗلىم آلاصاب

 الىجاح مُبٗت الؼمً، ميكىعاث ،"اإلاٛغب في ألاوعوبُت للُبابت والاؾخٗماعي  الازتراقي الضوع " ،(ؤخمض) اإلا٩اوو -20
 .2009، البيًاء الضاع الجضيضة،

 .1999 ماو 9 الٗضص  اإلاٛغب،  جاعيش مجلت ،" الخماًت ٖهض ًٖ ميكىعة ٚحر وزاث٤ "وآزغون،( اإلال٩ي) اإلاال٩ي-21

. 1998 ؾال، مُاب٘ ،17الجؼء اإلاٛغب، مٗلمت ،"اإلاٛغب في الٗام الُب" -22

-23Akhmisse (Mustapha), Histoire de la médecine au Maroc des origines à l’avénement  du  protectorat , Imprimerie 
Najah El Jadida, Casablanca, 1995  

-24Archive national de Rabat, Carton n°110,  Instruction pour monsieur le  colonel Mangin. 
-25Delanoë (E), Trente années d’activité médicale et sociale au Maroc, Ed Maloine, Paris,         1949. 
-26Le Maroc- médicale, « Statistique de Moulay Yacoub: 12 ans de consultation thermale » Janvier – Février 1947. 
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-27Le Maroc- médicale, « Essai sur la valeur thérapeutique des eaux de Moulay Yacoub   utilisées en  injection 
intraveineuses ou intra- musculaires »           Avril 1947 .  

-28Le Maroc Médical, « Lyautey et le Médecin », Novembre 1954. 
-29Mathieu (J), «Notes sur  les pratiques médicales», Maroc- médical, n°77, Mai 1928. 
-30Odinot (P), Le Maroc au temps des sultans, Ed Ballard, Paris, sans date 
-31Raynaud (L), Etude sur l’hygiène et la médecine au Maroc, Imprimerie typographique et       lithographique, Léon, sans 

date.  
-32Raynaud (L), Etude sur l’hygiène et la médecine au Maroc, Imprimerie typographique  et  lithographique, Léon, sans 

date. 
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ظ الاحخماعي اإلادلي بمى٣ُت ٣ٖاعب ػمً الاؾخٗماع الٟغوسخي 
ّ
الخىٟ

ٖضو٫ ؤلاقهاص وؤمىاء الٟالخت همىطًحا 

ؼ بً ٖبض الىبي، جىوـ  حامٗت نٟا٢ـ،/باخث ص٦خىعاٍ ٖبض الٍٗؼ

 

: ملخو

ظ مؿإلت البدض مىيٕى يدىاو٫   
ّ
ٟي اإلاجا٫ في اإلادلي الاحخماعي الخىٟ  جغ٦ؼ خيض ،الٟغوسخي ؾخٗماعالا ػمً ال٣بلي الٍغ

ما مهىيخحن اظخماٖيخحن لكغيدخحن همىطط صعاؾت خى٫  الٗمل  طاث ٣ٖاعب بمى٣ُت الٟالخت وؤمىاء ؤلاقهاص ٖضو٫  َو

ما ال٣بليت، الغيٟيت الخهىنيت  و٢ض. والا٢خهاصيت واإلاٗىىيت الاظخماٖيت اإلا٩اهت طاث اإلادليت الاظخماٖيت الىسب مً باٖخباَع
 يمً الاظخماٖيخحن الكغيدخحن َاجحن لخهاثو وؤص١ ؤقمل ٞهم مداولت هدى الاظخماٖيت للكغاثذ الىٓغو  اإلاٟهىم ججاوػها
ما ما وببغاػ اإلادلي بَاَع ا وازخلٟذ ؤؾبابها حٗضصث وا٢خهاصيت اظخماٖيت بتراجبيت اإلاخمحز الخام ووا٢ٗهما ؤصواَع  مٓاََغ

. آزغ بلى ٞغص ومً ؤزغي  بلى ٞئت مً

 الخإ٢لم ومداولت والا٢خهاصو الاظخماعي هٟىطَما ٖلى اإلاداٞٓت بلى ب٣ٗاعب الٟالخت وؤمىاء ؤلاقهاص ٫ٖضو مً ٧ل ؾعى ل٣ض   
 الاظخماٖيت للىظاَت الخ٣ليضيت الشىابذ جضٖيم زال٫ مً الٟغوؿيت الخمايت ؾلُت ٞغيتها التي الجضيضة ألاويإ م٘

 بىظىص ؾمذ بما اإلانهي والخ٩ىيً الٗهغو  الخٗليم ٚغاع ٖلى اإلا٩اهت لهظٍ صاٖمت ظضيضة بمدضصاث ومؼظها" واليؿب الخؿب"

. الىاخضة الٗاثلت صازل مهىيت اؾخمغاعيت

ضو٫  ألاَالي بحن الٗال٢ت َبيٗت ؤن البدشيت الىخاثج ؤْهغث ٦ما     بحن واإلاغاوخت بالخظبظب جمحزث الٟالخت وؤمىاء ؤلاقهاص ٖو
ٌ اب٘ مخياػاثوالا اإلاخباصلت اإلاهلخت مبضؤ َػى خحن في وال٣بى٫، الٞغ  بحن الٗال٢ت ٖلى الٟغوؿيت للخ٩ىمت واإلاهاصهت الىالء َو

ى الٟغوؿيت، والؿلُاث الاظخماٖيخحن الكغيدخحن َاجحن جي الىًا٫ في صوعَما ٚياب يٟؿغ ما َو  الؿياؾت يض الَى

.  الٟغوؿيت الاؾخٗماعيت

ظ: اإلاٟخاخُت ال٩لماث ّٟ   .عوسخيال٠ الاؾخٗماع اإلادلي، اإلاجخم٘ الاظخماعي، الخى

:  م٣ضمت

 الهام للضوع  هٓغا والًغوعيت اإلاهمت الضعاؾاث مً الٟغوسخي الاؾخٗماع ػمً الخىوؿيت للبالص الاظخماعي الخاعيش صعاؾت حٗخبر  
ذ والؿياسخي،٣ٞض الا٢خهاصو باإلاُٗى واعجباَه الاظخماعي اإلاُٗى يمشله الظو اجه جىٖى  اظخماٖيت ٞئاث ٖضة لدكمل مىيٖى

اوؤص ؤَميتها جباييذ ش" لبروػ  مىُل٣ا ق٩لذ والتي والا٢خهاصيت الاظخماٖيت واَع  للضعاؾاث و٧ان".    الٟئاث جاٍع
ا في مدضصة اظخماٖيت بكغاثذ والخٗغي٠ البدض في َام صوع  والخاعيسيت ألاهتروبىلىظيت  واإلانهي والا٢خهاصو الاظخماعي بَاَع

 ْلذ واإلاهىيت ؤلاصاعيت والهي٩لت الخ٣ليضيت اإلاجخمٗيت الثالدك٩ي ؤن بلى واٖخباعا.والغيٟي اإلاضيجي اإلادلي مجالها ويمً
 اإلاجا٫ في بغػ  ٣ٞض الخضيشت، الٟغوؿيت ؤلاصاعيت الخىٓيماث م٘ بالخىاػو  الضازليت وجغاجبيتها وممحزاتها بإوؿا٢ها مدخٟٓت

 ماصيت وم٩اهت خٓىة لها مدليت ؤَليت ؾلُت طاث مخىٟظجحن اظخماٖيخحن ٦كغيدخحن الٟالخت وؤمىاء ؤلاقهاص ٖضو٫  الغيٟي

اثليت ٖلميت ووظاَت . ال٣بلي اإلادلي اإلاجخم٘ صازل ٖو



 
 
 

 

 
 

ل    : 19الٗضص                                                                          لبدث الٗلمياحُل  مغ٦ؼ       2016 –  ؤبٍغ

158 

 

ظ مؿإلت صعاؾت اؾخىظبذ ل٣ض   ّٟ  مى٣ُت في الٟالخت وؤمىاء ؤلاقهاص ٖضو٫  لكغيدتي والا٢خهاصو واإلاٗىىو  الاظخماعي الخى

( قٟىيت وقهاصاث ومغاظ٘ ومهاصع ةؤعقيٟي وزاث٤) الخاعيذي البدض مهاصع في مٗم٣ا بدشا الاؾخٗماعيت الٟترة ؤزىاء ٣ٖاعب
ع في اإلاؿاَمت ألاؾاؾيت الٗىامل إلبغاػ مداولت في

ّ
 لٗضو٫  ألاَليت الٗال٢اث مىٓىمت ٞهم زم الاظخماٖيت اإلا٩اهت َظٍ ججظ

ظجحن الكغيدخحن َاجحن بحن الٗال٢ت َبٗذ التي اإلامحزاث ٦ك٠ زال٫ مً الٟالخت وؤمىاء ؤلاقهاص ّٟ  الٟغوسخي والاؾخٗماع اإلاخى

.  ؤزغي  ظهت مً ٣ٖاعب ٖغوف وؤَالي ظهت مً

I-  ظ ؤلاقهاص ٖضو٫
ّ
: الاحخماعي والخىٟ

 اإلاىٓىمت وبؿِ ؤلاؾالمي الضيً اهدكاع م٘ الٗغبيت اإلاجخمٗاث في ْهغث التي ال٣ضيمت اإلاهً مً الٗض٫ مهىت حٗخبر   
 اإلاٗامالث يىز٤ قاَض َى َاصؤلاف الكغيٗت،ٞٗض٫ ؤخ٩ام مًامحن و الخىزي٤ بحن عبُذ التي ؤلاؾالميت الدكغيٗيت

يت،ٞهظٍ للؿلُت واإلامشل الٗض٫ عمؼ باٖخباٍع 1والٗاثليت الا٢خهاصيت  الىٟىط مماعؾت بالًغوعة ٖليه جٟغى اإلاهىت الكٖغ
 ال٣غآن بلى ومؿدىضة مؿخيبُت ؤخ٩امه ؤو ظىع  ٚحر مً والؿىت ال٨خاب في اإلاظ٧ىعة بالؿهام والتزامه صيجي ؤؾاؽ ٖلى الكغعي

 عيا الكهاصة ظاثؼ الغظل َى و بالخ٤ الخا٦م ٢ىله، اإلاغضخي الصخو ؤهه ٖلى الٗض٫ ويّٗغٝ.الكغيٟت الىبىيت روألاخاصو
 وؤزىاءَا الاؾخٗماعيت الٟترة ٢بل جىوـ في ؤلاقهاص ٖض٫ يخمحز الهٟاث َظٍ ظاهب بلى و. 3"مى٨م ٖض٫ طوي  وؤقهضوا" 2وم٣ى٘
الم والخىزي٤ بال٨خابت ٖاٝع ب٩ىهه يت والٗلىم ؾالميؤلا بالضيً ٖو له بما الؼيخىهت زغيجي مً باٖخباٍع الكٖغ  ي٩ىن  ألن يَا

يت الخُِ يمً جهى٠ التي الٗضالت مهىت ل٣يمت وهٓغا. 4ال٣بليت اإلاجخمٗاث صازل زهىنا واخترام َيبت مهضع  الكٖغ
غو  بنالح و٢٘ ٣ٞض والؿياؾيت  اإلاىٓم الٗلي ألامغ عبةنضا الخىوسخي الضًً زحر الىػيغ يض ٖلى 1874 ؾىت ؤوازغ مىظ ظَى

يت وصٞاجغ ٢اهىهيت ألنى٫  َب٣ا للمهىت تها التي الخجاوػاث مً للخض مىه ؾٗيا 5 قٖغ  الىاليت زانت قملذ اإلاهىت َظٍ ٖٞغ
 1907 ؾىت خضوص بلى الاؾخٗماعيت الٟترة زال٫ ألامغ بهظا الٗمل الؼوع،ليخىانل قهاصاث بلى بياٞت" بالغقىة ؤو بالكٟاٖت"

 ٖلى واٖخماصا الخاعيسيت الضعاؾاث ؤٚلب ؤن بال ،18746 ٢اهىن  يمىيا ؤلٛذ التي الالتزاماث و ال٣ٗىص ةمجل نضوع  جاعيش
 والا٢خهاصيت الاظخماٖيت وم٩اهخه الٗض٫ شخهيت بضعاؾت اإلاهىت َظٍ وؤؾغاع زبايا ٦ك٠ خاولذ ؤلاقهاص ٖضو٫  ؤعقي٠

 إلاهىت اإلامحزة والخهاثو اإلاُٗياث ؤَم ببغاػ بلى بياٞت والؿياسخي، الكغعي وصوعٍ اإلاضيجي ؤو الغيٟي ال٣غوو مديُه صازل

                                                           
حوؿ : ، الندوة الدولية احلادية عشر"مثاؿ عدكؿ اإلشهاد بالبالد التونسية زمن الحماية: خريجو الزيتونة كالحراؾ االجتماعي"، (عبد الواحد)ادلكين  1

  .156، ص 2003منشورات ادلعهد األعلى لتاريخ احلركة الوطنية، تونس، ، 2002الدين وآّتمع واحلركات الوطنية يف ادلغرب العريب، ماي : الزيتونة
 .2839 -2838، حتقيق عبد اهلل علي الكبري، زلمد أمحد حسب اهلل، ىاشم زلمد الشاذيل، دار ادلعارؼ، ص 4، ج"لساف العرب"ابن منظور،  2
 .2القرآف الكرَل، سورة الطالؽ، اآلية  3
عدد  ركافد،، "، محاكلة لدراسة التنّفذ االجتماعيٜٗٓٔ -ٗٚٛٔاإلشهاد بالساحل التونسي في بدايات الحماية  عدكؿ"، (عبد الواحد)ادلكين  4
 .75، ص 1998، 3
فصل وتوجد نسخة بالصفحات األوىل من الدفاتر العدلية  16وحيتوي على  1874الرائد الرمسي التونسي، األمر العلي ادلنظم دلهنة العدوؿ بتاريخ ديسمرب  5
 .1910فًتة ما قبل ؿ
-ٔٙٛٔفي األرياؼ التونسية  «الخماسة»الكادحوف : االستعمار الرأسمالي كالتشكيالت االجتماعية ما قبل الرأسمالية"،(اذلادي)التيمومي  6

 .93، ص 1999، دار زلمد علي احلامي للنشر، كلية العلـو اإلنسانية واالجتماعية تونس، 2ج ،"ٖٜٗٔ
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ى الٟغوؿيت الخمايت ٞترة زال٫ الخىوؿيت باألعياٝ ؤلاقهاص ٖض٫  ٣ٖ1اعب بٗغوف ؤلاقهاص ٖضو٫  مهىت صعاؾت بلى يضٞٗىا ما َو

هم . والا٢خهاصيت واإلاٗىىيت الاظخماٖيت م٩اهخه ججلياث ٞو

توا الاحخماُٖت اإلا٩اهت: ؤلاقهاص ٖضو٫  -1 :  إلاٗىٍى

يٗت الخُِ ؾلم في ؤلاقهاص ٖضو٫  مهىت نىٟذ    يا الٞغ  الخ٣ليضو اإلاجخم٘ في ومدبظة هبيلت حٗخبر ٞهي وؾياؾيا، قٖغ

 اظخماعي هٟىط طاث مدىعيت شخهيت ل٩ىهه َامت م٩اهت جبىء مً م٨ىه ما 2والٟٗت الٗلم عمؼ الٗض٫ باٖخباع الخىوسخي

 البالص ب٩امل هٓغاثه ًٖ جسخل٠ ال ب٣ٗاعب ؤلاقهاص ٖض٫ زهاثو ؤن واإلاالخٔ .ال٣بلي واإلاجا٫ ألاعياٝ في زانت ومٗىىو 

حن 1874 ٢اهىن  خضص ٣ٞض الغيٟيت، اإلاىا٤َ زانت الخىوؿيت  زم ألازالقي الجاهب ؤولهما الٗضو٫  الهخضاب اإلا٣اييـ مً هٖى
ت والخىزي٤ ال٨خابت بج٣ان  ؿخىظب الظو اإلاٗغفي الجاهب  باؾم حٗٝغ زانت بٗالمت الٗض٫ جمحزو وال٣ٟهيت الضيييت واإلاٗٞغ

ى ،3"الخسىِٟؿت" ا بخبريٍغ ي٣خطخي بما اإلاخىلي يخه٠: "بال٣ى٫  الٗلي ألامغ َظا مً الشالض الٟهل خضصٍ ما َو  مً قٖغ
ا ي٩ىن  وؤن الغطاثل ًٖ والخداشخي والخي٣ٔ اإلاغوءة ٖلى اإلاداٞٓت  ال وما به الكهاصة جصر وما والخِ الخىزي٤ بهىاٖت ٖاٞع

 الضازلحن اإلامل٨ت ؤَل مً ي٩ىن  وؤن م٩ان، ٧ل في ٞاألمشل ألامشل، بال يخىلى ال بديض واإلا٩ان الى٢ذ بدؿب طل٪ ٧ل َافي جصر
خباع بٗحن ألازظ بلى طل٪ ويٟؿغ للٗضو٫  الخٗليمي ألاصوى اإلاؿخىي  جدضيض ٚياب بلى ؤلاقاعة وججضع 4..."ؤخ٩امها جدذ  الٖا

غ في وهضعتها الٗغوقيت اإلاىا٤َ في اإلاخٗلمحن مدضوصيت  ٣ٞض ألاما٦ً، بهظٍ بصاعيت ٞغاٚاث لخل٤ جٟاصيا زم البضويت ال٣بليت ألَا
 الؼيخىهت بجام٘ ج٩ىيجهما ؤجما ؤعبٗت ؤنل مً ٖضلحن ؤن ب٣ٗاعب ؤلاقهاص ٖضو٫  بدؿميت الخانت ألاعقيٟيت الىزاث٤ ؤٞاصجىا

ما ٩ي ال٣ٗغبي مدمىص بً المؽ بً خؿً" الٗض٫ و" الغباحي ال٣ٗغبي ؤخمض بً ٖلي بً هللا ٖبض" َو  الدؿائ٫  ؤن بال ،5"التًر

غة ؤمام ب٣ٗاعب ؤلاقهاص ٖضو٫  جىليت ٦يٟيت خى٫  َى اإلاُغوح الدؿائ٫   بياٞت ،"بالغقىة ؤو  بالكٟاٖت" ٧اهذ بن اإلاُالب ٞو
ب٣ا 1874 لؿىت الٗلي ألامغ وؤن ٖلما الؿل٪ بهظا الٗمل ًٖ اه٣ُاٖهم ؤؾباب بلى  ٫ب٩ام الٗضو٫  مً الخاظياث ل٣اثمت َو

 ٦ما.6بقهاص ٖضو٫  ؤعبٗت" نٟا٢ـ ٖمل" مً الشالشت بالضاثغة بصاعيا واإلاهىٟت ال٣ٗاعبت لٗغوف زهو الخىوؿيت،٢ض البالص
ذ  هٓغا 7الٗضو٫  بٌٗ جىليت وجاعيش ب٨يٟيت اإلاخٗل٣ت للمٗلىماث ٚيابا ب٣ٗاعب ؤلاقهاص بٗضو٫  الخانت الٗضليت السجالث ٖٞغ

يت اإلادا٦م صي٫ الٗضليت الضٞاجغ مً وسخت وظىص لٗضم هٓغا  ٚالبيت ٞةن بالخالي و ،1874 ؾىت بنالح نضوع  بٗض بال الكٖغ
 يخم ول٨ً بصاعيا حسجل ال التي" الؿٗاًت ؤو الغقىة" وظىص هىٟي ؤن صون " الكٟاٖت" َغي٤ ًٖ جىليتهم جمذ الٗضو٫ 

                                                           
عرشا  15كلم، وتفيد ادلصادر األرشيفية إىل أف منطقة عقارب تضمنت سابقا  20جلهة الغربية دلدينة صفاقس التونسية على بعد يف ا منطقة عقاربتقع  1

اللباين، اجلواودة، أوالد احلاج سعد، احلفيظات، الطوالبية، العرابة، الرزايقة، البكاكرة، الزرقاف، السوامل، الًتاكة، : وىذه العروش ىي. مقسمني إىل فرؽ وفروع
 .النواصر، ادلوامنة، الرباحات، العطايات

2
 Elannabi (Hassan), «Réorganisation du Notariat Musulman de Tunisie et moment Zitonnien au sortir des 

années 1920», les cahiers du Tunisie n°143 - 150, 1988, p 88. 
د العدؿ و يًتكب من اسم العدؿ مصحوبا بعبارة لطف اهلل أو بسملة أو محدلة أو تكبري و يأخذ ىي عبارة عن اإلمضاء ادلعرؼ لشاه التخنفيسة 3

 .اإلمضاء شكل اخلنفس و ال يقدر أحد على تقليده و ىي ضرورية يف كل عقد شرعي و بتكرارىا من قبل العدؿ يتمكن من احلصوؿ على رخصة العمل
 .1874، الفصل الثالث، بتاريخ ديسمرب "ـ لمهنة العدكؿاألمر العلي المنظ" الرائد الرمسي التونسي، 4
، مراسلة األىايل للسلطة ادلركزية للمطالبة 1911مارس  10، وثيقة غري مرقمة بتاريخ 9، ملف 219، صندوؽ B1األرشيف الوطين التونسي،السلسلة  5

 . بتعيني عبد اهلل بن علي بن أمحد العقريب الرباحي عدال
 .،طلب تولية يف منصب عدوؿ إشهاد حلسن بن سامل العقريب و عبد اهلل بن أمحد العقريب الرباحي1908ديسمرب  6تاريخ وثيقة غري مرقمة ب -
 . 1874، الفصل الثالث، بتاريخ ديسمرب "األمر العلي المنظم لمهنة العدكؿ"الرائد الرمسي التونسي،  6
 .، ملف العدؿ علي بوكثري9، ـ 219، ص B1س ، (أ، ك، ت) 7
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 ٢بل مً التز٦يت ٖلى نلحنواإلاخذ اإلادلي ؤلاصاعو  اإلاىهب بهظا الٟاثؼيً يض 1الاخخجاظيت اإلاغاؾالث في ٖلحها الخىهيو

 لٟترة الؿاب٣ت الخىٓيماث ٖلى 1910 خضوص بلى مداٞٓتها وعٚم الٟغوؿيت الاؾخٗماعيت ؤلاصاعة ؤن ٦ما. الكغعي اإلاجلـ
 لخُت اإلاغشر ؤَليت زهىم في ألازحر الغؤو لٟغى اإلاضهيحن اإلاغا٢بحن َغي٤ ًٖ جخضزل ؤلاقهاص، ٖضو٫  جىٓيم في الخمايت

 ٖضو٫  بمهىت آليا اإلاغجبِ 18852 ظىيليت في الاؾخٗماعو  ال٣ٗاعو  الدسجيل ٢اهىن  بغوػ بزغ زهىنا ٖضمها مً الٗضالت

 اإلاهىت ًٖ ٖؼلهم وعاء الغثيؿيت ألاؾباب ٨ٖؿتها ٣ٖاعب بٗغوف ؤلاقهاص ٖض٫ ازخياع في واإلاٟايلت الاػصواظيت َظٍ. ؤلاقهاص
. 3ال٣ٗاعيحن واإلاال٦حن والٟالخحن ألاَالي م٘ ومكا٧ل جؼويغ ٫هىاػ في الٗضو٫  ؤٚلب وو٢ٕى والٗغاثٌ الك٩اوي  حٗضص زال٫ مً

1:٠ ٖضص حضو٫  ش الخٗلُمي، اإلاؿخىي  الٗغف،: ب٣ٗاعب ؤلاقهاص بٗضو٫  الخٍٗغ سه و الاه٣ُإ ؾبب الخىلُت، جاٍع .  جاٍع

ش الخىلُت اإلاؿخىي الخٗلُمي الٗغف الاؾم والل٣ب  سه جاٍع ؾبب الاه٣ُإ و جاٍع

اب الُٗاًاث ٣ٖغبي خمضة بً ٖلي الُٗي ا٫
ّ
خ
ُث
 1892حىان ٦9

 

اة في   1920حاهٟي  31الٞى

م بً  الخاج ؤخمض بً ٖبض ال٨ٍغ

الخاج مدمض ال٣ٗغبي اإلاىمجي 

اب اإلاىامىت 
ّ
خ
ُث
 1924التزوٍغ والٗؼ٫ ؾىت  1912ماي  ٦1

مدمض بً الخاج ٖلي بً مدمض بً 

ببغاَُم ال٣ٗغبي 

خىوي الٗغابت  اة  1952حاهٟي  25َالب ٍػ الٞى

اب الترا٦ت بً مدمض بى٦ثحر  ٖلي
ّ
خ
ُث
الخٗضي ٖلى ؤمال٥ الٛحر  ٢1874بل ٦

 1909الٗؼ٫ في ؤ٦خىبغ 

الخاج ؤخمض بً الخاج خؿحن 

بى٦ثحر 

اب الترا٦ت 
ّ
خ
ُث
لُت  ٦12 التزوٍغ الكهاصة الؼوع  1905حٍى

 1910صٌؿمبر  15الٗؼ٫ في 

خؿً بً ؾالم بً مدمىص 

٩ي  ال٣ٗغبي التًر

خىوي الترا٦ت  التزوٍغ و الكهاصة الؼوع  1905ًلُت حى 12َالب ٍػ

 1910صٌؿمبر  15الٗؼ٫ في 

مدمض بً الخاج نالر بً البدغي 

٩ي  ال٣ٗغبي التًر

صعؽ بهٟا٢ـ الترا٦ت 

خىوي  الٟٕغ الٍؼ

 1924التزوٍغ والٗؼ٫ ؾىت  1912ماي  1

ا ًٖ جسخل٠ ال ب٣ٗاعب الٗض٫ ممحزاث ؤن ؤلاقهاص مهىت وزهاثو اإلاُٗياث َظٍ زال٫ مً يخطر    ٖغوف مً ٚحَر
 ٖاثليت ؾيُغة بلى لخخدى٫  زالر ؤو ٖغقحن بحن مىدهغة اإلاهىت ٞهظٍ واإلاهاطبت، وهٟاث اإلاشاليض ٚغاع ٖلى نٟا٢ـ ظهت ٢باثل

اثلت الترا٦ت ٖغف مً بى٦شحر ٖاثلت اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى ٞىظ٦غ آلاباء، ًٖ ألابىاء ويخىاعثها الىاخض الٗغف صازل " ببغاَُم بً" ٖو

                                                           
، طلب تولية يف منصب عدوؿ اإلشهاد حلسن بن سامل العقريب و عبد اهلل بن أمحد العقريب 1908ديسمرب  6نفس ادلصدر، وثيقة غري مرقمة بتاريخ  1

 . الرباحي
 .1885جويلية  1الرائد الرمسي التونسي، بتاريخ  2
دعاء العدؿ علي بوكثري للحضور لدى رللس الوزراء بسبب نازلة است. 1906أكتوبر  26بتاريخ  28، وثيقة عدد 9، ـ 219، ص B1س  ،(أ، ك، ت) 3

 .اعتداء على أمالؾ الغري
،مكافحة بني العدؿ زلمد بن احلاج صاٌف العقريب الًتيكي واحلاج أمحد بن عبد الكرَل بن احلاج زلمد العقريب 1925أكتوبر  6بتاريخ  55وثيقة عدد  -

 .لليهودي مخوس البجاويادلومين حوؿ تزوير عقد بيع أراضي عروشية 
 .ادلصدر نفسو 4

 .1952، أعماؿ الشهود لسنة 180زلكمة عقارب، دفًت عدد 



 
 
 

 

 
 

ل    : 19الٗضص                                                                          لبدث الٗلمياحُل  مغ٦ؼ       2016 –  ؤبٍغ

161 

 

يت الهبٛت طو اإلادلي ؤلاصاعو  اإلاىهب َظا ٖلى للخهى٫  ألازغي  الٗغوف ؾعي بلى بياٞت ،1بتالٗغا ٖغف مً  ٖلى الكٖغ

م ٖبض بً ؤخمض الخاج" الٗض٫ ٚغاع  بً ٖلي بً هللا ٖبض"و اإلاىامىت، ٖغف مً" اإلاىمجي ال٣ٗغبي مدمض الخاج بً ال٨ٍغ

. 2الُٗاياث ٖغف مً" ال٣ٗغبي الُٗي ٖلي بً خمضة"و الغباخاث ٖغف مً" الغباحي ال٣ٗغبي ؤخمض

 وم٩اهت اظخماٖيت بدٓىة ناخبها ويخمحز مدضص ٖاثلي ًٞاء في جىلحها واهدهاع ؤلاقهاص مهىت ٖغا٢ت يا٦ض الهغإ َظا    

 بحن يجم٘ يجٗله بما وؾلُت زغوة الٗغوف ؤ٦ثر بلى واهخماثه الٗاثلي اليؿب وزانت 3واإلاا٫ الٗلم وظاَت في جخجلى مغمى٢ت
 بل واخترام، َيبت مهضع باٖخباٍع اإلاى٣ُت ؤَالي ٧امل ٖلى ؾيُغجه زالله مً يبؿِ الظو اإلاٗىىو  والىٟىط ظخماعيالا الىٟىط

ٌ وزانت الهٗىباث ٧ل ججاوػ  ٖلى و٢ضعة " الخاج" بل٣ب يىاصون  ؤلاقهاص ٖضو٫  ٞإٚلب ؤخ٩امه، و ألوامٍغ ألاَالي ٞع

م م و الدج ٞغيًت بإصاء مجهم البٌٗ ٢يام ٖضم مً بالٚغ م بلى ،بياٞت4وزام مٗحن بلباؽ جمّحَز  بمؿا٦ً اؾخ٣غاَع
ظة الٗاثالث ألَم اهخمائهم ٖلى ٦ماقغ ،20 ال٣غن  ٖكغيىاث مً بضايت" ال٣غوي بالخىف" باؾم حٗٝغ حجغيت ّٟ  اإلاخى

 بخهيي٠ الاظخماعي والتر١  ؾلم في البضايت بمشابت حٗخبر اإلاهىت ٞهظٍ. ألاعياٝ في الاظخماعي الخمحز ٖلى وصليل 5وبصاعيا اظخماٖيا

. 6 اإلا٩اهت ظماٖاث وػمغة الاظخماٖيت الىسبت قغاثذ ٦ةخضي الٗضو٫ 

: الا٢خهاصًت اإلا٩اهت: ؤلاقهاص ٖضو٫  -2

 الاظخماعي والخ٣ٟحر التهميل حٗٝغ لم التي الثريت ؤو اإلاخىؾُت الاظخماٖيت الكغاثذ مً ؤلاقهاص ٖضو٫  قغيدت نىٟذ    

م يا ٧لياهي اإلاخخاليت ألاػماث مً بالٚغ ٞغ  في جؼايضا ال٣ُإ َظا ٖٝغ 19 ال٣غن  ؤواؾِ ٟٞي الاؾخٗماعيت، الٟترة زال٫ ْو
ى ٖامت بهٟت الٗض٫ صزل وجغاظ٘ الغػ١ مهاصع ٖلى ؾلبا ؤزغ مما اإلاهىت جىٓيم في وازخالال الٗضو٫  ؤٖضاص  ابً ؤوعصٍ ما َو

غابٕ وهىاط بالبلضان للكهاصة واإلاىخهبىن  الكهىص ٦ثرث:" ب٣ىله الًُاٝ ؤبي  ؤهه ،بال7" مجهم الؼوع بإَل البلىي  ٖمذ و ألٖا
 للما٫ َاما مىعصا اإلاهىت ؤنبدذ الٗض٫ قهىص ٖضص في الخ٣ليو ؤ٢غ الظو 1874 ؾىت ؤلانالحي ال٣اهىن  نضوع  بزغ

لب والضمىيت الٗاثليت ال٣غابت ؤن بلى ؤلاقاعة ججضع ٦ما.والجاٍ غث ٢ض ألاقهاص ٖضو٫  أٚل  الجاٍ ل٨ؿب وصٖامت ُٚاء ٞو
 الؼياجحن مشل ال٨بري  الٛغاؾاث ٖلحها حٛلب التي باألؾاؽ الٟالخيت اإلاىا٤َ مً ٣ٖاعب مى٣ُت ؤن بلى ٞاٖخباعا والامخياػاث،

 في ؤلاقهاص مىانب مدضوصيت ؤن بلى بياٞت 8قاؾٗت ؤمال٥ طاث زغيت ٖاثالث مً يىدضعون الٗضو٫  ؤٚلب ؤن هالخٔ واللىػ،
 الؿلُاث ٢بل مً اإلامىىخت الامخياػاث صٖمخه ا٢خهاصيا وهٟىطا عا٢يت اظخماٖيت م٩اهت الٗض٫ ؤ٦ؿبذ الغيٟيت اإلاىا٤َ

                                                           
تفيد أف جد وأب العدؿ زلمد بن احلاج علي بن زلمد بن إبراىيم : 2015 -12 -10بتاريخ ( 1936مواليد " )محمد بن إبراىيم"شهادة شفوية،  1

 .ىذه العائلة يف مهنة العدالةالعقريب كانا عدلني بعقارب إضافة إىل عراقة 
 .، عدوؿ اإلشهاد بعقارب خالؿ الفًتة االستعمارية9، ـ 219، ص B1، س (أ، و، ت) 2
 .84نفس ادلرجع، ص  ،..."عدكؿ اإلشهاد"، (عبد الواحد)ادلكين  3
 .اللباس ىو عبارة عن جبة تقليدية و برنس وعمامة 4
، منشورات كلية اآلداب "، دراسة في التاريخ االجتماعي كالجهومٖٜٓٔ -٘ٚٛٔصفاقس بين  الحياة العائلية بجهة"،(عبد الواحد)ادلكين  5

 .204، ص 1996والعلـو اإلنسانية بصفاقس، 
، منشورات كلية اآلداب "األشراؼ ك البلدية مثاال: ٜٙ٘ٔ  -ٔٛٛٔالنخب االجتماعية التونسية زمن االستعمار الفرنسي "، (عبد الواحد)ادلكين  6

 .34، ص 2004ـ اإلنسانية بصفاقس، والعلو
 .163، ص1989، الدار التونسية للنشر 4، ج"إتحاؼ أىل الزماف بأخبار ملوؾ تونس ك عهد األماف"،(أمحد)ابن أيب الضياؼ  7
عقريب ادلومين والعدؿ شهادة احلالة ادلدنية للعدؿ احلاج أمحد بن عبد الكرَل بن احلاج زلمد اؿ.151، وثيقة عدد 9، ـ 219، ص B1س ، (أ، ك، ت) 8

 .زلمد بن احلاج صاٌف بن البحري العقريب الًتيكي
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 م٘ وجدال٠ ج٣اعب ٖال٢اث وسج مً وم٨ىخه 1الٗؿ٨غيت والخضمت اإلاجبى مً بٖٟاثه ٚغاع ٖلى الاؾخٗماعيت واإلاغ٦ؼيت الجهىيت

 لٗضو٫  الا٢خهاصيت اإلا٩اهت حك٩ل في ةاإلاؿاَم الٗىامل خى٫  الدؿائ٫  بلى جضٖىها اإلاُٗياث َظٍ. اإلادليت الؿلُت ؤصخاب
 ب٣ٗاعب؟ ؤلاقهاص

 للٗاصة َب٣ا ال٣بلي الٟغي٤ ٧امل ٢بل مً اؾخٛاللها يخم التي الٗغوقيت الجماٖيت باإلال٨ياث ٣ٖاعب مى٣ُت جمحزث ل٣ض           
غاٝ ملياث اؾخهالح مً الٟالخيت ألاقٛا٫ مسخل٠ حكمل التي اإلادليت وألٖا  وظم٘ بالٛغؾاث ٖخىاءوالا والخهاص الؼعٕ ٖو

بيٗت جخماشخى ٞالخيت وج٣ىياث آالث واؾخدضار اإلادانيل  في متر 24 مؿاٞت اٖخماص ؤَمها ظاٝ الكبه واإلاىار ألاعى َو

ى 2الؼيخىن  ٚغاؾت : ال٣ٗاعبت ٞغي٤ لضي الخياة همِ لىا يه٠ الظو الٟغوؿيت اإلاسابغاث ج٣اعيغ ؤخض زال٫ مً هخبيىه ما َو
 اهتهاء وازغ ػعٖه يخم ؾٝى الظو اإلا٩ان مً بال٣غب واخضة ٧ل وحؿخ٣غ اإلاى٣ُت في الخيام ٧ل جخىػٕ عازتالر ػمً الكخاء في"...

 جخٟغ١  ماعؽ قهغ مً وبضايت الكخاء ب٣يت ول٣ًاء اإلادانيل لجم٘ ٣ٖاعب بؼياجحن الىاؽ ٧ل يلخد٤ الؼعٕ ٖمليت

اث حر للمغاعي اإلاسههت ألاعى ٞى١  بٗيضا اإلاجمٖى  مىخه٠ مً وبضايت اإلاياٍ في للى٣و هٓغا نيٟا. ..بالؿ٨ً آلاَلت ٚو
ا الخبىب بها يضعؾىن  ؾٝى التي ألاما٦ً ٖلى يٟضون  ؤٞغيل  ؤو َيبت الهابت بضث بن مخٗضصة مساػن  ٞيدًغون ويسؼهَى

 م٩ان في ٞيب٣ى آلازغ البٌٗ ؤما للخهاص يظَب ٞالبٌٗ الٗاثالث، جى٣ؿم طل٪ ازغ ال٣ضيمت، اإلاساػن  بدىٓي٠ ي٨خٟىن 

 ٖمليت يىجؼ ل٩ي ب٣ٗاعب الؼياجحن ٖىض الٟغ١  ٧ل جلخ٣ي الخهاص ٖمليت اهتهاء وبٗض... ويضعؾها ليؿخ٣بلها إلادانيلا زؼن 
 لل٣يام ظضيض مً الخٟغي٤ بلى  ٗىص ختى بالخغازت حؿمذ التي ألاولى ألامُاع اهخٓاع ويجب باألظىت الهي٠ ب٣يت وي٣طخي الضعؽ

 واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلال٨ياث بغػث وؤلاصاعيت الؿياؾيت للخدىالث وهديجت 19 ال٣غن  ؤوازغ مىظ ؤهه بال. 3..."الؼعاٖت بٗمليت
 جضٖيم زال٫ مً اإلاخىٟظة الٗاثالث حك٩ل جالَا 4الٗغوقيت الٟغ١  صازل اإلال٨يت حؿإع لٗمليت ال٣ٗاعيت ال٣اٖضة لخ٩ىن 
ياجها والاظخماٖيت الا٢خهاصيت اإلاىا٢٘  اإلادليت ؤلاصاعيت باإلاغا٦ؼ وجٟغصَم بالجهت يًاإلاال٥ ٦باع مً لي٩ىهىا ؤَلهم بما أٖل

 ًٞال ،وجٟاٖل ج٩امل ٖال٢ت الٗال٢ت لخ٩ىن  للٗض٫ الٗملي الضوع  ًٖ ٞهله يم٨ً ال الىعازت ٞٗامل ؤلاقهاص، إلاهىت وجىاعثهم
اثالم صازل ؾياؾتها ج٨غيـ في يضٖمها ؾىضا لخجض اإلاىا٢٘ َظٍ جضٖيم بلى الٟغوؿيت الاؾخٗماعيت الؿلُاث ؾعي ًٖ  ظمٖى

.  ال٣بليت

 مً م٨ىه الاظخماعي الخ٣ؿيم وجُىع  الاؾخ٣غاع م٘ وجالػمه الٗضلي للخىزي٤ وبج٣اهه للٗض٫ والش٣افي الخٗليمي الضوع  بن   
 خى٫  مُٗياث ط٦غث التي الٗضليت الضٞاجغ ؤزبختها الٟالخت ؤو الخجاعة بميضان اإلاغجبُت اإلاغبدت ألازغي  اإلاهً بٌٗ مماعؾت

 مً الصخهيت ألاخىا٫ سجالث بلى بياٞت والا٢تراى، وال٨غاء والخدبيـ والكغاء البي٘ في ؤلاقهاص ٖض٫ مٗامالث ؤع٧ان

ال١ ػواط  مماعؾاتهم في جمشلذ ؤلاقهاص ٖضو٫  بٌٗ ؾلى٦ياث ٖلى الؿلبي ألازغ لها ٧ان اإلاهىيت الاػصواظيت ٞهظٍ 5...َو
غاٝ لل٣ىاهحن اإلاسالٟت يت والهٟت وألٖا  لؤلعاضخي اإلاال٨حن اإلاٗمغيً مُالب جد٣ي٤ ٖلى بدغنهم 6اإلايضان لهظا والضيييت الكٖغ

                                                           
 .163نفس ادلرجع، ص  ،..."خريجو الزيتونة"، (عبد الواحد)ادلكين  1

2
  Despois (Jean), La Tunisie orientale : Sahel et basses steppes, étude géographique, Paris, P.U.F.,1955, p 217. 

  

: نقال عن. ، تعريب الكراي القسنطيين"العقاربة" ،76، تقرير 1322لعايل لتاريخ تونس ادلعاصر، أرشيف وزارة احلرب فرنسا، رصيد تونس، ـ ادلعهد ا 3
، ص 1992، منشورات كلية اآلداب مبنوبة، تونس ٜٕٜٔ" -ٕٜٛٔاألرياؼ المحلية كالرأسماؿ االستعمارم، ظهير صفاقس "،(الكراي)القسنطيين 

54. 
 .109نفس ادلرجع، ص ... ، األرياؼ(الكراي)لقسنطيين ا 4

5
 El Annabi (Hassan), « Reorganisation... », op.cit, p 86. 

 .132، ص 1997، دار زلمد علي احلامي للنشر، ٜٙ٘ٔ" -ٔٛٛٔتاريخ تونس االجتماعي " ،(اذلادي)التيمومي  6
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 ألاعاضخي بي٘ في مؿاَمتهم بلى ألامغ ونل بل جام، بك٩ل حٛييبها ؤو الغؾميت اإلال٨يت وزاث٤ جؼويغ في واإلاكاع٦ت لؤلعاضخي

 ؾخٗماعيتالا ال٣ىاهحن ؾاَمذ ٦ما. 1"البجاوي  زمىؽ" للحهىصو باليؿبت الخا٫ َى مشلما الحهىص الخجاع بلى الٗغوقيت
 الٟالحي لالؾخٗماع الؼعاٖيت ألاعاضخي بخسهيو 1901 ٢اهىن  زم الؿياليت باألعاضخي الخام 1892 ؾىت ٢اهىن  مً اهُال٢ا

 اإلاال٦حن بحن الٗال٢ت جدضيض في ،1907 ؾىت ال٣ٗىص و الالتزاماث مجلت ٚغاع ٖلى ؤزغي  ٢ىاهحن مكاعي٘ ٖضة بغوػ بلى ونىال

 ألصخاب ٞغصيت مل٨يت لخهبذ الٗغوقيت ألاعاضخي مً قاؾٗت مؿاخاث إلٞخ٩ا٥ والخمهيض 2ألاعى اؾخٛال٫ و٦يٟيت ال٨باع
حن الىٟىط يت في واإلاخهٞغ  جدتٝر ٖهاباث في ؤلاقهاص ٖضو٫  بٌٗ مكاع٦ت بلى اإلاهاصع بٌٗ ؤقاعث و٢ض ال٣ٗىص، قٖغ

. 3ب٣ٗاعب اإلال٨يت ٣ٖىص جؼيي٠

٠: 2 ٖضص حضو٫                         .  ب٣ٗاعب ؤلاقهاص ٖضو٫  بٌٗ بمل٨ُاث الخٍٗغ

ممخل٩اجه الاؾم والل٣ب 

م بً الخاج مدمض ال٣ٗغبي اإلاىمجي  الخاج ؤخمض بً ٖبض ال٨ٍغ

خىهت  120مؼعٖخحن بها  - ٍػ

خىن خضًثت الٛغاؾت  1400 - شجغة ٍػ

٪ م٘ ؤخض ؤ٢اعبه في  - خىهت مىخجت  100قٍغ ٍػ

٩ي  مدمض بً الخاج نالر بً البدغي ال٣ٗغبي التًر

خىن خضًثت الٛغاؾت ف 150 - حغة ٍػ

مؼعٖت  -

٪ م٘ ؤخض ؤ٢اعبه في  - خىهت مىخجت  100قٍغ ٍػ

 َظٍ م٩اهت هدبحن ب٣ٗاعب ؤلاقهاص ٖض٫ بممخل٩اث الخانت ألاعقيٟيت الىزاث٤ مً اإلا٣خ٠ُ اإلاشا٫ َظا زال٫ مً                     
 اإلاىعوزت اإلامخل٩اث بلحها جىًاٝ قاؾٗت وممخل٩اث يغة٦ب ؤمىا٫ ٦ؿب مً ؤلاقهاص ٖض٫ جم٨حن في وصوعَا ألاعياٝ في اإلاهىت

 نٟا٢ـ مضيىت صازل ومخاظغ ل٣ٗاعاث الٗضو٫  ٞئت امخال٥ ًٖ جُلٗىا لم ألاعقيٟيت اإلاهاصع مسخل٠ ؤن واإلاالخٔ ٖاثليا،
ى ٣اعاث إلاخاظغ وؤبىاءَم ب٣ٗاعب ؤلاقهاص ٖضو٫  مل٨يت ؤ٦ضث التي الكٟىيت اإلاهاصع وبٌٗ يخٗاعى ما َو  ؾىا١ؤ في ٖو

م عؾميا اإلاىز٣ت الٟغصيت اإلال٨يت َظٍ. 5نٟا٢ـ مضيىت ا يمً ج٣ليضيت ْلذ ؤجها بال واإلاٗىىيت اإلااصيت ٢يمتها مً بالٚغ  ؤََغ
ضم اإلادليت،  الغيٟي اإلاجا٫ في و٦بحرة َامت م٩اهت  ٗٝغ الا٢خهاصو هٟىطَم ظٗل اإلاضيىت في الاؾدشماع بلى الٗضو٫  ؾعي ٖو

. 6اإلاضيىت في وايمدال٫ بل وجظبظبا ب٣ٗاعب

 
                                                           

ادلكافحة بني العدلني أمحد بن عبد الكرَل بن صاٌف بن احلاج زلمد العقريب و العدؿ  نسخة من. 55، وثيقة عدد 9، ـ 219، ص B1، س (أ، ك، ت) 1
 .زلمد بن احلاج صاٌف بن البحري العقريب الًتيكي حوؿ قضية تدليس وبيع األراضي لليهودي مخوس

2
 Martinaux (Charles), «Le nouveau régime foncière de la Tunisie», congré de l’Afrique du nord, Paris de 6 à 10 

octobre 1908, Paris 1909, p 252. 
 .186، نفس ادلرجع، ص ..."األرياؼ"، (الكراي)القسنطيين  3
احلالة ادلدنية للعدلني احلاج أمحد بن عبد الكرَل بن احلاج زلمد . 1912مارس  16بتاريخ  151، وثيقة عدد 9، ـ 219ص  ,B1، س (أ، ك، ت) 4

  .زلمد بن احلاج صاٌف بن البحري العقريب الًتيكيالعقريب ادلومين و 

 .2015 -11 -20بتاريخ ( 1940مواليد " )مباركة بن فرج"، (1937مواليد " )زلمد بن فرج"، شهادة شفوية 5
 .2015 -11 -25بتاريخ ( 1940مواليد " )زلمد بن راشد"، (1936مواليد " )محد بن عبد النيب"
  .159، نفس ادلرجع، ص ..."لزيتونةخريجو ا"،(عبد الواحد)ادلكين  6
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:  الاحخماعي الهغإ آلُاث: ؤلاقهاص ٖضو٫  -3

ظ زىاثيت مشلذ            ّٟ ت ؤؾاؾيا مىُل٣ا ٣ٖاعب بجهت ؤلاقهاص لٗضو٫  والا٢خهاصو الاظخماعي الخى  اإلاٗخمضة ألاؾاليب إلاٗٞغ
 الظاجيت والؿحرة اإلاضهيت خالتبا٫ الخانت ألاعقيٟيت الىزاث٤ ؤن ٞاإلاالخٔ الغيٟي، اإلاديِ صازل زانت اإلا٩اهت َظٍ ل٨ؿب

 ٞمً. ألازالقي الهٗيض ٖلى زهىنا ألاَالي بحن ؤلاقهاص ٖض٫ به ُ ٗٝغ الظو الخ٣ي٣ي الؿلى٥ بالًغوعة ح٨ٗـ ال 1للٗض٫

 بٗض زاهيت مغخلت بخإؾيؿه الٗضو٫  مهىت هٓم الظو 1929 ٢اهىن  خضوص بلى 19 ال٣غن  ؤوازغ مىظ اإلاخخاليت ؤلانالخاث زال٫
 اإلاالي ال٨ؿب ؤظل مً اإلاهىت َظٍ ؤصخاب بها ي٣ىم ٧ان التي الخجاوػاث مضي هدبحن ،1874 ؾىت  الخىوسخي الضيً زحر بنالح

ت مهلخت مخجاوػيً الاظخماعي للىٟىط وجد٣ي٣ا  لم الٟغوؿيت الاؾخٗماعيت ٞالؿياؾت. الىاخضة الٗاثلت ومهلخت اإلاجمٖى
 الٗال٢ت ٧اقٟت مدليا اظخماٖيا نغاٖا وزل٣ذ الاظخماٖيت يتالتراجب وؿ٤ ٖلى خاٞٓذ بل الاظخماٖيت الخىاػهاث ج٣لب

يضة  زالزيىاث ٢بل ما زهىنا ؤلاقهاص ٖضو٫  شج٘ بما الاؾخٗماعيت واإلاغ٦ؼيت والجهىيت اإلادليت والؿلُاث الٗض٫ بحن الَى

غاء ؾىاء ألاَالي ٖلى اإلاباقغة ؤو الخٟيت الًٍٛى مماعؾت ٖلى 20 ال٣غن   وجد٣ي٣ا اإلاؿخٗمغ إلاُالب جىٟيظا 2بالتهضيض ؤم باإٚل

ت وهٓغا. والاظخماٖيت اإلااصيت إلاهالخهم  باألخىا٫ الخانت ال٣ٗىص مشل وؤهىاٖها وقغوَها ال٣ٗىص بسهاثو الٗض٫ إلاٗٞغ
يت اإلاد٨مت بلى ألوامٍغ الغاًٞحن ألاَالي اؾخضٖاء يخٗمض ٞةهه ،3"اإلااظل البي٘"و" الؿلم ٣ٖض"و الصخهيت م الكٖغ  وبظباَع

٤ الجاثغة خ٩امألا جىٟيظ ٖلى  الٟترة في ب٣ٗاعب ؤلاقهاص ٖضو٫  ؤٚلب اجه٠ ل٣ض. 4مؿب٣ا اإلاٗضة ال٣اهىهيت اإلاخُلباث ٞو
٣ىص الغؾميت للىزاث٤ في بالتزويغ الاؾخٗماعيت ى للؿلُت، ٦ممشلحن بلحهم اإلاؿىضة الهالخياث ٖلى مٗخمضيً اإلال٨يت ٖو  ما َو

 الغثيسخي اإلادؿبب بن: "1925 ٞيٟغو  12 بخاعيش الٗام اإلا٣يم بلى بهٟا٢ـ الٟغوسخي اإلاضوي اإلاغا٢ب مً اإلاىظهت الغؾالت جبرػٍ
 ال٨بري  اإلاؿاوليت بن... اإلاخىاَئحن مً الٗضيض ٣ٖاعب بمصخيت له ؤن ٖلى... بىػ٢ما٫ ببغاَُم َى التزيي٠ ٖملياث في بالجهت

 مً ٞةن الضولت، بمل٨يت جًغ ٢بيلا٫ َظا مً بإٖما٫ مكيسخه في ؾمذ والظو الضولت يمشل الظو ال٣ٗاعبت قيش بلى حٗىص

 5..."اإلاؼيٟت الغؾىم نى٘ ٖمليت جى٠٢ ؤن الؿيالحن ؤعاضخي مى٣ُت في الاؾخٗماع مهلخت

 البٌٗ لخىليت بخإييضَم الٗضو٫  وبٌٗ ألاَالي بحن وازخالٞاث نغاٖاث ؤٞغػث اإلادليت الاظخماٖيت الخىا٢ًاث َظٍ

 بلى ألاَالي ؤعؾلها التي الك٩اياث بليه ؤقاعث ؤلاقهاص، ٖضو٫  وؤخ٩ام عاثل٣غا التزامهم لٗضم بياٞت ،6آلازغ للبٌٗ وعًٞهم
م ؤو الٗمل ًٖ الٗضو٫  بٌٗ بدىديت مُالبحن اإلاغ٦ؼيت الؿلُاث بلى  واإلاكا٧ل ال٣ًايا م٘ بةيجابيت الخٗاَي ٖلى بظباَع

ى اإلادليت، ٩ي ال٣ٗغبي عو٥اإلاب بً زلُٟت بً بل٣اؾم" وعزت ٢بل مً اإلاىظهت الغؾالت زال٫ مً هالخٓه ما َو  بلى" التًر

٩ي ال٣ٗغبي البدغي  بً مدمىص بً ؾالم بً خؿً" الٗضلحن يض 1910 ؤ٦خىبغ 28 بخاعيش ظٗيِ يىؾ٠ ألا٦بر الىػيغ " التًر

٩ي بى٦ثحر خؿً الخاج بً ؤخمض الخاج"و . 7 "التًر

                                                           
 .1912ماي  01وثيقة غري مرقمة بتاريخ ، 9، ـ 219ص  ،B1، س (أ، و، ت) 1
 .125نفس ادلرجع، ص ... ، تاريخ(اذلادي)التيمومي  2

3
 Saurin (Jules), La constitution de la propriété et les contrats de culture indigènes en Tunisie, Paris, 1897.  

عبد اجلليل التميمي، منشورات كلية اآلداب والعلـو . د.، تقدَل أ"، جهة صفاقس مثاالٜٔالديوف كالربا في إيالة تونس في القرف "،(مربوؾ)الباىي  4
  .326، ص 2003اإلنسانية بصفاقس، 

 .186نفس ادلرجع، ص ، .."األرياؼ"،(الكراي)القسنطيين  5
 . 1908ديسمرب  6غري مرقمة بتاريخ  وثيقة ،9، ـ 219ص  ،B1، س (أ، ك، ت) 6

 .1911نوفمرب  17وثيقة غري مرقمة بتاريخ 
 .1910أوت  27نفس ادلصدر، وثيقة غري مرقمة بتاريخ  7
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ظة الاظخماٖيت الٟئت َظٍ ؤَميت جبرػ            ّٟ  ألاهٓمت مسخل٠ م٘ الخإ٢لم ٖلى ٢ضعتها في ال٣بلي الغيٟي الًٟاء في اإلاخى
 اههب بل الىًالي الؿياسخي للٗمل ؤلاقهاص ٖضو٫  حٗاَي ٖلى ؤصلت هجض لم الضعاؾت مجا٫ ٣ٖاعب مى٣ُت ٟٞي الؿياؾيت،

. الٟغوسخي الاؾخٗماعو  للىٟىط والخًٕى اإلااصو وال٨ؿب اإلانهي الاؾترػا١ في اَخمامهم

II-  ظ الٟالخت ؤمىاء
ّ
:  الاحخماعي والخىٟ

 بسانياث جمحزوا الظيً ألاشخام ببٌٗ م٣ترهت الٗغبيت اإلاجخمٗاث صازل َامت م٩اهت ال٣ضيم مىظ ألاماهت نٟت ا٦دؿبذ 
ى ألامحن  الىاؽ َاالء م٩اهت جضٖمذ و٢ض وخل ٣ٖض ؤَل مجهم ظٗلذ والٗض٫ الش٣ت ٖلى اإلادمى٫  الهاص١ الصخو َو

 بحن الخ٨م في وزانت والٟٗل ال٣ى٫  في وألاماهت الهض١ بلى والهغيدت اإلاباقغة وصٖىجه ؤلاؾالميت الكغيٗت مباصت باهدكاع
ّع٠ٍٕ" ؤيًا  ؿمى والظو ألامحن الصخو صوع  جىانل ٢ض و. الىاؽ

 ٦دا٦م ال٣بليت اإلاجخمٗاث صازل ٢غون ٖضة َيلت" ُُث
٤ الجزاٖاث مسخل٠ في ٖاص٫ يت نبٛت طاث مدليت وج٣اليض ؤٖغاٝ ٞو  هٓام مً ٦جؼء ةؤلاصاعو  نٟخه بلى بياٞت صيييت قٖغ

ى ٚاثلخه يساٞىن  وال الىاؽ ٧ل يإمىه والظو به اإلاىزى١  الصخو ؤهه ٖلى الٟالخت ؤمحن ويٗٝغ. 1الخؿبت  بالخ٤ ال٣اضخي َو
 به يخمحز ما وؤهبل الخياهت ه٣يٌ هي ألاماهت ؤن ٖلى يىو الظو ؤلاؾالمي الضيجي اإلاىٓىع  بلى اؾدىاصا ؤخ٩امه واإلاغييت
 ٖاٝع ب٩ىهه وؤزىاءَا الاؾخٗماعيت الٟترة ٢بل الخىوؿيت البالص في الٟالخت ؤمحن يخمحز الهٟاثٌ َظ ظاهب وبلى ،2ؤلاوؿان

ت والخىزي٤ بال٨خابت يت بالخ٣ؿيماث اإلاخٗل٣ت زهىنا وال٣ٟهيت الضيييت واإلاٗٞغ  ؤنبذ 20 ال٣غن  ٖكغيىاث ومىظ ،3الكٖغ
ىحن اإلاٗمغيً اؾخ٣غاع ٞغيها والٟغوـ اإلاؿخٗمغ لٛت وجدضيضا لٛت مً ؤ٦ثر يخ٣ىىن  ألامىاء ؤٚلب  ألاوعوبيحن واإلاؿخَى

 ٖلىم في قهاصة ٖلى ومخدهلحن ؾمىجت بمى٣ُت الٟالخت مضعؾت زغيجي مً ٧اهىا بًٗهم ؤن بلى بياٞت الٟالخيت، باألعاضخي

 َظٍ. ٞالح بًوا للٟالخت ممتهىا ألامحن ي٩ىن  ؤن ٖلى الؼعاٖيت ال٣ىاٖض وب٩ل الٟالحي بالٗٝغ زبرة طوو  يجٗلهم ما 4الٟالخت
 اإلاخ٨غعة الاهخٟاياث بلى وبالٗىصة. ال٣بليت اإلاجخمٗاث في زهىنا و٢غاع َيبت مهضع ي٩ىن  ألن الٟالخت ؤمحن ؤَلذ اإلامحزاث

ا ٧اهذ التي للٟالخحن يت وألاخ٩ام الجىاياث مدا٦م بغوػ بؿبب 1864 ؾىت مىظ بىاصَع  الٟالحي الٗٝغ وجدضيضا الٗٞغ
 ٖلي ؤمغ:" ٖىىان جدذ الخىوسخي الضًً زحر ألا٦بر الىػيغ يض ٖلى 1874 ؤٞغيل 13 في الٟالحي ال٣اهىن  نضع ٣ٞض 5"الخماؾت"

 ألنى٫  َب٣ا الٟالحي ال٣ُإ جىٓيم ٖلى ليىو 6"ومخٗل٣اتها والخماؾت الٟالخت ٖٝغ بها الجاعي  ألانى٫  يبِ في
 الجضيضة ال٣ىاهحن ونضوع  19 ال٣غن  ؤوازغ مىظ الخىوؿيت البالص ا٢خهاص في الجظعيت للخدىالث وهديجت وبصاعيت، ٢اهىهيت

 خؿاب ٖلى الٟغصيت اإلال٨ياث واهدكاع 7بصاعيت بخ٣ؿيماث ال٣بليت الترابيت اإلاجاالث واؾدبضا٫ ؤلاصاعو  بالخىٓيم اإلاخٗل٣ت
 هٟىط ٖيمجض بلى الاؾخٗماعيت اإلاغ٦ؼيت الؿلُت صٞ٘ ما ألاعى مل٨يت خى٫  ألاَالي بحن مدليت هؼاٖاث بغػث الجماٖيت، اإلال٨ياث

يت، و٢اهىهيت بصاعيت ؾلُت ومىدهم ألامىاء م ؾدخىانل والتي الٟالحي بال٣ُإ اإلاخٗل٣ت الايُغاباث ٞهظٍ وقٖغ  نضوع  ٚع

                                                           
،شركة "ٜٚ٘ٔ-ٗٚ٘ٔالعركش من النشأة إلى التفكيك، بحث تاريخي اجتماعي في أرياؼ اإليالة التونسية ك سكانها "،(زلمد علي)احلباشي  1

 .284، ص 2005يس للطباعة، تونس، جواف أورب
 .141، ص 1نفس ادلصدر، ج" ...لساف" ،ابن منظور 2

3
 Payre (Gabriel), Les amines en Tunisie, publication du comité de l’Afrique Française, Paris 1940, p 

4. 
قة إرشادات اخلاصة باألمني عمارة باحلاج علي بن زلمد بن إبراىيم ،بطا1929سبتمرب  3غري مرقمة بتاريخ  ثيقة، و8، ـ 212، ص Bس ،(أ، ك، ت) 4

 .العقريب العرايب
5
 Saurin (Jules), La constitution… op.cit. p 33. 

 .1874، الفصل الثالث، بتاريخ ديسمرب "األمر العلي المنظم لمهنة العدكؿ"، الرائد الرمسي التونسي 6
 .1939مارس  31بتاريخ  1قة عدد، وثي10، ـ 171، ص  Bس ،(أ، ك، ت) 7
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 للمهالر زضمت الٟالخت ؤمىاء َٝغ مً ال٣ىاهحن جُبي٤ في ججاوػاث وظىص ج٨ك٠ 1907 ؾىت والالتزاماث ال٣ٗىص مجلت
 الاظخماٖيت م٩اهخه ججلياث ببغاػ وفي الٟالخت ؤمحن واليت في وال٣غابت والثروة لىالءا صوع  خى٫  الدؿائ٫  ليُغح الاؾخٗماعيت،
 ب٣ٗاعب الٟالخت ؤمحن باجساط 1الاؾخٗماعيت الٟترة زال٫ اإلاهىت َظٍ وؤؾغاع زٟايا ٦ك٠ مداولت مً اهُال٢ا والا٢خهاصيت

. ٢بليت عيٟيت مى٣ُت في ٦ىمىطط

ت الاحخماُٖت اإلا٩اهت: الٟالخت ؤمىاء -1 :  واإلاٗىٍى

 الغيٟيت اإلاىا٤َ ب٩امل هٓغاثه وبحن بيىه ٦بحر ازخالٝ وظىص ٖضم يالخٔ ب٣ٗاعب الٟالخت ؤمحن زهاثو في اإلاخإمل بن           

 1921 ظىان 24 في اإلااعر الٗلي ألامغ وزانت اإلاخخاليت ال٣ىاهحن خضصث ٣ٞض ،2وألاماهت والش٣ت الٗلم عمؼ باٖخباٍع الخىوؿيت
 25 الٗمغ مً وبالٜ جىوؿيت ظيؿيخه ج٩ىن  ؤن ؤَمها الٟالخت ؤمحن الهخضاب قغوٍ ٖضة 3الٟالخت ؤمىاء مهىت جيبجغ في الهاصع

ى ألازالقي الجاهب ٖلى الٗلي ألامغ َظا هو ٦ما ؾىت، 65 يخجاوػ  وال ظيضة وبصخت ؾىت ضم والهالح الٟٗاٝ َو  خهى٫  ٖو
 والخبرة الخجغبت بلى بياٞت ؤمحن قهاصة ٖلى والخهى٫  اإلاٗغفي بالجان زم اإلاغشر خ٤ في ؤقهغ ؾخت مً أل٦ثر بالسجً خ٨م

م ٖلى ؤهه بلى ؤلاقاعة مً البض ؤهه بال ،4الؼعاٖيت والضوعة الٟالحي بالٗٝغ ال٩اٞيت  ٢بل مً الٟالخيت ال٣ىاهحن نياٚت مً الٚغ
٣هاء الٟالخت ؤمىاء مً مخ٩ىهت لجان  يسً٘ وبهما لؤلمىاء الخٗليمي يألاصن اإلاؿخىي  يدضص واضخا هها هجض لم ٞةهىا ،5ٞو

 باألزظ طل٪ جٟؿحر ويم٨ً الٟالخت، ٖلىم في قهاصة ٖلى للخهى٫  ؾمىجت بمضعؾت الٟالحي الٗلمي الخ٩ىيً بلى مجهم البٌٗ
خباع بٗحن ٌ بهظ بصاعيت ٞغاٚاث لخل٤ وجٟاصيا البضويت، الٗغوقيت اإلاىا٤َ في وهضعتها ال٣بليت اإلاىا٤َ في اإلاخٗلمحن مدضوصيت الٖا

 إلاكيست الخاب٘" بىزظًغ ٖلي بً عاقض" لؤلمحن باليؿبت الخا٫ َى مشلما الجهت زاعط مً ٞالخت ؤمىاء حٗيحن يخم ألاما٦ً
 ال٣بى٫  ؤن الكٟىيت اإلاهاصع وجٟيض. 19546 ؾىت ب٣ٗاعب ٞالخت ؤمحن حٗييىه جم والظو اإلاشاليض ٖغوف مً واإلاىدضع الٗىابض
 بما اإلادليت الٗاثالث بٌٗ م٘ واإلاهاَغة وال٣غابت ب٣ٗاعب الُىيل الاؾخ٣غاع لٗىامل اؾدىاصا ي٩ىن  ألامىاء َاالء بدؿميت

 واٖخباع بل مكتر٥ جاعيذي بعر لىظىص هٓغا ال٣ٗاعبت ٖغوف ٖلى اإلاشاليض ٖغوف َيمىت بلى بياٞت 7ألاَالي صٖم يمىدهم
 ٖلى مىظىصة ال٣بيلخحن بحن والخدال٠ الخأل٠ ؤلتمـ لخ٩ىن  ،8والجباثيت ؤلاصاعيت الىزاث٤ في اإلاشاليض ٢بيلت مً ظؼء ال٣ٗاعبت

. والىٟسخي والاظخماعي ؤلاصاعو  اإلاؿخىي 

 صعؾىا ٢ض ؤجهم ؤو وال٣غاءة ال٨خابت يخ٣ىىن  ألامىاء ظل ؤن ألاعقيٟيت الىزاث٤ ؤبغػث ٣ٞض ب٣ٗاعب الٟالخت ألمىاء باليؿبت ؤما  

غبيت مضعؾت ؤو٫  وؤن ٖلما 9بخضاثيتالا الكهاصة ٖلى جدهل مً هجض ٦ما اإلادلي الؼيخىوي بالخٗليم  بجهت جإؾؿذ ٞغه٩ٖى

                                                           
1
 Payre (Gabriel), Les amines… op.cit, p 5. 

شهادة ، "ميالدم،من خالؿ كثائق البايليك ٜٔك بداية القرف  ٛٔالحرؼ ك الحرفيوف في اإليالة التونسية في أكاخر القرف "،(لطفي )بوعلي  2
 .13، ص1993الكفاءة يف البحث، كلية العلـو اإلنسانية و االجتماعية، 

 .1921جواف  24بتاريخ  "األمر العلي المنظم لوظيفة أمناء  الفالحة"الرائد الرمسي التونسي،  3
 .13نفس ادلرجع، ص ،..."الحرؼ كالحرفيوف" ،(لطفي)بوعلي  4
 . 1921جواف  24بتاريخ " األمر العلي المنظم لوظيفة أمناء الفالحة" الرائد الرمسي التونسي، 5
 .، أمر تعيني أمني الفالحة علي بوخذير1954سبتمرب  9بتاريخ  48، وثيقة عدد 8، ـ 212، ص  B، س(أ، و، ت) 6
 .2015 -12 -10بتاريخ ( 1936مواليد " )محمد بن إبراىيم"شهادة شفوية،  7
 .،نفس ادلرجع ..."الحياة"، (عبد الواحد)ادلكين  8
 .، رسالة من راشد بوخذير إىل الوزير األكرب1953جواف  20، وثيقة غري مرقمة بتاريخ 8، ـ 212، ص  Bس، (أ، و، ت) 9
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 ج٩ىيجهم ؤجمىا ٢ض ظلهم ؤن بلى ؤلاقاعة م٘ والٟغوؿيت الٗغبيت للٛت ألامحن حٗلم يًمً ما 19121 ؾىت ؤ٦خىبغ قهغ في ٣ٖاعب
لت الازخباعاث واظخاػوا بؿمىجت الٟالخيت الٗلىم بمضعؾت الٗلمي  ٢بل مً بها ٝمٗتر ٖلميت قهاصاث ٖلى للخهى٫  اإلاَا

. الٟغوؿيت الاؾخٗماعيت الؿلُاث

٠: 3 ٖضص حضو٫  ش الخٗلُمي، اإلاؿخىي  اإلاكُست، الٗغف،: ب٣ٗاعب الٟالخت  بإمىاء الخٍٗغ .  الخىلُت جاٍع

ش الخىلُت اإلاؿخىي الخٗلُمي الٗغف الاؾم والل٣ب  جاٍع

الخاج ؾاسخي بً مدمض بً ٖلي بً 

ببغاَُم ال٣ٗغبي الٗغابي 

الٗغابت 

 

ل  30ٖلىم الٟالخت مً مضعؾت ؾمىجت قهاصة   1927ؤٍٞغ

 

ٖماعة بً الخاج ٖلي بً مدمض بً ببغاَُم 

ال٣ٗغبي الٗغابي 

الٗغابت 

 

 1930ماعؽ  18قهاصة ٖلىم الٟالخت مً مضعؾت ؾمىجت 

الٗىابض عاقض بً ٖلي ابً الكُش مدمض بىزظًغ 
قهاصة ٖلىم الٟالخت / الكهاصة ؤلابخضاثُت 

مً مضعؾت ؾمىجت 

 1954جمبر ؾب 9

 

 وؤؾباب ب٣ٗاعب الٟالخت ؤمحن جىليت ٦يٟيت خى٫  حؿائالث الٗضالت مهىت ٦ىٓحرتها َغخذ الٟالخت ؤمحن مهىت بن           

ب٣ا 1916 ؤٞغيل 19 في اإلااعر الٗلي ألامغ وؤن ٖلما الٗمل ًٖ بٖٟاءٍ  الخىوؿيت البالص ب٩امل ألامىاء مً الخاظياث ل٣اثماث َو
 زالزت ؤنل مً ٞالخت ؤمىاء ؤعبٗت" نٟا٢ـ ٖمل" مً الشالشت بالضاثغة بصاعيا واإلاهىٟت ٢اعبتال٘ لٗغوف زهو ٣ٞض

 اإلاهىت َظٍ ٖلى يًٟي بما الٗاثلي اليؿب هٟـ مً الٛالب في يىدضعون والظيً 3"نٟا٢ـ ل٣ياصة" مسههحن ؤمحن وزالزحن
ا الٗاثلي التر٦ؼ زانيت ظة الٗاثالث بٌٗ صازل واهدهاَع ّٟ  مماعؾت ٖلى اإلاداٞٓت بلى الؿاٖحن ؤٞغاصَا وبحن بالجهت اإلاخى

 َغي٤ ًٖ جىليتهم جمذ ألامىاء ٚالبيت ٞةن وبالخالي. الٗغابت ٖغف مً" ببغاَُم بً" ٖاثلت ٚغاع ٖلى 4وألاظضاص آلاباء مهىت

 ألمىاء اإلاخٗضصة اإلاغاؾالث وجظ٦غ. بصاعيا حسجل ال والتي" الؿٗايت ؤو الغقىة" بٛياب هجؼم ؤن صون  مً 5والىعازت ال٣غابت
 اإلاٗىيت واللجىت والاؾخٗماعيت اإلادليت الؿلُاث ججاٍ صيباظخه في ألامحن يبضحها التي ال٨بحر الاؾخُٗاٝ خاالث الٟالخت

 بدًىع  ي٩ىن  الخٗيحن ٖمليت في الخمايت لؿلُاث اإلاباقغ الخضزل وؤن ٖلما 6اإلادلي ؤلاصاعو  اإلاىهب َظا لبلٙى باالهخضاب
ٟاء بلى باليؿبت ؤما. والاهخضاباث باالمخداهاث الخانت اللجان عئؾاء بهٟتهما الٗام الضولت ٧اجب ؤو اإلاضوي اإلاغا٢ب  مً ؤلٖا

ى ب٣ٗاعب الٟالخت ؤمىاء يض ٖغاثٌ ؤو ق٩اوي  وظىص ًٖ ألاعقيٟيت اإلاهاصع جٟضها ٞلم اإلاهىت  اه٣ُاٖهم ؾبب يجٗل ما َو

اة بما اليكاٍ مماعؾت ًٖ .          ؾىت 65 اإلادضصة ال٣اهىهيت الؿً بخجاوػ  ؤو َىتالم مىانلت ًٖ العجؼ ؤو بالٞى

                                                           
  .  ، وثيقة يف تاريخ التأسيس"المذكرة التاريخية للمدرسة"أرشيف ادلدرسة االبتدائية بعقارب،  1
 .1954  -1924، أمناء الفالحة بعقارب 8، ـ 212، ص B، س(أ، و، ت) 2

 .1927بتاريخ  2076زلكمة عقارب، وثيقة عدد 
 .، ترتيب حصص أمناء الفالحة حسب الدوائر1، وثيقة عدد3، ـ 171، ص Bس، (ت أ، و،) 3
 .1929سبتمرب  13، وثيقة غري مرقمة بتاريخ 8، ـ 212نفس ادلصدر، ص  4
 .40،نفس ادلرجع، ص " ...الحرؼ كالحرفيوف"، (لطفي)بوعلي  5
 .1929سبتمرب  13، وثيقة غري مرقمة بتاريخ 8، ـ 212، ص Bس، (أ، و، ت) 6
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يٗت مهىت ألامحن ؤن جا٦ض اإلاُٗياث َظٍ     الٗلم وظاَت في جخجلى عا٢يت وعجب اظخماٖيت بدٓىة ناخبها يخمحز ومغمى٢ت ٞع

يت والؿلُت الٗاثلي واليؿب واإلاا٫  الىٟىط بحن يجم٘ يجٗله بما 1مدليت وؾلُت زغوة الٗاثالث ؤ٦ثر بلى واهخماثه الكٖغ
ّغ٠ٍ" الصخو ٞهى والؿلُت، ألاَالي َٝغ مً ز٣ت ومدل واخترام َيبت مهضع وي٩ىن  اإلاٗىىو  والىٟىط الاظخماعي ُٗث " ال

ظة الاظخماٖيت الٟئاث مً يهىٟه بما والجزاٖاث ال٣ًايا ؤٖؿغ وخل الٗغا٢يل ؤنٗب ججاوػ  ٖلى وال٣اصع والخبحر ّٟ  في اإلاخى

. ال٣بلي اإلادلي الًٟاء

:  الا٢خهاصًت اإلا٩اهت: الٟالخت ؤمىاء -2

 والتهميل ال٣ٟغ حٗٝغ لم التي الاظخماٖيت الكغاثذ مً  ٗخبرون الٟالخت ؤمىاء ؤن الخاعيسيت اإلاُٗياث ؤٚلب ؤٞاصجىا  

 ال٣ُإ ٖٝغ 19 ال٣غن  مىخه٠ ٞمىظ الٟغوؿيت، الخمايت ٞترة زال٫ اإلاخخاليت وألاػماث الهٗىباث مخجاوػيً الاظخماعي
حن بحن الٗال٢ت ٖلى ؤزغ بما ٦بحرة نٗىباث ٖامت الحيال٠ حن ظهت مً واإلاال٦حن اإلاؼاٖع  ظهت مً الاؾخٗماعيت والؿلُاث واإلاؼاٖع

 في اإلااعر الٗلي ألامغ نضوع  خضوص بلى 1874 لؿىت الٟالخت ب٣اهىن  بضايت مخىاجغ بك٩ل الهاصعة ال٣ىاهحن ؾاَمذ ٦ما. 2ؤزغي 

 الغػ١، ٦ؿب إلاؼيض ال٣اهىهيت الشٛغاث باؾخٛال٫ لؤلمىاء الٟغم مىذ في الٟالخت ؤمىاء ٖتنىا بترجيب ال٣اضخي 1921 ظىان 24
 ونغاٖاث هؼاٖاث زل٤ وفي وا٢خهاصيا اظخماٖيا وج٨٨ٟه ال٣بلي اإلاجخم٘ جهضٕ في اإلاباقغ الؼعاعي الاؾخٗماع صوع  بلى بياٞت
 ما َى و حؿىيتها، في الغثيسخي الضوع  الٟالخت ألمحن ان٥ الهٛغي  الٟغصيت اإلال٨ياث حسجيل هدى والدؿاب٤ ألاَالي بحن مدليت

ضالن ؤمحن وظه الخ٣ضيغ في ازخال٫ و٢٘ وبن: "ب٣ىله الًياٝ ؤبي ابً ؤوعصٍ  في الٟالخت ؤعباب يخُٗل وال... ألامغ لخد٣ي٤ ٖو

 ٖلى يخدهل ال ختالٟال ؤمحن وؤن ٖلما والجاٍ للما٫ َاما مىعصا اإلاهىت بظل٪ ٞإنبدذ 3" ألامىاء َلٕى ٖلى ػعٖهم صعؽ
 ؤَميت و مؿاخت خؿب طل٪ و اإلاهلخت طاث ؤلاصاعة مضيغ مً ب٣غاع حٗييىه يخم ؤظغ ٖلى يخدهل ول٨ىه ٢اع عاجب ؤو ظغايت
م ؤن ٖلى اإلاٗايىت زال٫ مً ألامحن بليه جىنل ما بلى بياٞت ٖلحها اإلاخىإػ ألاعى

ّ
 الٗامت بال٨خابت ممطخى جىنيال ألاظغ في ُ ؿل

. 4وؿيتالخى بالخ٩ىمت

  .1921 لؿىت نٟا٢ـ بجهت الٟالخت ؤمىاء ؤحىع : 4 ٖضص حضو٫ 

 َبُٗت الٗمل ألاحغ بالٟغه٪

ت صو جى٣ل ٞغه٪ 5  اإلاٗاًىت الكٍٟى

٠ واإلاؿخسضم ٞغه٪ 5 غ بحن اإلاْى  بٖالم قٟىي مخٗل٤ بخ٣ٍغ

٠ واإلاؿخسضم ٞغه٪ 10  جىُٓم الخؿاب بحن اإلاْى

 ٞغه٪ 100جىُٓم الخؿاب بهٟت زانت بلى خضوص  ٞغه٪ 5

 ٞغه٪ 3000ٞغه٪ بلى  100مً  1%

 ٞغه٪ 3000ما ٞى١  0,5%

غ ؤمحن مخدهل ٖلى قهاصة ال ًخجاوػ الهٟدت و ٞغه٪ 8 ؾُغا في ٧ل ؾُغ  25ج٣ٍغ

 ٧لمت 20

                                                           
 .1929سبتمرب  3نفس ادلصدر، وثيقة غري مرقمة بتاريخ  1
 .280، ص1ج  نفس ادلرجع،، ..."االستعمار"،(اذلادي)التيمومي  2

 .251نفس ادلصدر، ص،..."إتحاؼ" ،(أمحد)ابن أيب الضياؼ 3 
 .1921جواف  24الرائد الرمسي التونسي، األمر العلي ادلنظم دلهنة أمناء الفالحة بتاريخ  4
  .   1921جويلية 18، بتاريخ 8 -7، ـ 171ص  ،Bس، (أ، ك، ت) 5

 



 
 
 

 

 
 

ل    : 19الٗضص                                                                          لبدث الٗلمياحُل  مغ٦ؼ       2016 –  ؤبٍغ

169 

 

غ ؤمحن مخدهل ٖلى قهاصة ًدخىي ؤ٢ل مً  ٞغه٪ 0,15  ؾُغا 25ج٣ٍغ

 بوكاء عؾم  بإمغ مً ؤلاصاعة ًضٞ٘ ألاحغ مً ٢بل ؤلاصاعة

 حىع اإلاهام اإلاُٗىت التي ال جخٗضي ألاعب٘ ؾاٖاث و اإلاهمخحن في الُىمؤ

 اهجاػ مهمت ؤو حؼء مً اإلاهمت ٞغه٪ 10

 ؾاٖت 24اهجاػ مهمت زاهُت في هٟـ  ٞغه٪ 8

 في خالت اإلابِذ زاعج مغ٦ؼ الٗمل بٗض اهجاػ مهمخحن ٞغه٪ 7

٠ الخى٣ل التي ج٨ٟل بها ألامحن ٌ مهاٍع  حٍٗى

ٞغه٪  5

 ٞغه٪ 10

مهمت واخضة  -

مهمخحن  -

 حٗىٌٍ مٗالُم الؿٟغ

صٞ٘ ٢ُمت جظ٦غة في الضعحت  -

 الثاهُت

 صٞ٘ مٗلىم الؿٟغ -

ٖبر ال٣ُاع  -

 ٖبر الؿُاعة الٗمىمُت -

غث ٦ما            ُاء صٖامت الٟالخت ألمىاء والضمىيت الٗاثليت ال٣غابت ٞو  هٟىطا ألامحن ؤ٦ؿب ما والامخياػاث الجاٍ ل٨ؿب ٚو

 ٞهى ،1الٗؿ٨غيت والخضمت اإلاجبى مً بةٖٟاثه الاؾخٗماعيت الؿلُاث ٢بل مً اإلامىىخت الامخياػاث صٖمخه َاما صياا٢خها
 خى٫  الجزاٖاث لخل الٟالخت ومضيغو  ألامىاء بحن اإلاغاؾالث ؤزبختها اإلادليت والجزاٖاث ال٣ًايا ؤٚلب في للؿلُت الكغعي اإلامشل

 و٢ًاثيا بصاعيا اإلاخٗضصة اإلاؿاولياث ٞهظٍ. ج٩امل ٖال٢ت الٟاٖلحن بحن الٗال٢ت لخ٩ىن  2اإلاى٣ُت بهظٍ الؼعاٖيت ألاعاضخي مل٨يت
ت ب٣ٗاعب الٟالخت ؤمىاء جدهيل في ؾاَمذ و٢اهىهيا  اإلاخىإػ باألعاضخي اإلاخٗل٣ت والكغاء البي٘ بسهاثو الؿغيٗت للمٗٞغ

م الجزإ خل صون  جديل التي الهٗىباث ٦ك٠ ٖلحها  لهالر ظماٖيت ؤعاضخي ٖضة جدىيل ؤظل مً الٟغم لهظٍ واهتهاَػ

 مجاوعة ألاعى ٧اهذ بطا" الكٟاٖت" بإخ٣يت ؤو ألازمان بإعزو ؤعايحهم لبي٘ ألاَالي ٖلى بالًِٛ ؾىاء الخانت ممخل٩اتهم
 اإلادليحن الؿ٩ان ؤعاضخي ٖلى الٟغوؿيحن اإلاٗمغيً اؾخ٣غاع صٖم في الٟٗليت مؿاَمتهم ٦كٟذ اإلاماعؾاث ٞهظٍ ،3ألعايحهم

. 4للٟالخت الٗامت ؤلاصاعة ًٖ الهاصعة لؤلوامغ ٢اجُبي

:  الاحخماعي الهغإ وآلُاث الٟالخت ؤمىاء -3

 والاظخماعي ألازالقي لؿلى٦ه ال٩املت الخىييداث ٚياب 5لؤلمحن اإلاضهيت بالخالت الخانت ألاعقيٟيت اإلاهاصع ؤبغػث
 مىظ ؤلانالخاث ٞمسخل٠. بؾالميت مغظٗيت طاث يت٣ٞه و٢ىاٖض مباصت مً ؤخ٩امه في اإلايضان َظا به يخمّحز إلاا زهىنا

 الاؾخٗماعيت واإلاٗىىيت اإلااصيت اإلاهالر ؤؾاؾا جسضم والتي الٟالخحن ججاٍ الهاصعة ال٣ىاهحن ٢ؿاوة مضي جبّحن 19 ال٣غن  ؤوازغ
ى الٟالخت، وؤمىاء اإلاال٦حن ٦باع ٚغاع ٖلى نياٚتها في ؾاَم وإلاً  اإلاالي ٦ؿبا٫ هدى الكغيدت َظٍ جىظه  ٨ٗـ ما َو

                                                           
 .1929سبتمرب  3، وثيقة غري مرقمة بتاريخ 8، ـ 212، ص Bس، (أ، ك، ت) 1
 .238ص ،نفس ادلرجع،..."األرياؼ"، (الكراي)القسنطيين  2

3 Valensi (Lucette), Fellahs Tunisiens, l’économie rurale et la vie des compagnes au 18 ème et 19 ème siècle, Ecole 

des hautes études en sciences sociales, Paris, la Haye 1977, p 97.  
 .121، ص 1988تعريب محادي الساحلي، مراجعة زلمد العروسي ادلطوي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ، "تونس الشهيدة"،(عبد العزيز)الثعاليب  4
 .1947مارس  25بتاريخ  43، وثيقة عدد 8ـ ، 212، ص B، س(أ، ك، ت) 5
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 مؿخٟيضة الًي٣ت، والٗاثليت الجماٖيت اإلاهلخت مخجاَلت والؿياؾيت والا٢خهاصيت الاظخماٖيت للم٩اهت جد٣ي٣ا وال٣ٗاعو 

 ب٣ٗاعب الٟالخت ؤمحن ؤن بلى واٖخباعا. 1اإلادليت ألاَليت للهغاٖاث ومؿخٛلت الٟغوؿيت الخمايت بؿلُاث اإلاخيىت ٖال٢اتها مً
 ومُاب٣ا مؿدىضا ي٩ىن  الجزاٖاث مسخل٠ في الهاصع ال٣ًاجي ال٣غاع وؤن والٟالخحن ال٣ًاثيت الؿلُت بحن الىؾيِ يمشل

 الىزاث٤ في بالتزويغ ب٣ٗاعب الٟالخت ؤمىاء جتهم ٖغاثٌ ؤو ق٩اوي  ؤعقيٟيت، ؤصلت حٗتريىا لم ٞةهه ٢بله، مً اإلا٣ضم للخ٣غيغ
 الؿلُت ٢بل مً ؤعايحهم مً جب٣ى ما اٚخهاب ومى٘ ٖجهم صٞإلل الٟالخت ؤمحن بلى يلخجئىن  ألاَالي ؤٚلبيت بن بل الغؾميت،

ي٤ إلاداولت الٟالخت مضيغو  بلى اإلاىظهت الغؾاثل حٗضص في جمشلذ الاؾخٗماعيت  ،2الاؾخٗماعيت واإلاُام٘ ألاَالي مُالب بحن الخٞى
ى يت البهممِ لخ٣ي٣ت مسالٟا ٧ان وبن ختى الجزاٖاث ٌٞ في ألامحن بد٨م ألاَالي ٢بى٫  لىا يٟؿغ ما َو  جٟاصيا وطل٪ الكٖغ

ىا. وحٗؿٟيت ٢ؿغيت ٢ىاهحن َاثلت جدذ ٧املت ؤعايحهم ي٣ٟضَم بما الجزاٖاث لخل الاؾخٗماعيت للؿلُت اإلاباقغ للخضزل  َو
ميت بإ٩ٞاع ألاَالي ا٢خىإ هٟهم ضالت ألامحن بجزاَت ججؼم َو  الٟغوؿيت، الاؾخٗماعيت الؿلُت ب٣غاعاث م٣اعهت ٢غاعاجه ٖو

 والؿلُت الٟالخت ؤمىاء بحن الٗال٢ت ؤؾـ ٞهم مً يم٨ىىا الظو َى الجهت ألَالي والا٢خهاصو الاظخماعي ٞالىي٘

. ؤزغي  ظهت مً اإلادليحن والؿ٩ان الٟالخت وؤمىاء ظهت مً الاؾخٗماعيت

ظة الاظخماٖيت الكغيدت َظٍ ؤَميت جبرػ   ّٟ  ألاهٓمت ل٠مسذ م٘ الخإ٢لم ٖلى ٢ضعتها في ال٣بلي الغيٟي الًٟاء في اإلاخى

 ٚالبيت ألن هٓغا الىَىيت الخغ٦ت في صوع  الكغيدت لهظٍ ي٨ً لم 1937 ٢بل ما وجدضيضا الاؾخٗماعيت الٟترة ٟٞي الؿياؾيت،
 بصاعة ًٖ الهاصعة اإلاغ٦ؼيت بال٣غاعاث عػ٢هم مىاعص اعجباٍ بلى بياٞت الاؾخٗماعو  للىٓام جام والء خالت في ٧اهىا ألامىاء

 يىمىا بلى جىانلذ جىجغاث وظىص ًٖ ب٣ٗاعب لؤلَالي الكٟىيت واإلاهاصع اإلايضاهيت الضعاؾت لىا ؤ٦ضث رحي الٟغوسخي، الاخخال٫
 ؤمحن مكاع٦ت ٖضم حصجب وؤ٢اويل جالؾً ق٩ل في وألاَالي الاؾخٗماعيت الٟترة في الٟالخت ؤمىاء ٖاثالث ؤٞغاص بحن َظا

جي الؿياسخي الٗمل في ب٣ٗاعب الٟالخت . اإلاالي ال٨ؿب و اإلانهي الاؾترػا١ ٝو اَخمامه وجغ٦حز الَى

 1936 ؾىت للخ٨م الكٗبيت الجبهت نٗىص ٞمىظ بٟغوؿا، الؿياؾيت باإلاخّٛحراث اإلاهىت َظٍ جإزغ ٖلى الخإ٦يض مً البض ؤهه بال   
سر

ُ
 ؾىت الٟالخت ؤمىاء ظمٗيت ٞخإؾؿذ جىوـ، صازل اإلاىايلت والى٣ابيت اإلادليت الجمٗياث ٖضيض حك٩ل ؤمام اإلاجا٫ ٞ

 الخإؾيـ وزي٣ت في واخضا بىضا هجض ؤهىالم ٚحر ،3واظخماٖيا ا٢خهاصيا وصٖمه الٟالخت ؤمحن خمايت بلى تهضٝ ٧اهذ التي 1937
ٌ ٖلى يىو  بخىوـ الٟغوؿيت الؿلُت ًٖ إلامشلحن صٖىة ؤًٖاءَا وظه بل الاؾخٗماعيت الٟالخيت للؿياؾت الجمٗيت ٞع

 5ؾياسخي حٗلي٤ ؤو وكاٍ ؤو مى٘ ٖلى الٟالخت ؤمىاء ظمٗيت جإؾيـ ون ٢ان مً 24 الٟهل هو و٢ض ،4اظخماٖاتها لخًىع 
 ما وخمايت صعاؾت َى الهىاٖيت للى٣اباث الىخيض الٛغى: "1932 لؿىت الٗلي ألامغ مً الشاوي الٟهل جًمىه إلاا جىٟيظا

ًائها  بها اإلاٗتٝر واإلامّحزاث الخ٣ى١  بىٟـ الى٣اباث وجخمخ٘ والٟالخيت والخجاعيت والهىاٖيت الا٢خهاصيت اإلاهالر مً أٖل

ها مً التي للجمٗياث  خى٫  حؿائالث ٖضة يُغح الخُىع  َظا. 6" 1920 ماعؽ 12 في اإلااعر الٟغوؿاوو  ال٣اهىن  بم٣خطخى هٖى
جي وعي بغوػ يا٦ض و٦ظل٪ الجمٗيت لهظٍ الخٟي الؿياسخي الخىظه  الٟالحي وال٣ُإ الٟالخت ؤمىاء خ٣ى١  خمايت بلى يضٖى َو

.  الاؾخٗماعو  ٫الاؾخٛال مً ٖامت
                                                           

 .89نفس ادلرجع، ص "... تاريخ"، (اذلادي )التيمومي  1
 .237ص، نفس ادلرجع"... األرياؼ"، (الكراي)القسنطيين  2

 .، القانوف األساسي جلمعية أمناء  الفالحة بتونس5، وثيقة عدد 509، ص E، س (أ، و، ت)3 
 .1937ماي  13لة موجهة من مندوب اإلدارة التونسية إىل العامل باحلماية العامة وادلراقب ادلدٍل بتونس بتاريخ رسا. 2نفس ادلصدر، وثيقة عدد  4
 .ادلصدر نفسو 5
  .1932نوفمرب  19بتاريخ  93الرائد الرمسي التونسي، عدد  6
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 زاجمت

ظ مؿإلت َغخذ     ّٟ  ؤلاقهاص ٖضو٫  لكغيدتي والا٢خهاصيت واإلاٗىىيت الاظخماٖيت اإلا٩اهت وجدضيضا الغيٟي اإلادلي الاظخماعي الخى
 جغاجبيتهما ٖلى جداٞٓان الكغيدخحن َاجحن ظٗل في اإلاؿاَمت الٗىامل خى٫  ٖضة حؿائالث ٣ٖاعب ٖغوف في الٟالخت وؤمىاء

 لٗبذ الٗهغو  واإلانهي الٗلمي الخدهيل ظاهب ٞةلى الخ٣ليضو، اإلادلي اإلاجخم٘ صازل وهٟىطَما وم٩اهتهما الاظخماٖيت

 ٞيه والاؾخمغاعيت اإلانهي باإلاىهب الخٗيحن ٖمليت في ؤؾاؾيا صوعا( واليؿب الخؿب) والٗاثليت والا٢خهاصيت اإلااليت اإلادضصاث
ض٫ الٟالخت ألمحن الاظخماعي الغقي ج٨غيـ في زم  يمً يهىٟان ظٗلهما بما وال٣ٗاعو  اإلاالي هٟىطَما وجضٖيم ؤلاقهاص ٖو

 الكغيدخحن لهاجحن الٟغوؿيت الخمايت ؾلُاث ؤولخه الظو ال٨بحر الضٖم ؾاَم ٦ما. واإلاخىؾُت الٛىيت الاظخماٖيت الكغاثذ
حر اإلاكغوٕ الخهٝغ خغيت مً َامل ٖلى الخهى٫  مً جم٨يجهما في الاظخماٖيخحن ا ٖلى اٞٓتللمذ اإلاكغوٕ ٚو  مغا٦َؼ

ظ، ْاَغة وا٦دؿابهما اإلادليت ؤلاصاعيت ّٟ ى الخى ٌ بحن جتراوح وألاَالي ألامحن ؤو الٗض٫ بحن ؾىاء الٗال٢ت َبيٗت ظٗل ما َو  الٞغ
ضو٫  الٟغوؿيت الاؾخٗماعيت الؿلُاث بحن الٗال٢ت جمحزث خحن في الكغيدخحن، بحن مخٟاوجت بضعظاث ٧اهذ وبن وال٣بى٫   ٖو

.  اإلاخباصلت واإلاهلخت بالخ٩امل ٖمىمها في ٣ٖاعب بمى٣ُت الٟالخت ءوؤمىا ؤلاقهاص

:  واإلاغاح٘ اإلاهاصع ٢اثمت

. ال٨غيم ال٣غآن -1

. 10 -8 -7 -3 مل٠ ،171 نىضو١  ،B الؿلؿلت ،"الخىوسخي الىَجي ألاعق٠ُ" -2

.                     8 مل٠ ،212 نىضو١ 
. 9 مل٠ ،219 نىضو١  ،B1 الؿلؿلت

                                                 .509 و١ نىض ،E الؿلؿلت

. 1927 بخاعيش 2076 ٖضص وزي٣ت ،"٣ٖاعب مد٨مت" -3

.  1952 لؿىت الكهىص ؤٖما٫ ،180 ٖضص صٞتر

. للمضعؾت الخاعيسيت اإلاظ٦غة ،"ب٣ٗاعب الابخضاثُت اإلاضعؾت ؤعق٠ُ" -4

 .1932  -1921  -1885  -1874: ؾىت بخاعيش ،الخىوسخي الغؾمي الغاثض -5
ت الكهاصاث -6 : الكٍٟى

 2015 -11 -20 بخاعيش( 1940 مىاليض" )ٞغط بً مباع٦ت" ،(1937 مىاليض" )ٞغط بً مدمض" -
 2015 -11 -25 بخاعيش( 1940 مىاليض" )عاقض بً مدمض" ،(1936 مىاليض" )الىبي ٖبض بً خمض" -

 .2015  -12 -10 بخاعيش( 1936 مىاليض" )ببغاَيم بً مدمض" -
هض جىوـ ملى٥ بإزباع الؼمان ؤَل بجداٝ ،(ؤخمض) الًياٝ ؤبي ابً -7 .  1989 لليكغ، الخىوؿيت الضاع ،4ط ،ألامان ٖو

 صاع الكاطلي، مدمض َاقم هللا، خؿب ؤخمض مدمض ال٨بحر، ٖلي هللا ٖبض جد٣ي٤ ،4 -1 ط ،"الٗغب لؿان"مىٓىع، ابً -8

.  اإلاٗاٝع

 الخميمي، الجليل ٖبض. ص.ؤ ج٣ضيم ،"مثاال نٟا٢ـ حهت ،19 ال٣غن  في جىوـ بًالت في والغبا الضًىن " ،(مبرو٥) الباهي -9
.  2003 بهٟا٢ـ، ؤلاوؿاهيت والٗلىم آلاصاب ٧ليت ميكىعاث

لي -10 ُىن  و الخٝغ" ،( لُٟي) بٖى  زال٫ مً مُالصي، 19 ال٣غن  بضاًت و 18 ال٣غن  ؤوازغ في الخىوؿُت ؤلاًالت في الخٞغ

.  1993 والاظخماٖيت، ؤلاوؿاهيت الٗلىم ٧ليت البدض، في ال٨ٟاءة َاصةف ،"الباًلُ٪ وزاث٤
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 في« الخماؾت» ال٩اصخىن : الغؤؾمالُت ٢بل ما الاحخماُٖت والدك٨ُالث الغؤؾمالي الاؾخٗماع" ،(الهاصو) الخيمىمي -11

اٝ  .1999 جىوـ، الاظخماٖيتو ؤلاوؿاهيت الٗلىم ٧ليت لليكغ، الخامي ٖلي مدمض صاع ،2 ط ،"1943-1861 الخىوؿُت ألاٍع

ش" ،(الهاصو) الخيمىمي -12 .  1997 لليكغ، الخامي ٖلي مدمض صاع ،1956" -1881 الاحخماعي جىوـ جاٍع

 الٛغب صاع اإلاُىو، الٗغوسخي مدمض مغاظٗت الؿاخلي، خماصو حٗغيب ،"الكهُضة جىوـ" ،(الٗؼيؼ ٖبض) الشٗالبي -13
.  1988 بحروث ؤلاؾالمي

خي بدث الخ٨ُٟ٪، بلى اليكإة مً الٗغوف"،(ٖلي مدمض) الخباشخي -14 اٝ في بحخماعي جاٍع  ؾ٩انها و الخىوؿُت ؤلاًالت ؤٍع

 .2005 ظىان جىوـ، للُباٖت، ؤوعبيـ قغ٦ت ،"1574-1957

اٝ"،(ال٨غاو) ال٣ؿىُيجي -15  آلاصاب ٧ليت ،ميكىعاث"1929 -1892 نٟا٢ـ ْهحر الاؾخٗماعي، والغؤؾما٫ اإلادلُت ألاٍع
 .1992 وـجى بمىىبت،

ش في صعاؾت ،1930 -1875 بحن نٟا٢ـ بجهت الٗاثلُت الخُاة"،(الىاخض ٖبض) اإلا٨جي -16  ،"والجهىي  الاحخماعي الخاٍع

 .1996 بهٟا٢ـ، ؤلاوؿاهيت والٗلىم آلاصاب ٧ليت ميكىعاث
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 الايُغاباث الاهٟٗالُت واإلاؼاحُت لضي خاالث الكغوٕ في الاهخداع ٖىض اإلاغا٤َ

حن في الاهخداع بىالًت جلمؿان،الجؼاثغ  صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً اإلاغا٣َحن الكاٖع

 حامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض،جلمؿان/بً صخى ٞخُدت.حامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض،جلمؿان        ؤ/مِؿىم لُلى.ؤ

 

 

 : ملخو

 ٖىض الاهخداع في الكغوٕ خاالث بخضار في واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت الايُغاباث جإزحر مضي صعاؾت بلى البدث يهضٝ
 ٢ىامها ٖيىت ٖلى البدض ؤظغو  جلمؿان،الجؼاثغ،و٢ض بىاليت الاهخداع مداولي اإلاغا٣َحن مً ٖيىت ٖلى ميضاهيت اإلاغا٤َ،بضعاؾت

م جتراوح هخداع،الا في قغوٕ خالت ٖكغة زمؿت( 15)  الجضيض" ٦ىعهل" م٣ياؽ طل٪ في ؾىت،مؿخسضمحن 20 -14 بحن ما ؤٖماَع

تو ، الٗهابيت للىىاحي  ؤن الضعاؾت هخاثج ؤؾٟغث و٢ض ، بحرؾىن  وم٣ياؽ( T) م٣ياؽ مشل ؤلاخهاثيت ألاؾاليب مً مجمٖى
 اعجباٍ يازغ بط اإلاغا٤َ، ٖىض الاهخداع في الكغوٕ خاالث بخضار ٖلى ٦بحر بك٩ل جازغ واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت الايُغاباث

 مً الا٦خئاب  ٗخبر ٦ما ، الخاالث َظٍ مشل بخضار في والًٛب ال٨ٟايت بٗضم ال٣ل٤ واعجباٍ والخىجغ، الًٛب م٘ الا٦خئاب
ا الايُغاباث ؤ٦ثر . اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداع في الكغوٕ لخاالث وبخضازا قيٖى

 ، ال٣ل٤ ، الخىجغ ، الًٛب ، الا٦خئاب ، اإلاغا٤َ الاهخداع، في الكغوٕ ، واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت الايُغاباث: اإلاٟخاخُت ال٩لماث
. ال٨ٟايت ٖضم

ت زلُٟت-ؤوال : للضعاؾت هٍٓغ

 وليـ ، لخٓت في يىلض ال ٞهى ، والخياة اإلاىث ٚغيؼحي بحن الخىاػن  يسخل خيىما ييكِ الضواٞ٘، مخٗضص ؾلى٥ الاهخداع
 و ، وألاخضار الؿىحن ٖبر ؤظؼائها جيخٓم وؾلى٦يت ووظضاهيت ٨ٞغيت مىٓىمت َى بهما و،والٟجات الٟٗل ؤو الٗكىاجي بالخضر

 مداولت في جهايخه والؿلى٥ ، ٢متها الٗمليت جبلٜ ختى ٖملي ؤو لٟطخي ، ْاَغ ؤو باًَ ؾلى٥ في وجىمى وجسخمغ جيكإ ٖمليت
 جدذ وو٢٘ ، الخيلت و٢لت ، ألامل اوٗضام مً ةخا٫ بلى ونل لصخو ما ؤػمت ؤو مإػ١  مً للخغوط ٧ىؾيلت ٞخبرػ ، اهخداعيت

.  وجالقذ الخياعاث ؤمامه ويا٢ذ ، اخخماله ٞا٢ذ يٍٛى

ا ولٗل ، والٗىاث٤ باإلاكا٧ل وخاٞلت مليئت هي ؤلاوؿان خياة مغاخل ؤن ق٪ مً ٞما  مغخلت هي ح٣ٗيضا ؤ٦ثَر
ا  ٞهي ، الاظخماٖيت والٗال٢اث ألا٩ٞاع نٗيض ٖلى زهىنا اإلاٟاظئت والخٛحراث الؿغيٗت الخدىالث مغخلت اإلاغا٣َت،باٖخباَع

 ، ال٣يم وجٟهم والخدليل، والى٣اف الى٣ض باججاٍ الضواٞ٘ ٞحها وجىمى وجغابُا، بٗضا ؤ٦ثر الاَخمام مغا٦ؼ ٞحها جهبذ مغخلت

. ( 1)ومدضوصيتها زبرجه ٢لت وم٘ للمغا٤َ، الؿغي٘ الىمى م٘ جخٗاعى ٢ض التي وألامىع 

 

                                                           

. 16ـ  13ص,2004، مؤسسة الشباب اجلامعية،مصر،"سيكولوجية المراىق"سرية،عصاـ نور،.1 
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: الاهخداع لتومداو اإلاغا٣َت  -1

 وال٣ٗلي والجيسخي البضوي الىطج هدى الخضعط ومٗىاٍ (Adolescerre)الالجيجي الٟٗل مً(Adolescence) مغا٣َت ٧لمت حكخ٤
 التي للٟترة ونٟي مهُلر اإلاغا٣َت الٗٓام،ومهُلر همى ا٦خما٫ ختى البلٙى بضايت مً جبضؤ التي اإلاغخلت والاهٟٗالي،وهي

 بلى اإلاغا٤َ ٞحها يخُل٘ ومغخلت وال٣ٗلي، البضوي همٍى جهايت مً وي٣ترب مدضوصة زبرة وطا اهٟٗاليا، هاضج ٚحر الٟغص ٞحها ي٩ىن 

 ٞهي ،" والاظخماعي وال٣ٗلي والاهٟٗالي الجيسخي الىطج مً الا٢تراب" بإجها اإلاغا٣َت وحٗٝغ. (  1) ظضيضة بٗيىن  الٗالم َظا
 ؤو بٗامحن طل٪ ٢بل ؤو ،(ؾىت 19  -13) الٟغص خياة مً الشاوي ال٣ٗض نم وجمخض ، والغقض الُٟىلت مغخلتي بحن اهخ٣اليت مغخت

 الهٗب مً ول٨ً ، الجيسخي بالبلٙى جخدض ألجها اإلاغا٣َت بضايت جدضيض الؿهل ٞمً ،( ؾىت 21 -11)ٖامحن ؤو بٗام طل٪ بٗض

 .(2)اإلاسخلٟت الىمى اإلآاَغ في الىطج بلى بالىنى٫  جخدضص ألجها جهايتها جدضيض

 التي الضٞاٖيت وألابييت للًىابِ جٟخ٣ض ٞهي ، الغاقضيً ٦دياة وآمىت زابخت ٚحر ؤجها اإلاغا٣َت مغخلت يمحز ام ؤَم بن
 مً جدمله بما ، اإلاغخلت َظٍ في ٦بحر صوع  لها والخٗليميت ألاؾغيت ٞالتربيت ؛ الىٟؿيت الصخت ٖلى للخٟاّ ال٨باع  ؿخسضمها

م ، ألاٞغاص بحن الٗال٢اث وؤؾاليب ، ؾاثضة اظخماٖيت ٢يم يٟيا يٓل اإلاغا٤َ ؤن ٞٚغ اَٟيا ْو لى الىالضيً، ٖلى  ٗخمض ٖو  ٖو
 زال٫ مً طاجه جإ٦يض يداو٫  ؤهه ٚحر الظاجيت، الهىيت جد٣ي٤ في ٦بحر صوع  لها بيجهم جيكإ التي الٗاَٟيت الٗال٢اث ٧ىن  آلازغيً

تراٝ قٝغ له جد٤٣ م٩اهت واجساط ، اظخماعي صوع  لٗب  .(3) الهىيت بهظٍ الٖا

ٌ مغخلت هي ٞاإلاغا٣َت تراٝ ٞٗضم ، وبوؿاوي اظخماعي بَاع في الظاحي الخ٣ىيم ًٖ والبدض ، لل٣يم الٞغ  اإلاغا٤َ بضوع  الٖا
ضم ،  الخٛحراث مسخل٠ بلى بياٞت ، الىالضيً زهىنا مٗه الغاقضيً بها يخٗامل التي الؿيئت والُغي٣ت ، هطجه ج٣بل ٖو

ىامل ، اإلاغا٣َت مغخلت محزث التي والخهىنياث ، خياجه في جدضر التي  آزغ م٩ان بيجاص بلى جضٞٗه ٢ض ٧لها ، مشحرة ؤزغي  ٖو
 ٖلى ؤلاصمان ؤو ، ألاخضار قلل في الاهسغاٍ ؤو ، ظيؿيت ٖال٢اث في بالخىعٍ بما ،  طاجه ٞيه ويا٦ض ألامً ٞيه يد٤٣

 بمداولت لخياجه خض بىي٘ الظاث ٖلى الٗى٠ صعظت بلى يهل ٢ض والظو ، ؤهىاٖه بكتى الٗى٠ ؤو ، ال٨دى٫  ؤو اإلاسضعاث
 الُغ١  ٧ل ٞكلذ بٗضما ، والخىاع لالجها٫ وؾيلت لجٗلها ومداولت ، باآلزغ واؾخٛازت هضاء ج٩ىن  ما ٚالبا والتي ، الاهخداع

.  ألازغي  والىؾاثل

 اإلاىث في ون ي٨ٟغ اإلاغا٣َحن ؤٚلب ؤن ؤلاخهاثيت الضعاؾاث حكحر بط ، مجغص بك٩ل والاهخداع اإلاىث ًٖ يخ٩لم واإلاغا٤َ

.  (  ) ؤخياها ؤلاعاصو واإلاىث ٖامت

                                                           
.  75، ص 2006احلديث،القاىرة، الكتاب ،دار1، ط "االنحراؼ المراىقة كأسباب"مروة،  ،لشربيينا.  1
 .53،ص2004، مؤسسة شباب اجلامعة ، مصر ، "سيكولوجية المراىقة"ادليالدي ، عبد ادلنعم عبد القادر ،  . 2
  .25سرية ، عصاـ نور ، مرجع سبق ذكره ، ص . 3
 .197، ص 2002، شركة ادلطبوعات ،بريوت،2ط،"المراىقة أزمة ىوية أـ أزمة حضارة"ؼ،معاليقي ، عبد اللطي.  1
 .288ص،  2004طيبة،القاىرة، ،مؤسسة1،ط"الشخصيةك السلوؾ في دراسات"علي حسني،  فايد، . 2

3  .
 Boucif , "Le suicide" ,centre d’information et d’animation de la jeunesse ,Tlemcen ,Algérie,2004,p9 

، مسعاف ، . 4  .71ص،  1964ادلعارؼ، القاىرة ،  ،دار "بالقاىرة االنتحارم للسلوؾ اجتماعية نفسية دراسة: االنتحار  مشكلة"مكـر
5
. Boucif,Op – Cit , p10.
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ىض حن بحن الخميحز يجب لالهخداع الانُالحي الخٗغي٠ جىاو٫  ٖو  اإلاىث ؤو الخ٣ي٣ي، الاهخداع َما الاهخداع مً هٖى

، لىٟؿه ؤلاوؿان ٢خل: " بإهه ويٗٝغ الجؿضو
ًب
 هٕى: بإهه ويٗٝغ( Psychic Suicide) الىٟسخي الاهخداع َى الشاوي والىٕى ٖمضا

ض خيض الصخيذ ٚحر الاهخداع مً   الخياة في البٌٗ يَؼ
ًب
 ؤهٟؿهم جدُيم بلى اليإؽ ٖىامل وجضٞٗهم ويبًٛىجها، جماما

 .(2) مغييت بداالث ٞيهابىن 

 ٞمداولت ، مدخملت ٚحر نغاٖاث مً للخغوط الىخيض الخل زانت واإلاغا٣َحن الىاؽ لبٌٗ يبضو ٢ض الاهخداع مكغوٕ بن
ضص ، لضيه زُحر ايُغاب وظىص ٖلى صليل هي ٤َاإلاغا ٖىض الاهخداع  ججٗل ب٨يٟيت جخم هاجخت الٛحر اإلاداوالث مً ٦بحر ٖو

لب اؾخٛازت هضاء بمشابت هي اإلاداوالث َظٍ ؤن ٖلى يض٫ مما ، مم٨ىا مٗها ؤلاه٣اط . آلازغيً مً اإلاؿاٖضة َو

 مغييا ؾلى٧ا ي٩ىن  ؤن يم٨ً ، اإلاىث لىب ياصو الظاث يض بعاصو اٖخضاء َى الاهخداع ؤن (Boucif,2004)بىؾ٠ُ ويغي 
 الٟغص جهيب مٟاظئت ؤػمت هديجت ؤو ، ؤلاصمان ؤو ٧اال٦خئاب هٟسخي مغى ؤو ، الخاص والهظيان ٧االجهياع ٣ٖلي جضَىع  ًٖ هاججا

اة مشل  خضرالذ يم٨ً وال ،(باإلاىث يدب٘ ال)ٞاقل اهخداع هي الاهخداع مداولت ؤما بٞالؽ، ؤو مؼمً، مغى ،ؤو ٢غيب شخو ٞو

 . (3)اإلاىث ب٨ٟغة الىعي بٌٗ يىظض ٦ما ،(Auto - agressivité)طاجيت الٗضواهيت ٧اهذ بطا بال الاهخداع ًٖ

 الاهٟٗاالث جىٟيـ بلى ياصو الاهخداع في الكغوٕ ؤن عوعقار الزخباع بخُبي٣ه( M.Hertz,1984)َاعجؼ صعاؾت هخاثج حكحر بط
 طاث ٖالماث ول٨تها ، الاهخداعيت الخاالث في هاصعة ؾماث هي آلازغ ٖلى ٖخضاءوالا الٗضواهيت ؤن ٦ما ، اإلا٨بىث اليإؽ وجدغيغ

 بٗضم بكٗىعَم ٖاليت خؿاؾيت وطوو  ، الصخهيت بايُغاباتهم خاصة بُغي٣ت صعايت ٖلى الاهخداعيحن واإلاغضخى ، جيبايت ؾمت

. (4) وؤلاخباٍ ال٨ٟايت

ت ياةالر إلجهاء مخٗمضة خالت َى اإلاغا٣َت مغخلت في والاهخداع  ٖضم في ، الى٠٢ َظا بلى اإلااصيت الٗىامل وج٨مً ، بؿٖغ
 وؤَم ، بالخلٟؼيىن  الٗى٠ إلاىاص وا٢عي الٛحر والخإزحر ، اإلاىث ًٖ بالخضيض حؿمذ ال التي واإلادغماث ، وال٣ٗلي الٗاَٟي الىطج

ا بٖاصة َى اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداع مداوالث يمحز ما ظا ،%( 76) ج٨غاَع . (5) جُغخها التي ال٨بري  عألازُا مً  ٗخبر َو

 اهخداع بمداوالث ال٣يام ؤو ، جام اهخداع وليـ ، الاهخداع في الكغوٕ خاالث هي اإلاغا٣َت في الاهخداع خاالث ؤٚلب بن
بت ألن ، اإلاىث بلى جاصو ال ٞاقلت  اؾخٛازت هضاء اإلاداوالث َظٍ وظٗل ،  اإلاديِ اهدباٍ لٟذ َى للمغا٤َ الخ٣ي٣يت الٚغ
بت جىظض ؤيً اإلاؿً، ؤو الغاقض الصخو ٖىض الاهخداع ٨ٖـ باآلزغ،  الاهخداع ججٗل ما ٚالبا والتي للمىث، الخ٣ي٣يت الٚغ

 حٗاوي ماػالذ ألجها ، اإلاىخدغ شخهيت مً ايُغاب ؤ٦ثر هي الاهخداع في الكإع شخهيت ؤن (  ) ؾمٗان م٨غم ويكحر ، هاجخا

اث مً .  اإلاىخدغ  ٗاهيه مما مغاخلها ؤٖى٠ في وجىجغاث ، ٖضواهيت هٖؼ

2-  ٠ :  الاهٟٗالُت الايُغاباث حٍٗغ

 حٗبحراث الاهٟٗاليت الخبرة َظٍ ويهاخب ٖاعم، بكٗىع  جخمحز زبرة ًٖ ٖباعة الاهٟٗا٫ ؤن"  Vearge A . Miller" مُلغ يغي 

ا ، الٗغ١  وبٞغاػ الضمىيت الضوعة حٛحر مشل ظؿيمت البًب . (2)  قضيضة ؤو ٖىيٟت ٢هغيت بإٞٗا٫ جهاخب ما ٚو

                                                           
 .84مسعاف ، مكـر ، مرجع سبق ذكره ، ص  .  1

.  385ػ  384ص، 2001اجلامعية ،لبناف ،  الراتب ، دار 1ط ،"لنفسيةا كالصحة النفس الشواذ علم"الرمحاف ، عبد العيسوي، زلمد.  2
 .385نفس ادلرجع السابق ،ص . 3
 .16ص،  2010الثقافة،عماف،  ،دار7، ط"كالمراىقين لألطفاؿ االنفعالية كاالضطرابات النفسياإلرشاد "، وأمحد ، عبد الكرَل  أمحد اخلطاب ، زلمد.  4
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 ؤهه ؤو ، والٛضيت الخغ٦يت ألاٞٗا٫ بٌٗ جهاخبها الكٗىع  مً م٣ٗضة خالت: "  بإهه الاهٟٗا٫" English" بهجلِل ويٗٝغ
 مٓاٍَغ جٓهغ الؿلى٥ مً يغب َى الاهٟٗا٫ ؤن ؤو" الضازلي ؤو الخكىو  اليكاٍ ٞيه  ؿىص الظو اإلا٣ٗض الؿلى٥ طل٪
 ٢ىيت مكاٖغ طاث وظضاهيت بةزاعة مصخىبت الخٛحراث َظٍ ج٩ىن  ٦ماوزاعظه، الجؿم صازل حٛحراث يدضر ٧له، الجؿم ٖلى

ا ق٨ال الؿلى٥ ٞيإزظ  .(3)مٗيىًب

ا مىاؾبت ٚحر الاهٟٗاليت الٟٗل عصوص ٞحها ج٩ىن  خالت هي الاهٟٗاليت الايُغاباث ؤما  ٞالخٝى الى٣هان، ؤو بالؼياصة إلاشحَر
 ٖلى للمداٞٓت ويغوعيت ٖاصيت اهٟٗاليت اؾخجابت حٗخبر بل ااهٟٗالي ايُغابا حٗخبر ال خ٣ا مسي٠ إلاشحر ٧اؾخجابت الكضيض

. (4)اهٟٗاليا ايُغابا  ٗخبر ٞةهه مسي٠ ٚحر مشحر مً الكضيض الخٝى الخياة،ؤما

 :ومجها الايُغاباث َظٍ وظىص بلى ج٣ىص ٢ض التي ألاؾباب مً الٗضيض جىظض:الاهٟٗالُت الايُغاباث ؤؾباب  -ؤ

ت ألاؾباب• اث مً الٟغص مىه اوي ٘ ما وحكمل :الخٍُى اَاث وبناباث، ،ظؿميت حكَى  مؼمىت وؤمغاى ظؿمي، و٢هىع  ، ٖو
 .واوسخاب صاثم وجىجغ ٢ل٤ خالت في ٞخجٗله ، الٟغص جىا٤ٞ ٖمليت مً جهٗب ألاؾباب َظٍ ؤن بط

ٌ والٟكل، ؤلاخباٍ، وحكمل :الىٟؿُت ألاؾباب•  ظضيض، َٟل يالصم ًٖ الىاججت والٛحرة ، (  )الاهٟٗالي ألامً وه٣و ، والٞغ
 ووظىص الٟغص، بلى اإلاىظهت والًٍٛى ، ؤخضَما ؤو اهٟٗاليا اإلاًُغبحن الىالضيً م٘ والخىخض لؤلَٟا٫، اإلاسيٟت الخ٩اياثو

 و٦ظل٪ ،(2)مك٨التهم وخل الخىا٤ٞ وهٟي اإلاغا٤َ يىاظهها التي والهٗىباث لها، الاؾخٗضاص صون  ظضيضة مىا٠٢ في الٟغص
بخه ًٖ الىاجج والىالضيً ا٤َاإلاغ بحن والهضام الهغإ  الخاَئ التربيت وؤؾلىب واإلاٗايحر، ال٣يم ٖلى والخمغص الاؾخ٣ال٫ في ٚع

 مما ال٣ٗاب، وجى٢٘ جىجغ خالت في الُٟل وي٘ ٖجها ييخج التي والهغامت ال٣ؿىة اؾخسضام يخم ٣ٞض الىالضيً، ٢بل مً اإلاخب٘

 .الٗاَٟي وخغماهه الُٟل بَما٫ ًٖ ٦خٗىيٌ َلالدؿا ؤؾلىب بجبإ ؤو صاثم زٝى خالت في ألابىاء يجٗل

ا جى٨ٗـ التي الٗىامل ؤَم مً الٗاثليت الٗال٢اث بن:الاحخماُٖت ألاؾباب•  الخهىماث مشل واهٟٗاالجه، اإلاغا٤َ ٖلى آزاَع
 التي عال٨با زانت الٗاثليت والىٓغة الٗاثالث، بٌٗ حؿخسضمه الظو الدؿلُي وألاؾلىب وألامهاث، آلاباء بحن واإلاكاخىاث

 الٗاثليت الٗال٢اث ج٩ىن  خحن الاهٟٗالي،في الٟغص همى ٖلى ؾيئت آزاعا اإلاىا٠٢ َظٍ ٞخُٗي َٟال، يؼا٫ ال و٦إهه للمغا٤َ جىظه

مئىان و الىظضاوي والاجؼان الاهٟٗالي الىطج ٖلى مؿاٖضة الصخيدت الؿلى٦يت وألاؾاليب الؿليمت، . (3)الىٟسخي الَا

 بلى جاصو ؾلبيت آزاع مً يسل٣ه ،إلاا لؤلَٟا٫ الىٟؿيت الصخت ٖلى جازغ التي ألاؾباب ؤَم مً والهجغ الُال١  ٗض ٦ما
، ؤلاخؿاؽ  باإلياٞت ، آلازغ صون  لُٝغ اهدياٍػ نٗىبت هديجت ألابىاء ٞيه ي٣٘ الظو الٗاَٟي والهغإ ، والتهضيض بالخٝى

 لضي الؿالبت والاججاَاث والُٟل، الىالضيً بحن الٗال٢ت وايُغاب ،الىالضو الخغمان ؤو ٦الَما ؤو الىالضيً ؤخض ٚياب بلى
ٟا٫، بحن الٗاصلت ٚحر اإلاىاٞؿت وبزاعة الىالضيً،  ، اإلاٗاملت وؾىء اإلاضعبحن، بَما٫ مشل اإلاًُغبت اإلاضعؾت والبيئت ألَا

. (4)واإلاسيٟت ال٣اؾيت والامخداهاث ، الؼمالء م٘ الٗال٢ت وايُغاب ال٣ٗاب،

                                                           

 .48ص، 2004،دار الثقافة،عماف، 7 ،ط"النفسية لصحةا مشكالت"،جاسم ، زلمد.   1 
 .27مرجع سبق ذكره، ص ،وأمحد، عبد الكرَل أمحد اخلطاب، زلمد.  2
3

 .249، ص2005وائل ،عماف،  ،دار7،ط"النفسية الصحة مبادئ"حسن ،  الداىري ، صاٌف.  
4
 .28، مرجع سبق ذكره، ص وأمحد، عبد الكرَل أمحد اخلطاب، زلمد.  
 .187ص، 1998اجلامعي احلديث،اإلسكندرية، ، ادلكتب3 ، ط"كالتوافق النفسية الصحة"، زلمد ايف، رمضافالقذ . 5
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 :ةالاهٟٗالي الايُغاباث ؤٖغاى  -ب

 َضٝ وظىص اوٗضام م٘ بالظهب والكٗىع  والدكائم، والخؼن  بال٣ل٤ قٗىع  بإهه الا٦خئاب( 1998،ال٣ظافي)  ٗٝغ : الا٦خئاب▪
 الكٗىع  ٞي٣ٟض ،يؼاولها ٧ان التي الؿاب٣ت  باليكاَاث لل٣يام الضاٞ٘  ٣ٗض يجٗله مما اإلاغيٌ ٖلى الخالت وجازغ للخياة،
ياء بالخٗب الكٗىع  م٘ وؾىصاء ٦ئيبت الخياة ويغي  ٖمله، في َيئاب ؤلاوؿان ويهبذ مٗىاَا، ؤو بمخٗخه  وايُغاباث وؤلٖا

         .(5) لؤل٧ل الكهيت و٢لت الىىم

 ومؿخمغ قامل جىجغ خالت ؤهه ؤو الظاث، حهضص صازلي ؤو زاعجي مٓهغ وظىص بلى  كحر الاهٟٗالي الخىجغ مً خالت َى :ال٣ل٤▪

.  ( 1)وظؿميت هٟؿيت وؤٖغاى ٚامٌ زٝى به صروو  ، خاصر ؤو زُغ تهضيض جى٢٘ هديجت

 البيىلىظيت ألاظهؼة ٖلى جإزحر لها ،وي٩ىن  مدبِ إلاى٠٢ الٟغص مىاظهت ًٖ جيخج خاصة اهٟٗاليت اؾخجابت َى:  الًٛب ▪
 مكاٍٖغ في ويازغ الخياة، ؤخضار م٘ جٟاٖله وفي آلازغيً، م٘ ؾلى٦ه زال٫ مً ويٓهغ ٢ضعاجه، ٖلى واو٩ٗاؽ لئلوؿان،

 .(2)ع٧اجهومض

 :الؿاب٣ت لضعاؾاثا  -زاهُا

 ، بها اإلاغجبُت اإلاخٛحراث ومسخل٠ ، الاهخداع ومداولت الاهخداع ْاَغة بضعاؾت اَخمذ التي الضعاؾاث مً الٗضيض َىا٥
 الاهخداع في الكغوٕ خاالث لضي واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت الايُغاباث مسخل٠ جىاولذ التي الضعاؾاث هي آلان ؾىٗغيه ما ول٨ً

. بالخدضيض اإلاغا٤َ هضٕ

. ألاحىبُت الضعاؾاث  -1

ت الخهاثو: " بٗىىان: (Britchnell, 1981)بغحكىِىل صعاؾت  َضٞذ والتي ،"الىٟـ ٢خل إلاداولي اإلامحزة وؤلا٧لُي٨ُُت ألاؾٍغ
م يداوله ال الظو الى٢ذ في الىٟـ ل٣خل الىٟؿيحن اإلاغضخى لبٌٗ جاصو التي ألاؾباب ٖلى الخٗٝغ بلى  قملذ ٢ضطل٪،و ٚحَر

 لضي يىظض ال هٟؿيت مغيًت( 122)بلٛذ ؤزغي  بٗيىت م٣اعهتهً الىٟـ،وجمذ ٢خل خاو٫  ممً هٟؿيت مغيًت( 72)الٗيىت
م الىٟـ ٢خل ؾلى٥ ؤو بخضاًَ  الٗام الاججاٍ:مشل مخٗضصة مخٛحراث ٖلى الؼواط لُبيٗت ج٣ضيٍغ في اٖخمض و٢ض مغيهً، ٚع

خماصيت، الؼوظحن، بحن الخىانل ومضي والٛحرة، وألالٟت، الؼوظحن، نبي الٗال٢ت الؼواط،و٦يٟيت الظ٧ىع،ومضة هدى  والٖا

يت، ٚحر والٗال٢اث  الىٟـ ٢خل مداوالث بحن ٖال٢ت َىا٥ ؤن الىخاثج وؤْهغث.خضزذ بطا الؼوظحن بحن الاهٟها٫ ومضة الكٖغ
اة ؤو لؤلم، اإلاب٨غ وال٣ٟضان  اليؿبت ٧اهذ بيىما ،%46 الخبرةٌ َظ ٖا ل مً بحن اليؿبت وبلٛذ ، الٗاقغة ؾً ٢بل ألاب ٞو

اة بٗض ألاب ػواط صوع  مضي يدبحن ولم ،%31خىالي الٗكغيً ؾً بٗض ألام ي٣ٟضن الالث اإلاغيًاث لضي  ٢خل ؾلى٥ ٖلى ألام ٞو
 ممً الىٟـ ٢خل خاولً مً وؿبت بلٛذ خيض الىٟـ ٢خل خاولً اإلاتزوظاث ٚحر مً اإلاغيًاث مً% 39 ؤن وجبحن الىٟـ،

 ؤو بالُال١ الىٟـ ٢خل ؾلى٥ يغجبِ ولم الؿً، َظا بٗض جؼوظً إلاً% 33 بيؿبت باإلا٣اعهت% 57 الٗكغيً ؾً ٢بل جؼوظً
 ؤَٟا٫ زالزت لضحهً ٧ان الالحي اإلاغيًاث لضي الىٟـ ٢خل مداوالث وؿبت اعجٟٗذ خيض ألاؾغة بذجم اعجبِ بيىما الاهٟها٫،

% 57وبلٛذ الىاضجت ٚحر الصخهيت هي الصخهيت ايُغاب نم وؿبت ؤٖلى و٧اهذ ،% 75 بلى اليؿبت َظٍ وونلذ ؤ٦ثر، ؤو
                                                           

1
.  49ص،2004،دار الثقافة،عماف، 7،ط" النفسية الصحة مشكالت"،جاسم ، زلمد.  
 .457،ص2009للنشر،عماف،  ،دار وائل3، ط"النفسية الصحة في المرجع"زلمد،  اخلالدي ، أديب.  2
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خماصيت الصخهيت جلتها ت باإلا٣اعهت صالت اليؿبت َظٍ ٩ٞاهذ ،%51الٗضواهيت الصخهيت ،زم% 55الٖا  ؤما الًابُت، باإلاجمٖى

 مىع الخ وبصمان%  6,59وؿبخه وبلٛذ الا٦خئاب َما ؤؾاؾيحن بمخٛحريً الىٟـ ٢خل ؾلى٥ اعجبِ ٣ٞض الىٟسخي الدصخيو

.  ( 1)% 47 وؿبخه وبلٛذ

بت بحن الٗال٢ت جىيُذ: " بٗىىان: Goldncy,1981))حىلضوي صعاؾت  بلٛذ خيض ،"اإلاداولت وزُىعة الىٟـ ٢خل في الٚغ

بلى ؤيًا جىػيٗها وجم خالت،( 110) الٗيىت اث زالر ًًب  اؾخٗمل و٢ض ، الىٟـ ٢خل مداولت زُىعة صعظت خؿب مجمٖى
ت بت ياؽم٤: قملذ اإلا٣اييـ مً مجمٖى  ؤقاعث و٢ض. اإلاىث ٢ل٤ وم٣ياؽ باليإؽ ؤلاخؿاؽ وم٣ياؽ الىٟـ، ٢خل في الٚغ

بت م٣ياؽ ٖلى والضعظت باليإؽ، ؤلاخؿاؽ م٣ياؽ ٖلى الضعظت بحن صالت ٖال٢ت وظىص بلى الىخاثج  الىٟـ،واعجٟإ ٢خل في الٚغ
ت لضي باليإؽ ؤلاخؿاؽ م٣ياؽ ٖلى الضعظت  مٗٓم لضي اإلاغضخي الىٟسخي زيوالدل و٧ان ، الخُىعة قضيضة اإلاجمٖى
اث في الخاالث ت باليؿبت اإلاىث ٢ل٤ م٣ياؽ ٖلى الضعظت واهسٟاى الٗهابي، الا٦خئاب َى الشالزت اإلاجمٖى  ٖاليت للمجمٖى

بت  ٨ٗـ ال الخُىعة،مما   باٖخباٍع مىه الخٝى صون  اإلاىث في قضيضة ٚع
ًب
  خال

ًب
. (2) لهم وبه٣اطا

خمان صاًغ صعاؾت بت بحن الٗال٢ت ٞدو بهضٝ ؤظغيذ:(Dyer & Kreitmaa,1984) و٦ٍغ  باليإؽ وؤلاخؿاؽ الاهخداع في الٚغ
 ( 120) ٢ىامها ٖيىت ٖلى

ًب
م جغاوخذ ممً وؤلاهار الظ٧ىع  مً ٞغصا  اإلاؿدكٟى بلى جدىيلهم جم والظيً ؾىت،( 34-15) بحن ؤٖماَع

 & Beck) ووٍؼمان لبُ٪ باليإؽ ٖىع الل وم٣ياؽ لال٦خئاب، ب٪ م٣ياؽ واؾخسضم الؿمىم، بدىاو٫  الاهخداع مداولت بؿبب

Weisman)، غو  مىظب اعجباٍ وظىص بلى الىخاثج وؤقاعث بت الا٦خئاب مً و٧ل اليإؽ بحن وظَى  ٖىض وؤهه الاهخداع، في والٚغ
بت اليإؽ بحن الٗال٢ت ٞةن الا٦خئاب ٖامل جشبيذ غيت، ومىظبت مغجٟٗت جٓل الاهخداع في والٚغ ىض وظَى  ٖامل جشبيذ ٖو

بت الا٦خئاب بحن الٗال٢ت جىسٌٟ يإؽبا٫ الكٗىع  غيت ٚحر وجهبذ الاهخداع في والٚغ  .(3)ظَى

 ٖلى وؤظغيذ اإلاغا٣َحن، لضي والا٦خئاب اليإؽ مً و٧ل الاهخداع بحن الٗال٢ت ٞدو بلى َضٞذ و٢ض(:Cole,1989) ٦ى٫  صعاؾت
 ( 114) الٗاليت، اإلاضاعؽ َالب مً( 281) ٢ىامها ٖيىت

ًب
م مخىؾِ بلٜ ط٦غا ً مخىؾِ بلٜ ؤهثى 167ؾىت،و 17.2 ؤٖماَع  ؤٖماَع

 اليإؽ جشبيذ ٖىض ؤهه ًٖ الىخاثج ؤؾٟغث الاهخداعو، والؿلى٥ واليإؽ، الا٦خئاب، إلا٣اييـ الباخض جُبي٤ وبٗض ؾىت، 17.0

 .(4)ؤلاهار لضي الاهخداعو  والؿلى٥ الا٦خئاب بحن الٗال٢ت جخٛحر لم

 الاهخداع، جهىع  وعاء ج٨مً التي والؿلبيت ؤلايجابيت الاججاَاث ٖلى الخٗٝغ بهضٝ ؤظغيذ ٢ض :(Dyck, 1991) صً٪ صعاؾت

  48) الجامٗت َالب مً( 128) ٢ىامهـا ٖيىت ٖلى ؤظغيذ والتي
ًب
م مخىؾِ بلٜ( ؤهثى 80و ط٦غا  باهدغاٝ ؾىت،( 20-18) ؤٖماَع

ب٤ ؾىت،5.19 مٗياعو   الخياة ؤؾباب اثمتو١  اليإؽ، وم٣ياؽ الاهخداع، جهىع  وم٣ياؽ لال٦خئاب، بي٪ م٣ياؽ الباخض َو

                                                           
، 2007امعة ادللك سعود، السعودية، ،رسالة ماجستري يف علم االجتماع،ج"بعض العوامل الدافعة النتحار اإلناث في مدينة الرياض"فوزه،ياسني قعيد،.1

.  52ص
2. Goldney, R ,  " Attempted suicide in young women, correlates of lethally", British Journal of Psychiatry, vol 19, 

1981, p. 383-390. 
3 . Dyer, J. & Kreitman, N,"Hopelessness, Depression and Suicidal intent in Parasuicide", British Journal of 

Psychiatry, Vol 144, 1984,p127-133. 
4. Cole, D,"Psychopathology of Adolescents Suicide: Hopelessness, Coping Belifs, and Depression", Journal of 

Abnormal Psychology, Vol 98, No3, 1989, p 248-255. 
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(RFL)، غو  مىظب اعجباٍ وظىص ًٖ الىخاثج ؤؾٟغث و٢ض  اعجبُذ بيىما الاهخداع، وجهىع  الا٦خئاب مً و٧ل اليإؽ بحن وظَى

  الخياة ؤؾباب
ًب
  اعجباَا

ًب
  ؾالبا

ًب
غيا .   ( 1)الاهخداع وجهىع  والا٦خئاب اليإؽ مً ٧ل م٘ وظَى

 في اإلا٣يمحن ألاؾيىيحن الُالب مً(101)٢ىامها ٖيىت ٖلى لضعاؾتا َظٍ ؤظغيذ: (,1994Yong &Clum) و٧لىمًىهج صعاؾت
م جغاوخذ ؤهثى، 28و ط٦غا73 ؤمغي٩ا  وم٣ياؽ الاهخداع، لخهىع " مُلغ"م٣ياؽ الباخشان ،َب٤ ؾىت 40 ـ 18 بحن ما ؤٖماَع

 الاظخماٖيت، اةالخي زبراث مسر وم٣ياؽ لال٦خئاب، (PSLES)اإلاؿاهضة وم٣ياؽ لال٦خئاب، ػوهج وم٣ياؽ ، لليإؽ" بُ٪"
ت َىا٥ وؤن ، مباقغة ٖال٢ت الا٦خئاب الاهخداع جهىع  بحن الٗال٢ت ؤن ٖلى الىخاثج ؤؾٟغثو  التي اإلاغييت الٗىامل مً مجمٖى

 اإلاكا٧ل ٞيدل الش٣ت واٞخ٣اص الاظخماعي، الؿىض واهسٟاى الىٟسخي، الًِٛ مؿخىي  اعجٟإ مشل الٗال٢ت َظٍ في جازغ

 .(2)واليإؽ

 واخترام الىٟسخي الًِٛ ٖال٢ت بضعاؾت الباخشان ٢ام: (,2005Victor.R.wilbur &Delores smith) ًثوؾم ٨ٞخىع  صعاؾت
ت الٗيىت وقملذ اإلاغا٣َحن، ٖىض الاهخداعيت باأل٩ٞاع الظاث  ببن ٖال٢ت َىا٥ ؤن الىخاثج هذبي و٢ض الجامٗت، َالب مً مجمٖى

 وػياصة للظاث، الؿحئ الخ٣ضيغ ؤو الظاث اخترام جضوي ؤن يضح الاهخداع في والخ٨ٟحر الظاث وج٣ضيغ الىٟسخي الًِٛ مً ٧ل

ضم الًاُٚت، للمىا٠٢ الخٗغى  .(3)الاهخداع في الخ٨ٟحر بلى يضٞ٘ ما ٦شحرا مىاظهتها ٖلى ال٣ضعة ٖو

. الٗغبُت الضعاؾاث  -2

ا٫ الجامٗت َلبت بحن الاهخداع وجهىع  والُإؽ الا٦خئاب في الٟغو١" بٗىىان: (1998ٞاًض،)صعاؾت ضٞذ ،"باتهاَو  الضعاؾت َو
 مً ٧ل في وؤلاهار الظ٧ىع  بحن الٟغو١ وصعاؾت الؿي٩ىمتريت، مٗاإلاها ؤَم وجدضيض الاهخداع، جهىع  ل٣ياؽ ؤصاة حٗغيب بلى

 جهىع  صعظت اػصياص في ؤزغ مً واليإؽ الا٦خئاب بحن اإلاكتر٥ للخٟاٖل ما ٖلى والى٢ٝى الاهخداع، وجهىع  واليإؽ الا٦خئاب
دو الجيؿحن، مً الجامٗت بابف لضي الاهخداع  في  ٗض٫ ٖؼلها ؤن يٟترى التي الىٟؿيت الخهاثو ٦ةخضي اليإؽ صوع  ٞو

 (324) مً الضعاؾت ٖيىت وج٩ىهذ الجيؿحن، مً الجامٗت قباب لضي الاهخداع وجهىع  الا٦خئاب بحن الٗال٢ت
ًب
البت َالبا )  َو

162  
ًب
 ظامٗت آلاصاب ب٩ليت والجٛغاٞيا والٟلؿٟت، الىٟـ، ٖلم بإ٢ؿام يتوالشان ألاولى بالٟغ٢خحن اإلا٣يضيً  مً( ؤهثى 162 و ط٦غا

م جغاوخذ خلىان،و٢ض  و٢ض ،(20.3)٢ضٍع مٗياعو  واهدغاٝ ؾىت،(20.92)ي٣ضٍع ٖمغ ؾىت،بمخىؾِ( 24  -20)بحن ؤٖماَع
 ًٖ الؿلبيت الخى٢ٗاث ٖلى الٗلمي الخسهو ؤزغ لخشبيذ الٗلميت ألا٢ؿام مً اإلادؿاوو  الخىػي٘ ؤؾلىب الباخض اؾخسضم

 ًٖ( 1985) الٟخاح ٖبض ٚغيب وحٗغيب بٖضاص مً لال٦خئاب بي٪ م٣ياؽ واؾخسضم ؤلاهار، ؤو الظ٧ىع  لضي ؾىاء اإلاؿخ٣بل

 البدحرو  الغ٢يب ٖبض بخٗغيبه و٢ام ،(1982) وظيل ظى٫  بٖضاص مً اليإؽ وم٣ياؽ لال٦خئاب، بي٪ إلا٣اييـ اإلاسخهغة الهىعة

 صعظت وجؼصاص الاهخداع، وجهىع  واليإؽ الا٦خئاب مً ٧ل في وؤلاهار الظ٧ىع  بحن ٞغو١ وظضث ال ؤهه الىخاثج وؤؾٟغث ،(1989)
تي لضي واليإؽ الا٦خئاب مً ل٩ل اإلاكتر٥ الخإزحر بٟٗل الاهخداع ىض وؤلاهار، الظ٧ىع   مجمٖى  الٗال٢ت ًٖ اليإؽ جإزحر ٖؼ٫  ٖو

                                                           
 .55فوزه ، ياسني قعيد، مرجع سبق ذكره ، ص.   1
 .254،ص2005، حلواف،مصر اآلداب،جامعة الطبع،كلية ،مؤسسة1،ط"كاالجتماعية النفسية المشكالت"حسني، علي فايد،.  2

3 . 
Victor .R Wilbun and Delores E.S, "Stress , Self Esteem , and Suicidal Ideation in Late adolescents" , No 157 

Spring 2005, p34-42   Http // WWW :Coursesite –Uhel /….Mult /20 / Regression:/20/ :20 
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ت لضي ملخّى بك٩ل الاعجباٍ مٗامل ٢يمت جغاظٗذ والاهخداع الا٦خئاب بحن ت صون  ؤلاهار مجمٖى  لم بيىما الظ٧ىع، مجمٖى

تي لضو الا٦خئاب ٖؼ٫  ٖىض الاهخداع وجهىع  اليإؽ بحن الٗال٢ت جخٛحر .   )1(وؤلاهار الظ٧ىع  مجمٖى

مت مغج٨بي زهاثو: " بٗىىان: ( 1998الجنهي،)صعاؾت  الضعاؾت َضٞذ والتي ،" اإلاىىعة اإلاضًىت مى٣ُت في الىٟـ ٢خل حٍغ
ت اإلاضيىت مى٣ُت في اإلاك٩لت وحجم الىٟـ، ٢خل ظغيمت مغج٨بي زهاثو ٖلى الخٗٝغ بلى  الٟئاث بحن الٟغو١ اإلاىىعة،ومٗٞغ

 ؤ٦ثر الكباب ؤن الضعاؾت هخاثج ؤْهغث و٢ض خالت،(86) الضعاؾت ٖيىت بلٛذ و٢ض الىٟـ، ٢خل ظغيمت اعج٩اب في الاظخماٖيت
  الٟئاث

ًب
 مً ؤ٦ثر وألاميىن  الٗؼاب، مً ؤ٦ثر واإلاتزوظىن  ؤلاهار، مً زغؤ٥ والظ٧ىع  الكيىر، مً الىٟـ ٢خل لؿلى٥ اعج٩ابا

م الؿٗىصيحن بحن ٞغو١ وظىص ٖضم الضعاؾت هخاثج ؤْهغث ٦ما  الٗليا، اإلاؿخىياث مً ؤ٦ثر الضهيا واإلاهىت اإلاخٗلمحن، حَر  مً ٚو

 وألامغاى ،(وال٣ل٤ ناموالاه٠ والخٝى الا٦خئاب) الىٟؿيت ألامغاى وؤن الىٟـ، ٢خل ظغاثم حجم في ألازغي  الجيؿياث
ا بالىٓغ اإلاىىعة، اإلاضيىت بمى٣ُت الىٟـ ٢خل ظغيمت اعج٩اب ًٖ اإلاؿئى٫  ألاو٫  الؿبب اخخلذ ال٣ٗليت  ألامغاى مً لٛحَر

ل٣خل اؾخسضاما الىؾاثل وؤ٦ثر والٗاَٟيت، وؤلاوؿاهيت، الاظخماٖيت، وألاػماث واإلاك٨الث، الًٗىيت،  ٧اهذ الىٟـ ًًب

 .(2)الكى٤

: الضعاؾت لتمك٪  -زالثا

 شخو مليىن  مً ؤ٦ثر اهخداع بلى( OMS) الٗاإلايت الصخت مىٓمت ؤقاعث الاهخداع، مً للى٢ايت الٗالمي اليىم بمىاؾبت

. (3) ؾىت 25ـ 15 مابحن ؾجهم يتراوح ؤ٦ثر جيخدغ التي الٟئت وؤن مليىن، 1,5 بلى الخهيلت اعجٟإ وجخى٢٘ الٗالم، في ؾىت ٧ل

 وزال٫ ٖامت، مؿخىي  ٖلى وطل٪ إلاغا٣َحن، 2003 ؾىت اهخداع خالت( 77)و ، 2002ؾىت جداعان خالت(102)حسجيل جم و٢ض

 واليت زم % 11.66 بـ جياعث واليت وجلحها ، % 15 بيؿبت ؤو خالت(15) بـ الهضاعة بجايت واليت اخخلذ 2004 لؿىت ٣ِٞ ألاو٫  الشالسي

.  (2) %8.33 وػوبـ جحزو 

 ْاَغة بخضار ٖلى وال٣ل٤ ، ٧اال٦خئاب واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت الايُغاباث ٌٖب ؤزغ بضعاؾت البدىر بٌٗ اَخمذ و٢ض

 ٖلى%80 خىالي ؤن وظض خيض  ، طل٪ بخضار في حؿاَم التي الىٟؿيت ألاؾباب ؤَم مً واٖخبرتها ، ٞيه والكغوٕ الاهخداع
 ما ؤ٦ثر مغة 36و 22 بحن ما يتراوح ثبحناإلا٨ذ ألاشخام بحن الاهخداع مٗض٫ وؤن ، الا٦خئاب مً حٗاوي الاهخداع خاالث مً ألا٢ل

. (2)والٗضميت باليإؽ الكٗىع  مً  ٗاهىهه ما بؿبب م٨خئبحن الٛحر ألاشخام بحن َى

                                                           
1
 .46فوزه ، ياسني قعيد، مرجع سبق ذكره ، ص .  
 العليا،قسم الدراسات ،معهدةمنشور غري ماجستري ، رسالة"المدينة المنورة منطقة في لنفس قتال جريمة مرتكبي خصائص"محداف،  اجلهين،أمحد.   2

 .6،ص1998األمنية، الرياض،  للعلـو العربية نايف الشرطية،أكادديية العلـو
3 .  A, s, "chaque minute 2 personnes se donnent la mort",  journal le quotidien d’Oran, 2004, p05.

 
 

2
 .7ص، 2004ماي 610،23الشروؽ،ع ،أسبوعية"الحمراء العشرية في ذلك حاكلوا أك  انتحركا جزائرم4411"كياس، سارة،.   
 .231،ص1995الديواف األمريي ،الكويت ، ،مكتب اإلدناء االجتماعي ، "سلسلة تشخيص االضطرابات النفسية"بشري وآخروف ، الرشيدي،.  2
 .83-82، ص1998سلماف قعفراٍل ، دار عويدات ، بريوت ، ( ترمجة)، "تئاب كالمراىقةاالؾ"شابروؿ ، ىنري ،  . 3
. 165ص، 1990، الدار ادلصرية اللبنانية ، القاىرة ،"دراسة اجتماعية كتحليلية: االكتئاب كاالنتحار"العفيفي ، عبد احلكيم ، .  4
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ان ويكحر  بمداولت مجهم 34 خىالي ٢ام ، ٦بحرا ا٦خئابا مً  ٗاهىن  مغا٣َا 92 ؤنل مً ؤن له صعاؾت في( Rayen,1987) ٍع
 الياجـ الؿلبي ؤلاصعا٥ م٘ جخٗاون  ٧اهذ الاهخداعيت واإلاداوالث ألا٩ٞاع ؤن ٖىاملا٫ جدليل بحن خيض ، ؤ٦ثر ؤو اهخداعيت

ت والخؿاؾيت والجز١  والًي٤  لالهخداع ال٣ىو  اإلاغ٦ؼ مضيغة جا٦ض ٦ما ،(3) للمجخم٘ اإلاًاص الؿلى٥ بلى بياٞت اإلاَٟغ

 جدظيغيت ٖالماث يٓهغ ما ٖاصة ؾهه٠ ٢خل في ي٨ٟغ الظو ٞالصخو ، مىٗه يم٨ً الاهخداع ؤن( Charlott Ross) بىاقىًُ

. (4)الٗضاوة ؤو الًٛب ؤو ال٣ل٤ ؤو الا٦خئاب مشل

لى ت مؿاَمت مضي في البدض الضعاؾت َظٍ في هداو٫  ألاؾاؽ َظا ٖو  واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت الايُغاباث مً مجمٖى

 وما ، اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداع في عوٕالل خاالث بخضار في( والخىجغ ، والًٛب ، والخؿاؾيت ، وال٣ل٤ ، والا٦خئاب ، ال٨ٟايت)
 بخضازا واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت الايُغاباث ؤ٦ثر هي وما ؟ خاالث َظٍ بخضار ٖلى بيجها ٞيما الايُغاباث َظٍ اعجباٍ جإزحر مضي

 ؟ للٓاَغة

:  الضعاؾت ٞغوى  -عابٗا

اَغة واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت الايُغاباث بحن ٢ىيت بعجباَيت ٖال٢ت جىظض  -1 . اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداع في لكغوٕا ْو

 ْاَغة بخضار ٖلى ٢ىو  بك٩ل الاعجباٍ َظا ويازغ ، بيجها ٞيما واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت الايُغاباث بحن بعجباَيت ٖال٢ت جىظض  -2

. اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداع في الكغوٕ

ا واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت الايُغاباث ؤ٦ثر َى الا٦خئاب ؤن يٟترى  -3 . اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداع في الكغوٕ لٓاَغة وبخضازا قيٖى

:  الضعاؾت ؤَضاٝ  -زامؿا

.  اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداع في الكغوٕ خاالث بخضار ٖلى واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت الايُغاباث جإزحر مضي ًٖ ال٨ك٠  -1

 ٖىض الاهخداع في الكغوٕ خاالث بخضار ٖلى بيجها ٞيما واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت الايُغاباث اعجباٍ جإزحر مضي ًٖ ال٨ك٠  -2

. اإلاغا٤َ

. اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداع في الكغوٕ لٓاَغة بخضازا واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت الايُغاباث ؤ٦ثر ًٖ البدض  -3

: الضعاؾت ؤَمُت  -ؾاصؾا

 ظمي٘ وجمـ ، الٗمىميت الصخت تهضص خ٣ي٣ت مك٩لت ؤنبدذ والتي ، الاهخداع في والكغوٕ الاهخداع ْاَغة زُىعة -1

  -الاهخداع ي٩ىن  ٖىضما زهىنا ، الجؼاثغو  اإلاجخم٘ في وح٣ٗيض زُىعة ؤ٦ثر مىٗغظاث جإزظ ؤنبدذ بط ، اإلاجخم٘ ثذقغا
. ال٣ٗليت الايُغاباث لبٌٗ خخميت هديجت الاهخداع ي٩ىن  ؤيً ، الخاالث بٌٗ مشل وليـ  -ازخياع

ٟا٫ مشل ؤ٢ل ٖمغيت اثفئ جمـ ؤنبدذ والتي ، ٖام بك٩ل الجؼاثغ في الاهخداع مٗضالث جؼايض  -2  ، اإلاغا٣َحن والكباب ألَا
. الاهخداع وؤؾاليب َغ١  في جٟىىىا والظيً

اة الشاوي الؿبب الاهخداع  ٗخبر  -3 لى هي الاهخداع مداوالث حٗخبر و٢ذ في اإلاغا٣َت، مغخلت في للٞى  مً اإلاغخلت َظٍ في ألٖا

. اإلاغا٤َ ٖلى والاظخماٖيت والٗاَٟيت والىٟؿيت يتالجؿض وجدىالتها ، وحٛحراتها ، بدؿاؾيتها واإلاٗغوٞت الٗمغ،



 
 
 

 

 
 

ل    : 19الٗضص                                                                          لبدث الٗلمياحُل  مغ٦ؼ       2016 –  ؤبٍغ

182 

 

 الصخهيت ج٩امل ايُغاب ٖلى صالت ٖالمت ٞهى ، واخض آن في واظخماٖيت هٟؿيت مك٩لت الاهخداع في والكغوٕ الاهخداع -4
 ألاٞغاص عؤ٦ض مً اإلاجخم٘ يدغم مما ، الاظخماعي بالخىاػن  وجسل ، البكغيت البييت تهضص ومك٩لت ، الىٟؿيت الصخت وازخال٫
.  ٞيه واإلاىخجحن الٟاٖلحن

يت ظغيمت الاهخداع  ٗض  -5 . وال٣ٗل اإلاى٤ُ لخضوص ومسالٟت ، الخىي٠ صييىا لخٗاليم ومسالٟت مىاٞيت قٖغ

ٟاث  -ؾاصؾا : الضعاؾت إلاهُلخاث ؤلاحغاثُت الخٍٗغ

 الٗهابيت للجىاهب الجضيضة" ٧ىعهل" ٢اثمت في اإلاٟدىم ٖلحها يخدهل التي الضعظت وهي:  واإلاؼاحُت الاهٟٗالُت الايُغاباث
. والخىجغ ، والًٛب ، والخؿاؾيت ، وال٣ل٤ ، والا٦خئاب ، ال٨ٟايت:  وهي

ى ، الٟٗلي اإلاىث جد٣ي٤ صون  الاهخداعو  الٟٗل جىٟيظ َى: الاهخداع في الكغوٕ . الاهخداع إلاداولت مغاصٝ َو

 َظٍ في ؾىه وخضص ، والاظخماعي وال٣ٗلي والىٟسخي ؾميالج الىطج مً ي٣ترب  والظو ، ظيؿيا البالٜ الٟغص َى: اإلاغا٤َ
.  ؾىت 20  -14 بحن ما الضعاؾت

 
ً
: الضعاؾت خضوص  -ؾابٗا

 التي جلمؿان بىاليت اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداع في الكغوٕ لخاالث واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت الايُغاباث بضعاؾت البدض َظا خضص

 وألاؾاليب وألاصواث الٗيىت يىء في خضص ٦ما ،2006ـ 2005 ؾىت بحن ما اإلامخضة الؼمىيت الٟترة خضوص في وطل٪ ، الجؼاثغ في ج٣٘

 . اإلاؿخسضمت ؤلاخهاثيت

:  الضعاؾت وبحغاءاث مىهج  -زامىا

 باؾخسضام وطل٪ ،  الضعاؾت لهظٍ اإلاىاؾب الخدلُلي الىنٟي اإلاىهج اؾخسضم الضعاؾت ٞغوى لخإ٦يض:  الضعاؾت مىهج  -1
ت بخهاثيت ؤؾاليب اؾخسضام بلى بياٞت ، واإلاٗلىماث بياهاثا٫ لجم٘ اإلاسخيت ألاصواث  . بخهاثيا البياهاث لضعاؾت مخىٖى

ٗضيت ألامغاى مهلخت في الضعاؾت ؤظغيذ: البدث ُٖىت  -2
َ
 باإلاؿدكٟى الىٟؿيت ألامغاى ومهلخت ،( وألامٗاء اإلاٗضة) اإلا

 ط٧ىع  اإلاغا٣َحن مً ٖيىت ٖلى وطل٪ ، بالجؼاثغ وظىصةالم جلمؿان واليت مؿخىي  ٖلى للبىاث التربيت بٖاصة ومغ٦ؼ الجامعي،

 جدذ ويٗذ الاهخداع في قغوٕ خالت ؤو جاعيسها في يىظض ال ؤزغي  خالت( 15)و الاهخداع، في قغوٕ خالت( 15) ٢ىامها وبهار
 .ؾىت 20  -14 بحن ما ؾجهم ،ويتراوح جلمؿان واليت زاهىياث بخضي مً ازخحرث" الٗاصيت الخاالث" اؾم

ت وماقغاتها الضعاؾت ؤصواث  -3 :  الؿ٨ُىمتًر

 ؤلبرثو ،(  KeevBrodman)بغوصمان ٦ي٠ مً ٧ل ٢ام:(واإلاؼاحُت الاهٟٗالُت)الٗهابُت للجىاهب الجضًضة" ٦ىعهل" ٢اثمت

 بخإلي٠ 1986 ؾىت( Paul F. Miskovitz) مِؿ٨ىُٞدل وبى٫  ،( Harld G. Wolf) ول٠ َاعلضو ،( Albert J. Erdmann)بعصمان
ُض  والتي ، الجضيضة"  ٦ىعهل"  ة٢اثم َٗ ُ

 ٧اهذ والتي ، 1946 ؾىت َبٗذ التي ألانليت" ٦ىعهل" وسخت مً مخُىعة نىعة ح
 الؿُض مدمىص" الض٦خىع  وبٖضاصَا بخٗغيبها ٢ام و٢ض ، م٣ياؾا 18 بـ ؾاالا 223جًم وؤنبدذ م٣اييـ، 10بـ ؾاا101٫جًم

ٖض و٢ض ،1995ؾىت قمـ ٖحن بجامٗت" الىُل ؤبى
ُ
 الؿي٩ىؾىماجيت بالىىاحي جخٗل٤ بياهاث ٖلى للخهى٫  يلت٧ىؽ ؤ

 51 ٖلى يدخىو  والظو ، الٗهابيت بالىىاحي الخام الجؼء البدض َظا في اؾخٗملىا و٢ض ، والٗهابيت
ًب
 ؾخت( 6) بـ ؾاالا

يت م٣اييـ  والخىجغ ،( 9) بـ ًٚبوا٫ ،(6) بـ والخؿاؾيت ،(9) بـ ال٣ل٤ ،( 6)بـ والا٦خئاب ، ؾاا٫( 12)بـ ال٨ٟايت ٖضم: ] وهي ٖٞغ
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 ؤظاب ؾاا٫ ٧ل ٖلى( 1)صعظت بةُٖاء وطل٪ ، خضي ٖلى الؿخت اإلا٣اييـ مً ٞغعي م٣ياؽ ٧ل جصخيذ ويخم ،[ ؤؾئلت( 9) بـ

 بحن اإلا٣ياؽ ٖلى اإلاٟدىم صعظت جتراوح بطن ،" ال"  بـ اإلاٟدىم ٖىه ؤظاب ؾاا٫ ٧ل ٖلى( 0)و ،" وٗم"بـ اإلاٟدىم ٖىه
 واإلاؼاجي الاهٟٗالي الايُغاب وظىص ،ويدضص( مغجٟٗت ايُغاباث)صعظت51بلى( واإلاؼاجي هٟٗاليالا الايُغاب مً زا٫ٍل )نٟغ

 . اإلاخىؾِ َظا ًٖ صعظخه جىسٌٟ ٖىضما وظىصا ؤ٢ل وي٩ىن  ، اإلاخىؾِ ًٖ صعظخه جغجٟ٘ ٖىضما

ُت اإلا٣اًِـ ًىضر( : 1) ع٢م الجضو٫  . واإلاؼاحُت الاهٟٗالُت لاليُغاباث" ٦ىعهل" إلا٣ُاؽ الٟٖغ

 الىؾُِ ٖضص ألاؾئلت الغمؼ إلا٣ُاؽ الٟغعيا

 M 12 5 ٖضم ال٨ٟايت

 N 6 3 الا٦خئاب

 O 9 4 ال٣ل٤

 P 6 3 الخؿاؾيت

 Q 9 4 الًٛب

 R 9 4 الخىجغ

ت البِئت في اإلا٣ُاؽ وزباث نض١▪  الخجؼثت بُغي٣ت 0.92 ؿاوو  للم٣ياؽ الشباث مٗامل ؤن( 1994 ،الىُل ؤبى) وظض: اإلاهٍغ
اث بُغي٣ت ٢هنض الىهٟيت،وصعؽ ا صا٫ الاعجباٍ ٖامال ؤهم ٞىظض اإلاخىا٢ًت، اإلاجمٖى  صاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيًب

ا وصا٫ ألاؾىياء، ٞئت ٖىض0.01مٗىىيت  و٢ض اإلا٣ياؽ، نض١ يا٦ض اإلاغضخى،مما ٞئت ٖىض0.01مٗىىيت صاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيًب

 ،0.96  ؿاوو  الهض١ مٗامل ؤن اإلاهغيت البيئت في وزباجه اإلا٣ياؽ نض١ ًٖ له صعاؾت في(  1994 ػيىت، مدمض مجضو)وظض

 .  (  1)  0.93  ؿاوو  ٝ الشباث ومٗامل

 للٗلىم ؤلاخهاثيت الغػمت بغهامج اؾخسضام جم البياهاث مٗالجت ؤظل مً:اإلاؿخسضمت ؤلاخهاثُت ألاؾالُب -4
 والاهدغاٞاث الخؿابيت اإلاخىؾُاثو ، اإلائىيت اليؿب :الخاليت ؤلاخهاثيت اإلاٗالجاث باؾخسضام وطل٪ ، (SPSS)الاظخماٖيت

. بحرؾىن  اعجباٍ ،ومٗامل الخ٣ي٣ي الشىاجي الاعجباٍ ومٗامل اإلاٗياعيت،

: ومىا٢كتها الىخاثج ٖغى  -جاؾٗا

:  الىخاثج ٖغى  -1

: ألاولى الٟغيُت هخاثج ٖغى  -ؤ

اَغة واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت الايُغاباث بحن ٢ىيت بعجباَيت ٖال٢ت جىظض:  الٟغيُت هو . اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداع في الكغوٕ ْو

 الايُغاباث خيض مً الٗاصيت والخاالث الاهخداع في الكغوٕ خاالث بحن الٟغ١  بضعاؾت ٢مىا الٟغييت َظٍ والزخباع

:  يلي ما ٖلى الىخاثج ؤؾٟغث و٢ض ،( T) م٣ياؽ باؾخٗما٫ وطل٪ ، واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت

                                                           
" العامة كالمدارس الدينية بالمعاىد المراىقين لدل السيكوسوماتية كاألعراض النفسية المشكالت بين العالقة مكونات"زلمد، زينة ، رلدي.  1

 .329، ص1994مشس ،مصر ،  عني ماجستري ،جامعة ،رسالة
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 الكغوٕ خاالث بحن واإلاؼاحُت الاهٟٗالُت الايُغاباث صعحاث مخىؾُاث اعهتإلا٤( T)م٣ُاؽ هخاثج ًبحن( : 2) ع٢م الجضو٫ 

.  الٗاصًت والخاالث الاهخداع في

 الايُغاباث صعحاث
 واإلاؼاحُت الاهٟٗالُت

 30= ن

 مٗامل الجضًضة ٦ىعهل ٢اثمت
 عر الاعجباٍ

 

T بُت  الخجٍغ
 

T الجضولُت 
ت صعحت  الخٍغ

 (1 ـ ن)

 الضاللت مؿخىي 

ت  0,02 اإلاٗىٍى
 ٕ م

 الكغوٕ خاالث
 الاهخداع في

29,13 7,5 
0,5 

 
3,05 
 

 صالـت 28 2,47

 6,66 22 الٗاصًت الخاالث

 حؿاوو  خغيت وصعظت ،0,02 اإلاٗىىيت الضاللت مؿخىي  ٖىض الجضوليت مً ؤ٦بر الخجغيبيت الىديجت ؤن الجضو٫  زال٫ مً يدبحن

اَغة واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت يُغاباثالا بحن ظضا ٢ىيت بعجباَيت ٖال٢ت جىظض وبهظا ، 28  ٖىض الاهخداع في الكغوٕ ْو

 ، واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت الايُغاباث خيض مً الٗاصيت والخاالث الاهخداع في الكغوٕ خاالث بحن واضر ٞغ١  يىظض بطن.اإلاغا٤َ
% .   2 بـ ج٣ضع والتي الخُإ وؿبت اخخما٫ م٘

: الثاهُت الٟغيُت هخاثج ٖغى  -ب

 ٖلى ٢ىو  بك٩ل الاعجباٍ َظا ويازغ ، بيجها ٞيما واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت الايُغاباث بحن بعجباَيت ٖال٢ت جىظض:  الٟغيُت هو

. اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداع في الكغوٕ ْاَغة بخضار

ت ، بحرؾىن  اعجباٍ مٗامل خؿاب َغي٤ ًٖ الٟغييت َظٍ مً الخد٤٣ جم و٢ض  ؤؾٟغث و٢ض ، ؤلاخهاثيت صاللخه ومٗٞغ

:   يلي ما ٖلى الىخاثج

بُت) بحرؾىن  اعجباٍ مٗامل هخاثج ًبحن( : 3) ع٢م الجضو٫  ت وصعحت( عالجضولُت)بـ وم٣اعهتها( عالخجٍغ  إلاسخل٠ اإلاىا٣ٞت الخٍغ

. اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداع في الكغوٕ لخاالث واإلاؼاحُت الاهٟٗالُت الايُغاباث

الايُغاباث 

 الاهٟٗالُت واإلاؼاحُت

 

 ٖضم ال٨ٟاًت

 

 الا٦خئاب

 

 ل٣ل٤ا

 

 الخؿاؾُت

 

 الًٛب

 

 الخىجغ

 

 ٖضم ال٨ٟاًت
1 

15 

0 ,02 

0,92 

14 

0,58* 

0,02 

15 

- 0,48 

0 ,06 

15 

0,28 

0,3 

15 

- 0 ,02 

0,93 

15 

 

 الا٦خئاب

0,02 

0,92 

14 

1 

14 

0 ,19 

0,51 

14 

0 ,15 

0,59 

14 

0,68** 

0,007 

14 

0,55* 

0,04 

14 

 

 ال٣ل٤

0 ,58* 

0 ,02 

15 

0 ,19 

0,51 

14 

1 

15 

0,01 

0,95 

15 

0,58* 

0 ,02 

15 

- 0,05 

0,84 

15 

 

 الخؿاؾُت

- 0,48 

0 ,06 

15 

0 ,15 

0,59 

14 

0,01 

0,95 

15 

1 

15 

- 0,24 

0 ,38 

15 

0 ,15 

0,58 

15 

 

 الًٛب
0,28 

0,3 

0,68** 

0,007 

0,58* 

0 ,02 

- 0,24 

0 ,38 

1 

15 

0,38 

0 ,16 
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15 14 15 15 15 

 

 الخىجغ

- 0,02 

0,93 

15 

0,55* 

0,04 

14 

- 0,05 

0,84 

15 

0 ,15 

0,58 

15 

0,38 

0 ,16 

15 

1 

15 

ت صاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثُا صا٫ الاعجباٍ *  0,05 بـ ج٣ضع مٗىٍى

ت صاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثُا صا٫ الاعجباٍ **  0,01بـ ج٣ضع مٗىٍى

 بعجباَيت ٢اثٖال ؤعب٘( 4) جىظض َظا م٘ ول٨ً ، اإلاخٛحراث ؤٚلب بحن بعجباَيت ٖال٢ت وظىص ٖضم الجضو٫  زال٫ مً هالخٔ
:  يلي ٞيما جدليلها ؾىداو٫  بعجباَيت، ٖال٢ت36 ؤنل مً اإلاخٛحراث بحن بخهاثيا صالت

 وال٣يمت ،0,58 بـ بيجهما بحرؾىن  اعجباٍ مٗامل ي٣ضع بديض ، وال٣ل٤ ال٨ٟاًت ٖضم ايُغاب بحن بعجباَيت ٖال٢ت جىظض▪

 جىظض ٞةهه(  الجضوليت ع) مً ؤ٦بر( الخجغيبيت ع) ؤن وبما ، 15 بـ ج٣ضع خغيت صعظت ٖىض 0,02 بـ ج٣ضع له اإلاىا٣ٞت( عط) الجضوليت
 ،0,05 بـ ج٣ضع مٗىىيت صاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيا صالت هي ال٣يمت ؤن بديض وال٣ل٤ ال٨ٟايت ٖضم بحن ٢ىيت بعجباَيت ٖال٢ت

 بـ ج٣ضع والتي الخُإ وؿبت جما٫اح م٘ صخيذ وال٨ٗـ ، بال٣ل٤ ؤلاخؿاؽ مٗه يؼصاص ال٨ٟايت بٗضم الكٗىع  اػصاص ٧لما ؤهه ؤو
5  . %

  بـ له اإلاىا٣ٞت( عط) وج٣ضع ، 0,68 بـ بيجهما بحرؾىن  اعجباٍ مٗامل ي٣ضع بديض ، والًٛب الا٦خئاب بحن بعجباَيت ٖال٢ت جىظض▪

 بحن ظضا ٢ىيت بعجباَيت ٖال٢ت جىظض ٞةهه(  الجضوليت ع) مً ؤ٦بر( الخجغيبيت ع) ؤن وبما ، 14 بـ ج٣ضع الخغيت صعظت ٖىض 0,007
 الكٗىع  اػصاص ٧لما بطن ، 0,01 بـ ج٣ضع مٗىىيت صاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيا صالت هي ال٣يمت ؤن بديض والًٛب الا٦خئاب

% .  1 بـ ج٣ضع والتي الخُإ وؿبت اخخما٫ م٘ صخيذ وال٨ٗـ ، بالًٛب الكٗىع   يؼصاص باال٦خئاب

  بـ له اإلاىا٣ٞت( عط) وج٣ضع ، 0,55 بـ بيجهما بحرؾىن  اعجباٍ مٗامل ي٣ضع بديض ، والخىجغ الا٦خئاب بحن بعجباَيت ٖال٢ت جىظض▪
 بحن ظضا ٢ىيت اعجباَيت ٖال٢ت جىظض ٞةهه(  الجضوليت ع) مً ؤ٦بر( الخجغيبيت ع) ؤن وبما ، 14 بـ ج٣ضع الخغيت صعظت ٖىض 0,04

 الكٗىع  اػصاص ٧لما بطن ، 0,05 بـ ج٣ضع مٗىىيت صاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيا صالت هي ال٣يمت ؤن بديض والخىجغ الا٦خئاب
%.  5 بـ ج٣ضع والتي الخُإ وؿبت اخخما٫ م٘ صخيذ وال٨ٗـ ، بالخىجغ الكٗىع  مٗه  يؼصاص باال٦خئاب

 بـ له اإلاىا٣ٞت( عط) ،وج٣ضع 0,58بـ بيجهما بحرؾىن  اعجباٍ مٗامل ي٣ضع بديض ، والًٛب ال٣ل٤ بحن بعجباَيت ٖال٢ت جىظض▪

 بحن ظضا ٢ىيت بعجباَيت ٖال٢ت جىظض ٞةهه(  الجضوليت ع) مً ؤ٦بر( الخجغيبيت ع) ؤن وبما ، 15 بـ ج٣ضع ةالخغو  صعظت ٖىض0,02
 بال٣ل٤ الكٗىع  اػصاص ٧لما بطن ، 0,05 بـ ج٣ضع مٗىىيت صاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيا صالت هي ال٣يمت ؤن بديض والًٛب ال٣ل٤

%.  5 بـ ج٣ضع والتي الخُإ ؾبتن اخخما٫ م٘ صخيذ وال٨ٗـ بالًٛب، الكٗىع  مٗه يؼصاص

: الثالثت الٟغيُت هخاثج ٖغى  -ج

ا واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت الايُغاباث ؤ٦ثر َى الا٦خئاب ؤن يٟترى:  الٟغيُت هو  الاهخداع في الكغوٕ لٓاَغة وبخضازا قيٖى
.  اإلاغا٤َ ٖىض

 الكغوٕ لخاالث اإلائىيت اليؿب وخؿاب ، الخ٨غاعاث بيجاص في اإلاخمشلت ؤلاخهاثيت ألاؾاليب اؾخٗملذ الٟغييت والزخباع

.  الٗاصيت بالخاالث وم٣اعهتها ، الاهخداع في
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ت واليؿب الخ٨غاعاث مسخل٠ م٣اعهت ًبحن(: 4) ع٢م الجضو٫   مً الٗاصًت الخاالث م٘ الاهخداع في الكغوٕ لخاالث اإلائٍى

. واإلاؼاحُت الاهٟٗالُت الايُغاباث خُث

 الايُغاباث
 الاهٟٗالُت
 واإلاؼاحُت

 الٗاصًت الخاالث الاهخداع في الكغوٕ خاالث

 اليؿبت (٥) الخ٨غاع الٟغ١ 

ت  )%(اإلائٍى
 اليؿبت (٥) الخ٨غاع

ت  )%(اإلائٍى

 6,67 %100 15 % 93,33 14 ال٨ٟاًت ٖضم
 60 %13,33 2 %73,33 11 الا٦خئاب
 26,67 %26,66 4 %53,33 8 ال٣ل٤

 33,33 %60 9 %93,33 14 الخؿاؾُت

 26,66 %40 6 %66,66 10 الًٛب
 20 %60 9 %80 12 الخىجغ

 ج٨غاعاث مجمٕى مً ؤ٦بر هي اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداع في الكغوٕ خاالث ج٨غاعاث مجمٕى ؤن الجضو٫  زال٫ مً لىا يخطر
خحن بحن وواضر ٦بحر ٞغ١  وظىص ٖلى صليل َظا و ، اإلاغا٤َ ٖىض الٗاصيت الخاالث  الاهٟٗاليت الايُغاباث خيض مً اإلاجمٖى

 جسخبٍر ؤن يٟترى ما ول٨ً ، اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداع في الكغوٕ بداالث ٢ىيا اعجباَا جغجبِ ألازحرة َظٍ ؤن خيض ، واإلاؼاظيت
ا الايُغاباث َظٍ ؤ٦ثر ٞتمٗغ َى الٟغييت َظٍ ظا ، الٓاَغة لهظٍ وبخضازا قيٖى خه ؾىداو٫  ما َو  جدليل زال٫ مً مٗٞغ

: الىخاثج

 الٟغ١  ؤن ويخطر ، الٗاصيت والخاالث الاهخداع في الكغوٕ خاالث بحن ٦بحرة بيؿبت يىدكغ ال٨ٟايت ٖضم ايُغاب ؤن يٓهغ -

ظا ،%6,67 بـ وي٣ضع ظضا نٛحر بيجهما  بحن ج٣غيبا الضعظت بىٟـ قاج٘ َى ال٨ٟايت ٖضم ايُغاب َظا ؤن ٖلى صليل َو
خحن . ال٨ٟايت ٖضم خيض مً بيجهما ٦بحر ٞغ١  يىظض وال ، اإلاجمٖى

 الخاالث ٖىض الا٦خئاب وؿبت م٘ م٣اعهت ٦بحرة وؿبت وهي ، خىالي الاهخداع في الكغوٕ خاالث ٖىض الا٦خئاب وؿبت ج٣ضع -
ظا ،%60 بـ وي٣ضع ظضا ع٦بي بيجهما الٟغ١  ؤن ويٓهغ ، الٗاصيت  ظضا ٦بحرة بيؿبت قاج٘ ايُغاب َى الا٦خئاب ؤن ٖلى صليل َو

. الا٦خئاب صعظت خيض مً بيجهما ظضا ٦بحر ٞغ١  يىظض ٞةهه وبهظا ، الٗاصيت الخاالث ًٖ الاهخداع في الكغوٕ خاالث بحن

 اليؿبت م٘ م٣اعهت وجإزحر صاللت ولها ،%53,33 بـ ج٣ضع خيض مخىؾُت هي الاهخداع في الكغوٕ خاالث ٖىض ال٣ل٤ وؿبت -
ى ، بيجهما واضر الٟغ١  ؤن ٦ما ، الٗاصيت الخاالث ٖىض لل٣ل٤ الهٛحرة  ، الٗاصيت الخاالث ٖىض ال٣ل٤ قيٕى وؿبت يمازل َو

 ؤهه ؤو ، الٗاصيت بالخاالث م٣اعهت الاهخداع في الكغوٕ خاالث ٖىض ٦بحرة بضعظت قاج٘ َى ال٣ل٤ بطن ،%26,66 بـ ي٣ضع بديض

خحن بحن ٦بحر ٞغ١  يىظض . ال٣ل٤ صعظت خيض مً اإلاجمٖى

%  60بـ ي٣ضع ٦ما ،% 93,33 بـ ي٣ضع بديض الاهخداع في الكغوٕ خاالث ٖىض ظضا ٦بحرة بيؿبت الخؿاؾيت ايُغاب  سجل -
م ، ظضا ٦بحر بيجهما الٟغ١  ي٨ً لم بديض ، وصالت مٗخبرة وؿبت وهي ، الٗاصيت الخاالث ٖىض  مسجلت هي الخؿاؾيت ؤن ٞٚغ

ظا ، ألازحرة َظٍ ٖلى ؤيًا جإزحر لها ؤن بال ، الٗاصيت بالخاالث م٣اعهت الاهخداع في الكغوٕ خاالث ٖىض ؤ٦بر بيؿبت  ٖلى صليل َو
خحن بحن ج٣غيبا الضعظت بىٟـ قاجٗت هي الخؿاؾيت ؤن  ال ؤهه ؤو ، الشاهيت مً ؤ٦ثر هي ألاولى الخاالث ٖىض ول٨جها ، اإلاجمٖى

خحن بحن( مخىؾِ ٞغ١ ) ظضا ع٦بي ٞغ١  يىظض .    الخؿاؾيت صعظت خيض مً اإلاجمٖى
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 وهي ،%40 بيؿبت الٗاصيت الخاالث م٘ م٣اعهت ،%66,66 بدىالي ٦بحرة بيؿبت الاهخداع في الكغوٕ خاالث ٖىض الًٛب ي٣ضع -
 الخاالث ٖلى جإزحٍر نم ؤ٦بر َى الاهخداع في الكغوٕ خاالث ٖلى الًٛب ٞخإزحر ، صاللت لها وليـ اإلاخىؾِ مً ا٢ل وؿبت

ظا ، الٗاصيت  الًٛب صعظت خيض مً الٗاصيت والخاالث الاهخداع في الكغوٕ خاالث بحن ٦بحر ٞغ١  وظىص ٖلى صليل َو

 ٖلى%  60و% 80 بـ ي٣ضع بديض الٗاصيت والخاالث الاهخداع في الكغوٕ خاالث بحن ظضا ٦بحرة بيؿبت يىدكغ الخىجغ ؤن يٓهغ -

خحن ٖلى الخإزحر هٟـ ج٣غيبا له ٞالخىجغ وبهظا ،%  20 بـ وي٣ضع نٛحر مابيىه والٟغ١  ، الترجيب  خاالث ٖلى ول٨ً ، اإلاجمٖى

خحن بحن ٦بحر ٞغ١  يىظض ال وبهظا ، الٗاصيت الخاالث مً ب٣ليل ؤ٦بر الاهخداع في الكغوٕ .  الخىجغ صعظت خيض مً اإلاجمٖى

خحن، واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت َغاباثالاى قيٕى وؿبت صاللت مضي بمغاٖاة الىخاثج جدليل زال٫ مً  مً وجغجيبهما للمجمٖى

 زم ،%33,33 بيؿبت الخؿاؾيت جليه ،% 60 بيؿبت ألاولى اإلاغجبت في يإحي الا٦خئاب ايُغاب ؤن يخطر ، الٟغ١  وؿبت خيض

 الا٦خئاب ؤن يٓهغ وبهظا ،%6,67 بيؿبت ال٨ٟايت ٖضم وؤزحرا ،%20 بيؿبت الخىجغ جم ،%26,66 بيؿبت الًٛب م٘ ال٣ل٤
ا واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت الايُغاباث ؤ٦ثرَى  الًٛب م٘ ال٣ل٤ يليه ، اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداع في الكغوٕ لٓاَغة وبخضازا قيٖى

 . ج٣غيبا الضعظت بىٟـ

: الىخاثج مىا٢كت  -2

: ألاولى الٟغيُت هخاثج مىا٢كت  -ؤ

 ؤهه بييذ بديض ،( 2) ع٢م الجضو٫  في هخاثجها وجدليل ٖغى مً اؾخيخجىاٍ ما زال٫ مً ألاولى الٟغييت جد٣٣ذ ل٣ض

 واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت الايُغاباث بحن0,02 مٗىىيت صاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ظضا ٢ىيت بعجباَيت ٖال٢ت جىظض
اَغة . اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداع في الكغوٕ ْو

 الاهٟٗاليت) الٗهابيت الايُغاباث مً ٖتبمجمى جخمحز الاهخداع في الكإع اإلاغا٤َ شخهيت ؤن الىديجت َظٍ وهٟؿغ
 هي الايُغاباث َظٍ ل٩ىن  وطل٪ ، الاهخداعو  الٟٗل جىٟيظ بلى جضٞٗه مما ، الٗاصو اإلاغا٤َ شخهيت ٖىض جىظض ال( واإلاؼاظيت

ظا ، زانت بهٟت واإلاغا٤َ ، ٖامت اإلاىخدغ شخهيت ممحزاث مً  صعاؾت مشل الضعاؾاث مً الٗضيض ؤزبدخه ما َو

ان وصعاؾت ،( 8M .Hertz,194) َاعجؼ وصعاؾت ،( Rabin ,1946.A) عابً وصعاؾت ،(K.Menninger, 1930)مىىجغ ( Rayen,1987) ٍع

م حَر ظا ، ٚو ا اإلاغا٣َت مغخلت زهىنياث بلى عاظ٘ َو .  ( 1) ؤلاوؿان خياة في خغظت مغخلت باٖخباَع

اَٟيت هٟؿيت بهغاٖاث جخمحز مغخلت اإلاغا٣َت بن  ، الاهٟٗالي الاجؼان ٖضم ٖالماث ٖلحها جُػى ووالذ الخىجغ، قضيضة ٖو
ضم  ؤنبدذ الخالخحن في الخُٝغ ٧ان و٧لما ، والى٣هان الؼياصة بحن ما جخضعط و٢ض ، وجىظحهها الاهٟٗاالث يبِ ٖلى ال٣ضعة ٖو

.   اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداع مداولت بلى جاصو ؤن يم٨ً خ٣ي٣يت ٖهابيت ايُغاباث والخهاثو اإلامحزاث جل٪

 يخمحز اإلاغا٤َ ججٗل ؛ الصخهيت ٢ُاٖاث ٧اٞت حكمل والتي ، ؾغيٗت وجدىالث حٛحراث مً جدمله وما ٣َتٞاإلاغا

ت ضم بالضوهيت ؤلاخؿاؽ مشل الٗهابيت ألابٗاص مً بمجمٖى  ، والدكائم ، والخؼن  ، ال٨أبت مكاٖغ ،(ال٨ٟايت ٖضم)الغيا ٖو
ا وال٣ل٤ حَر  ول٨جها الاهخداع، في الكإع اإلاغا٤َ ٖىض اإلاىظىصة الٗهابيت الايُغاباث م٘ ٦بحر خض بلى جدكابه والتي ، ٚو

غاى ب٣اء ؤو واإلاضة والخضة الكضة خيض مً ٖجها جسخل٠ ظا ، ألٖا .  اإلاغييت َاب٘  ُٗحها ما َو

                                                           
1    . ، . 72ػ71، ص1964ادلعارؼ،  القاىرة ،دار ، "بالقاىرة االنتحارم للسلوؾ اجتماعية نفسية دراسة: االنتحار مشكلة"مسعاف، مكـر
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 ؤو ، ٖاَٟي خغمان) ومدٟؼة مشحرة ؤزغي  بٗىامل وانُضامها ، اإلاغا٣َت مغخلت زهىنياث ؤن ال٣ى٫  يم٨ً وبالخالي

ت خمايت بيٗيت ٖاصيت ٧اهذ بٗضما الٗهابيت ألابٗاص مً ججٗل ؤن يم٨ً ؛..( ؾيُغة ؤو ، مَٟغ  ايُغاباث بلى جخدى٫  ؤن َو
ظا ، و٧املت خ٣ي٣ت ٖهابيت  ، وال٣ل٤ ، والا٦خئاب ، ال٨ٟايت ٞٗضم ، اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداعو  الخُغ مً يؼيض ما َو

ا يم٨ً ، والخىجغ ، والًٛب ، والخؿاؾيت  ظميٗا وهي ، ما ايُغاب ؤو مك٩لت وظىص ٖلى بهظاع ؤو ، اجها٫ وؾاثل اٖخباَع

.  باالهخداع جىخضَا ًٖ حٗبر و٢ض ، لآلزغ مىظهت

: الثاهُت الٟغيُت هخاثج مىا٢كت  -ب

 بعجباَيت ٖال٢اث ؤعبٗت(4) وظىص جبحن ،( 3) ع٢م الجضو٫  في اإلاىضخت الشاهيت الٟغييت هخاثج وجدليل ٖغى زال٫ مً
 ٖال٢ت بىظىص( والخىجغ ، والًٛب ، وال٣ل٤ ، والا٦خئاب ، ال٨ٟايت ٖضم)  ومؼاظيت اهٟٗاليت ثايُغابا زمؿت( 5) قملذ

. الًٛب م٘ وال٣ل٤ ، الخىجغ م٘ والا٦خئاب الًٛب، م٘ والا٦خئاب ، وال٣ل٤ ال٨ٟايت ٖضم بحن بعجباَيت

 ؤن ال٣ل٤، صعظاث بؼياصة ل٨ٟايتا بٗضم ؤلاخؿاؽ ػياصة ؤو وال٣ل٤ ال٨ٟايت ٖضم بحن ٢ىيت بعجباَيت ٖال٢ت وظىص وهٟؿغ
مت ٢ل٣ت شخهيت مً هابٗت مكاٖغ هي والى٣و بالضوهيت ؤلاخؿاؽ  ٖىه ييخج ال٨ٟايت بٗضم ٞاإلخؿاؽ ، وخؿاؾت ومخَى

 الخٗغى مشل ، اجهؼام ؤو ي٠ٗ إلاىا٠٢ يخٗغى خيىما وطل٪ ما، إلاشحر الٟغص اؾخجابت َى ألازحر َظا ؤن باٖخباع ال٣ل٤ ػياصة

ا ؤلاخباٍ ؤو ، َاهتؤلا ؤو ، للخُغ حَر  .ٚو

 لالهخداع الىٟسخي الخدليل مضعؾت جٟؿحر ٖلى اٖخماصا والًٛب الا٦خئاب بحن ظضا ٢ىيت بعجباَيت ٖال٢ت وظىص جٟؿغ ٦ما

 ليـ الاهخداعو  الصخو ؤن ٧ىن  ،(  1) "م٣ى٘ ٢خل" باٖخباٍع الا٦خئاب ؤؾاؽ ٖلى الاهخداع يٟؿغ الظو ٞغوٍض هٓغ وظهت في
 وطل٪ ، طاجه مً ٦جؼء بؾخضماظه بٗض مٗه جىخض ٢ض والظو ، م٣ٟىص آزغ شخو جضمحر َى ما ب٣ضعٌ طاث جضمحر َضٞه

 الغثيسخي الؿبب اإلاىٓىع  َظا مً الظاث بلى اإلاغجض والٗضوان الًٛب  ٗخبر وبهظا ،( وظضاوي جىا٢ٌ) عمؼيا اإلاىيٕى لخجىب

 . الظاث بلى  جدى٫ الم والٗضوان للًٛب ألا٢صخى الٟٗل َى ٞاالهخداع ، الا٦خئاب وعاء

 ، ما شخو مً اإلاىخدغ لًٛب هديجت م٣لىب ؤو مغجض ٢خل َى الاهخداع ؤن( K.Menninger)مىىجغ الىٟسخي اإلادلل ويغي 

ظا(2) الٗضوان َظا ٖلى لىٟؿه ٣ٖابا ييخدغ ؤهه ؤو ، صازله بلى الًٛب َظا ٞيدى٫   بحن ظضا ال٣ىيت الٗال٢ت يٟؿغ ما ،َو
.  اهخداع  -ا٦خئاب  -ًٚب ؤجها ٖلى الٗال٢ت ٞخٓهغ ، البدض َظا هخاثج جتهاؤزب والتي ، والًٛب الا٦خئاب

 بلى يدكابه ألازحر َظا ٧ىن  ، بالًٛب الا٦خئاب بٗال٢ت ظؼثيا جٟؿغ ؤن يم٨ً والخىجغ الا٦خئاب بحن ؤلاعجباَيت والٗال٢ت
 مً  ٗخبر ظؿميت مٓاَغ مً يدمله وما ٞالخىجغ ، ٖجهما الىاججت الجؿميت و الىٟؿيت اإلآاَغ خيض مً الخىجغ م٘ ٦بحر خض

  كٗغ لىي٘ ؤظؿاصها ٞٗل عص َى الخىجغ ؤن وطل٪ ، َياط م٘ جترا٤ٞ التي جل٪ زهىنا الا٦خئاب خاالث في الباعػة اإلآاَغ
ضم الغيا بٗضم الٟغص ٞيه  ، اإلاٗضيت وآلاالم ، والهضإ ، ٧االعججاٝ الجؿضيت اإلآاَغ بٌٗ م٘ جترا٤ٞ والتي ، الغاخت ٖو

ا الىىم يُغاباثوا حَر .  الهاثج الا٦خئاب خاالث ٖىض جىظض ؤن يم٨ً و٧لها ، ٚو
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غاى يمشل ٞالخىجغ ت ٞٗضم ، الهاثج لال٦خئاب الجؿضيت ألٖا  وز٣لها خياجه في الٟغص لها يخٗغى التي الخىجغاث مهضع مٗٞغ
 ا٦خئاب ْهىع  بلى جاصو ٢ض  الاخخما٫ لىٕ ال٣ضعة ٖضم بلى بياٞت ، جٟغيٛها في نٗىبت بيجاص وبالخالي ، جغؾبها بلى ياصو ٢ض

ىا اهخداعو، زُغ ٖىه ييخج ٢ض خ٣ي٣ي . اهخداع ـ ا٦خئاب ـ جىجغ ؤجها ٖلى الٗال٢ت جٓهغ َو

ا يم٨ً والًٛب ال٣ل٤ بحن ؤلاعجباَيت الٗال٢ت ؤما  ما إلاشحر ٞٗل عص ؤو ، َاعثت اؾخجابت  ٗخبران ٦الَما ؤن ٖلى جٟؿحَر
  جد٣ي٤ ًٖ العجؼ  ٗخبر ٦ما ، وؤلاَاهت ، والهغإ ، وؤلاخباٍ ، والخٝى ، ٧التهضيض ، الٟغص له يخٗغى

 ، ٞحزيىلىظيت حٛحراث يهضعان و٦الَما لهما، اإلادضزت ألاؾباب ؤَم مً ما خاظت بقبإ ًٖ العجؼ ؤو ألاَضاٝ

 ؤن ٧ىن  ، صخيذ وال٨ٗـ بال٣ل٤  كٗغ ٞمى٣ُيا ًٚب خالت في ؤلاوؿان ٧ان ٞةطا ، قضيضة وظؿضيت هٟؿيت آالم ويدضزان
 جإزحر له الًٛب م٘ ال٣ل٤ ٞخٟاٖل ، ال٨أبت مً مكاٖغ بلى جخدى٫  ٢ض والتي ، الًٛب مً مكاٖغ بخضار بلى ياصو ال٣ل٤
 خضور واخخما٫ ، الًٛب ػياصة بلى ال٣ل٤ اهٟٗا٫ ؤصي بطا زهىنا ، اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداع مداولت بخضار ٖلى ٦بحر

.    اهخداع  -ا٦خئاب -ًٚب  –٢ل٤ ٖال٢ت هي ال٢تال٘ ؤن ٞيبضو ، ٞاالهخداع الا٦خئاب

: الثالثت الٟغيُت هخاثج مىا٢كت  -ج

 الايُغاباث ؤ٦ثر مً َى الا٦خئاب ؤن جبحن ،( 4) ع٢م الجضو٫  في اإلاىضخت الشالشت الٟغييت هخاثج وجدليل ٖغى زال٫ مً
ا واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت ظ ، اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداع إلاداولت وبخضازا قيٖى  صعاؾت جا٦ضٍ ما اَو

ضمان،و(Kromlie,1979)٦غوملي ان وصعاؾت ،(Freidman,1982)ٍٞغ  ،( 1998،الجنهي)و ، (Dyck, 1991)صً٪و ،(Rayen,1987) ٍع

م( 1998 ، ٞاًض)وصعاؾت حَر  ؤن جا٦ض اإلاٟاَيم ٞمٗٓم ، م٣ٗضة ظض هي والاهخداع الا٦خئاب بحن الٗال٢ت ٧ىن  طل٪ وهٟؿغ ، ٚو
 ٖلى الاهخداع يٟؿغون ٞهم ، الىٟسخي للخدليل باليؿبت الظاث هدى اإلاغجضة ٧الٗضواهيت مكتر٦ت ببيتؽ والاهخداع لال٦خئاب

 ًٖ ييخج ؤن يم٨ً الا٦خئاب ؤن بلى بياٞت ، اإلا٨خئبحن اهخداع لخاالث ال٨بحرة اليؿبت بؿبب وطل٪ ، الا٦خئاب ؤؾاؽ

ً الًٍٛى  اليإؽ ٖليه  ؿيُغ الظو اإلاٗغفي ؤلاصعا٥ ؤو ،( نالؿحروجىوي مؿخىي  اهسٟاى)الٟحزيىلىجي الخىاػن  ازخال٫ ٖو
 باليإؽ الصخو ٞحها  كٗغ التي والضعظت ، الا٦خئاب م٩ىهاث مً ؤؾاسخي م٩ىن   ٗض ٞاليإؽ ، اإلاٗغفي لالججاٍ باليؿبت

  ( 1).الاهخداع بؿلى٥ وزي٣ا اعجباَا جغجبِ

 ٦ما يبضو ٦ما ليؿذ ٞالخياة"  ، صخيذ وال٨ٗـ ا٦خئاب وظىص بضون  اهخداعيت مداولت وظىص يخسيل ال اإلاغا٤َ ؤن ٞيبضو
 ألا٩ٞاع وعوص ٦ثرة جا٦ض الضعاؾاث ٞمٗٓم ،" بضوهه جهىعَا يم٨ً ال ول٨ً ، الا٦خئاب م٘ مدخملت ٚحر اإلاغا٣َحن ي٣ى٫ 

 اٖخباٍع ٦ًيم الاهخداعو  ٞالؿلى٥ ، اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداع مداوالث في ألازحر َظا وعوص و٦ثرة ، الا٦خئاب خاالث في الاهخداعيت
ا  يض صٞإ ؤيًا  ٗخبر الا٦خئاب ؤن ٦ما ، وآالمه الا٦خئاب م٘ اإلاىاظهت لخجىب وؾيلت ألهه ، الا٦خئاب يض الضٞإ مً هٖى

. (2)الاهخداع

:  البدث زالنت

( يبوالٜ والخىجغ، ، والخؿاؾيت ، وال٣ل٤ ، والا٦خئاب ، ال٨ٟايت ٖضم) واإلاؼاظيت الاهٟٗاليت الايُغاباث ؤن ال٣ى٫  يم٨ً
 بخضازا الٗهابيت اإلاغييت ألاؾباب ؤَم مً حٗخبر ٞهي ، اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداع في الكغوٕ خاالث بخضار ٖلى ٦بحر جإزحر لها

                                                           
1
 .  233الرشيدي، بشري وآخروف ، مرجع سبق ذكره ، ص.  

. 84ـ  85شابروؿ ، ىنري ، مرجع سبق ذكره ، ص .  2
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 بٗىامل وا٢تراجها ، اإلاغخلت َظٍ وممحزاث خؿاؾيت َى اإلاغا٤َ ٖىض ج٨غاٍع واػصياص الاهخداعو  الخُغ مً يؼيض وما ، لظل٪
ال٢ت ، والًٛب ال٨ٟايت بٗضم ال٣ل٤ ٖال٢ت ؤن ٦ما ؤزغي، زاعظيت ونغاٖاث و،الٗاثل اإلاديِ جٟهم ٦ٗضم ؤزغي   ٖو

 ؤ٦ثر مً الا٦خئاب باٖخباع اإلاغا٤َ، ٖىض والاهخداع الا٦خئاب بحن اإلا٣ٗضة الٗال٢ت في جترظم والخىجغ بالًٛب الا٦خئاب

 .الٓاَغة لهظٍ بخضازا الٗهابيت الايُغاباث

 :وم٣ترخاث جىنُاث

 اإلاغا٤َ بمىا٢كت الٗاثلت في والاخخىاء الٟٗا٫، الخىاع ؾياؾيت بةجبإ وطل٪ اإلاغا٤َ، ٖىض اهخداعيت مداولت ؤو٫  و٢ٕى جٟاصو-

. الاهخداع مداوالث مً ٖجها ييخج ٢ض وما اإلاغا٣َت، مغخلت وخؿاؾيت ؤَميت إلاضي اٖخباع ووي٘ واَخماماجه، مكا٧له ٧ل

خباع يًب٘ الخٟيت الاهخداع وعٚباث وبيماءاث صالثل ٧ل ؤزظ -  (. الاهخداعيت الضالثل)  الٖا

 .َبيت ونٟت بىظىص بال الهياصلت َٝغ مً اإلاسضعة ألاصويت نٝغ ٖضم -

 ( . بلخ..وألاصويت الؿامت اإلاىاص بزٟاء) الاهخداع إلاداولي ألاما٦ً جإمحن -

 .يدمحها الظو لىٟسخيوا الُبي الىؾِ في الاهخداع ؤػمت لجٗل وطل٪ ٣ٖليت، ؤمغاى وظىص خالت في يغوعو  الاؾدكٟاء -

 اخخما٫ ي٩ىن  ؤيً ، الىىبت مضة َى٫  ٖىض ؤو ، اإلاؼاط جدؿً ٞتراث زال٫ اإلاغيٌ مغا٢بت يجب ا٦خئاب وظىص خالت في -

 .  وواعص ٦بحر الاهخداع

 الخ٣ضمٝ ٢اجل، يمحر جإهيب في بصزالهم بٗضم وألا٢غباء ألاولياء وجىظيه الٟٗل، ج٨غاع ٢بل الاهخداع إلاداولي ال٩لمت بُٖاء -
 يغوعو  الاهخداعيت اإلاداولت بٗض الىٟسخي ٞالخ٨ٟل ؾغيٗت، صاثما ج٩ىن  الشاهيت ظضا،واإلاداولت ٢هحر اإلاغا٤َ ٖىض الاهخداعو 

. ظضا

 .للؿلى٥ جماما مٗا٦ؿا اججاَا  ك٨الن ٢ض باالهخداع والتهىيل التهىيً -

باث ٦ك٠ عي٤ٍ ًٖ وطل٪ الاهخداع، مً الى٢ايت في ٦بحر صوع  له الىٟؿاوي ألازهاجي -  اإلاغضخى لضي ال٣ضيمت الاهخداعيت الٚغ

 .ي٣هضوهه الظيً

بت  كٗغون الظيً ألاٞغاص ٖلى -  لُلب ؤلاؾغإ ٖلحهم يجب بط ، بمٟغصَم اإلاى٠٢ مىاظهت يداولىا ؤال الاهخداع، في بٚغ

 ال ألاشخام ءٞهاال ،( هٟسخي مسخو ؤو ، ؤنض٢اء ؤو ، ألاؾغة ؤٞغاص) ما لصخو الخدضر هي زُىة ٞإَم ، اإلاؿاٖضة
هم ًٖ للخٗبحر آمىا م٩اها يغيضون  ول٨جهم ، خلى٫  ؤو بظاباث يغيضون   ؤلانٛاء يدؿً مً بلى يدخاظىن  ٞهم ، و٢ل٣هم مساٞو

 . والش٣ت الؿغيت مً ٖاليت صعظت م٘ واَخمام بتر٦حز بلحهم

 والهالة الىيىء مشل الضيييت ٖاثغٞالل الاهخداع، مً للى٢ايت وؾيلت زحر جب٣ى وتهظيبها؛ الىٟـ ويبِ بالضيً الالتزام -

. الهٗاب مىاظهت ٖلى ؤلاوؿان وحٗحن الخىجغ وجس٠ٟ الىٟـ جغيذ والدج، والهىم

الم وؾاثل ٖبر الاهخداع ْاَغة بسُىعة الخدؿيـ -  الخُغ ها٢ىؽ وص١ ، واإلاؿاظض ، والكباهيت ، التربىيت واإلااؾؿاث ، ؤلٖا

.  ٖاثليت مكا٧ل ؤو اإلاضعسخي الٟكل خضور بٗض زهىنا َٟا٫ألا ٞئت وهي ؤ٢ل، ٖمغيت ٞئاث جمـ بضؤث لٓاَغة
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 ألاشخام لضي الاحخماُٖت الخيكئت في الصخصخي الاجها٫ ؤزغ
حر.ؤ  2حامٗت الجؼاثغ /بً صوخت َػ

 

: ملخو

 في ال٣ىو  ٍعلضو ألاشخام،هٓغا لضي الاظخماٖيت الخيكئت في جإزحرا الاجهاليت ألاؾاليب ؤ٦ثر مً الصخصخي الاجها٫  ٗض      
٣ا الاظخماٖيت الٗال٢اث ووكىء ج٩ىيً ملياتهم مماعؾاتهم مسخل٠ جىٓيم لهم جًمً بهم زانت و٢ىاهحن ل٣يم ٞو  ٖو

 الاظخماٖيت الجماٖاث في بًٗىيخه مغجبُت ألاشخام لضي وؾلى٧اث والاججاَاث واإلاٗخ٣ضاث ٞال٣يم الاظخماٖيت،

 مباقغة اجهاالث ٞحها لهم ي٩ىن  والتي ،" آزٍغ بلى...والٗمل الخٗليم ماؾؿاث ٝو الؼمالء ألا٢اعب، الجحران، ٧األؾغة،"اإلاسخلٟت

 مُاب٣ت ج٩ىن  ألاشخام وؾلى٧اث والاججاَاث ال٣يم ؤن ؤو مٗها، يخٗا ل التي الجماٖت باقي م٘( الصخصخي الاجها٫)
 .مٗها يخٗا ل التي الجماٖت مٗخ٣ضاث و الججاَاث

 ألاشخام لضي الاظخماٖيت الخيكئت في ؤ٦ثر ٞٗاليت له هجض الخضيشت الاجها٫ الىؾاثلب الاجهالي الىمِ َظا ٢يـ ما بط و    
غى ومغوهت ٢ضعاث مً به يخمحز بما  زال٫ مً جمغ الخضيشت الاجها٫ وؾاثل جماعؾها التي آلازاع الن وآلاعاء، لؤل٩ٞاع بوي ٖو

م مباقغة، الاجها٫ الىؾاثل َظٍ مً اإلاخض٣ٞت وماثباإلاٗل يخإزغون ال ٞهم ، ألاخيان ٚالب في بلحها ييخمىن  التي الجماٖاث  َو
 التي الصخهيت الاجهاالث زال٫ مً ٦بحر جإزحر ٖلحهم جماعؽ ألجها الجماٖاث مسخل٠ م٘ مؿخمغة الخٟاٖل مً خالت في

 .ٞحها اإلاخىاظضون  ألاما٦ً ٧ل وفي يىميا جدضر

 .الاظخماٖيت عاثاإلاخػي الاظخماٖيت، الصخصخي،الخيكئت الاجها٫ :اإلاٟخاخُت ال٩لماث

  :جمهُض

اع بلى ألاو٫  اإلادىع  في ؾيخُغ١        الخٗغيٟاث بٌٗ ٖغى زال٫ مً( لىظه وظه) الصخصخي لالجها٫ اإلاٟاَيمي ؤلَا
 ؤَم باؾخٗغاى مغوعا ٖمليت ٦مماعؾت جدليلها م٘ الصخصخي الاجها٫ ٖىانغ بلى هيخ٣ل زم له، اإلا٣ضمت ألا٧اصيميت

. ألازغي  الاجها٫ ؤؾاليب باقي ًٖ بها يخمحز التي الخهاثو

: زهاثهه وؤَم ٖىانٍغ،الصخصخي الاجها٫ مٟهىم -1

: الصخصخي الاجها٫ مٟهىم -1.1

 بلى ياصو واإلاؿخ٣بل الاجها٫ب ال٣اثم بحن مباقغة مىاظهت يخًمً اجها٫ بإهه»الصخصخي الاجها٫ ًٖ-محرجىن   -ي٣ى٫     
 ألاٞغاص واججاَاث ؾلى٦ياث في حٛحر َى الصخصخي الاجها٫ مً ٝالهض ؤن محرجىن  يغي « (1)واججاَه اإلاخل٣ي الؿلى٥ في الخٛحر

 ؤيًا ٞهى ٣ِٞ ألاٞغاص والؿلى٧اث الاججاَاث في الخٛيحر بًغوعة ليـ الصخو الاجها٫ مهام ؤن هجض ؤهىا بال ٣ِٞ اإلاخل٣حن
 ويغي  والاججاَاث، ٩ٞاعألا في حٛحر وليؿذ اإلاٗاوي جباص٫ مً الهباح جديت ٞمشال ٦ظل٪ وألا٩ٞاع اإلاٗلىماث الخباص٫ ٖمليت

 بدباص٫ الخٟاٖل َظا وفي اليىميت ل٣اءاجىا في لىا يدضر مشلما آزغ بصخو شخو ٞحها يخل٣ى التي الخٟاٖل خالت ؤهه: البٌٗ
                                                           

1
 .83 ص ، 1988 ، دط القاىرة، جامعة اإلعالـ كلية وؿ،األ اجلزء ، "االتصاؿ علم لدارسة األساسية المداخل" :العبد عديل عاطف - 
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 مباقغة ج٩ىن  ٞيه الٟٗل عصوص ؤما الاجهاليت، الٗمليت في ٧ىؾيِ اللٛىو  الخىاع ؤو الخغ٧اث وج٩ىن  واإلاخل٣ي اإلاهضع ؤصواع

 مٗحن، ز٣افي بَاع صازل مً ألاٞغاص بحن التي والخبراث وألا٩ٞاع اإلاٗلىماث جباص٫ بإهه  ٗٝغ ؤيًا آزغ حٗغي٠ فيو (1)واهيت
 يمشل بيىما اإلاغؾل صوع  الصخو ؤخض يمشل بديض اججاَحن، في وجباصلها اإلاٗلىماث ه٣ل وي٩ىن  بؿيُت، ؤوليت ٖال٢ت جغبُهم

. ( ) اإلاؿخ٣بل صوع  ألازغ

 جدضر التي الٗمليت وؤهه ٞغصيً بحن يخم الظو الاجها٫ بإهه: الصخصخي لالجها٫ بخٗغيٟه -عقتي خمضؤ حيهان -ويا٦ض     
ى الخدياث جباص٫ ؤو مىا٢كت في وهضزل ؤوامغ وهخل٣ى وُٗي خيىما يىميا  هٓامحن بحن جٟاٖل َىا٥ ي٩ىن  ٖىضما يدضر َو

 يخٟاٖالن الىٓامحن ول٨ً ؤيًا، طاجيا هٓاما الهضي٤ ويٗخبر طاجيا هٓاما  ٗخبر نضي٤ بلى هخدضر ٞٗىضما ؤ٦ثر ؤو طاجيحن
مليت ٧ىص في ال٨ٟغة وي٘ ٖمليت ٖلى ؤيًا يىُىو  الصخصخي والاجها٫ الصخصخي، الاجها٫ هٓام لي٩ىها  بحن طاجيا ٨ٞه ٖو

حر عؾمي بَاع في يضزل الصخصخي الاجها٫ ؤن ناخبه يغي  الخٗغي٠ َظا زال٫ مً»(3)ألاٞغاص  الخىاعاث ٖبر عؾمي ٚو
ا ٢اقاثوالً حَر حن بحن طل٪ ويخم ألاؾاليب، مً ٚو  الصخصخي الاجها٫ ؤن و به، زانت ومٗلىماث ؤ٩ٞاع خامال مجهما ٧ل َٞغ

 اإلاخل٣ي الُٝغ مً الغمؼ َظا ٞ٪ هي والشاهيت اإلاغؾل َٝغ مً عمؼ في ال٨ٟغة وي٘ ألاو٫  ؤؾاؾيخحن، محزجحن ٖلى يىُىو 
. وؾاثِ صون  مباقغة

 ؤو آزغ وشخو شخو بحن يدضر الصخصخي الاجها٫ ؤن ؤوال مكتر٦ت، ٦شحرة مٗاوي فيٌ ط٦غ ؾب٤ ما جلخيو ويم٨ً     
ت بحن  الغمىػ  بىاؾُت الاججاَاث وحٛيحر وألاخاؾيـ وألا٩ٞاع اإلاٗلىماث جباص٫ ٞيه يخم زاهيا ألاٞغاص، مً مدضوصة مجمٖى

حر( ال٨الم) اللٟٓيت ؾىاء  مشل وؾاثِ ؤو وظىص صون ( لىظه ظهو) مباقغة يخم زالشا ،(خغ٧اث ؤلاقاعاث،) اللٟٓيت ٚو

ت اإلاحزة َظٍ حؿمذ خيض اججاَحن، في يدضر ؤهه ٦ما عابٗا ،...(ؤلاهترهذ الخلٟاػ، الهاج٠،)  َٝغ مً الهضي عظ٘ بمٗٞغ
  ٗض ولهظا واخض، آن في للغؾالت مهضع اإلاخل٣ي ي٩ىن  ؤن يم٨ً ٦ما الغؾالت، بٛغى وبصعا٥ صعايت له اإلاخل٣ي ؤن ٦ما اإلاغؾل
غ ألازغي،خيض ألاؾاليب في اإلاحزة َظٍ لٛياب هٓغا الاجها٫ ؤؾاليب ؤًٞل مً الصخصخي ٫الاجها  باالجها٫ لل٣اثم يٞى
ظا اإلاخل٣ي ٖلى عؾالخه جإزحر مضي ٖلى الٟىعو الخٗٝغ  ٞاٖليت ؤ٦ثر جهحر ل٩ي جصخيدها ؤو حٗضيل ٖلى ٦ظل٪  ؿاٖضٍ ما َو
حهيت، ؤبٗاصَا بمسخل٠ الاظخماٖيت الخياة ٥٫ الصخصخي الاجها٫ ويكمل للغؾالت اإلاخل٣ي ب٢ىإ بهضٝ  التربىيت اإلاهىيت، التٞر

ا حَر . الصخصخي الاجها٫ وزهاثو ٖىانغ خى٫  مٟهال جدليال ؾيؿخٗغى ؾب٤ ما زال٫ ومً ألابٗاص، مً ٚو

:  الصخصخي الاجها٫ ٖىانغ -2.1

 وي٠ٗ ٢ىة ؤؾباب بةبغاػ جدليلهإ م ٖىانٍغ بلى اإلاُلب َظا في ؾيخُغ١  الصخصخي الاجها٫ إلاٟهىم اؾخٗغايىا بٗض      

. الصخصخي الاجها٫ ٖىانغ مً ٖىهغ ٧ل

": Communication( "اإلاخهل) اإلاغؾل -1.2.1

 مًامحن جدمل بقاعاث ؤو خغ٧اث ؤو ٧لماث في لآلزغيً بخىنيلها ي٣ىم التي الغؾالت بهياٚت ي٣ىم الظو الصخو َى    

: ي٩ىن  ؤن  ؿعى الظو اجهاله لىجاح اإلاغؾلب اإلاخٗل٣ت الخهاثو ؤَم ومً مباقغة بُغي٣ت مٗيىت

                                                           
 اإلعالـ علـو معهد منشورة، غري ماجستري شهادة لنيل مقدمة رسالة ،"كاالتصاؿ لإلعالـ الحديثة تكنولوجيا ظل في الشباب أكساط في االتصاؿ" :ىاروف مليكة - 1

 65. ص ، 2005 اجلزائر، جامعة واالتصاؿ،
2
-Myers Egail et Michèle tontela Myers: les bases de la communication humaine, 2emeédition. traduit par Nicol 

germain et autre édition MC GRAW– HILL, canada, 1990, p57  .  
. 12ص ، 1975 دط، ، القاىرة العريب، الفكر ،دار "اإلعالـ لنظريات العلمية األسس"،جيهاف رشيت محدأ - 3
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ا بى٣لها ي٣ىم التي الغؾالت بمدخىي  ملما/ؤ  مهما بصعا٦ها ٖلى وحؿاٖضٍ اإلاؿخ٣بل اهدباَه ججظب التي والُغي٣ت ال٨يٟيت ٖاٞع
. اإلاؿخ٣بل زهىنيت ٧اهذ

 ال الغؾالت بمدخىي  ٖلمه ؤن خيض الغؾالت، جبليٜ في  ؿخسضمها ؤ٦ثر ؤو َغي٣ت بظاصة مً ٖاليت صعظت ٖلى ي٩ىن  ٦ظل٪ /ب
حر وج٨ٟحر ٣ٖل خبيـ يًل ٢ض باإلادخىي  ٧لمت ٖلى ا٢خهغ بطا ي٨ٟي .  (1)جىنيله ٖلى ٢اصع ٚو

 اإلاخهل ٦الم ي٩ىن  ٖىضما وزانت اإلاؿخ٣بل بلى ه٣لها  ؿهل ختى اإلاخهل ٖىض واضخا الغؾالت َضٝ ي٩ىن  ؤن يجب ٦ما /ج
. ظؿميت وخغ٧اث وظاَت بيماءاث م٘ مخىا٣ٞا

 والش٣اٞيت الاظخماٖيت اإلاؿخىياث بمغاٖاة وطل٪ الاجهاليت، بالٗمليت اإلاديُت الٓغوٝ مسخل٠ اإلاخهل يدترم ؤن ويجب /ص
. مشال اإلاؿخ٣بل ٦مغى والٟحزي٣يت والبروصة ٧الخغاعة الُبيٗيت الٓغوٝ وختى للمؿخ٣بل،

 ومً اظخماٖيت ؤو هٟؿيت ٧اهذ ؾىاء للمغؾل باليؿبت الاجهاليت الٗمليت حٗى١  ٦شحرة بزٟا١ ؤؾباب َىا٥ ؤن ٦ما   

: (2)ؤبغػَا

. ؾهال مى٣ُيا ٖغيا ألا٩ٞاع ٖغى في هجاخه ٖضم -

. جخابٗيىا الغؾالت إلادخىي  جىٓيمه ٖضم /ا

. اإلاؿخ٣بلحن وخاظاث بمك٨الث الغؾالت إلادخىي  عبُه ٖضم /ب

. وج٨بٍر اؾخٗالثه مشل الغؾالت ج٣بل مً اإلاؿخ٣بلحن جىٟغ لُغي٣ت اؾخسضامه /ج

  .اإلاؿخ٣بلحن واؾخٗضاصاث و٢ضعاث وعٚباث خاظاث خؿب اإلاىاؾبت الى٣ُت مً بضثه ٖضم /ص

 ؤو الٗغ٢يت ؤو ؤلا٢ليميت ؤو اإلاظَبيت ؤو الٗكاثغيت ؤو ال٣بليت اإلاخدحزاث مشل ، اإلاؿخم٘ اججاٍ اإلاؿب٣ت وألاخ٩ام الخدحز /َـ

  ٗخبر الظو( هدً ؤو ؤها)للًمحر، اإلابالٜ اؾخٗماله ٖىض وزانت،(3)الاهٟٗاليت الخدحزاث ًٖ ًٞال اإلاهُلخيت، ؤو ال٣ٗاثضيت
. الاجها٫ لٗمليت اإلاكىقت الىٟؿيت الٗىامل مً

": Récepteur( "اإلاخل٣ي) اإلاؿخ٣بل -2.2.1

ت في ؤٞغاص ٖضة ؤو ٞغص ي٩ىن  ٢ض       ج٣ىيت وؾاثِ صون  مباقغة مخهل مً الغؾالت يخل٣ىن  الظيً الٗضص مدضوصة مجمٖى

 بلى بترظمتها الى٢ذ هٟـ في( اإلاخل٣ىن )اإلاخل٣ي ي٣ىم َىا عمىػ، ق٩ل ٖلى الغؾالت بلحهم جهل ما ٚالبا ،...(ؤلاهترهذ الهاج٠،)
 طاجيت ٖىاث٤ َىا٥ ويىظض.اإلاؿخ٣بل ٢بل مً الغؾالت لخٟؿحر حهضٝ بصعا٧ي بيكاٍ الٗمليت َظٍ وجخمحز مخٗضصة، مٗاوي

يت ضم الغؾالت ونى٫  حٗي٤ باإلاخل٣ي زانت ومىيٖى  اإلاؿخ٣بلحن زبراث الٗىاث٤ َظٍ مً و صخيذ بك٩ل ابهااؾدي٘ ٖو
ظا عمىػَا، بٟ٪ للغؾالت اؾخ٣باله في جازغ ؤن قإجها مً والتي الؿاب٣ت  ججاعبه زال٫ ٧ىجها التي اإلاٗلىماث زال٫ مً َو

                                                           
 .94 ص، 1،2004طدار الفكر،  ،"كالمدرسة البيت بين التواصل مهارات "،بدوي مسعد رمضاف قنديل، ويلمت زلمد - 1
 .95 ص ،المرجع نفس: بدوي مسعد رمضاف قنديل، متويل زلمد - 2
ـ واالتصاؿ، جامعة                ،مقدمة لنيل أطروحة دكتوراه غري منشورة، قسم علـو اإلعال"االتصاؿ الشخصي كدكره في العمل السياسي":بوعيفة مجاؿ - 3

 .40،ص2007اجلزائر، بن يوسف بن خده، 
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 ٞبخإ٦يض ؾيئت ٧اهذ ٞةطا للمؿخ٣بلحن، والبضهيت الىٟؿيت الٓغوٝ ٦ظل٪ ، الغؾالت مىيٕى م٘ جخىا٤ٞ ال والتي اليىميت

. الاجهاليت الٗمليت ٖلى بالؿلب ؾخازغ

":  Message"  الغؾالت -3.2.1

ب التي وال٣يم والاججاَاث واإلاهاعاث وؤلاخؿاؾاث واإلاٟاَيم واإلاباصت ألا٩ٞاع هي الغؾالت      اإلاؿخ٣بل بلى ه٣لها في اإلاغؾل يٚغ

 ٖلى الخهى٫  بهضٝ يى٣لها ؤن اإلاخهل يغيض التي ،(1)ؤزغي  عمؼيت بقاعاث ؤو ٧لماث نىعة في نياٚتها الغؾالت ه٣ل ويخُلب
: آلاجيت الكغوٍ جغاعي ؤن ييبػي للغؾالت الاؾخجابت ،ولًمان الغؾالت مىيٕى خى٫  جٟاَم ؤو اؾخجابت

. والش٣اٞيت الاظخماٖيت وبيئخه اإلاؿخ٣بل بداظت الغؾالت مىيٕى عبِ اإلاغؾل ٖلى ييبػي /ؤ

ها مىػ ع ؤو ؤلٟاّ نىعة في الغؾالت جهاٙ ؤن /ب همها الغؾالت، بصعا٥  ؿخُي٘ ل٩ي اإلاؿخ٣بل  ٗٞغ  ٞ٪ ٖمليت ٖليه لدؿهل ٞو
ىا الغمىػ   .الاجهاليت الٗمليت لىجاح ؤؾاسخي قٍغ َو

. والاظخماٖيت الىٟؿيت خاظاجه بقبإ بهضٝ مًمىجها بلى بالخاظت اإلاؿخ٣بل حكٗغ مشحراث الغؾالت في ج٩ىن  ؤن ييبػي /ج

خباع بٗحن الازض ييبػي /ص غ الٖا  في اإلاُلىب ألازحر يد٤٣ بما وبي٣اٖها حؿلؿلها خيض مً الغؾالت ٖغى َغي٣ت الغؾالت في جٞى
 ًٖ جسخل٠ ظميل اؾلىن  طاث وظمل ٧لماث ٖلى حٗخمض مكى١  اؾلىن  باؾخسضام ما شخو م٘ ٞاإلاىا٢كت الخل٣ي،

. الدكىي٤ مً الخاليت اإلاىا٢كت

": indium"الىؾُلت -4.2.1

ت جمشل وهي اإلاخل٣ي بلى اإلاخهل عؾالت ه٣ل زاللها مً ميذ التي ال٣ىاة وحٗجي      وقغح وجىنيل لى٣ل اإلاخهل  ؿخٗملها مجمٖى

ان قاع٫   -وي٣ى٫  ( ) الغؾالت ٖلحها جمغ التي واإلاكاٖغ وألا٩ٞاع اإلاٗاوي  م٘ يخ٨يٟىن  الىاؽ بن": Charl Macolohan"  -ما٧لَى
 الصخصخي الاجها٫ ًٖ الخضيض ٞٗىض اإلا٨خىبت، مً ؤ٦ثر َٟيتٖا اإلاىُى٢ت ٞال٩لمت الخىاؽ، َغي٤ ًٖ اإلاديُت الٓغوٝ

 الظو والاجها٫ الخٟاَم جد٣ي٤ ٢هض اٖخباَيت ٢ىالب في ويٗذ ؤنىاث ًٖ ٖباعة هي التي اللٛت مٟهىم الظًَ بلى يدباصع

 التي ؤلاقاعاث للٛت اؾخسضامه ٖلى الصخصخي الاجها٫ ٦ظل٪  ٗخمض ،٦ما( ) الصخصخي الاجها٫ بدضور يدضر ما ٚالبا
م ٞٗلى ؤلاوؿاهيت، والٗال٢اث الاجهاالث في مخمحزا صوعا جاصو  ؤن بال اإلاىا٠٢، بٌٗ في واخضة ب٩لمت هخٍٟى ال ؤهىا مً الٚغ
 وهي الجؿم، وؤويإ الخغ٧اث اللباؽ، ألاٞٗا٫، الٗام، اإلآهغ ألاقياء جل٪ مً لآلزغيً، مٗلىماث ٖىا حُٗي ٦شحرة ؤقياء
 الىؾاثل مً وؾيلت ؤو٫  وهي اللٟٓيت ٚحر ٞاإلقاعة بػاءها، ومىا٢ٟهم آلازغيً ؾلى٥ ٖلى َاجإزحر لها ي٩ىن  طل٪ جٟٗل خحن
 يسخل٠ ؤلاقاعاث وعاء يم٨ً الظو واإلاٗجى بالش٣اٞت يغجبِ حٗبحريا وؿ٣ا حك٩ل باآلزغيً اجهاالجه في ؤلاوؿان َىعَا التي

 والخل٠ ألامام بلى بخدغي٨ها الغؤؽ بيماءاث طل٪،ؤن يٖل مشا٫ ويًغب وؿبيا جب٣ى ؤلاقاعة للٛت ،٦ما( ) الش٣اٞاث بازخالٝ

ٌ حٗجي طل٪ مً ال٨ٗـ ٖلى والخإييض،بيىما اإلاىا٣ٞت بلى الش٣اٞاث بٌٗ في حكحر  .ؤزغي  ز٣اٞاث في الٞغ

 

                                                           
 .97 ،ص المرجع نفس: قنديل، بدوي رمضاف مسعد متويل زلمد - 1
2
 . 15 ص، 2006 ،5ط األردف، عماف، والتوزيع، للنشر رلدالوي دار ،"المعاصرة المجتمعات في كاإلعالـ التصاؿا"،إصبع أبو خليل صاٌف - 
 .12 ص ، نفس المرجع :جيهاف رشيت دأحم- 3
 24. ص،2005، 1، سلرب علم اإلمجاع واالتصاؿ، جامعة قسنطينة، اجلزائر، ط"المدخل إلى االتصاؿ كالتكيف االجتماعي": خريف حسني - 4
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":  Feed Back" الهضي عح٘ -5.2.1

ى     ت ؤو اإلاؿخ٣بلحن في الغؾالت ؤخضزخه الظو ؤلا٢ىإ مؿخىي  بلى  كحر َو يت مٗٞغ ى ؤلا٢ىاٖيت، الغؾالت بػاء ؾخجابتالا هٖى  َو
ت باإل٢ىإ لل٣اثم الخ٣ييم محزان  وبصزا٫ ألازُاء جصخيذ مً ويم٨ىىا ؤلا٢ىإ، ٖمليت في وال٣ىة ال٠ًٗ مىاًَ إلاٗٞغ

ظا اإلاخهلحن بحن الخٟاٖل مضي الهضي عظ٘  ٨ٗـ ٦ما ،( ) هجاخا ؤ٦ثر ؤلا٢ىإ ٖمليت يجٗل مما اإلام٨ىت الخٗضيالث  مً َو
 بخ٨غاع الصخو الاجها٫ يخمحز ،لهظا ٚمىى ؤو ويىح الغؾالت إلاًمىن  ٧ان وآلاهيت،ؾىاء الٟىعيت الاؾخجابت زال٫

 الٗمليت مً الٛايت جخد٤٣ ختى اإلاؿخ٣بل، َبيٗت جىاؾب بُغي٣ت نياٚتها يم٨ً ختى مغة، مً ؤ٦ثر وقغخها الغؾالت

 .الاجهاليت

": Target( "الٛغى) الهضٝ -6.2.1

 ٖمليت ًٖ يىجم الظو ألازغ وبحن الاجها٫ ٖمليت مً( الٛغى) الهضٝ بحن -صخمان زالم  -خؿب واضر ٞغ١  َىا٥      
 ألازغ به ي٣هض ما ٚالبا الجماَحرو  الاجها٫ في الهضٝ ألن زانت، الصخصخي الاجها٫ بها يمخاػ التي اإلاحزة هي وجل٪ الاجها٫،
 الاجها٫ ٖمليت زال٫ اإلاخل٣ي و٦ظل٪ بلحها الىنى٫  إلاخهلا يُمذ التي الىديجت جل٪ الٛغى ؤو الهضٝ ويٗجي والخإزحر،

 ؤو حٛيحرا ؤو حٗضيال جخُلب و٢ض يخى٢ٗها ٦ما جخد٤٣ ٢ض باالجها٫ ٢يامه زال٫ مً مٗيىت هديجت يخى٢٘ واإلاخهل والخٟاٖل،

 ؤن الُالب ٝويطخي ،( ) الغص مً ٚغى له ي٩ىن  ٢ض بضوعٍ الظو اإلاخل٣ي لضي عؾالخه جتر٦ه الظو الغظ٘ همى خؿب ه٣هاها
ت الخجاوب ٖلى اإلاؿخ٣بل  ؿاٖض الهضٝ  اججاَاجه ؤو ميىالجه م٘ يخىا٤ٞ ما خؿب جىييدا، ؤو حٗضيال يُلب ؤو بؿٖغ

ىاَٟه ٨ظا ٖو  الخٗبحر ؤق٩ا٫ مً ق٩ل هي والتي مشال، اليىميت الخدياث الىاؽ يدباص٫ ٖىضما اجهاليت ٖمليت ؤبؿِ ،ٟٞي َو
 ٦ؿب مجها الٛغى ي٩ىن  ٢ض إلاضيٍغ الٗامل ٞخديت آزغ، بلى مى٠٢ مً الؿلى٦يت عظمتهاث جسخل٠ ٢ض ؤلاوؿاهيت، الٗال٢اث في

. (3) الخ٣ضيغ ًٖ الخٗبحر الهضٝ ٞي٩ىن  الخ٣ضيغ ؤق٩ا٫ مً ق٩ل بإجها ٖامت ؤلاوؿاهيت الٗال٢اث في جترظم و٢ض عياٍ،

: الصخصخي الاجها٫ بِئت -7.2.1

 جبٗا الؿلى٥ وجىظيه الاظخماٖيت الٗال٢اث جدضيض في باعػا صوعا جاصو ألجها ألاَميت ٚايت في هي الصخصخي الاجها٫ بيئت بن     

غ التي للخهاثو  ويخدغ٥ الصخو  كٛلها التي ٞاإلاؿاٞت الخ،...يي٣ه ؤو اإلا٩ان واحؿإ واإلاىار الخًاعيـ مشل ٖلحها جخٞى

 الٗال٢اث ٖلى ؤظغيذ التي لضعاؾاثا ؤ٦ضث و٢ض ،( ) مؿخ٣بال ٖجها الخى٢ٗاث بٌٗ وجدضص وؾلى٦ه خغ٧اجه في جازغ صازلها

يٟت َى الخحز ؤو وللم٩ان للبيئت ؤلاوؿان بصعا٥ ؤن اإلا٩اهيت ىامل لٓغوٝ ْو  لهظا ،( ) بيىلىظيت مجها ؤ٦ثر واظخماٖيت ز٣اٞيت ٖو

 جخإزغ الضعوؽ اؾديٗاب صعظت: ٞمشال مٗا، واإلاخل٣ي اإلاخهل  كٛله الظو اإلا٩اوي الخحز مً جىُل٤ الاجهاليت الٗمليت ؤن هجض
غ َغي٤ ًٖ لخضعيـ نالخت ج٩ىن  ؤن ييبػي لهظا الضعؽ ب٣اٖت  وصيت مغص مً جؼيض والتي اإلاىاؾبت والٓغوٝ ؤلام٩اهياث جٞى

. الخ...التهىيت، ؤلاياءة، ظيضة، ال٣اٖت ج٩ىن، اإلاىاؾبت والٓغوٝ الخضعيـ،

                                                           
. 31 ص ، 3،2006 ط اجلامعية، ادلطبوعات ديواف ،"االجتماعي اإلقناع"،مصباح عامر - 1
، رسالة مقدمة لنيل شهادة   ادلاجستري غري "كدكره في تحقيق التواصل اإلنساني في المجتمع الجزائرم) كجو لوجو)الشخصي  االتصاؿ"،دمحاف خالص - 2

 .27 ص ،2008منشورة، قسم علـو اإلعالـ واالتصاؿ، جامعة  اجلزائر، بن يوسف بن خدة، 
 .27 ص :المرجع نفس - 3
 .29ص ،نفس المرجع :خريف حسني - 4
 .29 ص مرجع،اؿ نفس  - 5
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:  الصخصخي الاجها٫ زهاثو -3.1

 ألاٞغاص خى٫  اإلامحزاث َظٍ وجغج٨ؼ ألازغي، الاجها٫ ؤؾاليب ًٖ جمحٍز زهاثو بٗضة الصخصخي الاجها٫ يخمحز     

اع زهىنيت خى٫  ،و٦ظل٪ الاجهاليت بالٗمليت ٢يامهم ؤزىاء وويٗيتهم( اإلاخل٣ىن  ، اإلاغؾلىن )  ٞيه يدضر الظو البيئي ؤلَا

: يلي ٦ما هي الخهاثو َظٍ ؤَم ومً الاجها٫،

  :اإلاباقغ الخٟاٖل -1.3.1

حن بحن مؿخمغا جٟاٖال جخًمً اإلاجخم٘ في ؤؾاؾيت مليتٕ الصخصخي الاجها٫ بن      ؾيا١ ؤو بَاع في واإلاخل٣ي اإلاغؾل َما َٞغ
 واإلاؿخ٣بل اإلاغؾل بحن ال٩امل الخٟاٖل يد٤٣ خيض وألاخاؾيـ، واإلاكاٖغ واإلاٗلىماث ألا٩ٞاع ٞيه جدباص٫ مٗحن، اظخماعي

 ؤ٦بر الخبرة في اإلاكاع٦ت ٞغنت يجٗل مما اإلاغؾل بلى ج٣بلاإلاـ ومً اإلاؿخ٣بل، بلى اإلاغؾل مً( لىظه وظها) مباقغة بُغي٣ت

 بك٩ل الاؾخجابت ٖلى والخٗٝغ الهضي عظ٘ ًٖ ال٨ك٠ وبالخالي الضاثغو  الاجها٫ زانيت ٦ظل٪  ٨ٗـ مما ،(1)
ان يماعؽ ٞىعو،خيض  والصخو لالجها٫ الخٟاٖلي ٞالُاب٘  ماصيا خايغيً ي٩ىهان بط ؾلى٦ياتهم ٖلى مخباصال جإزحرا الُٞغ

  .الاجها٫ ؤزىاء مخباصلت بؿلى٦ياث ألاٞغاص ي٣ىم ؤن  ؿخلؼم

م، هديجت البٌٗ بًٗهم في يازغون ٖاصة ٞهى واججاَاتهم بميىلهم جغجبِ ألاٞغاص بحن الخإزحراث ٧اهذ وإلاا      جإزحر ؤو ج٨ٟحَر
ى مىه،  ٗاوي الظو باإلاى٠٢ بخؿاؾه مً وكإة بهما مٗحن ٣ٖل في ٨ٞغة آزغ،ٞىظىص ٣ٖل في ٣ٖل  مى٣ُيتها ٢ىة  ؿخمض َو
ظا اججاَاجه مً  َظٍ مً الصخو  ٗض٫ و٧ي هٍٓغ وظهت ومً ألاؾاؽ َظا ٖلى الصخو َظا  ؿحر ؤن مٗىاٍ الظاجيت،َو

 ؤو الخاَئت ألا٩ٞاع حٗضيل يم٨ً وال مخم، بىاء اججاٍ ي٩ىن  ؤن يجب ما وبحن ٧اثً َى ما بحن الٟغاٙ جمؤل ال٣ضيمت ال٨ٟغة
 حهضٝ ٖليه يبجى الظو الخٟاٖل ؤن ال٣ى٫  يم٨ً ولظل٪ ؤلا٢ىإ، ٖلى ال٣اصعة اإلاازغة ال٣ىة وظضث بطا بال ؾليمت بإ٩ٞاع جبضيلها

. (2) ٞيه للخإزحر وؿعى الظو الُٝغ اخخًجها التي ال٨ٟغة ٢ىة في للخإزحر الخ٣ي٣ت في

ت) الخل٣اثُت -2.3.1 (: الٍٟٗى

 ،ؤيً الٗاصيت الاظخماٖيت الخياة في الغؾميت، والٛحر الغؾميت الل٣اءاث ؤزىاء ألاٞغاص بحن بالٟٗىيت الصخصخي الاجها٫ يخمحز     

 ؤن الؿيا١ َظا في -قغام –ويا٦ض ،ألاو٢اث مً و٢ذ ؤو في واإلاخل٣ي اإلاهضع بحن واإلاٗلىماث ألا٩ٞاع وبعؾا٫ اؾخ٣با٫ ي٩ىن 
 الخغ ؤلاظمإ ٖلى ي٣ىم بهماو مؿب٣ت وبظغاءاث ب٣ىاٖض الخ٣يض صون  الُب٣اث مسخل٠ بحن حؿغو  الصخصخي الاجها٫ ٖمليت

 اإلاىُى٢ت ال٩لمت ٞةن طل٪ ٖلى وجإؾيؿا ٖىه، يخدضر ما  ٗٝغ اهه ٖلى بالصخو يخهلىن  الظو ؤولئ٪ ظاهب مً الخل٣اجي

ت، ال٩لمت مً الىاميت، اإلاجخمٗاث في وجهضي٤ ٞاٖليت ؤ٦ثر  -بى٫  ؾىال صي ؤزُل -يغي  ٦ما  في الىاؽ يش٤ ولظل٪ اإلاُبٖى
 مما ٞيه انُىإ ال الظو َبيعي ظى الصخصخي الاجها٫ ٖلى ويًٟي(3)الجماَحرو  الاجها٫ مً ٦ثرؤ الصخصخي الاجها٫

 اإلاكتر٥ الٟغص وعي ٖلى  ٗخمض الصخصخي الاجها٫ ؤن ٦ما ،الصخهيت الخباصالث ؤزىاء اإلاًاصة الخإزحراث اخخماالث مً ي٣لل
ظا لؤلمىع، ج٣ييمه ومضي الاجهاليت الٗمليت في  جدضر التي الاؾخجاباث م٘ يخ٤ٟ مما والغمىػ  اإلاٗاوي يلحٗض ٖلى  ؿاٖض ما َو

 .الاجهالي الخٟاٖل ؤزىاء

 

                                                           
 .129 ص 1999 ، دط اإلسكندرية، األزاريطة، ،احلديث اجلامعي ادلكتب ،"االتصالية العملية أبعاد"،ىناء بدوي ،حافظ ملوي الصديق عثماف - 1
 .14 ص، 1997، دط اإلسكندرية احلديث، اجلامعي ادلكتب ،"الحديث المجتمع في ككسائلو االتصاؿ"،خريي اجلميلي خليل - 2
3
 .47 ،ص 3،1999ط العريب، الفكر دار القاىرة، ،"العاـ كالرأم االتصاؿ مدخل "،عبيد العبد عديل عاطف- 
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: اإلاغوهت -3.3.1

 ؤن يم٨ً ؤهه ؤو الاجها٫ ٖمليت ؤزىاء عؾالخه إلاًمىن  اإلاخهل مغاظٗت بم٩اهيت في الصخصخي الاجها٫ في اإلاغوهت جخمشل     
ًا ل٣ي بطا واإلاىا٠٢، ألا٩ٞاع بٌٗ ًٖ يتراظ٘ ًه ًٖ  ٗبر ؤن للمخل٣ي يم٨ً اإلاخل٣ي،٦ما مً متم٣او ؤو ٞع  ؤو الجؼجي ٞع
 الىٕى َظا ٦ٟاءة مً يؼيض مما عؾالخه، ويصدر  ٗض٫ ؤن اإلاخهل مً اإلاخل٣ي يُلب و٢ض ٢بىلها، ؤو الغؾالت إلاًمىن  ال٨لي

ظا واإلاخل٣ي، اإلاغؾل بحن الش٣ت صاثغة جد٣ي٤ في الاجها٫ مً ا اثاإلاٗلىم جهضي٤ بم٩اهيت مً يؼيض ما َو  هُا١ في واهدكاَع

. مٗغوٞا اإلاهضع ي٩ىن  ٖىضما وزانت واؾ٘،

(:  آجُت) الٟىعٍت الاؾخجابت-4.3.1

 بىاؾُت الغظ٘ يدضر خيض ٞٗاليه، مً جدضزه ما هٓغا الصخصخي الاجها٫ في الخهاثو ؤَم مً الٟىعيت الاؾخجابت     
حر اللٟٓيت الغمىػ  اصة بياٞيت ٞغنا اإلاخهل يمىذ مما ومباقغا ٞىعيا الغص وي٩ىن  اللٟٓيت ٚو  عؾالخه ومغاظٗت نياٚت إٖل

 اإلاؿخ٣بل لضي جدضزه الظو ألازغ اإلاغؾل مالخٓت زال٫ مً الاجها٫، ٖمليت مً يغيضَا التي الٛايت ؤو الىديجت يد٤٣ ختى
 لضيه وجىلض بعؾالها، م٘ بالتزامً لغؾالت ؤصاثه ٞٗاليت مً يخإ٦ض َىا ي٣خى٘، لم ؤهه ؤو الصخيذ بالك٩ل ٞهمها ٢ض ؾىاء

 ٖمليت وجب٣ى ،(1) ج٩ىيجها وبٖاصة الغؾالت بخٗضيل ٞي٣ىم ٖضمه، مً ألاصاء َظا بيجابيت ًٖ ؾغيٗا ج٣ييما اإلاؿخ٣بل اؾخجابت
 َظا ٞةن ولظل٪ ظضيض، ؤؾلىب باؾخسضام ؤو الخ٨غاع َغي٤ ًٖ بما للمؿخ٣بل جبٗا الغؾالت في اإلاؿخمغة الخٗضيالث بصزا٫

. اإلاغؾل بلى اإلاؿخ٣بل مً الهضي عظ٘ يىء ٖلى اإلاخباصلت اثلالغؽ بخٗضيل يمخاػ الىٕى

: والؿلى٥ الاججاَاث حُٛحر ٖلى ٢ضعجه -5.3.1

 ألهه ،(اإلاخل٣ىن ) لؤلٞغاص واإلاٟاَيم والاججاَاث الؿلى٦ياث حٛيحر في الاجها٫ ؤؾاليب ؤ٢ىي  مً الصخصخي الاجها٫  ٗخبر     
ظا اإلاخل٣ي، ؤو اإلاغؾل ؾىاء زهىنيخه ٖلى والخٗٝغ آلازغ بصعا٥ مً يم٨ً  بحن جدضر التي اإلاخ٨غعة اإلا٣ابالث بًٟل َو
ظا ألاٞغاص، مً نٛحر ٖضص ؤو الاجهاليت الٗمليت َغفي . البٌٗ بًٗهم ٖلى جإزحر مً يؼيض ما َو

 -وؾُضهبرج بغوقاوؿ٩ي  -وي٣ى٫  ،( ) للٟغص الاظخماعي والخإييض الضٖم مهاصع مً مهضعا الصخصخي الاجها٫ يمشل خيض    
 وظه هٕى مً اجهاالث ٞحها له ي٩ىن  والتي اإلاسخلٟت، الاظخماٖيت الجماٖاث في بًٗىيخه مغجبُت الٟغص لضي الاججاَاث ؤن«

 خؿب ج٩ىن  باإلاىا٠٢ وجمؿ٪ ال٣غاعاث اجساط ٞٗمليت مٗها، يخٗا ل التي الجماٖت باقي م٘( الصخصخي الاجها٫) لىظه

 بالغ٢ابت" طل٪ ويؿمى ، مٗها يخٗا ل التي الجماٖت مٗخ٣ضاث و ججاَاثال مُاب٣ت ج٩ىن  الٟغص اججاَاث ؤو ،( ) ؤًٖائها

الم وؾاثل ٨ٖـ، ال٨ٗـ ؤو مٗيىت لغؾالت الٟغص ٢بى٫  في صوعا الصخهيت الٗال٢اث جلٗب خيض ،" الصخهيت  خيض ؤلٖا
الميت البرامج ًٖ الجمهىع  يىهٝغ ؤن الؿهل مً ي٩ىن   مً ليـ ول٨ً م،وميىله آعائهم م٘ جخ٠ٟ ال التي جل٪ وزانت ؤلٖا

غ اإلاباقغ والى٣اف الخىاع ٞإؾلىب آزغ، شخو م٘ الخضيض يخجىبىا ؤن الؿهل  في والخإزحر آلاعاء ٖغى في ٦بحرة مغوهت يٞى

غ ٦ما الىاؽ، ظا ،(4) لال٢خىإ الجى ييهئ مما الٗىاث٤ ٖلى والخٛلب الش٣ت مً ظى ج٩ىيً ؾهىلت يٞى  الػاع صعاؾاث ؤ٦ضجه ما َو
الم وؾاثل جدضثها التي آلازاع و٫ ح ٢الهض َىو ؾٟلُض  وؾاثل جإزحر ؤن بلى ٞخىنلىا والاججاَاث آلاعاء في حٛيحر خيض مً ؤلٖا

                                                           
 13 .ص ،نفس المرجع :لدين نصرا بوحيي - 1
. 456ص، 4،1985ط والنشر، للطباعة العربية النهضة دار ،"كعالمية عربية دراسات -االجتماعي النفس علم"،نبيل أبو السيد زلمود -  2
 .45 ص :المرجع نفس - 3
 .51ص سنة، د دط، القاىرة، ادلعرفة، دار ،"األساسية العامة العالقات"،زلمد نور ادلنعم عبد- 4
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الم ظا مخى٢ٗا، ٧ان ما زالٞا مدضوصا ي٩ىن  ؤلٖا  ٨ٖـ ال٣هغيت ؤو ؤلالؼاميت ال٣ىة مً هٕى إلاماعؾت بمؼايا جمخٗها لٗضم عاظ٘ َو

. ألاٞغاص والؿلى٧اث والاججاَاث اإلاىا٠٢ جىظيه في ٢ىة مً الصخصخي الاجها٫ به يخمحز ما

: والاهدكاع الكمىلُت -6.3.1

 مٓاَغ مسخل٠ في ٖليه  ٗخمضون  ٞهم ػمان، وؤو م٩ان ؤو في الصخصخي الاجها٫ ًٖ الاؾخٛىاء  ؿخُيٗىن  ال ألاٞغاص بن    
 وقمىليت، اهدكاعا الاجها٫ ؤؾاليب ؤ٦ثر مً الصخصخي الاجها٫  ٗض لهظا الغؾميت، الٛحر ؤو الغؾميت الاظخماٖيت خياتهم

الم لىؾاثل الخٗغى ؤن الضعاؾاث بٌٗ ؤزبدذ و٢ض ظا الجمهىع، في جإزحراث جدضر ؤن بًغوعة ليـ بمٟغصَا ؤلٖا  ما َو

 لالجها٫ يم٨ً ؤهه ،"الؿُاسخي الٗمل في وصوعٍ الصخصخي الاجها٫" ص٦خىعاٍ ؤَغوخخه في الُٟٗت حما٫ صعاؾت ؤ٦ضجه
 الىضواث،) ألاما٦ً مسخل٠ في الىَىيت واإلاهالخت الؿلم ٢اهىن  زال٫ مً  الىازبحن الاججاَاث في  ٛحر ؤن الصخصخي

 اججاَاث في حٛيحر بلى الهاصٞت والخىاعاث اإلاىا٢كاث في ٦بحرة ٞحها الٟغم ج٩ىن  خيض...( الكإع اإلا٣اهي، البيذ، والاظخماٖاث
.  ألاٞغاص

: مألاشخا لضي الاحخماُٖت الخيكئت في الصخصخي الاجها٫ ؤزغ-2

 واججاَاث ومٗخ٣ضاث ٢يم ٖلى جإزحرا له  ٗض لم الصخصخي الاجها٫ ؤن الٗاصيحن وألاشخام  الباخشحن مً ال٨شحر  ٗخ٣ض     
 ٨ٖـ ؤزبدذ الضعاؾاث مً ال٨شحر ؤن بال ، الخضيشت الاجها٫ وؾاثل ٖبر واإلاٗلىماث للمٗاٝع الٛؼيغ الخض٤ٞ ؤمام ألاشخام

 ٦جماٖت مسخلٟت ظماٖاث بلى ييخمي  ٞهى ، الاظخماعي مديُه ًٖ بمٗؼ٫   ٗيل ال الصخو ؤن َى طل٪ ٖلى وصليلهم طل٪
ا الضعاؾت وظماٖت ألا٢غان ظماٖت الٗمل، ، ألاؾغة حَر  وؾلى٧اجه واججاَاجه ؤ٩ٞاٍع ٖلى ٦بحرة ؤزاع جتر٥ التي الجماٖاث مً ٚو

 التي  الجماٖت ًٖ بمٗؼ٫   ي٩ىن  ال ٞغاصألا ٖلى الخضيشت الاجها٫ وؾاثل جإزحر ٞإن لهظا مٗهم، اليىمي اخخ٩ا٦ه زال٫ مً
ٌ ؤو ٢بى٫  الن بلحها،  ييخمي ا اإلاخض٣ٞت اإلاٗلىماث ؤو اإلاٗاٝع ٞع  الٗال٢اث مسخل٠ ؾيُغة جدذ ي٩ىن  ألاخيان ٚالب في ٖبَر

 والاججاَاث واإلاٗخ٣ضاث ال٣يم هاخيت مً ألاشخام ٖلى الصخصخي الاجها٫ ؤؾلىب جإزحر ٞةن لهظا اإلاباقغة، الاظخماٖيت
 الجماٖاث مسخل٠ بحن  جغبِ التي الٗال٢ت بلى ؾيخُغ١  َىا ومً الخضيشت، الاجها٫ وؾاثل م٘ م٣اعهت ٦بحرا ي٩ىن  والؿلى٧اث

ا الٛالب في صاثمت بُغي٣ت الاشخام ٞحها ي٩ى ما صاثما التي  الاظخماٖيت اإلاخٛحراث و ٖلحهم واإلاٗلىماث اإلاٗاٝع جض٤ٞ ٖلى وؤزَغ
 ال٣يم في الخضيشت الاجها٫ وؾاثل جإزحر مً الخض في الصخصخي الاجها٫ يلٗبها التي ال٨يٟيت يوا٫ الجماٖاث بخل٪ اإلاغجبُت

. ألاشخام وؾلى٧اث اججاَاث و واإلاٗخ٣ضاث

ا الصخصخي الاجها٫ حماٖت -1.2 :  ألاشخام لضي الاحخماُٖت الخيكئت في وؤزَغ

 اإلاٗلىماث مً ال٨شحر ولخىٕى لخض٤ٞ ،هٓغا وؾلى٧اتهم َاتهماججا حك٨يل في ٦بحر صوع  لها لؤلبىاء الاجهاليت البيئت حٗضص بن     
 جض٤ٞ صعظت في والازخالٝ جىٕى بلى ياصو خبض آلازغيً، ألاشخام مسخل٠ م٘ اليىمي اخخ٩ا٧اَم زال٫ مً اإلاسخلٟت

ا اإلاٗلىماث  و الٗمل، ا٦ًؤم و الخٗليميت، واإلااؾؿاث ألاؾغة هجض ألابىاء الاجهاليت البيئاث َظٍ ؤَم ومً ٖلحهم، وجإزحَر

ا الٗمىميت والؿاخاث اإلاضوي اإلاجخم٘ والجمٗياث ألاهضيت حَر :  ٧األحي وهي الاجهاليت ألاما٦ً مً ٚو

ا ألاؾغة -1.1.2  : الاحخماُٖت الخيكئت في وؤزَغ

 زخل٠م زاللها مً جدك٩ل والتي ؤًٖائها، بحن جٟاٖالث مً جدىيه وما واعجباَاث نالث مً ٞحها بما ألاؾغيت الخياة بن    
 جيكإ زم ومً ألاشخام ال٨ٟغيت اإلايىالث و واإلاٗخ٣ضاث ال٣يم جغؾيش في ٦بحر بك٩ل جازغ واإلاٗايحر، وال٣يم واإلاٗخ٣ضاث اإلاشل

 بحن الاجهاليت الٗمليت ٖلى ؤؾاؾا ٢اثمت ألاؾغة صازل الاظخماٖيت الخيكئت ٞان لهظا لضحهم، والغصيئت الٟايلت ألازال١
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م في ؾاثضة مسخلٟت واججاَاث ومشل مٗخ٣ضاث جبجي لىب باألشخام جاصو ؤٞغاصَا،خض  اللٟٓي الاجها٫ زال٫ مً ؤؾَغ
 ألاب الاجها٫ َغي٣ت مشال ٧اهذ ٞةطا مسخلٟت، ؾلى٧اث و ومٗخ٣ضاث ٢يم جدك٩ل ؤلازىة و الىالضيً وبحن بيىه اللٟٓي والٛحر

ضم ُٖاءوا٫ ألازظ ؤو والخىاع اإلاىا٢كت مً وزالي واخض اججاٍ طاث ؤؾلىب ؤبىاثه م٘  طواتهم ًٖ الخٗبحر ألبىاثه الؿماح ٖو

، في اليؿبيت والخغيت ضم َاٖتهم ًٖ ٧الخغوط اهدغاٞهم بلى الؿلى٥ َظا ياصو ٢ض الخهٝغ . لخىظحهاتهم الاؾخجابت ٖو

م مً ؤ٦ثر يخمحزون الظيً الاشخام ؤن ؤ٦ضث الضعاؾاث مً ٞال٨شحر     خماص ٚحَر  الخها٫ وبٌٗ والغيا الىٟـ ٖلى بااٖل
م ؤٞغاص م٘ جٟاٖلهم ؤزىاء وصاثمت ؾليمت اجهاليت ٖمليت بلى حٗغيىا الظيً ؤولئ٪ َم الؿىيت جغبىيتا٫  مً ،وزانت آؾَغ
ضم والاوٗؼاليت الش٣ت بٗضم وؿبيا جمحزوا الظيً الاشخام ؤما ؤوليائهم، َٝغ كلهم ٧اٞيت ٚحر ومهاعاث وزبراث الغيا ٖو  ٞو
م، صازل ال٣هىع  مً هٕى ٞحها ؤو ؾليمت ٚحر اجهاليت ٖمليت بلى حٗغيىا طيًا٫ ؤولئ٪ الخياة، في ألامىع  مً ال٨شحر في  ؤؾَغ

 الاجهاليت، بالٗمليت ٦بحرة اعجباَيه ٖال٢ت لها ألاؾغيت الخيكئت ؤن ،ؤو وؾلى٧اتهم اججاَاتهم ٖلى ٦بحرة بضعظت ازغ ما َظا

ان"بدىر وجا٦ض ، مالاشخا وؾلى٦ياث اججاَاث حك٨يل في مهمت اجهاليت بيئت ألاؾغة حٗخبر لهظا غ واصًلؿىن  صٞو ٍى  ٞو

غ م ألابىاء و٢يم الىالضيً ٢يم بحن الخجاوـ مً صعظت وظىص "واٞو  ٞةجهما وألابىاء، الىالضيً ظيل مىٓىعو ازخالٝ مً بالٚغ
ظا(1) ؤؾاؾيت ٢يم مً يدخًىاهه ٞيما يدكابهان  بحن ألاؾغة صازل الاجها٫ قب٨ت همِ ٖلى اٖخ٣اصها في  ٨ٗـ ما ،َو

م ٖلى باعػ  ايجابي  بك٩ل جإزحر لها ؾي٩ىن  ؤٞغاصَا ظمي٘ ٖلى ومىؾ٘ والُٗاء ألازظ ٖلى مبجي ٧ان ٞةطا َا،ؤًٖاء  ؤ٩ٞاَع

  . وؾلى٦ياجه

 ؾلبي بك٩ل صازلها الاجهاليت الٗمليت ٖلى ٦شحرا ؤزغث ووْيٟتها بىائها في الجؼاثغيت ألاؾغة ٖلى َغؤث التي الخٛحراث بن    
 ؤًٖائها بحن والاعجباٍ اإلادا٧اة ٖلى ج٣ىم ألاؾغة ٧اهذ اإلااضخي الؿاب٤،ٟٞي في ٧ان ما ٨ٖـ ماٖيتالاظذ الخيكئت ٖلى ومىه
ت صازل اظخماٖهم في َظا ويٓهغ جٟاٖلهم، صعظت مً يؼيض الظو والدكاوع  الخداوع  ؤؾلىب زال٫ مً  وخى٫  الىاخضة الٛٞغ

 و٢خىا ٨ٖـ ألاشخام وؾلى٧اث اججاَاث ق٨يلث ٖلى باإليجاب ٖلحهم يى٨ٗـ ٧ان ما َظا واخض و٢ذ في ألا٧ل ماثضة
ظا ؤٞغاصَا ٖضص وج٣لو الىالضيً بحن وزانت ألاؾغة ؤٞغاص بحن الخالٞاث مً ال٨شحر هجض مشال الخايغ  ٖلى يازغ ما َو

 يٗيٟت خاليا ألاؾغيت ٞالٗال٢اث ألاشخام، وؾلى٧اث اججاَاث و واإلاٗخ٣ضاث ال٣يم ٖلى زم ومً صازلها الاجهاليت الٗمليت
 ؤل٣يمي الاججاٍ ألاو٫  ٖاملحن َىا٥ اٖخ٣اصها في ؤؾبابه ٞمً ؤٞغاصَا، بحن ايجابيا جٟاٖال هجض ما ٣ٞل وؤق٩الها مًاميجها ٝو

 بلى ألام ٞسغوط ، الاجهاليت الٗمليت ٖلى ٦بحر بك٩ل ازغ الغوخيت واإلاباصت ال٣يم مً ال٨شحر ٣ٟٞضان ألاؾغة، صازل اإلااصو
  ٗجي الؿبب، لىٟـ الٗمل في ألاب ي٣ًحها التي ال٣ليلت الؼمىيت الٟترة طل٪ بلى ي٠ َىيلت لٟترة اإلاجز٫  ًٖ ٚيابها  ٗجي الٗمل

 بحن يغبِ الظو والىٟسخي الاظخماعي الغابِ ي٠ٗ بلى ياصو مما آلاؾغة، َظٍ ؤًٖاء بحن لالجها٫ ٢ليلت ٞغم َىا٥ ؤن
 صازل الخضيشت الاجها٫ وؾاثل وظىص َى الشاوي عوآلام الؿليمت، الخيكئت وهي ألاَم الىْيٟت ٖلى ومىه ظميٗا اٞغصاَا

 في يٓهغ وطل٪ لضحهم اوٗؼاليت قبه نىعة ؤُٖى مما بيجهم، ٞيما ؤٞغاصَا الخٟاٖل صعظت ي٠ٗ ٖلى ازغ ما َظا ألاؾغ
 عاصَاؤٝ بحن الايجابي الاجها٫ ٖلى ٚالبا ازغ ما َظا الاهترهذ، وجهٟذ الخليٟؼيىن  زانت الاجها٫ وؾاثل مخابٗت في بٞغاَهم

ظا ألام َغي٤ ًٖ باألب الاجها٫ بلى ؤخياها ألابىاء يًُغ للضعظت وألابىاء آلاباء بحن ،زهىنا  هٟسخي جباٖض وظىص يا٦ض ما َو
اصاتهم ب٣يمهم آلاباء ظيل  ٗيل خيض بيجهم، الهىة احؿإ ؤيًا هالخٔ ٦ما وألابىاء، آلاباء بحن م ٖو  ًٖ بٗيضيً وؤ٩ٞاَع

                                                           
 .40 ص سنة، د دط،، ، للطباعة اجلالؿ شركة ،"كالمراىقين للشباب االجتماعية كالقيم التلفزيوف "،زلمد العزيز عبد زكريا.- 1
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ظا الاجها٫ وؾاثل مً هاججت ؤزغي  ومٗايحر و٢يم بٗاصاث الجضيض الجيل ي٩ىهىن  الظيً ؤبىائهم  ٖىه هخج ما الخضيشت،َو

. ( 1) لؤلبىاء الؿليمت الخيكئت في زلل خضور زم ومً ألاؾغة ؤٞغاص بحن الاجها٫ صاثغة ويي٤ ي٠ٗ

م        ،مٗخ٣ضاث،اججاَاث ٢يم) الؿليمت الاظخماٖيت الخيكئت في الصخيء بٌٗ الصخصخي الاجها٫ صوع  اَتزاػ مً ٞبالٚغ

 صازل الػا٫ ؤهه طل٪ ويٓهغ ألاشخام، جيكئت في جإزحر ألا٦ثر ألاؾلىب يب٣ى اهه بال الجؼاثغيت، آلاؾغة صازل (وؾلى٧اث
ت ألاؾغيت اإلاىٓىمت  في ٦بحر صوع  يلٗباوي اللظاوي الاظخماعي والٗٝغ ؤلاؾالمي الضيً مً مؿخىخاة واإلاٗايحر ال٣يم مً مجمٖى
 قاوجهم في صخيذ وال٨ٗـ لؤلباء ألابىاء واؾدكاعة لل٨بحر الهٛحر واخترام الىالضيً ألاؾغ،٧الُاٖت ؤٞغاص ٍوالتراب الخماؾ٪
ا والاظخماٖيت الضيييت اإلاىاؾباث في ج٨ثر التي الٗاثلت ؤٞغاص بحن اإلاخىانلت والؼياعاث الخانت، حَر  والؿلى٦ياث ال٣يم مً ٚو

م الاجها٫ مٓاَغ ح٨ٗـ التي  ظىاهبها ٧ل في الخياة ح٣ٗض مً ناخبها وما وحٛحراث جُىعاث مً َغؤ ما الصخصخي،ٚع
 ٚحر ؤو مباقغة بُغ٢ت اإلا٩لٟت اإلااؾؿاث حٗضص ٖلى او٨ٗؿذ بضوعَا الؿياؾيت،والتي والش٣اٞيت، الاظخماٖيت، الا٢خهاصيت،
 الىا٢٘ ٖلى ٞؿهان ٞغيذ ؤزغي  الاظخماٖيت الخيكئت بٗمليت ج٣ىم ماؾؿاث لىظىص ملخت يغوعة َىا٥ ؤنبذ مباقغة،ٟٞض

 هجض الىؾاثِ َظٍ ومً ؾليمت وؾلى٧اث ٞيم طو اشخام ج٩ىيً وهي الاؾاؾيت مهمتها في ألاؾغة للدكاع٥ الاظخماعي
 الٗمل وؤما٦ً الٗمىميت والؿاخاث والاظخماٖيت الش٣اٞيت والجمٗياث والىىاصو بمسخلٟها والخ٩ىيييت الخٗليميت اإلااؾؿاث

ا حَر . اإلااؾؿاث مً ٚو

ا الخٗلُمُت ئؾؿاثالم -2.1.2  :الاحخماُٖت الخيكئت في وؤزَغ

م وؤلاصاعيحن وألاؾخاطة الُلبت مً م٩ىهت اظخماٖيا، مديُا الخٗليميت اإلااؾؿاث حٗخبر      حَر  زال٫ ٞمً ألاشخام، مً ٚو
اث جىههغ بيجهم ٞيما جٟاٖلهم  ال٣يم مسخل٠ جيخ٣ل زاللها ومً الىٟؿيت وصواٞٗهم الٟغصيت وزهاثههم الصخهيت الجٖز

 والؿلى٥ ال٨ٟغ بخىظيه ٦ظل٪ صوعَا يغجبِ بل واإلاهاعاث الٗلم بخل٣حن اإلااؾؿاث َظٍ ج٣ىم خيض والٗاصاث، واإلاٗخ٣ضاث
 الٟايلت وآلاصاب الؿلى٦يت ال٣ىاٖض مً ظملت ٞحها الُلبت يخل٣ى خيض اإلاجخم٘ جًغ التي والٗاصاث اإلاٗخ٣ضاث مً وجى٣يتها
 الاظخماٖيت الٗال٢اث مً مؿخىياث وظىص زال٫ مً طل٪ في الصخصخي الاجها٫ صوع  َغوئ الالقٗىعيت، ؤو قٗىعيت بُغي٣ت
ىا٥ والُلبت ألاؾاجظة بحن ٖال٢ت ٞهىا٥  الضعاؾت حجغاث صازل ٚالبا هجضَا ألاولى بيجهم،ٞالٗال٢ت ٞيما الُلبت بحن ٖال٢ت َو

 هٓغا جغبىيت ٞىاثض مً ٖليت يى٨ٗـ وما والُالب ألاؾخاط بحن اإلاخباص٫ ؤلاصعا٥ ٖلى يىُىو  الظو الهٟي باالجها٫ حؿمى التي

ى٫  الضعاؾيت الدجغاث َظٍ صازل اإلاُغوخت وال٣ًايا اإلاىايي٘ للخٗضص " ألابىاء" الُلبت ي٣ًحها التي الؼمىيت الٟترة َو

. التربىيت هاخيت مً شخهيتهم ٖلى يازغ ما َظا صازلها

  ٛحر اإلاؿخٗملت لؤللٟاّ وازخياٍع ألاؾخاط به يخدضر لظوا اللٛت مؿخىي  ؤن طل٪،بط في الصخصخي الاجها٫ ويلٗب      
 والؿلى٦يت الاهٟٗاليت ٞاالؾخجاباث(2) الُلبت هدى والؿلبيت الايجابيت باالججاَاث اإلاخٗل٣ت والاظخماٖيت الىٟؿيت الخٟاٖلياث

 اإلاىاؾبت وؤلاقاعاث ع٧اثالر ال٩لماث َظٍ وا٣ٞذ ما وزانت ألاؾخاط َٝغ مً اإلاسخاعة بال٩لماث ٦بحر بك٩ل جغجبِ للُلبت

. ألاؾخاط وبحن بيجهم واإلاىا٢كاث الخىاعاث في جخمشل التي لضحهم الاهٟٗاليت الاؾخجاباث ػياصة بلى جاصو لها،ٞهي

ا في ج٣ىم الضعاؾت حجغاث صازل وؾلى٧اث اججاَاث ؤوحٛيحر وج٩ىيً ومٗخ٣ضاث ٢يم جغؾيش ٞٗمليت بطا      َغ  ٖلى ظَى
ه ٖلى ألاؾخاط ص ٗخم الصخصخي،خيض الاجها٫  ما ٢ًيت ٞهم بٛيه وكاَهم لخىظيه الؿاب٣ت وزبراتهم الُلبت ومٗاٝع مٗاٞع

ت ألاؾئلت مؿخسضما  وجشبيذ الؿاب٣ت للمٗاٝع بزاعة ٟٞحها الخٗلميت، التربىيت ألاَضاٝ لخد٣ي٤ الُلبت وبظاباث اإلاخىٖى
                                                           

 .123 ص ، 2007 دط، اجلديدة، اجلماعة دار ،"المعاصر المجتمع كقضايا التربية "،آخروفو رلاىد عطوة زلمد حساف، زلمد حسن - 1
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حها ٞهمها مً والخإ٦ض الجضيضة للمٗاٝع م، وجىميت الُلبت ٖىض ال٣ٗلي لليكاٍ اؾدكاعة ٞو  في الصخصخي ٞاالجها٫ ؤ٩ٞاَع
 صعاؾت وصعاؾتها ال٣ًايا مً ٢ًيت ؤو ما مك٩لت خى٫  ال٣ٗى٫  مً ٖضص اظخمإ َى الضعاؾت حجغاث صازل نىعٍ ؤخؿً

 الاجها٫" واإلاىا٢كت الخىاع َغي٤ ًٞٗ ( 1).ال٣ًيت مىيٕى في الغؤو بلى الاَخضاء ؤو اإلاك٩لت لخل الىنى٫  ب٣هض مىٓمت،
 ٞاألؾئلت الٛامًت، ال٣ًايا في مىٓم الخ٨ٟحر ٖلى ال٣ٗل وجضعيب والؿليم اإلاؿخ٣ل الخ٨ٟحر هدى الُلبت يخجه" صخيالصخ

٤ ألاؾخاط يُغخها ت اإلاٗلىماث اؾترظإ ٖلى  ؿاٖض مدضص هٓام ٞو بها التي اإلاٗاٝع وجشبيذ الظا٦غة في اإلادْٟى  اؾخٖى

.  (2) اإلاٗاٝع َظٍ بحن لٗال٢اثا جىٓيم بٖاصة ٖلى ويٗمل ويٗؼػَا" الكباب" الُلبت

ظٍ        ٞيٗمل الُلبت ؤطَان في الٛامًت الى٣اٍ ي٨دك٠ ؤن ألاؾخاط حؿاٖض" الصخصخي الاجها٫" واإلاىا٢كاث الخىاعاث َو
 ألاؾخاط  ؿخُي٘ وبًٟله الخٗليميت التربىيت للغؾالت ٞىعو نضي عظ٘ َىا٥ ؤو ظضيض، مً قغخها بةٖاصة جىييدها ٖلى

 الٗمليت ؤزىاء الصخصخي الاجها٫ صوع  ٖلى جا٦ض التي الخجاعب ومً ما، لل٣ًيت لؤل٩ٞاع اؾديٗابهم مضي في بتالُل ٖلى الخ٨م
 الجؼاثغو  اإلا٨ٟغ بها ٢ام التي الخجغبت ، وال٨ٟغو  الىٟسخي الىمى هاخيت مً وزانت الخٗليم ماؾؿاث صازل الخٗليمت التربىيت

ت بهضٝ ألاميحن الجؼاثغيحن لٗما٫ا مً ٞغي٤ ٖلى بخجغبت ٢ام خيض ، -هبي بً مال٪ -  بخٗليمهم ٣ٞام ٖلحهم الخٗليم ازغ مٗٞغ
ظا وال٨خابت  ال٣غاءة ظا الاجهاليت، الٗمليت ٖلى  ٗخمض الخا٫ بُبيٗت َو  حؿٗت خىالي جابٗها والتي 1938 ٖام ٞغوؿا في َو

 طاث الىظٍى ٧اهذ" ؤلاؾالمي الٗالم في ألا٩ٞاع مك٩لت"٦خابه في ظاء خيض ٞكيئا، قيا جخٛحر جلميظاجه وظٍى يغي  و٧ان ؤقهغ،

 جخٛحر ظضيضة ؤ٩ٞاع جل٣حهم َظا  ٗجي (3) ما شخيء مدلها ليدل الخيىاوي بغي٣ها ازخٟي ل٣ض جضعيجيا جأوؿذ و٢ض وخصخي وميٌ
هم مالمذ زاللها مً ظا وظَى  مليتال٘ ظغاء لُلبت والىٟسخي ال٣ٗلي الىمى في ٦بحر صوع  لها الخٗليميت اإلااؾؿاث ؤن يٟؿغ ما َو

.   الضعاؾت حجغاث صازل الخٗليميت التربىيت الٗمليت بها جخمحز التي الاجهاليت

لى ؾاخاتها بلى يخىؾ٘ الخٗليميت اإلااؾؿاث في الصخصخي الاجها٫ ؤن ٦ما      الُلبت مً نٛحرا مجخم٘ جغي  خيض ؤَغاٞها، ٖو
 َظٍ جهبذ زم ومً بيجهم ٞيما اإلاخضازلت اٖيتالاظخم الٗال٢اث مً مدضوص ٚحر ٖضص صازلها جخ٩ىن  ، بيجهم ٞيما يخٟاٖلىن 

. (4)لؤلشخام الاظخماٖيت الخيكئت ٖلى ومىه وألا٩ٞاع اإلاٗلىماث لخض٤ٞ واإلاؿاعاث اإلاؿال٪ ؤخض الٗال٢اث

لى صازل للُلبت اليىميت ٞاإلاٗا كت       و ومٗخ٣ضاث ٢يم جغؾيش في ٦بحرة بضعظت حؿهم الخٗليميت اإلااؾؿاث َظٍ ؤَغاٝ ٖو
 اإلااؾؿاث َظٍ ؤن وزانت ، مسخلٟت مىايي٘ في اإلاىا٢كاث و الخىاعاث زال٫ مً الؿلى٦ياث و اججاَاث وٛيحر ؤو ج٩ىيً

  الٛجي هجض خيض والخ٣اليض، الٗاصاث وفي الا٢خهاصو واإلاؿخىي  ال٨ٟغيت اإلايىالث خيض مً مسخلٟىن  ؤٞغاصا جًم الخٗليميت
اع ابً ظضن ٦ما الغي٠ البيئت ابً و اإلاضيىت ابً وهجض وال٣ٟحر  يدباصلىن  و مٗا يخٟاٖلىن  َاالء و٧ل الٟالح ابً و الؿامي ؤلَا
م ٖلى جى٨ٗـ التي اإلاٗخ٣ضاث و وال٣يم اإلاهاعاث و الخبراث  اإلانهي الخ٩ىيً واإلاٗهض الشاهىيت جلٗب زم ومً ، ؾلى٦ياتهم و ؤ٩ٞاَع

 وجى٣يتها تهظيبها ظاهب بلى اإلاجخم٘ في الؿاثضة مال٣ي جضٖيم و لخش٣ي٠ ؤصاة ٖامت بهٟت والخالميظ الُلبت خياة في الجامٗت و
ظا الكىاثب مً  ل٨ً ألاؾغة صوع  م٘ جخ٣اعب الخٗليميت اإلااؾؿاث صوع  ٞةن َىا ومً الصخصخي، الاجها٫ ٖلى ؤؾاؾا يغج٨ؼ َو

 ةالاظخماعي اإلاجاالث بٌٗ في ؤوكُتهم ومؼاولت الاشخام للمخُلباث ٧اٞيت ٚحر ج٩ىن  ألاخيان بٌٗ في ألازحرة َظٍ

                                                           
 ww.almoalem.net "كأنواع مميزات التدريس، كطرائق المناقشة"ادلعلم، رللة :السبورة منتديات :عمراف زلمد - 1
 ww.almoalem.net عالمرج نفس  - 2
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ا والىٟؿيت حَر  (1)و٢خه مٗٓم ٞحها ٞي٣طخي الخٗليم اإلااؾؿاث وجخل٣اٍ  ؤؾغجه ًٖ بٗيضا البيذ زاعط ٚالبا بهم يضٞ٘ مما ٚو
٨غيا وهٟؿيا ٞحزولىظيا والخالميظ الُلبت ي٨خمل زاللها ٞمً  بمديُهم جٟاٖلهم صعظت ٖلى يخى٠٢ َظا اظخماٖيا، و ٞو

. ٦بحرة بضعظت

 :الاحخماُٖت الخيكئت في َاوؤزغ ألا٢غان حماٖت -3.1.2

ت مً جخ٩ىن  اظخماٖيت وخضة بإجها حٗٝغ ٞهي لؤلشخام الاظخماٖيت الخيكئت آلياث ؤخض ألا٢غان ظماٖت حٗض        مجمٖى
 ج٩ىن  ٢ض والٗال٢ت ألاؾاؾيت لالجها٫ ٦إصاة اللٛت بىظىص يخمحز مخباص٫ اظخماعي جٟاٖل بيجهم يىظض ؤ٦ثر ؤو ازىان ألاٞغاص

ت بلى باالهخماء الكٗىع  ؤو ٖمل ؤو ؤَضاٝ وخضة ؤو ا٢خهاصيت ؤو ظٛغاٞيت" م لؤلٞغاص زاللها ويخدضص" مٗيىت مجمٖى  ؤصواَع
ت ولهظٍ وم٩اهتهم الاظخماٖيت  جسخو التي ألامىع  في ألا٢ل ٖلى ؤٞغاصَا ؾلى٥ جدضص التي وهي بها، زانت و٢يم مٗايحر اإلاجمٖى

. (2) مجهم ٧ل خاظاث للبٌٗ ومكبٗا مكتر٥ َضٝ لخد٣ي٤ بالجماٖت

ا١ ظماٖت ٞان وبظل٪        والاججاَاث واإلاٗخ٣ضاث ال٣يم مً ل٨شحر مهضعا هي التي الاظخماٖيت اإلاجاالث ؤَم مً حٗخبر الٞغ
 ؤؾلىبا حٗض  التي الصخهيت واإلاىا٢كاث الخىاعاث هي طل٪ في ألاؾاؾيت  الاجهاليت ؤصاتها ج٩ىن  والتي ، ألاشخام والؿلى٧اث

 واإلاٗايحر ال٣يم مسخل٠ وجيخ٣ل  والىظضاوي اإلاٗغفي الجاهب يىمى زاللها ٞمً ؤًٖائها، بحن الخٟاٖل ةالٗملي في عثيؿيا
 ليؿذ ٞهي جخٗضص، بضوعَا ٞهي ألا٢غان ظماٖت ؤما٦ً لخٗضص وهٓغا ، الٟغص شخهيت ٖلى جى٨ٗـ التي والخبراث واإلاٗخ٣ضاث

 وظماٖت الٗمىميت الؿاخاث وظماٖت الٗمل ظماٖتو الؿ٨جي الخي ظماٖت ٞخىظض ظماٖت مً ؤ٦ثر بل واخضة ظماٖت
 طواتهم ًٖ يبدشىن  مً مجهم ٨ٞشحر صازلها، الابً ي٣ًيه الظو الُىيل للى٢ذ وهٓغا بمسخلٟها والجمٗياث الىىاصو

 واإلاىا٢كت الخىاع َغي٤ ًٖ واَخماماتهم اوكٛاالتهم مسخل٠ َغح ٖلى حؿاٖضَم ،ٞهي آلاؾغة زاعط آلازغيً م٘ بالخىانل
م ٖلى يى٨ٗـ مما ٞحها يخىاظضون  التي ألاما٦ً صوصح في  مً ال٨شحر في اللخ٣ائهم هٓغا والاظخماعي، وال٨ٟغو  الىٟسخي همَى

 الخاظاث مسخل٠ و والُمىخاث والضواٞ٘ ال٨ٟغيت واإلايىالث والجيـ الؿً وفي واإلاٗيصخي الخٗليمي ٧اإلاؿخىي  اإلامحزاث
ظا والا٢خهاصيت، الاظخماٖيت  ما للمىيٕى جدضيضَم زال٫ ٞمً ، بيجهم ٞيما الاجها٫ مً قب٨ت يلحك٪ ٖلى  ؿاٖض ما َو

ُاء ؤزظ في يضزلىن  ٞةجهم ٖٟىيا، ي٩ىن  ألاخيان ٚالب وفي  اإلاخ٤ٟ ألا٩ٞاع ججمي٘ طل٪ بٗض ومم٨ً وآلاعاء ألا٩ٞاع ا٢تراح و ٖو
ظا م،بيىه مكتر٥ َضٝ وظىص خالت في ؤو والجمٗياث الىىاصو ؤو الٗمل الجماٖاث في وزانت ٖلحها  يدضر الظو الخٟاٖل َو

. ٦شحرا الاظخماٖيت الخيكئت الىاخيت مً  يٟيضَم ؤزغ بلى خحن مً

 ٖلى واضر جإزحر طاث  والؿلى٧اث واإلاٗخ٣ضاث ال٣يم مً ال٨شحر جغؾيش في ٦بحر صوع  له الصخصخي الاجها٫ ٞةن وبظل٪   
 مً طل٪ ويخإ٦ض الخٗليميت، ألاوؾاٍ في ؤو ؾغو ألا وؾُه في يخل٣ها لم عبما التي ألا٢غان ظماٖت وؾِ في ألاٞغاص شخهيت

ا والىىاصو الجمٗياث ومسخل٠ الٗمل وآما٦ً الٗمىميت ٧الؿاخاث الاجها٫ ًٞاءاث حٗضص زال٫ حَر  جىجغ ألاما٦ً مً ٚو
 مٗٓم في وي٩ىن  وال٣ًايا اإلاىايي٘ مسخل٠ وبزغاء َغح في لؤلشخام مًٟلت ؤما٦ً ٞهي ألا٢غان، ظماٖاث جىٕى ٖجها

 ومٗخ٣ضاث ٞيم جغؾيش ٖمليت في لالٞغاص الصخصخي الاجها٫ البيئاث ؤَم مً ؤلا٢غان ظماٖت حٗخبر لظل٪ جل٣اثيا انألاحي

. الاججاَاث وج٩ىيً
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ال٢تها الصخصخي الاجها٫ لبِئت الاحخماُٖت اإلاخٛحراث -3.2 : ألاشخام لضي الاحخماُٖت بالخيكئت ٖو

 ولظا ، الاظخماٖيت -اإلاخٛحراث -الصخهيت بسهاثههم ألاشخام ٖلى ٖاليتهاٝو واإلاٗاٝع اإلاٗلىماث وؾغيان جض٤ٞ يغجبِ       
 الٗمليت بهجاح بهضٝ به اإلاخهل وبحن بيىه اإلاسخلٟت الغؾاثل جباص٫ ؤزىاء الٟغص َٝغ مً يغوعو  شخيء بصعا٦ها ٞةن

 هجاح ٞغم ٧اهذ ٧لما به، واإلاخهل الٟغص بحن مكتر٦ت ظىاهب طا الاجها٫ ٞيه يخم الظو الؿيا١ ٧ان ٩ٞلما الاجهاليت،
 الخيكئت ٖمليت في الصخصخي الاجها٫ هجاح وؿبت ٞةن لهظا اإلاٗلىماث، جض٤ٞ ٖلى زم ومً ؤ٦بر الاجهاليت الٗمليت

 مً" الاجها٫ َغفي" به  كتر٧ان بما هٓغا ألازغي، الاجها٫ باألؾاليب م٣اعهت ظضا ٦بحرة بيؿبت ج٩ىن  لؤلشخام الاظخماٖيت
 واإلاؿخىي  ، الاظخماعي الىٓام وزهىنيت ال٨ٟغيت، اإلايىالث والجيـ،و الؿً في جخمشل لتيالصخهيت،ا لخهىنياث بصعا٥

. والش٣افي الخٗليمي

ما الجيـ و الؿً مخٛحر -1.3.2 :  الاحخماُٖت الخيكئت في وؤزَغ

 الغؾاثل جباصلهم ٖىض الاشخام بلحها ييخمي التي الجماٖت صازل والؿلى٧ي الاهٟٗالي الخىاػن  ب٣ًايا اإلاخٛحران َظان يغجبِ     
م في جضٞٗهم التي الٗىامل مً ٞهي  ٞهم وال٣ًايا اإلاىايي٘ إلاسخل٠ ومىا٢كاث خىاعاث في صزىلهم ٖىض لؤلشخام ازخياَع

ظا آلازغيً، ألاشخام باقي ًٖ ألاخيان ٚالب في الجيـ و الؿً هٟـ لهم الظيً ؤشخام يًٟلىن   في حكابههم بؿب َو
 لهم  ٗجي الؿً في ٞالخ٣اعب اإلاٗلىماث، جباص٫ في اإلاصجٗت الٗىامل مً ٞهي ، هٟٗاليتوالا وال٣ٗليت الىٟؿيت الخهاثو

 الاجها٫ ٞٗاليت ٖلى يى٨ٗـ ما به،َظا اإلاخهل وبحن بيجهم والخبراث اإلاٗاٝع وفي والاوكٛاالث الاَخماماث هٟـ ج٣غيبا
 مً الؿً في الخباٖض ويٗخبر جها٫،الا للُغفي ٞىعو بك٩ل الاؾخجابت ٖلى والخٗٝغ الهضي عظ٘ ًٖ ال٨ك٠ في وزانت

 ٞاع١  بيجهما شخهحن بحن وه٣اف جداوع  ي٩ىن  ٖىضما ٞمشال به، اإلاخهل وبحن الصخو بحن اإلاٗلىماث جباص٫ في ٖىاث٤ ؤَم
 م٘ نمذ خالت في اخضَما ٞىجض ، ال٨ٟغة او اإلاٗلىمت بيها٫ في الهٗىبت مً هٕى ٦الَما او ؤخضَما يجض ٢ض  الؿً في ٦بحر

 ؤظل مً الغؤؽ ؤو باليض وبقاعاث بدغ٧اث جضٖيمها م٘ به اإلاخهل طل٪ مؿخىي  في اإلاىاؾبت ال٩لماث إليجاص خياهاؤ ج٨ٟحر
 ٖٟىيا ي٩ىن  اإلاسخلٟت الغؾاثل ٞخباص٫ ج٣غيبا الؿً في مٗه يدؿاوون الظيً م٘ ؤما الغص، اؾخعجا٫ في الخظع م٘ الخىييذ
هم بيهالها في نٗىبت اصوي صون  وجل٣اثيا  َغفي بحن الخٟاٖل صعظت  ٨ٗـ الؿً ٞٗامل به، اإلاخهل لضي امًمىهه ٞو

. الاجها٫

 لهظا طل٪ ًٖ جمىٗهم ؤو آلازغيً م٘ واإلاىا٢كت الخىاع بلى ألاشخام  جضٞ٘ التي الٗىامل ؤَم مً الجيـ هٕى هجض وؤيًا    
ىا٥ الظ٧ىع  اٖتظم ٞهىا٥ ، الجيـ هٟـ مً َم الظيً آلازغيً مهاخبت بلى الاشخام يميل ما ٚالبا هجض ما  ظماٖت َو

ظا ؤلاهار  اإلاسخلٟت اإلاٗلىماث جباص٫ بلى ألاشخام يميل ال خيض بيجهما، والىٟؿيت الٟؿيىلىظيت الازخالٞاث ًٖ هاجج ألامغ َو
 جًبِ التي الاظخماٖيت اإلاٗايحر مجخمٗىا في جخضزل ٦ما الاؾخصىاثيت، الخاالث في بال ؤزغ ظيـ مً به اإلاخهل وبحن بيىه

 َىا٥ ؤن وكٗغ الكباب ؾً في وؤهثى ط٦غ بحن يضوع  خىاع هغي  ٖىضما ٞمشال الاظخماٖيت، الٗال٢اث ب٢امت في ٞغاصألا ؾلى٥
امًت مباقغة ٚحر ؤخياها هجضَا اإلاسخاعة وال٩لماث اإلاخشا٢ل الخىاع ٞإؾلىب الاجهاليت، الٗمليت في خىاظؼ  بيجهما ٚو

 الٗمليت في نٗىبت َىا٥ اهه ألاخيان مً ال٨شحر في ويا٦ض ٧له وحيو َظا ٖاصيت، ٚحر ل٨الَما الجلىؽ ؤو الى٢ٝى وويٗيت
غة اإلاحزة ؤن بال طل٪ مًمىجها،وعٚم ؤوفي ق٩لها خيض مً بيجهما الاجهاليت  َظٍ جخسُى الاجهالي ألاؾلىب َظا في اإلاخٞى
 ٞحها اإلاىا٢ل للمىايي٘ ٧ان بطا وزانت وعمىػَا مٗاهحها في ال٩لماث وللخٗضيل للخ٨غاع ٞغنت َىا٥ ؤن ؤو الىٟؿيت اإلاٗى٢اث

. مجهما ألو الخغط مً هٕى
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ت اإلاُىالث -2.3.2 ا ال٨ٍٟغ  : الاحخماُٖت الخيكئت في وؤزَغ

 شخو وبحن بيجهم ال٨ٟغيت اإلايىالث بازخالٝ لؤلشخام الاظخماٖيت الخيكئت ٖمليت في الصخهيت الاجهاالث صوع  يسخل٠     
ت ؤو آزغ  الىٓغ وظهاث في وجُاب٤ مىا٣ٞت َىا٥ ٧اهذ ٞةطا،الصخو بلحها ييخمي التي الٗضص مدضوصة ألاشخام مجمٖى

 اإلايىالث حٗجي ٖلحها،و ؾلبا ؾيى٨ٗـ طل٪ ٨ٖـ ٧ان اإلاٗلىماث،وبطا و اإلاٗاٝع وؾغيان جض٤ٞ ٖلى بيجابيا يى٨ٗـ بيجهم

اث ج٣ييم في اإلاىا٣ٞت ٖضم ؤو اإلاىا٣ٞت هي ال٨ٟغيت .  الاجها٫ َغفي بحن وألا٩ٞاع اإلاىيٖى

 بحن ألا٩ٞاع ج٣ييم في اإلاىا٣ٞت هي ؤؾاؾيت صٖامت ٖلى الاظخماعي الخٟاٖل ؤزىاء الخىاػن  هٓغيخه في" هُى٦ب" يغظ٘ لهظا     
ت ؤخًغ ،1961 ٖام ؤظغاَا التي ججغبخه الاظخماعي،ٟٞي الخٟاٖل َغفي  في صعاؾيا ٞهال ليٗيكىا الظ٧ىع  الُالب مً مجمٖى
ال٢اث والخًٟيل اإلادبت ثٖال٢ا لضحهم جخ٩ىن  ٦ي٠ والخٔ صازلي ؾ٨ً  الٗال٢اث ؤن ؤيًا ووظض والىٟىع، اإلادبت ٖضم ٖو

ضم الاجٟا١ بٟٗل ج٩ىهذ ٢ض الهضا٢ت  ؤن ٞالخٔ(1) الؿيئىن  الُالب َم ومً الجيضون  الُالب َم مً ٖلى الاجٟا١ ٖو
 ؤن واؾخيخج ما، ٕمىيى ج٣يم في يخ٣ٟان ال ل٨جهما" ب" شخو" ؤ" شخو يدب ٖىضما جدضر الخىاػن  اإلاسخلٟت الٗال٢اث

م الاجهاليت الٗمليت في بزالال يدضر شخهحن، بحن ال٨ٟغيت اإلايىالث في الازخالٞاث ت ٚع  لخهاثههم واإلاخل٣ي اإلاهضع مٗٞغ
ت ٞجإة جٓهغ الغاخت ٖضم مكاٖغ ٞان ما ٨ٞغة خى٫  يخ٣ٟان ال نضي٣حن هجض ٖىضما طل٪ ويٓهغ الصخهيت  ل٩لحهما وبؿٖغ

 في بخٗضيل وطل٪ به اإلاخهل وبحن بيىه اإلاخىاػهت الٗال٢ت اؾخٗاصة ٖلى  ٗمل الغاخت ٖضم ااخضَم يالخٔ وخحن اخضَما آو
 ختى مشال، وا٢ٗيت حجج وي٘ َغي٤ ًٖ اإلاٗلىماث اجها٫ مٗاوصة ؤو ؤزغي  بُغي٣ت نياٚتها َغي٤ ًٖ الغؾالت مًمىن 

، م٘ ٞيه يىا٢ل الظو اإلاىيٕى وهذ اججاَه حٛحر بلى اإلاخهل يخٗمض ؤن ومم٨ً بها وي٣خى٘ ؤ٩ٞاٍع خى٫  عؤيه  ٛحر  ٖىض الن ٚحٍر
 مًمىن  في ؾىاء وؤ٩ٞاٍع آعاءٍ ج٣ييم إلاٗاوصة ألازحر َظا يخى٠٢ ما الٛالب في ٞةن للمخهل ما ٨ٞغة ؤو عؤو اإلاخل٣ي مٗاعيت
ظا اإلاخل٣ي في الخإزحر بهضٝ ال٩لماث وجبؿيِ جغجيب مداولخه ؤؾلىبها،ؤو في ؤو عؾاثله  ومىه ص،واح و٢ذ في ٧له يدضر َو
 الخٟاٖل ؤزىاء بها يخمحز التي للمحزة هٓغا والؿلى٦ياث الاججاَاث و اإلاٗخ٣ضاث حٛيحر ٖلى ال٣ضعة له الصخصخي الاجها٫ ي٩ىن 

ت الاجها٫ لُغفي ألازغ بصعا٥ وهي م البٌٗ بًٗهما ومٗٞغ " آزغ و شخو " بيجهما ال٨ٟغيت اإلايىالث في ازخالٝ وظىص ٚع
 ج٩ىن  زاللها مً التي ٖلحهم وألا٩ٞاع اإلاٗلىماث جض٤ٞ ٞٗاليت في ػياصة ومىه والهغاٖاث الٞاثالخ مً الخ٣ليل ٖىه ييخج الظو

. لؤلشخام الاظخماٖيت الخيكئت ٖمليت في ٦بحر صوع  لها

 :الاحخماُٖت الخيكئت في وؤزٍغ والث٣افي الاحخماعي الىٓام -3.3.2

م ألاشخام َٝغ مً واؾخسضمها  واإلاٗلىماث اإلاٗاٝع مسخل٠ جض٤ٞ صوع  يخإزغ        الاظخماعي الىٓام صازل بمغ٦َؼ
 ٖلحهم الاشخام بلحها ييخمي التي الجماٖت صازل ٞٗا٫ صوع  الصخصخي الاجها٫ ي٩ىن  ٞل٩ي ٞيه،  ٗكىن  الظيً والش٣افي

 جض٤ٞ  ؿهل ختى ٞيه الىاؽ  يغاٍ الظو والىي٘ ياصٍ الظو وصوعٍ  اظخماٖيا به اإلاخهل الصخو  م٩اهت ٖلى الخٗٝغ
  نٗىبت بلى طل٪ ياصو ما ،ٚالبا ٖجهم مسخل٠  ؤ٦بر وم٣ام  ؾلُت ؤو هٟىطا له مشال به اإلاخهل ي٩ىن  ما بيجهم،ٞٗاصة وماثاإلاٗل

  الهغاٖاث بٌٗ ألاخيان مً ٦شحر في يىلض ما َظا  وال٨ٟاءاث الامخياػاث وفي ألاصواع في  ٦بحرة ٞغو١ لىظىص هٓغا  الاجها٫ في
 آلازغيً بلى بالىٓغ مشال مجهم بالبٌٗ ياصو خيض بلحها ييخمي التي الجماٖت ؤًٖاء ؤواخض  واإلاخل٣ي الصخو  بحن والىٟىع 

٘، ؤو باخترام ؾىاء   ؤزغ بلى شخو مً الخإزغ يسخل٠ ومىه  الجماٖت صازل  مغ٦ٍؼ ؤو صوعٍ ٖلى  ٞغص ٧ل يدهل َىا بتٞر
ت يب٫ خاظت في ألابىاء ؤن الاظخماٖيحن،٦ما ومغ٦ٍؼ صوعٍ خؿب الجماٖت صازل اع  مٗٞغ  و ال٣يم ؤو  به للمخهل  الش٣افي ؤلَا

حر اإلا٣بىلت الؿلى٦ياث وؤهىإ ٖليه اإلاؿيُغة  اإلاٗخ٣ضاث  ألن ٖىه، آلازغيً جى٢ٗاث ومم٨ً  وجى٢ٗاجه  وجُلٗاجه اإلا٣بىلت ٚو

                                                           
 .220 ص ، 2005، 1، دار وائل للنشر،ط"التربية كالتنشئة االجتماعية"،الراشداف زاىي اهلل عبد - 1
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ت مً ٞتالش٣ا وجخ٩ىن  ، اإلاخل٣ي وزبرة  ز٣اٞت م٘ جخ٤ٟ التي اإلاىبهاث ازخياع جخًمً للغؾالت الغمىػ  ٞ٪ ٖمليت  اإلاخل٣ي مٗٞغ
ا ؤن اإلاخل٣ي  ؿخُي٘ الؿاب٣ت،ختى ججاعبه ومً  الغؾالت للمٗلىماث ظٍ لها،  ؿخجيب ؤن ويم٨ىه يٟؿَغ  هي  الاؾخجابت َو

ت للمغؾل جديذ الظو ٞٗل عص  ،ؤو الهضي عظ٘  في مٗهم الضزى٫  ٖليه حؿهل لهضٞها،ختى الغؾالت جد٣ي٤ مضي مٗٞغ
اع في  ٞىاع١  وظىص الن  اإلاسخلٟت  واإلاىايي٘  ال٣ًايا خى٫  وخىاعاث  ه٣اقاث  جض٤ٞ  ٗي٤ اإلاخل٣ي وبحن بيىه  الش٣افي ؤلَا

ٗاليت اإلاٗلىماث ما في ج٣اعب ٧ان وبطا ل٩لحهما، لها واؾخسضامهما  ؤلا٢ىإ في ٞو   بيجهما  الاجها٫  صاثغة جدؿ٘  َىا الش٣افي بَاَع
  آلازغيً ؤخ٩ام ٖلى اإلاىا٣ٞت ؤو الا٢خىإ ؤن  البٌٗ ويا٦ض لضحهما،  وؾلى٧اث اججاَاث حٛيحر ٖمليت في باإليجاب طل٪ ويازغ

اع خؿب يغظ٘ طل٪، ٚحر ؤو ناثبت وآلاعاء ألا٩ٞاع َظٍ ٧اهذ ؾىاء الجماٖت في  بطا ٞمشال  بليه اإلاىخمي للصخو  اإلاغظعي ؤلَا
٤  ؤًٖائها  ؤخض ؤو بلحها ييخمي التي ماٖتالج ؤو به اإلاخهل يٟهمها ال ألاشخام يخٗلمها  التي ؤلايماءاث و  ؤلاقاعاث  ٧اهذ  ٞو
ظا الاجها٫ صاثغة في يي٤ َىا٥ ي٩ىن  الغؾالت،ؤو ٞهم ًٖ ي٠٣  ٖجهم يمحٍز  الظو الش٣افي بَاٍع  ٖمليت ٖلى يازغ ما َو

 الجماٖت اججاَاث باؾخجابت يخإزغ الصخو ؤن الاظخماٖيت البدىر مً ال٨شحر ؤزبدذ خيض لؤلشخام، الاظخماٖيت الخيكئت
خه هٓغا الؿلى٥ مً الجماٖت جغجًيه ٦ما جى٢ٗاث له ؤهه باٖخباع ٞحها يىظض التي  مً التي الاظخماٖيت باإلاٗايحر اإلاؿب٣ت إلاٗٞغ

.  (1)ألاشخام ؾلى٥ ٖلى جد٨م زاللها

ي ٖال٢ت له" به واإلاخهل الصخو"الاجها٫ َغفي بحن والش٣افي  الاظخماعي الىٓام ؤن ؾب٤ ما زال٫  مً ووؿخيخج      صةَو
اع في حكابه َىا٥ ٧ان ٩ٞلما ، ألاشخام لضي الاظخماٖيت الخيكئت في الصخصخي الاجها٫ بٟاٖليت  والاظخماعي  الش٣افي ؤلَا

ت َىا٥ ٧ان به اإلاخهل وبحن بيىه ٗاليت ؾٖغ  واججاَاتهم،ؤما مٗخ٣ضاتهم ٖلى جى٨ٗـ ألازحر بيجهما،وفي اإلاٗلىماث جض٤ٞ في  ٞو
 جض٤ٞ اججاٍ بالؿلب ٖلحهم جى٨ٗـ ، به اإلاخهل وبحن بيىه والاظخماعي  الش٣افي َاعؤلا في الدكابه ٖضم َىا٥ ٧ان بطا

.  ٩٦ل الاظخماٖيت الخيكئت ٖلى زم ومً اإلاٗلىماث

 :الاحخماُٖت الخيكئت في وؤزٍغ والث٣افي الخٗلُمي اإلاؿخىي  -4.3.2  

  الاجها٫، َغفي بحن والش٣افي الخٗليمي اإلاؿخىي ب  ٦ظل٪ لؤلشخام الاظخماٖيت الخيكئت في الصخصخي الاجها٫ ؤزغ يغجبِ      
 ٖىض اإلاىظىصة وألا٩ٞاع اإلاٗلىماث مؿخىي  ألن اإلاسخلٟت، الغؾاثل جباص٫ ؤمام ٖاث٣ا  ك٩ل مشال مؿخىاَما في ٞاالزخالٝ

 لش٣افيوا الخٗليمي اإلاؿخىي  خؿب ؤ٢غاجهم  يسخاعون ألاشخام مً ال٨شحر هجض  لهظا اإلاخل٣ي، ٖىض هٟؿها هي ليؿذ اإلاخهل
 اإلاٗلىماث جض٤ٞ َىا٥ ي٩ىن  ختى بيجهم  والاوسجام  الخىا٤ٞ مً ٢ضع جد٣ي٤ اظل مً آلازغيً م٘ الخىانل ٖمليت لدؿهيل

حن مً  اإلاخ٩لم  يًُغ ، ألاشخام بلحها ييخمي التي الجماٖت صازل  مسخل٠ والخٗليمي اإلاؿخىي  ٧ان وبطا ؾهلت، بُغي٣ت الُٞغ
 م٘  بؿيُت اللٛىيت لؤلؾاليب باؾخٗماله اإلاٗلىماث بعؾا٫  ٗاوص مؿخىاٍ في اإلاخل٣ي ٞى١ و ؤهه قٗىعٍ خالت في الجماٖت مً

 ٞىدً آلازغ، ب٢ىإ إلاداولت مشال وا٢ٗيت مٗلىماث جخًمً ؤصلت  بخ٣ضيم  عؾاثلهم جضٖيم م٘  واضخت ج٩ىن   لؤللٟاّ صالالث
ه ما  ه٣ى٫  ؤن وؿخُي٘ ال  لٗضم اإلاٗاوي ه٣ل في  جديذ ال ٣ٞض ؤزغي  هاخيت ،مً مهجٟه ال مًمىن  ه٣ل وؿخُي٘ وال  اإلاخل٣ي  ٗٞغ

ليه  الغمىػ  ٞ٪ في اإلاخل٣ي ٢ضعة   وجىاؾب جلي٤ مهُلخاث واؾخسضام  اإلاٗاوي َظٍ  يبؿِ ؤن اإلاخهل مً  البض الغؾالت،ٖو
 و اإلاٗخ٣ضاثو ال٣يم ظاهب في مخباص٫ جإزحر َىا٥  ي٩ىن  زم ومً  الاجها٫ صاثغة جدؿ٘ للمخل٣ي،ختى  الخٗليمي اإلاؿخىي 

.  لضحهما الاججاَاث

م م٘ ألاخيان ؤٚلب في وخىاعاث ه٣اقاث في الضزى٫  بلى يميلىن  ألاشخام ؤن ؾب٤ ما زال٫ مً وؿخيخج ألازحر وفي      هٓاثَغ
ا، والش٣افي الخٗليمي واإلاؿخىي  والجيـ ٧الؿً الاظخماٖيت اإلاخٛحراث خيض مً حَر  بالخٟاٖل ألاشخام يمى٘ ال َظا ؤن بال ٚو
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 اإلاٗلىماث جض٤ٞ ؾهىلت مً الاجهالي هٕى َظا يخمحز بما هٓغا الاظخماٖيت، اإلاخٛحراث َظٍ في مٗهم يسخلٟىن  الظيً آلازغيً م٘
 الصخصخي لؤلؾلىب ي٩ىن  الصخهيت،لهظا زهاثههم في البٌٗ لبًٗهما بصعا٥ ٖلى ٢ضعتهما بؿبب الاجها٫ َغفي بحن

 . ألاشخام لضي الاظخماٖيت الخيكئت في ٦بحر ؤزغا

:      ألاشخام لضي الاحخماُٖت الخيكئت ٖلى الاجها٫ وؾاثل جإزحر مً الخض في الصخصخي الاجها٫ صوع  -4.2

 م٘ جخٗامل الخضيشت الاجها٫ وؾاثل بإن يامىىن  الاجها٫ صاعؾى ٧ان الٗكغيً ال٣غن  مً ألاولى ألاعبٗت ال٣ٗىص زال٫      
م ألاٞغاص  ٧الؿً مسخلٟت زهاثو بلى جيخمي ألاٞغاص مً ججمٗاث باٖخباٍع عالجمهى بلى الىٓغ يخم ،خيض ٣ِٞ مخل٣ىن  َو

م والا٢خهاصو الخٗليمي اإلاؿخىي  في ؤو مٗيىت اظخماٖيت َب٣ت آو الجيـ وهٕى  يخإزغون مخٗضصة ظماٖاث بلى اهخمائهم ٚع
. طل٪ ٨ٖـ ازبذ ظضيضة صعاؾاث ْهىع  ؤن ٞحها،بال ويازغون

 شخو الخ٨ٟحر اؾخ٣الليت صعظت جسخل٠ ،لهظا آلازغون به ي٨ٟغ بما ول٨ً  ٢ِٝ ؤهٟؿهم ٖلى ألاشخام ج٨ٟحر ي٣خهغ ال    
 اإلاُٗياث م٘ الخ٨ي٠ ؤعاص ٞةطا به جديِ التي البيئت  الًٍٛى مً مخدغعا بهم  زانت ؤ٩ٞاٍع ج٩ىيً ٖلى م٣ضعجه بازخالٝ ما

الميت، الغؾالت بليه جدملها التي  الجضيضة  مٗخ٣ضاث مً يمىه  ٗيل التي" يئتالب"ال٨ٟغو  مديُه له  ؿمذ ؤن وظب ؤلٖا
 وظض جبىاَا التي ال٨ٟغة هدى ب٩امله مديُه يخ٣بل لم ٞةطا ، ا٦دؿبها التي والخبرة والترار  الش٣اٞت بد٨م ٞيه ٢اثمت و٢يم

ىيا وعبما مٗؼوال وخيضا هٟؿه ه مً مٞغ الميت الغؾالت نياٚت وظب َىا ،ومً(1) َٞغ  ألاٞغاص مٟاَيم م٘ جخىا٤ٞ بهىعة ؤلٖا
 وما  ٗخ٣ضوهه ما بلى جهل ؤن الاجها٫ وؾاثل ٢ضعة لٗضم الىا٢٘ اعى ٖلى ججؿيضَا يم٨ً ال اإلاحزة َظٍ ؤن بال الجماٖاث،و

بىن   ؤوؾاَهم في اإلاىظىصة والاؾخجاباث واإلاٟاَيم اإلاٗاوي لالزخالٞاث واججاَاث،هٓغا و٢يم ميىالث مً مُل٣ا ٞيه يٚغ
ا والا٢خهاصيت الاظخماٖيت والٓغوٝ ال٨ٟغيت اإلايىالث في ل٪و٦ظ والخٗليمي الش٣افي باإلاؿخىي  اإلاخٗل٣ت حَر  الخهاثو مً ٚو

 حٗخمض ؤن البض بمٗجى ، (2) نٗبت ٖمليت الاجها٫ وؾاثل ٖبر اإلاخض٣ٞت باإلاٗلىماث ؤلا٢ىإ ٖمليت ججٗل بها،مما يخمحزون التي
لى ما مى٠٢ في شخو ٧ل يمشلها التي الصخهيت الخهاثو ٖلى الاجهاليت الىؾاثل َظٍ  ووْيٟتها للغمىػ  جدليله يىء ٖو

ظا بليه باليؿبت  ٨ٖـ ألاشخام، طواث في اإلاىظىصة الاظخماٖيت اإلاخٛحراث لهظٍ بصعا٦ها الؾخُي٘ ألجها ٖلحها مؿخديل ؤمغ َو
 الضوع  زال٫ مً الهامت الىاخيت َظٍ بلى الاجها٫ زبراء الىٓغ لٟذ و٢ض ٧له، َظا يضع٥ الظو الصخصخي الاجها٫ ؤؾلىب

ٌ ؤو ٢بى٫  ،في الصخهيت والى٣اقاث الخىاعاث جلٗبه والظ  ٧ان بطا الاجها٫،وزانت  وؾاثل مً اإلاخض٣ٞت اإلاٗلىماث ٞع

 جإزحر في ٦بحر صوع  لهم ألاؾخاط، ألابىيً،ؤلامام،:  مشل ألاشخام بلحها ييخمي التي الجماٖت صازل الغؤو ب٣اصة  ؿمى ما َىا٥
ٌ ؤو لخ٣بل ٖلحهم  اججاَاتهم م٘ جخ٤ٟ ال مًامحن ٖغيذ بطا وزانت  الاجها٫ وؾاثل ٖبر جض٣ٞتالم اإلاٗلىماث مسخل٠ ٞع

م  ومٗخ٣ضاتهم  ؤو جٟؿحر ؤظل مً  آزغ شخو هدى  القٗىعيا ؤو قٗىعيا ألاشخام يىضٞ٘ َىا ، ؾاب٣ا اإلاىظىصة وؤ٩ٞاَع
 وػهه زال٫ ٞمً ، الاجها٫ اثلوؽ مً اإلاخض٣ٞت بالغؾالت  -به اإلاخهل  -الغؤو ٢اثض ا٢خى٘ بطا وزانت ، اؾدكاعة ؤو جىييذ

ظا ألاشخام ؤعاء ؤو ؤ٩ٞاع في يازغ ؤن  ؿخُي٘ جىظحهه ؤو حٛيحٍر ؤو اإلاى٠٢  اجساط في اإلاازغ  ه٣ل في ٞاٖال  صوعٍ  يجٗل ما َو
 اإلاىاَىحن مكا٧ل خل في الصخصخي الاجها٫ بإَميت جىاصو ؤنىاث بضؤث  ألازحرة آلاوهت في هغي  ولهظا ، بلحهم  الغؾالت ؤو

 الاجها٫ ٖلى حٗخمض الاجها٫ وؾاثل مٗٓم ؤن ،٦ما واإلاىاَىحن" الغؤو ٢اصة" اإلاؿئىلحن بحن الٗمىميت اإلااؾؿاث في زانتو

يم  ؿمى ما َغي٤ ًٖ الصخصخي . بالجمهىع  لالجها٫ ممهضة ؤولى ٦سُىة  ٗخبر  الظو بالغؾالت آلازغيً إل٢ىإ الجماٖت بٖؼ

                                                           
 .546 ص ،  1983، 1، مؤسسة نوفل، ط"األمن االجتماعي، مقوماتو ، ارتباطو بالتربية المدنية"،العوجى مصطفى - 1
 .09 ص ، 1998، بدوف مدينة، دار ادلعرفة  اجلامعية، د ط  ، "أساليب االتصاؿ كالتغير االجتماعي"،عودة زلمد - 2
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 ؤزغ شخو م٘ شخو مخابٗت ٖىض اإلاٗلىماث مسخل٠ جض٤ٞ في بضيال مهضعا ٧ىهه في الصخصخي الاجها٫ ؤَميت وجٓهغ    
 وفي الٗمىميت الؿاخاث ؤو البيذ في وه٣اقاث خىاعاث خييئظ جدضر مشال الخلٟؼيىن  بغامج الٗضص  مدضوصة ظماٖت ؤو

 البٌٗ، بًٗهم ٖلى وألا٩ٞاع الاججاَاث مؿخىي  ٖلى جإزحراث ٖىه ييخج مما مًاميجها، خى٫  ؤزغ بلى الخٗليميت اإلااؾؿاث

"  ؤظغي  خيض الخلٟؼيىن  ومكاَضة الغاصيى بلى الاؾخمإ خى٫  لليىوؿ٩ى صعاؾاث ؾلؿلت زال٫ مً الى٣ُت َظٍ اجطخذ و٢ض
  ٧ان خيض الًابُت اإلاىا٠٢ في اهه ووظض َىضيت، ٢غيت في الغاصيى بغامج ٖلى صعاؾت اإلاشا٫  ؾبيل ٖلى" هُىعاث بى٫ 

 وؤصيغث الاؾخمإ ظماٖاث هٓمذ خيىما ول٨ً جإزحر، ؤو البرامج َظٍ جماعؽ لم ٖاصو وي٘ في  ؤشخانا اإلاؿخمٗىن 
 ٢ضمتها التي الا٢تراخاث اإلاؿخمٗحن ؤٚلب واجب٘ ، ٦بحرا جإزحر البرامج َظٍ ؤخضزذ مباقغة بطاٖتها بٗض البرامج خى٫  مىا٢كاث

(1) .

 الاشخام، لضي الاظخماٖيت الخيكئت ٖلى الاجها٫ وؾاثل جإزحر مً الخض في الصخصخي الاجها٫ يلٗبها التي ال٨يٟيت ؤما    
م ، ط٦ٍغ ؾب٤ ٦ما اإلاجخم٘ ؤٞغاص باقي ًٖ مىٗؼ٫  ٚحر الصخو ان ٧ىن   مً جبضؤ  مسخلٟت ظماٖاث يمً مىظىصون  َو

ظٍ ، الخٗليميت اإلااؾؿاث وظماٖاث الٗمل وظماٖت  ألاؾغة ٦جماٖت   البٌٗ بًٗها ًٖ زهاثهها جسخل٠ ألازحرة َو
 واإلاؿخىي   الؿً ومؿخىي   الجيـ  ٦ىٕى  الاظخماٖيت اإلاخٛحراث في جخمشل التي الصخهيت محزاتهم في ؤٞغاصَا ٝيسخل وصازلها
 يخسُى لىظه وظهه الاجها٫ ؤن بال ازخالٞاتهم وعٚم ، ال٨ٟغيت اإلايىالث وفي  والاظخماعي  والا٢خهاصو  والش٣افي  الخٗليمي

 ٞيه الاجها٫ َغفي ؤن ، الاجها٫ مً الىٕى َظا  زهاثو ؤَم مً الن ، الايجابي بالخٟاٖل   ؿمذ و اإلاٗى٢اث َظٍ ٧ل
 الاشخام ٞىجض ، الاظخماٖيت  مخٛحراتهم خؿب الاجهاليت، للٗمليت ج٨ييٟهما زال٫ مً ، بًٗهما بصعا٥  ؿخُيٗان

  اإلاخل٣ي خؿب"  ال٩لماث"  اللٛت مؿخىي  ي٨يٟىن  ٞةجهم لظل٪ به اإلاخهل مؿخىي  يغاٖىن  مغجٟ٘ الخٗليمي اإلاؿخىي  ؤصخاب
ظا  الخٛظيت وهي اإلاحزة  َظٍ جمخل٪ ال التي الاجها٫ وؾاثل ٨ٖـ ، بيجهما اإلاٗلىماث مسخل٠ جض٤ٞ ٞٗاليت مً يؼيض ما َو

 مغ  ٖلى  مترا٦مت  ومٗلىماث مٗاٝع لضحهم جدك٩ل  وؤ٢غاجهم ألابىاء بحن والى٣اقاث الخىاعاث ،ٞإزىاء" الٟىعيت" ال٨ٗؿيت
اا٦ذ يخم التي الؿىحن،   والش٣اٞيت  والاظخماٖيت  البيىلىظيت والخهاثو  الصخهيت  وال٣ضعاث  الاؾخٗضاصاث ٖلى بىاء هاَػ

م ًٖ ألازحر في حٗبر التي .  ألاٞغاص لضي الى٢ذ هٟـ في ٖمليخحن يخًمً الظو  اإلاغظعي بَاَع

اع مغشر ًٖ ٖباعة ألاولى الٗمليت       مسخل٠ باهخ٣اء الصخهيت جهاالثالا زال٫ مً ي٣ىمىا خيض ، لؤلشخام اإلاغظعي ؤلَا
ظا الاجها٫ وؾاثل مً اإلاٗلىماث  اخخياظاتهم وخؿب ، الاظخماٖيت ْغوٞهم و  ال٨ٟغيت و٢ضعاتهم  اؾخٗضاصاتهم خؿب َو

 مً يدك٩ل الظو لضحهم اإلاٗغفي اإلاسؼون في مىظىص َى ما ٖلى وبىاء  اإلاُٗياث َظٍ ٖلى ٞبىاء ، الخانت ومهالخهم  الٟغصيت
اع ي٣ىم  الصخهيت، الاجهاالث ٖلى باألؾاؽ ٢امذ التي وججاعبهم اتهمزبر زال٫  ٖبر الىاعصة اإلاٗلىماث بخ٣ييم  اإلاغظعي ؤلَا

م م٘  جُاب٣ها  خيض مً الخضيشت الاجها٫ وؾاثل  ٚحر  ٧اهذ ٞةطا وال٨ٟغو، الخٗليمي ومؿخىاَم  و٢يمهم  واججاَاتهم ؤ٩ٞاَع
م ج٣ييم   ٗيضوا ؤن طل٪  زال٫ مً  ؿخُيٗىا به اإلاخهل  وبحن بيىه ا٢لجً التي  واإلاٗلىماث ألا٩ٞاع م٘ مخىا٣ٞت   ؤ٩ٞاَع

م جضٖم ؤن مم٨ً الصخهيت، والى٣اقاث الخىاعاث في اإلاخمشلت الخ٨غاع زانيت وم٘ ومٗلىماتهم،  الى٢ذ هٟـ وفي ، ؤ٩ٞاَع
م ي٣ىٗىا ؤن مم٨ً ًىا ؤن ومم٨ً واإلاٗخ٣ضاث، ألا٩ٞاع بهظٍ ٚحَر  ؤن صون  الاجها٫ وؾاثل ٖبر اإلاخض٣ٞت اإلاٗلىماث َظٍ يٞغ

.  وؾلى٧اتهم اججاَاتهم ٖلى ازغ ؤو يتر٧ىا

، لخسؼيً هٓام  ًٖ ٖباعة ٞهى اإلاغظعي، لئلَاع  الشابخت الٗمليت ؤما و     ، الاشخام زبراث زالنت َى الظو اإلاٗاٝع
هم هم مىظ  آلازغيً م٘  اجهالهم زال٫ مً لضحهم جغا٦مذ التي ومٗاٞع  ، ال٣يم اإلاىا٠٢، لضحهم جخ٩ىن  وعي،ا٫ مغخلت بلٚى
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 الظَىيت بالهىعة   ٗٝغ ما وجخ٩ىن  ، بيجها ٞيما جخٟاٖل اإلاسخلٟت الىخضاث َظٍ ٧ل ، واإلاٗخ٣ضاث  الٗاصاث ، الخ٣اث٤ ، آلاعاء

 مٗغفي ٦ىٓام مسؼهت جهبذ الصخصخي الاجها٫ َغي٤ ًٖ لؤلشخام الاظخماعي اإلاديِ في  اإلاخض٣ٞت ٞاإلاٗلىماث" الىمُيت" 
 زهاثهه م٘ جخالءم ال ألجها  ؤنال اهدباَه حكض لً مٗلىماث ٞهىا٥ ، الاجها٫ وؾاثل مً اإلاٗلىماث  ٚغبلت ٖلى  ٗمل

ا  الخٗلم ، مؿخىاٍ ، الش٣اٞيت ، ال٨ٟغيت اإلاسخلٟت، حَر ياص َغ١  ؤلازباع يخاب٘ ال ٞمشال  ، ٚو  ، والحهىصيت  اإلاؿيديت  الضيييت ألٖا

.  طل٪ في  شخهيت مهلخت له ليـ ألهه

 الجماٖاث مسخل٠ جماعؾها التي باآلزاع م٣اعهت ظضا يئيل ألاشخام ٖلى الاجها٫ وؾاثل جماعؾها التي ٞاآلزاع لهظا     

 ؤو ؤلالؼاميت ال٣ىة مً هٕى يماعؽ ،الظو ط٦ٍغ ؾب٤ ٦ما( الصخصخي الاجها٫) بها جخمخ٘ التي بمؼايا جخمخ٘ ال ألجها الاظخماٖيت،
 وؾلى٧اث اججاَاث حٛيحر ؤو حك٨يل و ومٗخ٣ضاث ٢يم جغؾيش هاخيت مً الخإزحر مً ٖاليت صعظت يب٫ جهل آلاهيت ال٣هغيت

.  ألاشخام

: زاجمت

 الاظخماٖيت الجماٖاث لخٗضص هٓغ ألاشخام، جيكئت في ٦بحر ؤزغ ٫ٌ الصخصخي الاجها٫ ؤن وؿخسلو ؾب٤ ما زال٫ مً    
ا ٖمىميتا٫ والؿاخاث الٗمل وؤما٦ً الخٗليم وماؾؿاث البيذ مشل حَر ا جض٤ٞث التي ،الجماٖاث مً ٚو  اإلاٗاٝع ال٨شحر ٖبَر

 اليىميت الاخخ٩ا٧اث ظغاء ؾلى٧اث وختى اججاَاث ج٩ىيً ؤو ومٗخ٣ضاث ٢يم ججضص ؤو جغؾيش ٖلى جى٨ٗـ التي واإلاٗلىماث
غاى الجماٖاث و باألٞغاص ج٣غيبا  الاظخماٖيت اإلاخٛحراثب ٦شحرا یغجبِ ال الصخصخي الاجها٫ ؤن ؤيًا الخٓىا مسخلٟت،٦ما أٚل
 ٖلى ٢اصعا ججٗله التي اإلاحزاث ببٌٗ لخمخٗه هٓغا ججاوػَا ٖلى ٢ضعجه بؿبب وألا٩ٞاع اإلاٗاٝع جباص٫ ؤزىاء الاجها٫ لُغفي
 مسخل٠ م٘ واؾ٘ هُا١ في يماعؽ ؤهه ،٦ماألاشخام لضي الاظخماٖيت اإلاخٛحراث في اإلاىظىصة اإلاٗى٢اث بٌٗ اػالت

 واججاَاث ومٗخ٣ضاث ٢يم ٖلى ومباقغة وخضَا جإزغ ؤن يم٨جها ال الخضيشت الاجها٫ وؾاثل ؤن اعؤيً ألازحر وفي.ألاشخام
ا صون  ألاشخام ا، اإلاخض٣ٞت مٗلىماتها خى٫  الجماٖاث مسخل٠ صازل جخم التي  الصخهيت الاجهاالث ٖلى مغوَع م ٖبَر  ٚع

 َظٍ ؤن بال واإلاٗلىماث، اإلاٗاٝع إلاسخل٠ نضع٦م الخضيشت الاجها٫ وؾاثل ٖلى  ٗخمضون  ألاشخام مً بها بإؽ ال وؿبت ؤن

. " الصخصخي الاجها٫" الصخهيت اإلاىا٢كاث مد٪ ٖلى حٗغيها بٗض جخالشخى اليؿبت

 

 : اإلاغاح٘ ٢اثمت

 :الٗغبُت اإلاغاح٘

الم ٧ليت ألاو٫، الجؼء ،"الاجها٫ ٖلم لضاعؾت ألاؾاؾُت اإلاضازل"،الٗبض ٖضلي ٖا٠َ-1  . 1988 ، صٍ ال٣اَغة، ظامٗت ؤلٖا

اث الٗلمُت ألاؾـ"ظحهان، عقتي اخمض-2 الم لىٍٓغ  . 1975 صٍ، ، ال٣اَغة الٗغبي، ال٨ٟغ ،صاع "ؤلٖا

 . 1،2004 ٍ ال٨ٟغ، صاع ،"واإلاضعؾت البِذ بحن الخىانل مهاعاث"بضوو، مؿٗض عمًان ٢ىضيل، مخىلي مدمض-3

الم الاجها٫"بنب٘، ؤبى زليل نالر -4  ألاعصن، ٖمان، والخىػي٘، لليكغ الوو مجض صاع ،"اإلاٗانغة اإلاجخمٗاث في وؤلٖا

،ٍ5، 2006  .

 الجؼاثغ، ٢ؿىُيىت، ظامٗت والاجها٫، ؤلاظمإ ٖلم مسبر ،"الاحخماعي والخ٠ُ٨ الاجها٫ بلى اإلاضزل"خؿحن، زغي٠ -5

1ٍ، 2005. 
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اث صيىان ،"الاحخماعي ؤلا٢ىإ "مهباح، ٖامغ 6 -  . 3،2006 ٍ الجامٗيت، اإلاُبٖى

 ألاػاعيُت، -الخضيض الجامعي، اإلا٨خب ،"الاجهالُت الٗملُت ؤبٗاص "َىاء، بضوو  خاٞٔ، ملىو  الهضي٤ ٖشمان-7

 . 1999 ، صٍ ؤلاؾ٨ىضعيت،

 . صٍ ، 1997 ؤلاؾ٨ىضعيت، الخضيض، الجامعي اإلا٨خب ،"الخضًث اإلاجخم٘ في ووؾاثله الاجها٫"، زحرو  الجميلي زليل-8

 .3ٍ،1999 الٗغبي، ال٨ٟغ صاع ال٣اَغة، ،"مالٗا والغؤي الاجها٫ مضزل "ٖبيض، الٗبض ٖضلي ٖا٠َ-9

اإلاُت ٖغبُت صعاؾاث الاحخماعي، الىٟـ ٖلم "هبيل، ؤبى الؿيض مدمىص  -10  ..4ٍ واليكغ، للُباٖت الٗغبيت الجهًت صاع ،"ٖو
1985 

ت، صاع ،"ألاؾاؾُت الٗامت الٗال٢اث" مدمض، هىع  اإلاىٗم ٖبض - 11  .ؾىت ص صٍ، ال٣اَغة، اإلاٗٞغ

ىن "مدمض، الٗؼيؼ بضٕ ػ٦غيا - 12  .ؾىت صٍ،ص ، للُباٖت الجال٫ قغ٦ت ،"واإلاغا٣َحن للكباب الاحخماُٖت وال٣ُم الخلٍٟؼ

 صٍ، الجضيضة، الجماٖت صاع ،"اإلاٗانغ اإلاجخم٘ و٢ًاًا التربُت"وآزغون، مجاَض ُٖىة مدمض خؿان، مدمض خؿً- 13
2007. 

 .ؾىت ص صمك٤، ؾىعيت، ال٨ٟغ، صاع قٗبى، اخمض بغ٦ت، بؿام :جغ ،"ؤلاؾالمي الٗالم في ألا٩ٞاع مك٩لت "هبي، بً مال٪- 14

 . 2008 ، صٍ الجضيضة، الجامٗت صاع ،"واإلاجخم٘ اإلاضعؾت"مجاَض، ُٖىة -15

.  1996 ،ٍ ،بحروث والخىػي٘ واليكغ للضعاؾاث الجامٗيت اإلااؾؿت ،"الاحخماعي الىٟـ ٖلم "عيىان، قٟي٤ - 16

 . 2005 ،1لليكغ،ٍ واثل صاع ،"الاحخماُٖت والخيكئت عبُتالذ"، الغاقضان ػاهي هللا ٖبض- 17

اػو، الُاَغ- 18 ت ال٣ُم "بٚى  . 1 ،2010 الجؼاثغ،ٍ الخبر، ميكىعاث ،"وؿ٣ُه م٣اعن  التربٍى

ل، ماؾؿت ، "اإلاضهُت بالتربُت اعجباَه ، م٣ىماجه الاحخماعي، ألامً "الٗىجى، مهُٟى - 19  .1983 ،1ٍ هٞى

ت صاع مضيىت، بضون  ،"الاحخماعي والخٛحر الاجها٫ بؤؾالي "ٖىصة، مدمض - 20 . 09 م ، 1998 ،  ٍ ص الجامٗيت،  اإلاٗٞغ

 :الجامُٗت الغؾاثل

 قهاصة لىيل م٣ضمت عؾالت ،"والاجها٫ لئلٖالم الخضًثت ج٨ىىلىحُا ْل في الكباب ؤوؾاٍ في الاجها٫ "َاعون، ملي٨ت-1

الم ٖلىم مٗهض .ميكىعة، ٚحر ماظؿخحر  . 2005 الجؼاثغ، ظامٗت ٫،الاجها و ؤلٖا

يٟت-2  ٢ؿم ميكىعة، ٚحر ص٦خىعاٍ ؤَغوخت لىيل م٣ضمت ،"الؿُاسخي الٗمل في وصوعٍ الصخصخي الاجها٫"، ظما٫ بٖى

الم ٖلىم  . 2007 زضٍ، بً يىؾ٠ بً الجؼاثغ، ظامٗت والاجها٫، ؤلٖا

 عؾالت ،"الجؼاثغي  اإلاجخم٘ في يؤلاوؿان الخىانل جد٤ُ٣ في وصوعٍ)  لىحه وحه) الصخصخي الاجها٫"صخمان، زالم -3

الم ٖلىم ٢ؿم ميكىعة، ٚحر اإلااظؿخحر   قهاصة لىيل م٣ضمت . 2008 زضة، بً يىؾ٠ بً الجؼاثغ،  ظامٗت ، والاجها٫ ؤلٖا
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 :ألاحىبُت اإلاغاح٘
1-

Myers Egail et Michèle tontela Myers: les bases de la communication humaine, 2emeédition. 

traduit par Nicol germain et autre édition MC GRAW– HILL, canada, 1990. 

: ألاهترهذ قب٨ت

غاث٤ اإلاىا٢كت"اإلاٗلم، مجلت :الؿبىعة مىخضياث :ٖمغان مدمض -1 ـ، َو  ww.almoalem.net " وؤهىإ ممحزاث الخضَع
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 ؤزغ ال٨ٟغ الهىفي ألبي الخؿً الكاطلي ٖلى بٌٗ الجىاهب ؤلاحخماُٖت

م ٞاًؼي .ؤ ت لخًغ،الىاصي،الجؼاثغ /ٖبض ال٨ٍغ حامٗت الكهُض خمَّ

 

و
َّ
: ملخ

  ؤلاؾالمي الٗالم في الخهٝى خغ٦ت وكُذ   
ًب
، مكغ٢ا

ًب
  ومٛغبا

ًب
 ٖكغ الشالض/الهجغو  الؿاب٘ ال٣غن  زال٫ زهىنا

٘ خدّبِ
ُ
، ؤلاؾالمي الٗالم في الخهٝى خغ٦ت إلاؿاع اإلايالصو،واإلا

ًب
ت مؿاَمت ؤنَّل  يجُض  ٖمىما  مىظ ؤلاؾالمي ٚغبالم بالص مخهٞى

  ٧اهذ الكاطلي الخؿً ؤبي ٖهغ
ًب
  مؿاَمت

ًب
، بهىعةٍل  الخهٝى مؿاع في باعػة  ألاوؾِ باإلاٛغب الكاطلي لخٗاليم و٧ان مجملتٍل

 ؤو بُغي٣تٍل  جخهل اإلايالصو، ٖكغ الغاب٘/ الهجغو  الشامً ال٣غن  بٗض ْهغث التي الُغ١  مٗٓم ؤنَّل  يجؼم ي٩اص بديض ال٨بحر ألازغ
. الكاطليت بالُغي٣ت بإزغي 

٤ ما الخياجيت،ؾىاءٌ  اإلاىاحي مسخل٠ ٖلى جإزحراٌث  الكاطلي الخؿً ألبي الهىفي لل٨ٟغ ٧ان و٢ض
َّل
 ال٨ٟغيت بالجىاهب مجها حٗل

يت لؿٟخه بلى هٓغجه يسوُّو  ما ؤو باإلظما٫، والهٞى ،ٞو غي٣خه الخهٝى يت،َو يت،ؤو ومىهجه،ومضعؾخه الهٞى  حٗل٤ ما الهٞى

. مباقغة بهىعةٍل  الخياة ٖلى اإلاسخلٟت وجإزحراتها باإلاماعؾاث يغجبِ ام الٗمليت،ؤو بالجىاهب مجها

،ؤبى:اإلاٟخاخُت ال٩لماث . جإزحر،مماعؾت مجخم٘، الكاطلي، الخؿً جهٝى

 :م٣ضمت

٘ بنَّل     خدّبِ
ُ
،يجُض  ؤلاؾالمي الٗالم في الخهٝى خغ٦ت إلاؿاع اإلا

ًب
ت مؿاَمت ؤنَّل  ٖمىما  ؤبي ٖهغ مىظ ؤلاؾالمي اإلاٛغب بالص مخهٞى

  ٧اهذ الكاطلي لخؿًا
ًب
  مؿاَمت

ًب
،وفي بهىعةٍل  الخهٝى مؿاع في باعػة  وجضاٖياجه، جإزحراجه وفي وجىؾٗاجه، اهدكاعاجه مجملتٍل

يتٍل  ٨ٞغيتٍل  اججاَاثٍل  بلى وجٟغيٗاجه ج٣ؿيماجه في وختى . بٗض ٞيما مسخلٟت ونٞى

٤ ما ؾىاءٌ  ة،الخياحي اإلاىاحي مسخل٠ ٖلى جإزحراٌث  الكاطلي الخؿً ألبي الهىفي لل٨ٟغ ٧ان و٢ض
َّل
 ال٨ٟغيت بالجىاهب مجها حٗل

يت لؿٟخه بلى هٓغجه يسوُّو  ما باإلظما٫،ؤو والهٞى ،ٞو يت، الخهٝى ، وآعاٍئ وبزباجاجه، وبغاَيىه الهٞى  واٖخ٣اصاجه وؤ٩ٞاٍع
غي٣خه يت،ؤو ومىهجه،ومضعؾخه اإلاسخلٟت،َو  تهاوجإزحرا باإلاماعؾاث يغجبِ ما ؤو الٗمليت، بالجىاهب مجها حٗل٤ ما الهٞى

لى مباقغة، بهىعةٍل  الخياة ٖلى اإلاسخلٟت . اإلاخٗضصة بهىعَا ؤلاظخماٖيت الىىاحي ٖو

 
ً
٠: ؤوال  :الكاطلي الخؿً بإبي الخٍٗغ

 ،الكاطليت الُغي٣ت جىدؿب بليه الظو الهىفي،الؼاَض،اإلاٛغبي الكاطلي الجباع ٖبض بً هللا ٖبض بً ٖلي الخؿً ؤبى َى

.  جىوـ في وجهٝى ج٣ٟه1ألا٢صخى اإلاٛغب ببالص الٛماعيت ألازماؽ ب٣بيلت( م1175/َـ(571 ؾىت ولض ؤهه اإلاهاصع ؤٚلب جا٦ض

                                                           
، حتقيق عبد احلليم زلمود، دار "لطائف الِمنن في مناقب الشيخ أبي العباس الُمرسي كشيخو الشاذلي أبي الحسن:"إبن عطاء اهلل السكندري: أنظر  1

، إبن 4، ص(ت - د)، ادلطبعة التونسية، تونس، "ُدرَُّة األسرار كُتحفة األبرار: "، إبن الصبَّاغ75ـ، ص1999 الطبعة الثانية، القاىرة، مصر، ادلعارؼ،
، عبد الوىاب 11، ص(ـ1961 /ىػ 1381)، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، القاىرة، مصر، "المفاخر العليَّة في المآثر الشاذلية:"عيَّاد الشافعي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/571_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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ؿب الخىوؿيت 1"قاطلت" مضيىت وؾ٨ً
ُ
ص ٚماعة في خياجه الكاطلي بضؤ.بلحها وو م خيض ال٣غآهيت ال٨خاجيب بٌٗ ٖلى بالترصُّو

َّل
 حٗل

ى وججىيضٍ،بٗضَا ال٣غآن خٟٔ ٞحها وؤجمَّل  وال٨خابت، ال٣غآن مباصت ٞحها  ؤبي" ٦ـ 2قُٗب مضًً ؤبي جالمظة يض ٖلى الخهٝى جل٣َّل

، بجبل عابُخه في 3"مكِل بً الؿالم ٖبض مضمذ ً ٚماٍع ً بٟاؽ، 4"خغػَم بً مدمض هللا ٖبض ؤبي" ٖو  ؾُٗض ؤبي" ٖو

.  5بخىوـ" الباجي

  اؾخٟاص ٢ض الكاطلي الخؿً ؤبى الكيش بإنَّل  ال٣ى٫  بلى الباخشحن بٌٗ ويظَب
ًب
 الخجغبت ٢ُٗخه الظو اإلاؿاع مً ٦شحرا

يت غ وطل٪ بةٞغي٣يت الهٞى  هٟؿه بال٣ضع مخىاظضة اإلاىاجيت الٓغوٝ ج٨ً لم خحن في الى٢ذ، طل٪ في بها اإلاالثمت الٓغوٝ لخٞى

                                                                                                                                                                                           

، مكتبة القدس، "من ذىبشذرات الذىب في أخبار : "، إبن العماد4، ص2ىػ، ج1343، مكتبة القدس، القاىرة، مصر، الطبقات الكبرل: الشعراٍل
 :وانظر أيضاً  .278، ص5ىػ، ج1351القاىرة، مصر،

- Mouna Hachim : Dictionnaire des noms de famille du Maroc, Edition Le Fennec, Casablanca, 2012, P 179. 
 

1
حالياً، وىي قريٌة قرب " سيدي علي احلطَّاب"ف، صار امسها قرية شاذلة واليت تقع يف جبل زغواف جنويب مدينة تونس، بادلكاف ادلعروؼ مبصلَّى العيدي  

الدُّرُّ الثمين في التعريف بأبي الحسن الشاذلي كأصحابو :"زلمد بن عثماف احلشايشي: أنظر. ادلرناقية على بعد عشرة كيلومًتات من مدينة تونس
  .38، ص(ـ 2000/ ىػ 1421)، حتقيق أمحد الطويليب والطيب قرشية، ادلطبعة العصرية، تونس، "األربعين

2
اشتهر بأيب مدين الغوث، وىو َعلٌم من أعالـ الصوفية، ُولد ( ـ1198/ ىػ 594ت ) أبو مدين شعيب التلمساني بن حسن األندلسي اإلشبيليىو  
، ھ594نفرد برُقيّْ علمو، ودروسو، تويف سنة ، أخذ عنو الُكرباء والعلماء، دتيَّز بتصوفو، وزىده، واھ509من عمالة اشبيلية باألندلس حوايل سنة " بقطنيانة"

، وقد خترَّج على يديو خنبة "قرب تلمساف وكانت شهرتو دتأل آفاؽ ادلغرب واألندلس" تقبالت"مات يف حنو التسعني ومخسمائة مبنطقة "أنو  ابن األبَّاروذكر 
الديباج الُمذَّىب في : "ابن فرحوف: أنظر". ابن مشيش"، و"الباجي أبو سعيد"، و"ابن حرزىم"، و"محي الدين بن العربي"من أكابر الصوفية، أمثاؿ 

شجرة النور الزكية : "، زلمد سللوؼ45، ص(ـ1996 /ىػ 1417)، دار الكتب العلمية، بريوت، لبناف، الطبعة األوىل، "المعرفة أعياف علماء الَمْذىب
  :وانظر أيضاً  .164، ص1،جىػ1349، دار الكتاب اللبناٍل، بريوت، لبناف، "في طبقات المالكية

- Louis Rinn : Marabouts et khouan, imprimeur librairie de l’académie, Alger, 1984, p 219. 
- J.S. Trimingham : the Sufi orders in islam, Oxford at the clarendon press, London, 1971, p47. 

 
3

جاء يف ترمجتو أنو ُولد يف بين العروس يف جبل الَعَلم بادلغرب األقصى،  (ـ1228/ ىػ 626ت ) -وحَّدة بالباء املُ   -أبو محمد بن مشيش أك بشيشىو   
 من متصوفة بالد وتذكر بعض ادلراجع اليت ترمجت لو أنو كاف أحد أعالـ الصوفية البارزين يف بالد ادلغرب اإلسالمي، وكاف لو تأثرٌي واضٌح على عدٍد كبريٍ 

اإلستقصاء ألخبار دكؿ المغرب :"أمحد السالوي الناصري ،91-90ص ، ادلصدر السابق: عبد اهلل التليدي.أبو الحسن الشاذلي ادلغرب، ومن بينهم
الطبعة  ،لبناف ،بريوت ،دار العلم للماليني ،األعالـ: الزركلي ،210ص ،1ج ،ىػ1312 ،الطبعة األوىل ،مصر، القاىرة ،ادلطبعة البهيَّة ادلصرية،"األقصى

 : وانظر أيضاً  ،9ص، 4ج، ـ1986، سةالساد

- Louis Rinn :  ibid, p 218-2 
 - Paul Nwyia : Ibn Ata Allah Al- Sikandari et la naissance de la confrérie Shadilite, dar al- macheq, Beyrouth, 

1971, p17. 
 

4
وىو أحد شيوخ ادلغرب واألندلس  (ـ1236/ ىػ 633ت )، "رزىمبابن ح"ادلعروؼ " علي بن إسماعيل بن حراـز"بن  أبو عبد اهلل محمدىو   

، لكنو دتكن من اإلنتفاع من تالمذة والده كػ ألبي مدين شعيبمل يتسنَّ لو اإلنتفاع بعلم والده الذي كاف شيخاً . ادلعدودين الذين طارت شهرهتم يف اآلفاؽ
 .186ص  ،1ج ،ادلصدر السابق: مد سللوؼ، مح"أبي محمد صالح بن نصَّار الدُّكالي المالكي"و" أبي مدين"

5
من أىل باجة أحد أعالـ زمانو بتونس، ومن بني أشهر أولياء عصره، الـز النُُّسَك والعبادة يف ( ـ1230/ ىػ 628ت ) َخَلف بن يحي التميميىو  

تاريخ إفريقية  ":روبار برنشفيك ،186ص ،1ج، دلصدر السابقا: ، زلمد سللوؼحياتو، وُعرؼ بالتقوى والصالح، حىت صار َعَلماً ُمفرداً يف الديار التونسية
 .338ص ،2ج ،ـ1988 ،الطبعة األوىل ،لبناف ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي، ترمجة محَّادي الساحلي ،"في العهد الحفصي

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
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  اإلاٛغب مجا٫ بب٣يت
َّل
 2باإلؾ٨ىضعيت ؾ٨ً خيض مهغ، بلى والخىظه جىوـ ًٖ الغخيل ٢غع  الجهايت في ل٨ىه 1الخ٤ و٢ذٍل  في بال

. بها واؾخ٣غ

 ٢اضخي وبحن بيىه خهلذ مك٩لت بؿبب ظاء طا٥ الغخيل اع٢غ ؤن للكاطلي وجغظمذ ؤعَّلزذ التي واإلاغاظ٘ اإلاهاصع وجظ٦غ

ا ؤبى" الخٟصخي الؿلُان بلى نضاَا ونل اإلاك٩لت جل٪ وؤن 3"البراء ابً" جىوـ ٢ًاة  م٘ الى٢ٝى  كإ لم الظو 4"ألاو٫  ػ٦ٍغ

حن تهضثت بلى هٟؿه الى٢ذ في ؾٗيه م٘ آلازغ، يض َٝغ ؤو  مً لخسٟي٠ا 5"اللخُاوي هللا ٖبض" وؤزٍى َى ومداولخه الُٞغ
. الغظلحن بحن الخالٝ خضة

ا ؤبى ؾلُاجها ؤنضٍع بالىٟي ؤمغٍل  بؿبب ٧ان جىوـ مً الكاطلي زغوط ؤن الباخشحن بٌٗ ط٦غ و٢ض  ل٨ً ،الخٟصخي ػ٦ٍغ

ُؿُغ  ْٗ حر ؤوعصجه ما مجاعاة ٖليىا َ  ا ؤبي ًٖ نضع الظو الىٟي ؤمغ خى٫  اإلاىا٢بيت الّؿِ ِم   -الىلي َظا خ٤ِّ  في ألاو٫  ػ٦ٍغ  بٖؼ
  طل٪ و٫ خو

ًب
ٞخه التي بُاهخه بخإزحر هغبُه لم بطا  -َبٗا ِٕ  الغظل نيِذ  حٗاْم مً زىَّل ؿا ِ

ّ
 ي٨ً لم وألهه. الىاؽ بحن قهغجه واح

" اللخُاوي هللا ٖبض" ق٣ي٣ه مً َلب ٣ٞض هخاثج، مً ٢غاٍع ًٖ يترجب ٢ض بما ؤلا٦ترار ٖضم الخٟصخي الؿلُان بىؾ٘

. 6للكإع بزاعةٍل  صون  بٞغي٣يت بالص مٛاصعة بلى صٖىجه م٘ اإلاى٠٢، بدؿاؾيت الىلي ب٢ىإ ٢هض الخضزل

هلت اإلاؿإلت َظٍ خى٫  جطخيمٍل  خًىع  الضعاؾاث مً الٗضيض جىٟي وال خَّل
ُ
ا ؤبي" ٢غاع بهضوع  اإلا  الخؿً ؤبي بىٟي" ألاو٫  ػ٦ٍغ

  ،الكاطلي
ًب
ه ُٚاء جدذ جمَّل  ٢ض اإلاكغ١  بلى عخيله ؤن ُمٗخبرة   الدج، ٞغيًت ألصاء الخىظُّو

ًب
صة  الُاب٘ ٖلى هٟؿه آلان في ُمكّضِ

صعظذ الظو اإلادٔ الغواجي
ُ
 " الىلي" بحن الخهاصم ٖال٢ت صازله ؤ

ًب
 " ال٣ٟيه"و الكاطلي الخؿً ؤبي في ُممشال

ًب
 ؤبي" في ُممشال

. 7"البراء بً ال٣اؾم

  جىوـ الكاطلي الخؿً ؤبى ٚاصع
ًب
جها  الكيش ؤزظ إلاضيىتا َظٍ وفي ،(م1244/  َـ642) ؾىت خىالي طل٪ و٧ان ؤلاؾ٨ىضعيت، بلى ُمخَّل

اعيً" بمسجض صعوؾه ُيل٣ي الخؿً ؤبى
َّل
ء بحن ٦شحٌر، زل٤ٌ  صعوؾه الؾخمإ بليه ٞهٕغ بيخه، بلى اإلاؿاظض ؤ٢غب" الُٗ

َّل
 ؤظال

                                                           
1
 - Mohammed Kabli :Société, pouvoir et religion au Maroc à la fin du moyen Age XIV

e
-XV

e
 siécles, 

Maisonneuvre et Larose, Paris,1986, P302. 
2
 - Eric Geoffroy: Les milieux de la mystique musulmane à Alexandrie aux XIII

 e
 et XIV

 e 
 siècles, Alexandrie 

médiévale, 2
 e
 édition, par  C. Décobert, le Caire, IFAO, 2002, p169 -171. 

3
شارؾ يف أنواع  ،قاضي اجلماعة وأحد علماء اإلسالـ ،لي بن عبد العزيز بن البراء التنوخي المهدكمأبو القاسم محمد بن عىو   

ُ
اإلماـ احلافظ ادل

لو رحلٌة إىل ادلشرؽ مسع فيها من مشاىري فقهاء  ،ونشأ يف طلب العلم واألدب فكاف أحد العلماء األعالـ ،(ـ1185/ ىػ 575)ُولد بادلهدية سنة  ،العلـو
/ ىػ 672)جامع الزيتونة، تويف بتونس وىو قاضي سنة : ذكر ادلصادر أنو من بني أىل العلم والفضل الذين تصدُّوا للتدريس جبامع تونس األعظمت ،العصر

 .208ادلصدر السابق، ص : أنظر زلمد سللوؼ، وُدفن بالزالَّج، (ـ1279

4
بتونس وُموطّْد  الدولة احلفصيةىػ، ىو مؤسّْس 597، ُولد مبراكش سنة الهنتانيأبو زكريا يحيى الحفصي بن أبي محمد بن عبد الواحد بن أبي حفصة   

عاصمًة لو  تونسىػ، إختذ من 625اً عليها من ِقَبِل ادلوحدين سنة ، دخل تونس وايل(ـ1249-1228/ ىػ 647-625حكم من )ُأسسها، وأوَّؿ ملوكها 
، (ـ /1236ىػ 634)وية رمسيِّا، بايع لنفسو بيعًة عامة سنة وبعد أف تربَّأ من الدعوة ادلهد ،ادلوحدينخليفة  "أبي العالء إدريس"بعد خروجو من بيعة 

، تألَّقت تونس يف عصره (ـ1246/ىػ 638)وليِّا للعهد سنة " أبي يحيى"لة بامسو، وأمر أف خُيطب لو بامسو على كل منابر البالد، مث بايع البنو ـوضرب العُ 
 .ىػ647وازدىرت احلياة اإلقتصادية كثرياً ّٔا، تويف بتونس سنة 

5
 .نائبو على مدينة جبايةو" أبو زكريا األوؿ"أخ السلطاف احلفصي " عبد اهلل اللحياني"ىو   

6
، كلية العلـو اإلنسانية واإلجتماعية ("ـٚٔـ إلى القرف ٓٔاإلنعكاسات السياسية كالحراؾ اإلجتماعي من القرف )مغرب المتصوفة :"لطفي عيسى 

 .183 ص ـ، 2005 تونس، اجلامعي، النشر مركز ،بتونس
7
- Saad Ghrab : Ibn Arafa et le Malikisme en Ifriqiya aux VIII

 e
 – XIV

 e
 siècles, publication L’université de 

Tunis, Faculté des Letters et des Sciences  Humaines de la Manouba,Tunis, 1992, T1, P 67, T2, P 673. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D9%81%D8%B5%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:634_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:634_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1236
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٦غ خل٣اث  ٣ٗض وناع الًٟالء، وؤ٧ابغ الٗلماء، ِ
ّ
ٔ ومجالـ الظ  اَخمام مدلَّل  صعوؾه ٖلى ؤلا٢با٫ و٧ان والتهظيب، الٖى

. 1صعظاتهم ازخالٝ ٖلى الجمي٘ ج٣ضيغِ  مىي٘ َى ان٥ ٦ما والٗام، الخام

اب ٖبض" ييؿبها التي الُاثٟت هىاة ْهغث الى٢ذ َظا في ؤهه ويبضو ذ خيض 2"الكاطليت" باؾم بليه" الكٗغاوي الَى  ٖٞغ
  صٖىجه

ًب
ب٣ذ الىٓحر، مى٣ُ٘ اهدكاعا   الكيش ناع ختى والىظهاء، الٗلماء لضٖىجه وزً٘ آلاٞا١، قهغجه َو

ًب
لما  ُمٟغ َٖ

ًب
 في صا

  جإزحٍر وبلٜ اإلاهغيت، الضياع
ًب
  مبلٛا

ًب
، في ٖٓيما ٝغ ٦ما ٖهٍغ يم بإهه ُٖ . الهجغو  الؿاب٘ ال٣غن  في الخهٝى ٖػ

  ويٗٔ، ُيضّعِؽ الكيش ْلَّل 
ًب
  صٖىجه، وكغ مىانال

ًب
خا  الكيش ٞسغط ،(م1258/َـ656) ؾىت ظاءث ؤن بلى َغي٣خه، ل٣ىاٖض ومشّبِ

م َغي٣هم، في َم وبيىما للدج، ٦ٗاصجه
ُ
. بها وصًٞ ٞخىفي مهغ، نٗيض مً ٖيظاب بصخغاء 3"ُخميثرة" ٢غيت في بمغى يبؤ

، ٧ل في ٞاهدكغث ؤلاؾالمي، الٗالم في ٦بحٌر  ؤزٌغ  الكاطليت للُغي٣ت ٧ان و٢ض ٍٍل  بلى ختى وونلذ اإلاٛغب، في ٦ما اإلاكغ١  في اججا

لذ الصخغاء، ظىىب بٞغي٣يا بلى ونلذ ٦ما ألاهضلـ، . البلضان مً الٗضيض في ويلتٍ ػمىيت لٟتراث مىدكغة ْو

 
ً
: اإلاِٗصخي الجاوي ٖلى الكاطلي جهىٝ ؤزغ: زاهُا

ماعؾت ؤنَّل  الق٪َّل    
ُ
يت الخجغبت ؤو الٗمليت اإلا ضُّو  الهٞى َٗ ُ

 واؾخمغاعيخه، الخهٝى ب٣اء ٖلى ؾاٖضث التي الٗىامل ؤَّمِ  مً ح
يً م ؤلاوؿان في ال٣ىي  يبٗض ٞالّضِ ِ

ّ
ماعؾاث َغي٤ ًٖ ؾلى٦ه ويىٓ

ُ
عَا التي ألاٞٗا٫ ؤو اإلا  بضوعَا هي والتي الضوام، ٖلى ُي٨ّغِ

لى الؼوا٫، ؤو ؤلازخٟاء مً الضيً لهظا الخاٞٔ بمشابت ماعؾاث طل٪ ٖو
ُ
و  الٗمليت ٞاإلا ٣ّىِ

ُ
يً باًَ ج خّضِ

ُ
اَغ الهىفي ؤو اإلا  ْو

  الضيييت ال٨ٟغة وججٗل 4ؾلى٦ه
ًب
  خ٣ي٣ت

ًب
غ للىمى ٢ابلت

ُّو
خ٣اص مً جيب٘ بط وهي ٞحها،  ٗيل التي البيئت في والخإزحر وللخإز  الضيجي ؤلٖا

  ٞهي
ًب
  ؤيًا

ٌ
غة ِ

ّ
  ٞيه ماز

ٌ
غة ِ

ّ
 .ألازغي  الىاخيت مً به ومخإز

يت اَخم و٢ض ماعؾاث بهظٍ زانتٍل  بهٟتٍل  الهٞى
ُ
ا الكٗاثغ ؤو اإلا

َ
، مً لها إلِا  ؤؾاليب ببٌٗ ٞحها اإلاكتر٦حن جُمضُّو  ؤجها ٦ما ؤَميتٍل

ص ؤجها خيض الًبِ، ووؾاثل دّضِ
ُ
ولى ومً مباقغة، بهىعة بهم اإلاديِ وبالٗالم باآلزغيً تهمٖال٢ا َبيٗت ج

ُ
 الكٗاثغ َظٍ ؤ

ماعؾاث
ُ
  لها التي جل٪ واإلا

ٌ
 .اإلاجخمٗيت والىىاحي ؤلاظخماٖيت بالجىاهب ٖال٢ت

لى م ٖو   ؤزلِ مً الباخشحن مً َىا٥ ٞةنَّل  طل٪ مً الٚغ
ًب
ض الخهٝى مٟهىمي بحن ٦شحرا ١  خيض والَؼ ض بحن بًٗهم ٞغَّل  مً الَؼ

ٌ" وهه٥ خيض َضو بٗاإلاه الٟغص اَخمام وجغ٦حز" الضهيا ٞع ٤، هُا١ٍل  في باإلاجخم٘ ؤلاجها٫ م٘ الؼُّو  خيض مً الخهٝى وبحن يّيِ
َا ول٨ىه الضهيا في  ٗيل ٞهى صازلي، ؤو زاعجي صهيىو  وكاٍ ؤصوى" وهبظ جغ٥" ؤهه ٛغياتها اؾدؿالمٍل  صون  يضَّل

ُ
. 5إلا

، بهىعةٍل  ألاٞغاص لخياة اإلاٗيصخي الجاهب ٖلى زحٌر جإ الكاطلي الخؿً ألبي الهىفي لل٨ٟغ ٧ان ول٣ض لى مباقغةٍل  مماعؾاتهم ٖو

: مجها والتي اليىميت،
                                                           

1
 .102، ص1ـ، ج1951األوىل،  ،دار التأليف،القاىرة،مصر، الطبعة"تصوفو -علومو  -تاريخو  -عصره : أبو الحسن الشاذلي:" علي سامل عمار  

2
 .4، ص2ادلصدر السابق، ج: عبد الوىاب الشعراٍل  

3
الواقعة على " مرسى علم"اً من مدينة كيلومًت 150بصعيد مصر، على بعد  عيذاببالتصغري، وبتاء ثالث حروؼ اذلجاء، وادي وجبل بصحراء  :مُحيثرة  

واليت تقع على " عيذاب"، كانت دترُّ ّٔا قوفل احلج ادلصري ُمتجهًة إىل بلدة ( زلافظة البحر األمحر حالياً )ساحل البحر األمحر ويف أقصى جنوب مصر 
 .األوقات إىل جدة، ومن عيذاب يركبوف البحر ليصلوا يف ليلة واحدٍة يف أغلب (البحر األمحر)شاطئ حبر جدة 

4
،حبث لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة "دراسة أنثركبولوجية في مصر كالمغرب: أثر الطريقة الصوفية في الحياة اإلجتماعية:"ادلنعممناؿ عبد  

  .206ـ ، ص 1990اإلسكندرية، كلية اآلداب، قسم األنثروبولوجيا، اإلسكندرية، مصر، 
5
 - Max Weber : “Asceticism, Mysticism and Salvation religion” In Religion, Culture and Society, Edited by 

Lowis Schneider, London, 1964, p 192-193. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B0%D8%A7%D8%A8
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 :اللباؽ -أ

  ناع بط ؤلاؾالمي، الٗالم في اهدكاٍع طعوة اإلايالصو ٖكغ الشالض/ الهجغو  الؿاب٘ ال٣غن  زال٫ الخهٝى ٖٝغ  
ًب
 ْاَغة

 
ًب
ً، مؿل٪ ؤو ٖلميت مجها ؤ٦ثر اظخماٖيت يت الٓاَغة ٖلى َغؤث التي الخدىالث طٌٍ وا٦ب و٢ض جضيُّو  مً الٗضيض الهٞى
  ؤبغػَا لٗلَّل  اإلاجخمٗيت، واإلاضاوماث ؤلاظخماٖيت، اإلاماعؾاث

ًب
  خًىعا

ًب
 ٧ان الخغ٢ت واقتهاع واإلاغ٢ٗت، الِخغ٢ت ِلبـ ٧ان وجإزحرا

غ ؤن ُع َيىُض  خيض اإلايالصو ٖكغ الشالض بلى ٖكغ الخاصو ال٣غن /الهجغو  الؿاب٘ بلى الخامـ ال٣غن  بحن
َ
 مً بضوجها ٖالٌم  ُيظ٦

ا َمً جغاِظم بنَّل  بل الٟترة، جل٪ في الخهٝى ؤَل ضَّل  ؤن مً ؤ٦ثر لبؿَى َٗ ُ
دصخى ؤو ح

ُ
. ج

ا   ٧ان ٣ٞض ،الكاطلي ؤمَّل
ُّو

غاى بلى ويضٖى الىٓيٟت، اإلاالبـ لبـ ٖلى مغيضيه يُدض  بلى الباليت والِخغ١  اإلاغ٢ٗاث لبـ ًٖ ؤلٖا

اص بها ازخوَّل  التي ألالبؿت مً طل٪ ٚحر ت الَؼ  .واإلاخهٞى

ب٘ الكاطلي ؤنَّل  ويبضو    ط٦غها ٣ٞض ،قُٗب مضًً ؤبى الكهحر الهىفي مضعؾت طل٪ في اجَّل
ًب
 ٢ض ٧ان الخؿً ؤبى الكيش ؤنَّل  آهٟا

م،" الباجي ؾُٗض ؤبى"و" خغػَم ابً"و" مكِل بً الؿالم ٖبض" ؤمشا٫ مً ،مضًً ؤبى جالمظة يض ٖلى جخلمظ حَر  جظ٦غ بط ٚو

هذ ختى الشياب ؤظمل يغجضو ٧ان قٗيب مضيً ؤبا ؤنَّل  اإلاهاصع ّبِ
ُ

ل ؤن يغي  ٧ان ألهه 1اإلالى٥ بدالت خالخه ق  ٦ك٠ بلى الخىنُّو
ض َى بهما 2والِخغ٢ت واإلاغ٢ٗت الهٝى بلبـ  يخمُّو  ال ؤلالهيت الخ٣اث٤ ل والٗلم بالَؼ

ُّو
. 3والي٣حن والخى٧

  اإلاهاصع في وهجض
ًب
ظ الضواب، مً الٟاٍع ويغ٦ب الشياب، مً الٟازغ لبـو ٧ان الكاطلي الخؿً ؤبا الكيش ؤنَّل  ؤيًا ِ

ّ
 الخيل ويخس

، ويغ٦بها والجياص
ًب
، ٧ل ٖىض ػييخه يإزظ و٧ان ٞاعؾا ا الضيييت اإلاىاؾم في طل٪ و٧ان مسجضٍل حَر . 4ٚو

 بـاإلاال ججٗلىا ال ٢ىم يا: "٢ىله في الشياب، مً البالي لبـ ٖضم بلى مغيضيه جىظيه الكاطلي يىانل اإلاىيٕى هٟـ وفي
٢ت سغَّل

ُ
هحن، ُمغاثحن مً يلبؿها ٨ٞم الهالح، ٖىىان اإلا   الخؿىت اإلاالبـ جخسظوا وال ومخلّهِ

ًب
 واإلايل هللا، ًٖ الٟٛلت ٖلى صليال

ىا الظيً َغي٤ بلى َغي٣ه ًٖ لحن بحن مً ٞةنَّل  ،"ؤهٟؿهم ٖلى ؤؾٞغ خجّمِ
ُ
  هللا ٖىض ؤٖال َى مً اإلا

ًب
ٗحن مً ٦شحرٍل  مً مجزلت ِ

ّ
 اإلاخىُ

  الضهيىو  الٗمل ًٖ ٖىايى٣ِ لم الظيً
ًب
  الٗمل ًٖ اه٣ُ٘ مً مجهم بن بل آلازغة، وقاون بالٗلم اقخٛاال

ًب
  ولي٩ىن  ج٩اؾال

ًب
 ٖالت

                                                           
1

، نشرة وصحَّحو زلمد الفاسي وأودلف فور، منشورات ادلركز اجلامعي للبحث العلمي، كلية اآلداب، "أُنس الفقير كِعزُّ الحقير:"إبن القنفذ القسنطيين  
 .94ـ، ص1965الرباط، ادلغرب، 

2
ببجاية، فقاؿ لو الشيخ الويل الشهري  أبي مدينإىل زيارة الشيخ ( عنَّابة)، خرج مرًَّة من بلد العنَّاب "أبو عبد اهلل البوني"من ذلك، ما حدَّث بو الشيخ   
ما وصلُت إليو وجدتو بثياٍب حسنٍة رفيعٍة، برائحة ادلسك والطيب، وىو فل: ، فقاؿ... " أُدُْع يل: وُقْل لو أبي مدينَسلّْْم على ": "أبو مركاف الفحصيلي"

نزع اهلل : أُدُْع يل، فقاؿ: وقاؿ لك أبو مركاف الفحصيلييا سيدي، ُيسلّْم عليك : على حالٍة ُتشبو حالة ادللوؾ، فسلَّمُت عليو وجلسُت بني يديو مث قلُت لو
يف غايٍة من الزىد والتقشف واإلقالؿ ونبذ الدنيا مجلًة،  أبا مركافسبحاف اهلل، تركُت الشيخ : لدعوة وقلتُ فتعجبُت من ىذه ا: قاؿ. من قلبو ُحبَّ الدنيا

ٍة وبيده قصبة صيد وىذا الشيخ فيما رأيُت من التمتُّع ويدعوا لو ّٔذه الدعوة، فلما قضيُت زياريت ودعَّتو ورجعُت إىل بونة، فقصدُت الشيخ فوجدتو مبرقع
... قاؿ الشيخ احلق : نعم، وأخربتو مبا وقع، فأخذ القصبة وكسرىا ورمى بالسنارة وقاؿ: ؟ فقلُت لوأبا مدينرأيَت الشيخ : مُت عليو، فقاؿ يلاحلوت، فسلَّ 

بريوت،  ، منشورات ادلكتبة العصرية،"شيخ الشيوخ أبو مدين الغوث: "عبد احلليم زلمود:أنظر. وال يعرؼ الفضل ألىل الفضل إالَّ أىل الفضل: قلتُ 
 .59-58، ص(ت -د )لبناف، 

3
 .63ـ، ص1981،حتقيق رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، "عنواف الدراية فيمن ُعِرَؼ من العلماء في المائة السابعة ببجاية:"الغربيين  

4
، (ت -د ) ،مصر، القاىرة، الكتب احلديثة ودار النصر للطباعةدار ، "المدرسة الشاذلية الحديثة كإمامها أبو الحسن الشاذلي:"عبد احلليم زلمود  
ـ، 2003، سلسلة حبوث يف التصوؼ، مؤسسة العبري، الزقازيق، مصر، "منهجان كسلوكان : أبو الحسن الشاذلي: "، عبد العزيز أمحد منصور51ص
 .221ص



 
 
 

 

 
 

ل    : 19الٗضص                                                                          لبدث الٗلمياحُل  مغ٦ؼ       2016 –  ؤبٍغ

218 

 

، ٖلى حر ُٞغي٤ ٚحٍر بإ في وبهما واإلاُاٖم، اإلاالبـ في مٗالم لها ليؿذ هللا بلى الؿَّل ِ
ّ
ت ال٨خاب اج ىَّل  مً ال٣لب وؾالمت والؿُّو

هيذ ؤن ؤلام٩ان وفي الباَىيت، ألامغاى ٤ ظمي٘ وظَّل
ْ
ل
َ
  الخياة ؤؾباب ب٣اء م٘ ؤعاصوا لى عبهم بلى الخ

ًب
  ٞغيتها ٦ما ٢اثمت

ُ
ت  في هللا ُؾىَّل

٣ه،
ْ
ل
َ
ى به ي٣ىم ؤن صهيىّوٍل  ٖملٍل  طو ول٩ل يؼعٕ، ؤن وللؼإع الخجاعة، في ٖمله يىانل ؤن ٞللخاظغ ز  ؤن ٖلى ٢اصٌع  طل٪ م٘ َو

ٍ وماطا1 والظ٦غ الٗلم ؤَل َغي٤ في  ؿحر  3"و٢خه ببً الهىفي" وؤنَّل  2"اإلال٩ىث في وال٣لب الخاهىث في الجؿض: "٢ى٫ و ؤن يًغُّو
هٍغ و٢خه م٘ يخماشخى ؤو   .ٞيه جُغؤ التي وألاخضار الخُىعاث وُيؿايغ ٖو

ض ًٖ يخدضر ٧ان قيسهم ؤنَّل  الكاطليت ويغوو ليه اإلاؿاظض ؤخض في الَؼ   زياٌب  ٖو
ٌ
  خؿىت

ٌ
، وُبغصة

ٌ
 ؤبي الكيش ٖلى ٞضزل يماهيت

ضٍ ٖلى صليٌل ) قٗغٍل  مالبـ ٖليه ٣ٞحٌر  ٫ٌ عط الخؿً ٟه َػ
ُّو

 ملبؿه، وؤمؿ٪ الكيش مً صها ٦المه، مً الكيش ٞٙغ ٞلما ،(وج٣ك
بض ياؾيضو: و٢ا٫ ُٖ ، ٞىظضَا ال٣ٟحر، الهىفي بمالبـ الكاطلي ٞإمؿ٪ ٖلي٪، الظو اللباؽ بهظا هللا ما

ًب
 وال: ٣ٞا٫ زكىت

بض ُٗىوي، ٞال ٖى٨م ٚجيٌّي  ؤها لىاؽ٫ ي٣ى٫  لباسخي ٖلي٪، الظو اللباؽ بهظا هللا ُٖ
ُ
.  4ٞاُٖىوي بلي٨م ٣ٞحٌر  بوي ي٣ى٫  ولباؾ٪ ح

  طل٪ وما له، يضٖى الظو للخهٝى الكاطلي ٞهم ٖم٤ ٖلى يض٫ُّو  ما الجىاب َظا وفي
َّل
حر َغي٤ ألنَّل  بال  لها ليؿذ هللا بلى الؿَّل

بإ في مٗاإلاها وبهما -الظ٦غ ؾب٤ ٦ما  -اإلاالبـ في مٗالم ِ
ّ
توا ال٨خاب اج ىَّل  .الباَىيت ألامغاى مً ال٣لب وؾالمت لؿُّو

ب ٨ظا: "ٞي٣ى٫  ال٨الم َظا ٖلى" الؿ٨ىضعي  هللا ُٖاء ابً" وُي٣ِّٗ : الخؿً ؤبي وقيسه الٗباؽ ؤبي الكيش َغي٤ َو

غاى عى ٣ٞض الّؼِوَّل  لبـ ومً باإلبضاء، َغي٣ه ًٖ وُيٟصر باإلٞكاء، اللباؽ ِؾّغِ  ٖلى يىاصو ِػّوٍل  لبـ ًٖ ؤلٖا . 5"اصَّل

: ٞي٣ى٫  الالبـ، ٚحر وال الّؼِّوِ  لهظا الالبـ ٖلى خغط ال وؤهه بظل٪، ال٣ٟغاء ِػوَّل  ييخ٣ض ال ؤهه هللا ُٖاء ابً الضًً جاج ُيبّحِن زم

ا جٟهم وال" ا ههيٌب  له ٧ان مً ٧ل يلؼم ال ؤهه ٢هضها بل ال٣ٟغاء، ِػوَّل  لبـ مً ٖلى ال٣ى٫  بهظا وٗيب ؤهَّل  يلبـ ؤن لل٣ىم ممَّل
ا ﴿ اإلادؿىحن، مً ٧اها بطا الالبـ ٚحر ٖلى وال الالبـ ٖلى خغط ٞال عاء،ال٤ٟ مالبـ ى مَد

َد
ل   َٖد

َد
حن ىِم ؿِم

دَأْلا
ُث َأْلا
َأْلًا  اإلا ُلٍة  مِم بِم

ا" 6﴾ ؾَد  وؤمَّل

ّحِن اللباؽ لبـ
َّل
َخَب  يىظب بالظو بليه ال٣هض ٞليـ...  الل َٗ . 7"الك٨غ مٗه ٧ان بطا هللا مً ال

ض ؤنَّل  بظل٪ الكاطليت يغيض  ال بديض الجىاعح، ب٩ل الضهيا ٖلى ؤلا٢با٫ ٖضم م٘ ال٣لب، في و٢غ ما وبهما باإلآاَغ، ليـ الَؼ

ـَ  مً ٖلى الٗيب طل٪ مً ال٣هض وليـ 8اإلااصياث مً خىله بما ال٣لب يخإزغ ِب
َ
ـَ  ل  ٖلى ُيٟغى ال ؤهه ال٣هض بل ال٣ٟغاء، ِلْب

 لغوح ٖمي٤ٍل  ٞهمٍل  ًٖ ي٨ك٠ و٠٢الم َظا ؤنَّل  ق٪َّل  وال ال٣ٟغاء، لباؽ يغجضو ؤن الىٓي٠ الجضيض يلبـ ؤن  ؿخُي٘ مً ٧ل

. الخُغُّوٝ َظا ٧ل الخهٝى في ليـ بط زانت، بهٟت والخهٝى الٗامت، وم٣انضَا الكغيٗت،

٨ظا     ي٨ً لم الكاطلي الخؿً ؤبى الكيش ٞةنَّل  َو
ًب
صا   وال ُمدكّضِ

ًب
خا ٌ ٧ان ٣ٞض ملبؿه، في ُمتزّمِ  والِخغ١  اإلاغ٢ٗاث لبـ يٞغ

٤ الشياب، مً والخكً ت ؤٚلبٌ يٟٗل ٧ان ما ٞو ، مخهٞى   والىٓي٠، الٟازغ اللباؽ يلبـ ٧ان بهما ٖهٍغ
ُّو

 جالميظٍ ويدض

                                                           
1

 .113ـ، ص2008ات مجعية تطاوف أمسري، الدار البيضاء، ادلغرب، عبد العزيز السعود، منشور: ، مراجعة وتقدَل"الزاكية: "التهامي الوزاٍل  

2
 .113 -112، صالسابقادلرجع : التهامي الوزاٍل  

3
 .80ـ، ص 1982، مطبعة مصطفى البايب احلليب، القاىرة، مصر، الطبعة الثالثة، "إيقاظ الِهمم في شرح الِحَكم:" عجيبةابن   

4
 .201ابق، صادلصدر الس: إبن عطاء اهلل السكندري  

5
 .200ادلصدر نفسو، ص  

6
 .91سورة التوبة، اآلية   

7
 .53ادلدرسة الشاذلية، ص: ، عبد احلليم زلمود201ادلصدر نفسو، ص: إبن عطاء اهلل السكندري  

8
 .35ـ، ص2009، ادلؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبناف، "الطريقة الشاذلية كأعالمها: "أمحد درنيقة زلمد  
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  طل٪، ٖلى ومغيضيه وؤجباٖه
ًب
ىا  والٗمل بالهض١ وبهما ال٣ٟغاء، لباؽ بلبـ ليـ وحٗالى ؾبداهه هللا بلى الُغي٤ بإن لهم ُمبّيِ

اء . والٞى

 :الُٗام -ة

يت مٗٓم ؤنَّل  اإلاٗلىم مً َاص الهٞى ٗمت مً واخضٍل  لىنٍل  ٖلى ؤلا٢خهاع ؤو الجٕى يايتع بلى يلجإون  والؼُّو  لٟترةٍل  الخكىت ألَا
هم، وجهٟغَّل  ؤظؿامهم، جىدل ختى ج٣هغ، ؤو جُى٫  ض١َّل  وظَى

ُ
٠ُٗ ؤَغاٞهم، وج م، وجسمض قهىاتهم، وجً  وبظل٪ ٚغاثَؼ

٤ د٣ِّ
ُ
ا الغوح ج ا ٖلى اهخهاَع ذ الجؿض، ٖضَو ض  بلى اإلاغيض ٞيىُل٤ البهحرة، وج٣ىي  ال٣لب، ويهٟىا الظًَ، ٞيخٟخَّل  الخهجُّو

ىاظاة
ُ
. 1واإلا

ه و٢ض ٍٝل  مً الكضيض الجٕى يدمله ما بلى الكاطلي جيبَّل  بالٗباصاث وال٣يام الُاٖاث ؤصاء ًٖ للجىاعح وقّلٍل  للهمم، بيٗا
ٗامالث،

ُ
  ٧ان لظل٪ واإلا

ُّو
ض، الُٗام جىاو٫  ٖلى َغي٣خه مغيضو يدض   يغي  ال و٧ان الجّيِ

ًب
ل بحن جالػما

ُّو
 اليابـ ؤ٧لو الُٗام مً الخ٣ل

 َى وبهما بها، وليـ ألاقياء، َظٍ في ليـ َغي٣ه بإنَّل  ويهّغِح َظا، بلى مغيضيه ُيغقض وال حٗالى، هللا بلى الُغي٤ وبحن مىه

باهيت الُغي٤ َظا ليـ: "اإلاجا٫ َظا في ٢ا٫ خيض والهبر، بالي٣حن ت وال والىسالت، الكٗحر وؤ٧ل بالَغ  وبهما الهىاٖت، بب٣يَّل
ا ﴿: ٢غؤ زم 2"الهضايت في والي٣حن ألاوامغ، ٖلى بالهبر َى

َد
ى
َأْلا
ل َٗد حَد مَأْلا  وَد هُث نَأْلا   مِم

ً
ت مَّ ثِم

َد
  ؤ

َد
ون ضُث هَأْلا ا يَد

َد
ه غِم

مَأْلا
َد
إ ا بِم

َّ َد
وا إلا رُث بَد ىا ُۖ  نَد

ُث
اه

َد
٧ ا وَد

َد
ى اجِم

ًَد أ   بِم
َد
ىن

ُث
ى ى٢ِم

 ، ًُث

نَّ  ٪َد  بِم بَّ ىَد  عَد لُث  َُث هِم
َأْلا
ٟ مَأْلا  ًَد هُث نَد َأْلُا مَد  بَد ىَأْلا تِم  ًَد

امَد َُد
٣ِم
َأْلا
ا ال ُمَد ىا ِٞم

ُث
اه

َد
ُهِم  ٧   ِٞم

َد
ىن

ُث
ٟ لِم

َد
خ

َأْلا
س . 3﴾ ًَد

ر التي الكاطلي الخؿً ؤبى وا٫ؤ١ لُي٠ ومً ّٗبِ
ُ
ِم  مً مى٢ٟه ًٖ ح َٗ ؿٝغ ال: "الضهيا ِو

ُ
 وجىدل ْلمتها، ٞيٛكا٥ الضهيا بتر٥ ح

ت، مجها الخغوط بٗض إلاٗاه٣تها ٞترظ٘ لها، ؤًٖائ٥ ٛاالة  ٗالج ٦ي٠ ٞاهٓغ 4"بالخغ٦ت ؤو باإلعاصة، ؤو بال٨ٟغة، ؤو بالهمَّل
ُ
 في اإلا

 ؤنَّل  ٦ما جتر٦ها، لم ٦إهه ٞيهحر ٞحها، بالخ٨ٟحر وجيكٛل بظل٪، وجدلم بلحها الغظٕى وجخمجى الىٟـ، حكتهحها ختى الضهيا، جغ٥

  ي٩ىن  ؤن يصرُّو  ال ٞحها، وما الضهيا ًٖ الاه٣ُإ
ًب
. اإلاجخم٘ وبنالح الىٟـ جؼ٦يت في مىهجا

٪ مً الغُظل ليـ: "٢ا٫ ؤهه الكاطلي الخؿً ؤبي قيسه ًٖ اإلاغسخي الٗباؽ ؤبى و٢ا٫
َّل
٪ مً الغُظل بهما ٥،حٗب ٖلى صل

َّل
 صل

. 5"عاخخ٪ ٖلى

خه وفي ،الكاطلي الخؿً ؤبي الكيش ٖلى اإلاغسخي الٗباؽ ؤبى صزل ألايام مً يىمٍل  وفي  ولبـ الُٗام، مً الخكً ؤ٧ُل  هيَّل
  ٖليه ٞال هللا، ٖٝغ ومً قئذ، ٦ي٠ و٦ً هللا بٖٝغ الٗباؽ ؤبا يا: "الكيش له ٣ٞا٫ الشياب، مً الخكً

ًب
  ؤ٧ل بن ؤيًا

ًب
 َىيئا

  وقغب
ًب
ظا 6"مغيئا   ٧له َو

ًب
ؼَّلث قإهه ظلَّل  ل٣ىله مهضا٢ا لَأْلا  ﴿: ٢ضعجه ٖو

ُث
َأْلًا  ٢ مَد  مَد غَّ   خَد

َد
ت

َد
ٍى هِم  ػِم

َّ
ي الل تِم

َّ
غَدجَد  ال

َأْلا
ز

َد
ٍِم  ؤ اصِم بَد ِٗم اثِم  لِم بَد ّ

ُِم
َّ
الُ ًَد  وَد  مِم

١ِم 
َأْلا
ػ ّ
لَأْلا  ُۚ  الغِم

ُث
يَد  ٢ ًَد  هِم ً ظِم

َّ
ل ىا لِم

ُث
ى ي آمَد اةِم  فِم

َُد خَد
َأْلا
ا ال َُد هَأْلا   الضُّب

ً
ت هَد الِم

َد
مَد  ز ىَأْلا تِم  ًَد

امَد َُد
٣ِم
َأْلا
٪َد  ُۗ  ال لِم

َد 
ظ

َد
لُث  ٦ ّ

هِم
َد
ٟ

ُث
اثِم  ه ًَد َأْلا

مٍة  آلا
ىَأْلا
َد
٣   لِم

َد
ىن مُث

َد
ل َأْلٗا  .7﴾ ٌَد

                                                           
1
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ض الخؿً ؤبى ٧ان وما غب الخكً، الُٗام ؤ٧ل يخٗمَّل
ُ

  يجض ال ٧ان بل الؿازً، اإلااء وق
ًب
غب النهيء، الُٗام ؤ٧ل في خغظا

ُ
 وق

، ج٣ىلها ،هللا الخمض: ٣ٞلذ الؿازً اإلااء قغبذ بطا ٞةه٪ اإلااء، َبّغِصْ  ياُبجيَّل : "ي٣ى٫  ٧ان و٢ض اإلاغوء، الكغاب  قغبذ وبطا ب٨ؼاػةٍل
.  1"هلل بالخمض ٞي٪ ًٖىٍل  ٧ل بؾخجاب هللا، الخمض: ٣ٞلذ الباعص اإلااء

  الكاطلي و٢ا٫
ًب
٤ِ  ٖلى يدخا٫ مً الىاؽ وؤ٢بذ : "ؤيًا

ْ
ل
َ
 ٖلى يدخا٫ مً وؤ٢بذ هللا، ٦خاب وبخالوة هللا، بُاٖت الغػ١ َلب في الخ

ِ٘  هللا
ْ
ُ

َ
٤ الٗالث٤، ب٣

ُّو
  و٢ض الٗمل، وؾاثغ والخًغُّوٕ لضٖاءبا بالٗالث٤، والخمل

َّل
 ليـ م٣ؿىمٌ  والغػ١ ٧ان، َى بما ال٣لم ظ٠

جإ والخًّغٍٕل والضٖاء بُاٖخ٪، الٗمل وفي بخىخيض٥، ٞإزِلهىا جى٣هه، ٞاظغٍل  ٞجىع  وال جؼيضٍ، ج٣ّيٍل  ج٣ىي 
َّل
 بمدٌ بلي٪ والل

. 2"لىظه٪ الٗبىصيت

مله، ؾٗيهب ي٨ؿبه بما وؤلاؾخمخإ والٗمل بالؿعي مإمىٌع  واإلاؿلم ا ﴿ :حٗالى هللا ٢ا٫ ٖو ا ًَد هَد يُّب
َد
اؽُث  ؤ

َّ
ىا الى

ُث
ل
ُث
ا ٧ مَّ ي مِم ىِم  فِم

عَأْلا
َد َأْلا
 ألا

 
ً

ال
َد

ال ًبا خَد ّ
ُِم
َد
َ  

َد
ال ىا وَد ُٗث

بِم
َّ
د
َد
اثِم  ج ىَد

ُث
ُ

ُث
انِم  ز

َد
ُ َأْلُا َّ

هُث  ُۚ  الك
َّ
ه مَأْلا  بِم

ُث
٨

َد
وٌّو  ل ضُث حنٌر  َٖد بِم

ا ﴿: وظلَّل  ٖؼَّل  ؾبداهه و٢ا٫ 3﴾ مُّب ا ًَد هَد يُّب
َد
ًَد  ؤ ً ظِم

َّ
  ال

َأْلا
ىا

ُث
ى   آمَد

َأْلا
ىا

ُث
٣ ِٟم ه

َد
ً ؤ  مِم

ً بَد  مِم ِم
ُّ ا اثِم ََد مَأْلا  مَد

ُث
خ بَأْلا ؿَد

َد
ا ٦ مَّ مِم

ا وَد
َد
ى غَدحَأْلا

َأْلا
ز

َد
م ؤ

ُث
٨

َد
ًَد  ل ىِم  ّمِم

عَأْلا
َد
  ألا

َد
ال   وَد

َأْلا
ىا مُث مَّ َُد   جَد

َد
ِث بِم

َد
خ

َأْلا
هُث  ال

َأْلا
ى   مِم

َد
ىن

ُث
٣ ِٟم ى

ُث
م ج

ُث
خ ؿَأْلا

َد
ل ًهِم  وَد ظِم أزِم   بِم

َّ
ال ن بِم

َد
  ؤ

َأْلا
ىا ًُث

مِم
َأْلا
ٛ

ُث
ُهِم  ح  ِٞم

 
َأْلا
ىا مُث

َد
ل َأْلٖا ا نَّ  وَد

َد
هَد  ؤ

ّ
يٌّو  الل جِم

َد
ُضٌر  ٚ مِم

ا ﴿: ظالله ظلَّل  و٢ا٫ 4﴾ خَد ا ًَد هَد يُّب
َد
ًَد  ؤ ً ظِم

َّ
ىا ال

ُث
ى   آمَد

َد
ىا ال مُث ّ

غِم
دَد

ُث
اثِم  ج بَد ّ

ُِم
َد
ا َ لَّ  مَد خَد

َد
هُث  ؤ

َّ
مَأْلا  الل

ُث
٨

َد
  ل

َد
ال وا وَد ضُث

َد
خ َأْلٗا َد

نَّ  ُۚ  ح  بِم

هَد 
َّ
  الل

َد
بُّب  ال دِم

ًَد  ًُث ً ضِم
َد
خ َأْلٗا ُث . 5﴾ اإلاَأْلا

لى  وال٣ُاث٠ والٗؿل الؿم٪ يإ٧ل ٧ان اإلاغسخي الٗباؽ ؤبى ٞخلميظٍ الكاطليت، مكايش ؾاع اإلاإ٧ل، في َظا الكاطلي ههج ٖو

بهت ال خال٫ٍل  َغي٤ٍل  مً ؤجذ َاإلاا اث،الُيب مً هٟؿه يدِغم وال واللخم،
ُ

. 6ٞيه ق

، مً ي٨ً ومهما خضا٫، صاثما يىصر ٧ان الخؿً ؤبى الكيش ٞةن ؤمغٍل  و٦ً هللا بٖٝغ: "هي ٖىضٍ الٗامت وال٣اٖضة باإٖل
٤ هللا ٖٝغ مً ألنَّل  وطل٪ 7"قئذ ٦ي٠

َّل
ى ٞال بدبه، وامخؤل به ٢لبه حٗل

َّل
  مىه يخإح

َّل
 .8الًٟيلت بال

 يخإطي بديض ؤلاٞغاٍ طل٪ مً اإلاغاص ٞليـ والظ٦غ، للخلىة وؤلاه٣ُإ الىٟـ، مجاَضة مً شخيءٍل  بلى اطليالل صٖا ولئن
غ الكضيض، الخغمان ؤزغ مً ألا٩ٞاع وجًمدل الخىاؽ، وج٠ًٗ الجؿم، ِ

ّ
 بالٟغاثٌ ال٣يام ٖلى ال٣ضعة ٖلى بظل٪ ٞياز

ٍٍل  ٚحر مً جاّمٍل  اٖخضا٫ٍل  في الىٟـ مجاَضة َى اإلا٣هىص بل ٖلحها، وؤلا٢با٫ ، وال بٞغا ٍِل  الىٗاؽ، ٖىض ؤلاوؿان ٞيىام جٟغي
، ٖىض ويإ٧ل الخٗب، ٖىض ويغجاح ، ؤ٦مل ٖلى للجؿض الًغوعيت الخاظياث ٢ًاء يجب بط الجٕى  مكايش ظٗل ما ٧له َظا وظهٍل

اء   -ط٦غها ٦ما  -الكاطليت ٞغ
ُ
. ومكغبهم ومإ٧لهم ملبؿهم في ْ

 

 

                                                           
1

 .53، ص"المدرسة الشاذلية: "عبد احلليم زلمود: ، وانظر201-200ادلصدر نفسو، ص: إبن عطاء اهلل السكندري  

2
 .139ادلصدر السابق، ص: إبن الصباغ  

3
 .168سورة البقرة، اآلية   

4
 .267سورة البقرة، اآلية   

5
 .87سورة ادلائدة، اآلية   

6
 .84ـ، ص1965، دار ادلنارة، اإلسكندرية، مصر، "اإلماـ أبو العباس المرسي:"زلمد زيتوف  

7
 .200ادلصدر السابق، ص: إبن عطاء اهلل السكندري  

8
 .53ادلدرسة الشاذلية، ص: عبد احلليم زلمود  
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 :اإلاؿ٨ً -ج

خضا الكاطلي مىهج ٧ان ٦ما ضم واإلاإ٧ل، اإلالبـ في ٫ؤلٖا ت مً َا٢تها ٞى١  وجدميلها الىٟـ ٖلى الخًيي٤ ٖو  واإلاجاَضة، اإلاك٣َّل

. للمؿ٨ً باليؿبت الىهج َظا هٟـ ٖلى الكيش ؾاع

م َهَج  َـ،620 ؾىت جىوـ صزىله وبٗض ،الكاطلي الكيش ؤنَّل  مً ٞالبٚر
َ
ْهَج  ه

َ
 الجبل، بلى ٞلجإ مكيل، بً الؿالم ٖبض ؤؾخاطٍ ه

 ُمضَّل  وازخلى
ًب
ىان ظبل بإٖلى ج٣٘ مٛاعةٍل  في ة ُل ٚػ

ُ
  1قاطلت ٖلى اإلا

َّل
  حٗخبر َظٍ ؤنَّل  بال

ًب
  مغخلت

ًب
خت

َّل
 َى ؤعاص خياجه، مغاخل مً ما٢

خ٩اٝ َظا يجٗل ؤن هٟؿه ظٍ ؤلٖا ؿ٪ للٗباصة الخلىة َو
ُّو
 ي٣طخي الكيش هجض ولم والىىاٞل، بالهيام هللا مً والخ٣غُّوب والي

غيدت والبيىث اإلاىاػ٫  وؾ٨ً ٞترةٍل  بٗض مجها هؼ٫  بل باإلاٛاعة، خياجه ٧امل
ُ
 يلؼم ما ٧ّلِ  ٖلى جدخىو  والتي والىاؾٗت، والىٓيٟت اإلا

ٍٕل  ؤزارٍل  مً . الىٟـ مُمئن البضن مغجاح ٞحها  ٗيل ؤن ٖلى ؤلاوؿان حؿاٖض والتي اليىميت، خاظاجه ل٣ًاء ومخا

ىضما   بها ٞؿ٨ً لجبل،ا ؤؾٟل قاطلت بلضة ِوظهخه ٧اهذ مٛاعجه، مً الخؿً ؤبى الكيش هؼ٫  ٖو
ًب
 بالخضعيـ، واقخٛل 2صاعا

  جىوـ بلى اهخ٣اله ٖىض ؾ٨ً الكاطلي الكيش ؤنَّل  اإلاهاصع جظ٦غ بط جىوـ، مضيىت بلى اهخ٣ل ٖىضما ٞترةٍل  بٗض ٞٗل و٦ظل٪
ًب
 صاعا

 لىب ٖىصجه ٖىض الدج، بلى وزغوظه البراء، ابً م٘ مٗه خهل الظو وبٗض 4البالٍ ؾى١  مً بال٣غب البالٍ، بمسجض 3ؤزغي 
  بها ؾ٨ً جىوـ مضيىت

ًب
ة َظٍ ج٣٘ ؤزغي، صاعا  و٧اهذ الكٗغيت ببُداء الؿٗىص عياى مً عبٌ مً الجضيض، باب صازل اإلاغَّل

ٟخذ
ُ
.  البالٍ بؿى١  ج٣٘ التي الؿاب٣ت صاٍع مً وؤوؾ٘ ؤ٦بر الضاع َظٍ و٧اهذ 5الجٝى ٖلى ج

   ؿ٨ً بخىوـ ب٢امخه ٞترة مً ألا٦بر الجؼء الكاطلي ٢طخى بطن
ًب
ا، بيىتها، نم بيىجا  وؤؾى٢ها ؤخيائها وؾِ ا٦تراَا، ؤو اقتَر

  صاٍع و٧اهذ ؤَلها، ووؾِ ومؿاظضَا،
ًب
ل ولم  كاء، و٢ذ ؤو وفي  كاء مً ي٣هضَا مٗغوٞت ِ

ًّ خ٩اٝ الخؿً ؤبى يٟ  ؤو ؤلٖا
، لٟترةٍل  مٛاعةٍل  ؤو نىمٗتٍل  في ؤلاهؼواء ت مً الٗضيض يٟٗل ٧ان ٦ما خياجه ل٩امل ؤو َىيلتٍل  ٖؼلخه مً ٚمبالغ ػماهه، مخهٞى

خت ال٣هحرة
َّل
ىان ظبل بمٛاعة واإلاا٢ . ٚػ

ىضما   بها ؤلاؾ٨ىضعيت،ؾ٨ً بلى وونل جىوـ، الخؿً ؤبى الكيش ٚاصع ٖو
ًب
ؿمحها صاعا

ُ
 "اإلاهاصع بٌٗ ح

ًب
ا "٢هغا  وؾٗتها، ل٨بَر

لى ٖليه ؤو٢ٟها 6"ؤًىب الضًً هجم" الهالر مهغ ؾلُان له ؤَضاَا ّعِيخه ٖو
ُ
 1"الضيماؽ ٖت٢ل" مً بال٣غب ج٣٘ بٗضٍ، مً ط

                                                           
طل على شاذلة  1

ُ
أقاـ ّٔا ، تتَّسع ّٓموعٍة من الناسكيلومًتاً جنويب مدينة تونس، ، على بعد قرابة مخسة ومخسني وىي مغارٌة تقع بأعلى جبل زغواف ادل

 : ، وانظر أيضاً 6ص، ادلدرسة الشاذلية: عبد احلليم زلمود: أنظر، مباشرًة بعد دخولو تونس الشاذلي

Paul Nwyia: op-cit, P30. - 
2

 .17ادلرجع السابق، ص: زلمد أمحد درنيقة  

3
الطرؽ :" ، عامر النجار23ـ، ص1989، دار الًتكي للنشر، تونس، "أبو الحسن الشاذلي: "زلمد بوذينة ،10ادلصدر السابق، ص: إبن الصباغ  

 .127ص،  (ت -د ) ،الطبعة اخلامسة، مصر، القاىرة، دار ادلعارؼ، "الصوفية في مصر نشأتها كنُُظمها كأكرادىا

4
، سلتصّّ يف بيع األعشاب الطبية، ليس ىناؾ اتفاٌؽ على تاريخ ظهور ىذه السوؽ، وىناؾ من يعيده إىل العهد مدينة تونسوىو أحد أنشط أسواؽ   

أبي العاشر للميالد، كما توجد فيو خلوة /  إالَّ أف ادلسجد الذي يتوسَّطو يعود تارخيو إىل القرف الرابع للهجرة التاسع للميالد،/يف القرف الثالث للهجرة األغليب
يذكر سوؽ البالط وإف كاف يف فًتٍة الحقة ادلؤرّْخ  ، ومن بني مناحلفصيوعلى أيَِّة حاٍؿ يبدو أف ىذه السوؽ كانت موجودة يف العهد  ،الحسن الشاذلي

 ".الهديَّة كالفوائد العلمية في العادات التونسية: "يف كتابو( ـ1912-1853" )محمد بن عثماف الحشايشي"

5
 .35ادلرجع السابق، ص: زلمد بوذينة  

6
، ُولد بالقاىرة، سابع سالطني بين أيوب الُفتوح مبأبب ؽّْ ؿُ  ،الكامل محمد بن العادؿ أبي بكر بن أيوببن ادللك  "نجم الدين أيوب"ادللك الصاٌف   

، وكاف شجاعاً مهيباً، عمَّر يف مصر ما مل يُعمّْره أحٌد من األيوبيني، 647ىػ إىل 637مبصر، حكم من  أنشأ ادلماليك البحرية مبصر، ىػ، ضبط الدولة حبزـٍ
حكمو تعرضت مصر حلملٍة صليبيٍة ضخمة ُعرفت باحلملة الصليبية السابعة بقيادة  ودخل يف صراعاٍت مع ادللوؾ األيوبيني يف الشاـ، وىف آخر سنٍة من

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
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اٙ ابً صزلها الؿىع، ؤبغاط مً ببرطٍل    ٦بحٌر  ماظٌل  ؤؾٟلها في وظض ؤهه وط٦غ للهجغة، وؾبٗماثت ٖكغة زمـ ؾىت الهبَّل
ٌ
 ومغابِ

ٌ٘  لل٣ٟغاء، مؿا٦ً الىؾِ وفي للبهاثم، . 2ولٗياله لُؿ٨ىاٍ ؤٖليت ؤٖالٍ وفي ٦بحٌر، وظام

  اإلاهاصع وجظ٦غ
ًب
ٗت ال٨ِبر مً ٧اهذ الضاع َظٍ ؤن يٓهغ الىن٠ َظا زال٫ مًو وؤصخابه، َى ٞحها ؤ٢ام ؤهه ؤيًا  بديض والؿَّل

. ؤصخابه مً قاء مً مٗه بها ليؿ٨ً ج٨ٟي ٧اهذ وبهما وؤَله، الكاطلي الكيش لؿ٨ً ٣ِٞ ج٨ٟي ال ٧اهذ ؤجها

ٌ ولم  اإلااظل مً الًغوعيت، والخجهحزاث اإلاغا٤ٞ مً الٗضيض جدخىو  والتي والىاؾٗت، ال٨بحرة الضاع بهظٍ ؤلا٢امت الكاطلي يٞغ

 مً ازخاع ومً َى بها ؤ٢ام وبهما...  للخيل واإلاغابِ ال٨بحر، والجام٘ بها، التي ال٨شحرة ألازغي  واإلاؿا٦ً اإلاياٍ، لخسؼيً ال٨بحر

ًها وما بها، ؤلا٢امت مً جدغَّلط وما ؤصخابه، . زلىة ؤو بمٛاعةٍل  اٖتز٫  ؤو ؤبؿِ ؤو ؤنٛغ ؤزغي  بضاعٍل  للؿ٨ً وجىظه ٞع

ا ٧ان و٦ما ،الكاطلي الخؿً ؤبا الكيش ؤنَّل  هجض ٧له َظا مً خضا٫ ٖلى ُمهغًّ   ٧ان واإلاإ٧ل، اإلالبـ في ههجه في ؤلٖا
ًب
 ُيهغُّو  ؤيًا

خضا٫ ههج ٖلى ل ولم يلؼم، ما ب٩ل واإلاجهؼة وال٨بحرة، الىاؾٗت البيىث في الىاؽ، وؾِ ؾ٨ً ٣ٞض اإلاؿ٨ً، في ؤلٖا ِ
ًّ  ُيٟ

  وال٣ٟاع البراعو  في ؤو اإلاٛاعاث ؤو الهىام٘ في آلازغيً ٞيتالهى بٌٗ ٞٗل ٦ما وؤلاوٗؼا٫ ؤلاهؼواء
ًب
 و٧ان الىاؽ، ًٖ بٗيضا

. زال٣ه ججاٍ بىاظباجه ال٣يام مً الٗبض يمى٘ ال البيىث ؾ٨ً وؤنَّل  اإلابالٛاث، مً طل٪ بإنَّل  يغي 

  ي٩ىن  ؤن يصرُّو  ال الضوام، ٖلى وال٨غاَيت اإلا٣ذ بٗحن بلحها والىٓغ ٞحها، وما الضهيا ًٖ الاه٣ُإ ٞةنَّل 
ًب
 الىٟـ جؼ٦يت في مىهجا

 اإلاجخم٘ به يهاب ؤن يم٨ً ما يسٟى وال اإلاؿاوليت، ًٖ والخسلي والاهُىاثيت للٗؼلت َغي٤ٌ  َى وبهما ومئالها، خالها وبنالح

، ي٠ٍٗل  مً اإلاؿلم ىانٍل ت اإلآاَغ َظٍ ٞيه جىدكغ ٖىضما َو ض مً اإلاىدٞغ  .الَؼ

 
ً
: وال٨ؿب الٗمل بلى الكاطلي هٓغة: زالثا

يت باليؿبت والخ٨ؿب ال٨ؿب مؿإلت بنَّل    ٞحها، وعؤحهم للهٞى
ٌ
  ٢ًيت

ٌ
غيت ا، ؾبر ومداولت َغ٢ها، الجضيغ مً ظَى  ؤٚىاَع

ا، و٦ك٠   ألجها طل٪ ؤؾغاَع
ٌ
سخيء ٢ض مؿإلت

ُ
ت، مً الىٓغ ٢هحرو  مً البٌٗ َٝغ مً ٞهمها ؤ  بلى بؿببها ٞغ٦ىىا اإلاخهٞى

ًٍل  مشاع طل٪ ؤظل مً ٞٛضث البُالت، .    ُظملتهم في ةالهىفي ٖلى َٗ

  ٧ان الكاطلي الخؿً ؤبى ل٨ً
ُّو

ْغ١ِ  الٗمل، ٖلى مضيغيه يدض غ ؤنَّل  عؤي خيض ألاؾباب، َو  ألازظ  ٗاعى ال الخهٝى ظَى

لى اإلاشل الكيش ؤُٖى ول٣ض باألؾباب،  3بالؼعاٖت  ٗمل   -ُمترظمٍى طل٪ بلى ؤقاع ٦ما  -٧ان خيض بىٟؿه، طل٪ في ألٖا
  وبالخجاعة

ًب
 ٖلى الؼعاٖت في  ٗمل الكاطلي ٧ان ول٣ض 5"ألاؾباب وحجابي -ِؾتر ؤو  -حجاب ولّيٍل  ل٩ّلِ : "ي٣ى٫  ٧ان خيض 4ؤخياها

                                                                                                                                                                                           

، حتقيق أمحد "الوافي بالوفيات:" الصفدي: ، أنظر(ـ1249/ ىػ 647)ملك فرنسا، تويف الصاٌف أيوب أثناء احتالؿ الفرنج لدمياط سنة  "لويس التاسع"
 .35، ص3، جاألرناؤوط، دار إحياء الًتاث العريب، بريوت، لبناف

1
ـٌ على ربوٍة عالية، ترتفع عن الشوارع اليت حتدُّىا ” كـو الدكة“ويتميز حي حالياً، وتقع شرقي مدينة اإلسكندرية، " كـو الدَّكَّة"أصبحت ُتسمَّى    بأنو ُمقا

بُنيت على صورهتا ” كـو الدكة“لقوؿ أفَّ منطقة من اجلهات األربع بنحو ستني مًتاً تقريباً، يذىب كثري من مؤرّْخي اإلسكندرية يف عصرىا احلديث إىل ا
 .احلالية قبل مئات السنني على أنقاض منطقٍة تضمُّ قبور عدٍد من ادللوؾ القدامى

2
 .14ادلصدر السابق، ص: إبن الصباغ  

3
، دار (رين عليو كالطرؽ الصوفيةأعالـ التصوؼ كالُمنك)الموسوعة الصوفية : ، عبد ادلنعم احلنفي10-8ادلرجع السابق، ص: زلمد أمحد درنيقة  

 .230، ص(ـ1992 /ىػ1412)الرشاد، القاىرة، مصر، الطبعة األوىل، 

4
، رسالة ماجستري يف التاريخ الوسيط، جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة، حياتو كمدرستو في التصوؼ: أبو الحسن الشاذلي: عبد الوىاب فرحات  

 .90، ص(ـ1995/ ىػ 1415)اجلزائر، 

5
 .228، صادلصدر السابق: إبن عطاء اهلل السكندري  
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، هُا١ٍل  ٍ٘ل زه ؤنض٢اءٍ، ألخض له زُابٍل  في يخدضر هجضٍ بط واؾ  ؤلامؿا٥ وؾبب: "ٞي٣ى٫  للؿٟغ، جإزحٍر ؾبب ًٖ ٞيه ُيدّضِ

ٌٕ  الٗاصة في الؿٟغ ًٖ . 1"مىاي٘ زالزت في لىا ُخِغر ٢ض ُيضَعُؽ، لىا ػع

غ ٧ان الخؿً ؤبا الكيش ؤنَّل  َىا واإلاالخٔ ِ
ّ
، ياز  م٩ان خْهِض  بؿبب وال ٢ُٗخحن، ؤو ألاعى مً ٢ُٗتٍل  ػْعٕ بؿبب ليـ ؾٍٟغ

، زالزت في ألاعى ُخِغزذ وبهما م٩اهحن، ؤو مجها ٍ٘ل   بالؼعاٖت الٗمل لهظا يىلي ٧ان الكاطلي ؤنَّل  ؤو مىاي
ًب
ت   ٦بري، ؤَميَّل

َّل
 ػعٕ إلاا وبال

. مىاي٘ زالر في ػعٖه

سظ الكاطلي الخؿً ؤبى الكيش ٧ان و٢ض ػمت الىؾاثل للؼعاٖت يخَّل
َّل
ي ٩ٞان لها، الال   الشحران ُيغّبِ

ًب
 ؤوعص و٢ض والضعؽ، للخغر مشال

ة" ناخب عَّ   و٢٘ الشحران َظٍ مً زىعٍل  ٢هت" ألاؾغاع صُث
ًب
 اإلاغيض ي٨ٍغ الكاطلي طل٪ بٗض هجض ؤن ًٚايت ٞال 2البئر في يىما

ل، ِ
ّ
خُٗ

ُ
  ٧ان و٢ض الىاؽ، جابٗه  ؿإ٫ ؤن ي٨ٍغو اإلا

ًب
  يمل٪، بما ظىاصا

ًب
  البسل، ي٨ٍغ ٦غيما

ُّو
. 3والٗمل ألاؾباب باب َغ١  ٖلى ويدض

ا هللا، وظه ؤؾاؾه  -الكاطلي ٖىض  -والٗمل   طل٪ م٘ ٧ان وبن هللا، ٖىض مً َى وبهما الٗمل، ؤؾاؾه ٞليـ الغػ١ ؤمَّل
ًب
 ألنَّل  واظبا

لَأْلا  ﴿: لىحٗا ٢ا٫ والٗمل، بالؿعي ؤمغ هللا
ُث
٢ ىا وَد

ُث
ل مَد َأْلٖا

ي  اِم رَد حَد ؿَد
َد
مَأْلا  هللاُث  ٞ

ُث
٨

َد
ل مَد هُث  َٖد

ُث
ىل ؾُث عَد ىن  وَد

ُث
ى مِم

َأْلا
ا

ُث
اإلا  ول٨ً حٗالى، هلل واظٌب  ٞالٗمل 4﴾ وَد

غوٌّي  ٖامٌل  هٟؿه الى٢ذ في ل٨ىه 5الغػ١ ٖىه يترجَّلب ال ْاَغوٌّي  ؾبٌب  والٗمل هللا، َى الغاػ١  . حٗالى هللا بلى الؿال٪ خياة في ظَى

  طٍ،ٌ الكاطلي َغي٣ت ٧اهذ ل٣ض
ًب
  الهىفي اؾم ؤنبذ بديض الىاؽ ٖليه جىاي٘ ما ٖلى زىعة

ًب
ا٫ الؾم ُمغاصٞا

َّل
 ال الظو البُ

، ؤن الىاؽ مً ويُلب  ٗمل، وال يدتٝر  ؤصخابه ومً هٟؿه مً ويغب مهغاٖيه، ٖلى الباب الكاطلي ٞخذ و٢ض يغػ٢ٍى
،
ًب
  ليـ هللا بلى اإلاىنل الُغي٤ ؤنَّل  اإلاؿلمىن  ٞإصع٥ مشال

ًب
  وال اإلاغ٢ٗاث ؤصخاب ٖلى خبؿا

ًب
 بل الٗمل، ًٖ اإلاى٣ُٗحن ٖلى و٢ٟا

غ 6ؤخضٍل  ل٩ل ميؿىٌع  ؾهٌل  بهه ما٫، ًٖ وال٣ٗىص وألاق٩ا٫ الغؾىم في ليـ الخهٝى ٞجَى ما٫، الىىايا في َى وبهما ألٖا  وألٖا

مل هٟٗه ٖمَّل  ما الٗمل وزحر . اإلاؿلمحن وخضة ٖلى ٖو

٨غة ظاهب،ا٫ َظا جغؾيش في اإلاؿخمغ وخغنه الكاطلي جإ٦يض وبًٟل  بطا وعجب ال ؤجباٖه، وهٟىؽ طًَ في الٗمل، يغوعة ٞو

ا ي٣ى٫  اإلاغسخي الٗباؽ ؤبى عؤيىا
ًّ
بب ٖلي٨م: "الدؿبُّوب ٖلى مغيضيه خاز  جدغي٪ ؤو ؾبدخه، م٩ى٦ه ؤخض٦م وليجٗل بالؿَّل

. 7"ؾبدخه الٟٓغ ؤو الخياَت، في ؤنابٗه

لى ت ؾاع طل٪ ٖو   الُلبت ؾمُٗذ : "الؿ٨ىضعي  هللا ُٖاء ابً ي٣ى٫  بطا ،الكاطلي ؤجبإ ب٣يَّل
ًب
 ال اإلاكايش صِخب مً: ي٣ىلىن  يىما

 قيسه ي٣هض) بليه ٞجئُذ  الكيش، ُصخبت يٟىججي ؤن ٖليَّل  وق٤َّل  الٗلم، يٟىججي ؤن ٖليَّل  ٞك٤َّل  شخيٌء، الٓاَغ الٗلم في مىه يجيءُ 

  صخبىا ما بطا هدً: لي ٣ٞا٫(...اإلاغسخي الٗباؽ ؤبى
ًب
جغ٥ له ه٣ى٫  ما جاظغا

ُ
جغ٥ له ه٣ى٫  ما نىٗتٍل  ناخب ؤو وحٗا٫، ٥ججاعث ؤ

ُ
 ؤ

جغ٥ له ه٣ى٫  ما ٖلمٍل  َالب ؤو وحٗا٫، نىٗخ٪
ُ
٣ِغُّو  ول٨ً وحٗا٫، َلب٪ ؤ

ُ
 ٖلى له ٢ؿمه وما حٗالى، هللا ؤ٢امه ٞيما واخضٍل  ٧ل ه

                                                           
1

 .55ادلرجع السابق، ص: زلمد بوذينة  

2
 .ادلرجع نفسو، والصفحة  

3
 .127ادلرجع السابق، ص: ، عبد العزيز أمحد منصور115، ص1ادلرجع السابق، ج: علي سامل عمار  

4
 .105سورة التوبة، اآلية   

5
 .241-240ص ادلرجع السابق، : مناؿ عبد ادلنعم  

6
/  ه1415)، دار اآلفاؽ اجلديدة، ادلغرب، الطبعة الثانية، "ـٜٔ/ٛٔإشكالية إصالح الفكر الصوفي في القرنين : "أمحد بن عجيبة وآخروف  

 .32، ص (ـ1994

7
 .88ادلصدر السابق، ص : إبن عياد الشافعي  



 
 
 

 

 
 

ل    : 19الٗضص                                                                          لبدث الٗلمياحُل  مغ٦ؼ       2016 –  ؤبٍغ

224 

 

ى هللا عؾى٫  صِخب و٢ض بليه، وانٌل  َى ؤيضيىا
َّل
م ٖليه هللا نل

َّل
  وؾل

ٌ
جغ٥ لخاظغٍل  ٢ا٫ ٞما صخابت

ُ
 لظو وال حٗا٫،و ججاعج٪ ؤ

جغ٥ نىٗتٍل 
ُ
َم بل نىٗخ٪، ؤ م ؤؾبابهم، ٖلى ؤ٢غَّل . 1"ٞحها هللا بخ٣ىي  وؤمَغ

ٍٝل  مً للم٩اؾب الكاطليت مكايش بباخت ؤنَّل  بلى ؤلاقاعة وججضع حر وججاعةٍل  وػعاٖتٍل  خغ ما٫ مً طل٪ ٚو  ج٣ترن  ؤن يجب ألٖا
ٔ ػ  والخشبُّوذ بالخي٣ُّو ُبهاث، في الى٢ٕى مً والخدغُّو

ُّو
مإ، خْؿِم  ؤظل مً  ٗمل ؤن يضاإلاغ ٞٗلى الك  ومً الخٗاون، ؤظل ومً ؤلَا

. واإلادخاظحن ال٣ٟغاء مؿاٖضة ؤظل

  ؤلايجابيت الكاطليت مباصت ؤَم ؤنَّل  هغي  طل٪ ومً
ٌ
ٌٕ  ٖىضَم ٞالٗمل للغػ١، والؿعي الٗمل ٖلى مبيىت  َى بل الٗباصة، مً هى

، زحر ى ٖباصةٍل ٗذ 2هللا باؾم صاثٌم  حؿبيٌذ  َو  بالؼعاٖت وال٣يام الخجاعة مؼاولت ٖلى الىاؽ الكاطليت ١الُغو  بظل٪ ٞصجَّل
ا والهىاٖت حَر ما٫، مً ٚو    ٗخمض والظو الكاطلي، اجسظٍ الظو ألاؾلىب َظا وبًٟل ألٖا

ًب
ِ  ٖلى ؤؾاؾا

ّ
 الٗمل ٖلى الخض

لى به، وؤلاَخمام غ ألنَّل  باألؾباب، ألازظ ٖو ما٫، وهجغ والخ٣ك٠ الٗؼلت في ليـ ٖىضٍ الخهٝى ظَى  ج٣ىي  في َى ماوبن ألٖا

ما٫ وال٣يام الىىايا وخؿً هللا  .باأٖل

 :زالنت

، ويغ٦بها وي٣خىحها، الخيل اللؿان،ُيدب ٞهيذ الخضيض، ٖظب اإلآهغ، ظميل الكاطلي الخؿً ؤبى ٧ان ل٣ض  
ًب
 في ويغ٦بها ٞاعؾا

ذٍل  ٚحر و٧ان الضيييت، اإلاىاؾم يت، مٗٓم ٖاصة ٚحر الخؿىت،ٖلى الشياب واإلاكغب،يغجضو واإلالبـ اإلاإ٧ل في ُمتزّمِ  ٦ما الهٞى
ا ٧ان ٦ما الىاؽ، اإلاغيدت،وؾِ ال٨بحرة البيىث ويؿ٨ً الباعص، اإلااء ويكغب الكهي، الُٗام يدىاو٫  ٧ان ا للٗمل ُمدبًّ

َّل
 خاز

ل بطن شخهيخه ٩ٞاهذ ٖليه، ِ
ّ
 الشياب، مً الخؿً الُيباث،ولبـ ؤ٧ل مً جخدغَّلط ال التي اإلاٗخضلت، ؤلاؾالميت الصخهيت جمش

بهت ال خال٫ٍل  ٦ؿبٍل  مً ٧له طل٪ ي٩ىن  ؤن ٖلى الىاؾٗت، البيىث في ٦ًوالـ
ُ

  طل٪ ٞيه،وما ق
َّل
  ٧ان الكاطلي ألنَّل  بال

ًب
 بإنَّل  ُمضع٧ا

ه ت اجبإ في مٗاإلاه واإلاؿا٦ً،بهما واإلاُاٖم اإلاالبـ في مٗالم له ليؿذ هللا بلى الخىظُّو ىَّل . الِبضٖت وُمجاهبت الؿُّو

  وطل٪ ووا٢ٗهم، بمجخمٗهم الىاؽ جغبِ ؤن ٖلى بطن الكاطليت ال٨ٟغة جدغم  
ًب
 ٧ان الظو ؤلاظخماعي، الُبٗض مً اهُال٢ا

 
ًب
ؿها شخهيت في عاسخا ه،خيض خضازت مىظ ماّؾِ   الكاطلي الخؿً ؤبى الكيش ٧ان ِؾّىِ

ًب
ضوة

ُ
 ٧ان الظو مجخمٗه م٘ جٟاٖله في  ٢

 .ٞيه  ٗيل

: واإلاغاح٘ اإلاهاصع

 
ً
: اإلاهاصع: ؤوال

اب ٖبض ،الكٗغاوي (1  .َـ1343 مهغ، ال٣اَغة، ال٣ضؽ، م٨خبت ،"ال٨بري  ب٣اثالِ:"الَى

اٙ ببً (2  : "الهبَّل
ُث
ة عَّ دٟت ألاؾغاع صُث

ُث
 .جىوـ الخىوؿيت، اإلاُبٗت ،"ألابغاع وج

ُاث الىافي: "الهٟضو (3  .لبىان بحروث، الٗغبي، الترار بخياء صاع ألاعهائوٍ، ؤخمض جد٣ي٤ ،"بالٞى

مم ب٣ًاّ: "عجيبت ببً (4 م قغح في الهِم
َد
٨  .م1982 الشالشت، الُبٗت مهغ، ال٣اَغة، الخلبي، البابي مهُٟى مُبٗت ،"الخِم

جن لُاث٠:"الؿ٨ىضعو  هللا ُٖاء ببً (5 غسخي الٗباؽ ؤبي الكُش مىا٢ب في اإلاِم
ُث
 جد٣ي٤ ،"الخؿً ؤبي الكاطلي وقُسه اإلا

، صاع مدمىص، الخليم ٖبض  .م1999 الشاهيت، الُبٗت مهغ، ال٣اَغة، اإلاٗاٝع

                                                           
1

 .109، صادلصدر السابق: إبن عطاء اهلل السكندري  

2
 .118ادلرجع السابق، ص: محد منصورعبد العزيز أ  
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 .مهغ ال٣اَغة، ال٣ضؽ، م٨خبت ،"طَب مً ؤزباع ٝي الظَب قظعاث:" الٗماص ببً (6

اص ببً (7 ت اإلاٟازغ:" الكاٞعي ٖيَّل َُّ  َـ1381 مهغ، ال٣اَغة، وؤوالصٍ، الخلبي البابي مهُٟى مُبٗت ،"الكاطلُت اإلاأزغ في الٗل

 .م1961/ 

  ُٞمً الضعاًت ٖىىان:"ؤخمض الٗباؽ ؤبى الٛبريجي، (8
َد

غِمٝ
 بىهاع، عابذ جد٣ي٤ ،"ببجاًت الؿابٗت اإلااثت في الٗلماء مً ُٖث

 .م1981 الجؼاثغ، والخىػي٘، لليكغ الىَىيت الكغ٦ت

َب الضًباج:"ٞغخىن  ابً (9
َّ
ظ

ُث
ت في اإلا َب ٖلماء ؤُٖان اإلاٗٞغ

َأْلا
ظ

َد
 ألاولى، الُبٗت لبىان، بحروث، الٗلميت، ال٨خب صاع ،"اإلا

 .م1996/  َـ1417

وـ: "ال٣ؿىُيجي ال٣ىٟظ ببً (10
ُث
ؼُّب  ال٣ٟحر ؤ ِٖم  اإلاغ٦ؼ ميكىعاث ٞىع، وؤوصل٠ الٟاسخي مدمض خهوصرَّل  وكغة ،"الخ٣حر و

 .م1965 اإلاٛغب، الغباٍ، آلاصاب، ٧ليت الٗلمي، للبدض الجامعي

11) ،  .َـ1349 لبىان، بحروث، اللبىاوي، ال٨خاب صاع ،"اإلاال٨ُت َب٣اث في الؼ٦ُت الىىع  شجغة:" مدمض بً مدمض مسلٝى

ت اإلاُبٗت ،"٢صخىألا اإلاٛغب صو٫  ألزباع ؤلاؾخ٣هاء: "الؿالوو  ؤخمض الىانغو، (12  مهغ، ال٣اَغة، اإلاهغيت، البهيَّل

الم: "الؼع٦لي ،210م ،1ط َـ،1312 ألاولى، الُبٗت  .م1986 الؿاصؾت، الُبٗت لبىان، بحروث، للماليحن، الٗلم صاع ،"ألٖا

 
ً
 :اإلاغاح٘: زاهُا

ش: "عوباع بغوكٟي٪، (13 ٣ُت جاٍع اصو جغظمت ،"الخٟصخي الٗهض في بٍٞغ  ،لبىان ،بحروث ،ؤلاؾالمي الٛغب صاع ،الؿاخلي خمَّل
 .م1988 ،ألاولى الُبٗت

 .م1989 جىوـ، لليكغ، التر٧ي صاع ،"الكاطلي الخؿً ؤبى:" مدمض بىطيىت، (14

ُغب:"هللا الخليضو،ٖبض (15
ُث
 الُبٗت اإلاٛغبيت، اإلامل٨ت الغباٍ، والخىػي٘، لليكغ ألامان ،صاع"اإلاٛغب ؤولُاء مكاَحر في اإلا

 .م2003/  َـ1424 الغابٗت

عُّب :"ٖشمان بً مدمض ،الخكا صخي (16 ٠ في الثمحن الضُّب  ؤخمض جد٣ي٤ ،"ألاعبٗحن وؤصخابه الكاطلي الخؿً بإبي الخٍٗغ
 .م 2000/ َـ1421 جىوـ، الٗهغيت، اإلاُبٗت ٢غقيت، والُيب الُىيلبي

ت: اإلاىٗم ٖبض الخىٟي، (17 يت اإلاىؾٖى ً الخهىٝ ؤٖالم:"الهٞى ى٨ٍغ
ُث
ُت والُغ١  ٖلُه واإلا  ،الغقاص،ال٣اَغة ،صاع"الهٞى

 .م1992 / َـ1412 ألاولى، الُبٗت مهغ،

٣ت:"ؤخمض مدمض صعهي٣ت، (18  .م2009 لبىان، َغابلـ، لل٨خاب، الخضيشت اإلااؾؿت ،"وؤٖالمها الكاطلُت الٍُغ

 .م1965 مهغ، ؤلاؾ٨ىضعيت، اإلاىاعة، صاع ،"اإلاغسخي الٗباؽ ؤبى ؤلامام: "مدمض ػيخىن، (19

٣ت ؤزغ:"مىا٫ اإلاىٗم، ٖبض (20 ُت الٍُغ  لىيل بدض ،"واإلاٛغب مهغ في ؤهثروبىلىحُت صعاؾت: ؤلاحخماُٖت الخُاة في الهٞى

. م1990 مهغ، ؤلاؾ٨ىضعيت، ألاهثروبىلىظيا، ٢ؿم آلاصاب، ٧ليت ؤلاؾ٨ىضعيت، ظامٗت الض٦خىعاٍ، قهاصة

سه  -ٖهٍغ: الكاطلي الخؿً ؤبى:"ؾالم ٖلي ٖماع، (21 ه  -ٖلىمه  -جاٍع  الُبٗت مهغ، ال٣اَغة، الخإلي٠، صاع ،"جهٞى

. م1951 ي،ألاو٫ 

ت مٛغب:"لُٟي ٖيسخى، (22  ٧ليت ،"م17 ال٣غن  بلى م10 ال٣غن  مً ؤلاحخماعي والخغا٥ الؿُاؾُت ؤلاو٩ٗاؾاث: اإلاخهٞى
 .م 2005 جىوـ، الجامعي، اليكغ مغ٦ؼ ،بخىوـ وؤلاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٗلىم

اب ٖبض ٞغخاث، (23  الىؾيِ، الخاعيش في ماظؿخحر عؾالت ،"الخهىٝ في ومضعؾخه خُاجه: الكاطلي الخؿً ؤبى:"الَى
 .م1995/ َـ1415 الجؼاثغ، ٢ؿىُيىت، ال٣اصع، ٖبض ألامحر ظامٗت
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 الىهغ وصاع الخضيشت ال٨خب صاع ،"الكاطلي الخؿً ؤبى وبمامها الخضًثت الكاطلُت اإلاضعؾت:"الخليم ٖبض مدمىص، (24
.  مهغ ،ال٣اَغة ،للُباٖت

 : الكاطلي الخؿً ؤبى:"ؤخمض الٗؼيؼ ٖبض مىهىع، (25
ً
 وؾل مىهجا

ً
، في بدىر ؾلؿلت ،"و٧ا  الٗبحر، ماؾؿت الخهٝى

. م2003 مهغ، الؼ٢اػي٤،

ُت الُغ١ :"ٖامغ الىجاع، (26 مها وكإتها مهغ في الهٞى
ُث
ٓ

ُث
 .الخامؿت الُبٗت ،مهغ ،ال٣اَغة ،اإلاٗاٝع صاع ،"وؤوعاصَا وه

ت:"التهامي الىػاوي، (27  البيًاء، الضاع ،ؤؾمحر جُاون  ظمٗيت ميكىعاث الؿٗىص، الٗؼيؼ ٖبض: وج٣ضيم ،مغاظٗت"الؼاٍو
. م2008 اإلاٛغب،

 
ً
 :ألاحىبُت اإلاغاح٘: زالثا

28) Geoffroy, Eric: Les milieux de la mystique musulmane à Alexandrie aux XIII e et XIV e  siècles, Alexandrie 
médiévale, 2 e édition, par  C. Décobert, le Caire, IFAO, 2002. 
29) Ghrab, Saad : Ibn Arafa et le Malikisme en Ifriqiya aux VIII e – XIV e siècles, publication L’université de Tunis, 
Faculté des Letters et des Sciences  Humaines de la Manouba,Tunis, 1992. 
30) Hachim, Mouna : Dictionnaire des noms de famille du Maroc, Edition Le Fennec, Casablanca, 2012. 
31) Kabli, Mohammed : Société, pouvoir et religion au Maroc à la fin du moyen Age XIVe-XVe siécles, Maisonneuvre et 
Larose, Paris,1986. 
32) Nwyia, Paul : Ibn Ata Allah Al- Sikandari et la naissance de la confrérie Shadilite, dar al- macheq, Beyrouth, 1971. 
33) Rinn, Louis : Marabouts et khouan, imprimeur librairie de l’académie, Alger, 1984. 
34) Trimingham, J.S. : the Sufi orders in islam, Oxford at the clarendon press, London, 1971. 
35) Weber, Max : “Asceticism, Mysticism and Salvation religion” In Religion, Culture and Society, Edited by Lowis 
Schneider, London, 1964. 
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مت ٟا٫ ازخُاٝ حٍغ ( والاو٩ٗاؾاث الضواٞ٘) الجؼاثغي  اإلاجخم٘ في ألَا

ُت صباب.ص بؿ٨غة  زًُغ مدمض حامٗت/َػ

 

  :ملخو

ٟا٫ ازخُاٝ ظغاثم حك٩ل     ألَا
ًب
  َاظؿا

ًب
 ظمي٘وب اإلاجخم٘ ؤٞغاص ٧ل لضي َاظؿا لضي وال٣ل٤ الخىجغ  ؿىصٍ مسيٟا

الم وؾاثل ٖىه ج٨ك٠ ازخٟاثه ؤو َٟل ازخُاٝ زبر ٖلى بال يىما وؿخٟي٤ ه٩اص قغاثده،ٞال  ٖجها الخضيض ؤزظ و ؤلٖا
الم وؾاثل وؤيًا الاظخماعي الخىانل وؾاثل في ٦بحرة مؿاخت  لم الجغاثم َظٍ ؤن وعٚم الٗام، الغؤو وقٛلذ اإلاسخلٟت ؤلٖا

  الٓاَغة، لخض جهل
ّ
  ٧انٌ بإؾغ اإلاجخم٘ ؤّن  بال

ًب
  وال٩ل اإلاسخ٠ُ، الُٟل خالت  ٗيل ؤنبذ ٞال٩ل مجها، مجزعجا

ًب
 ٧ان ؤيًا

ضم الخظع لخىدي بهظاع ظغؽ ألازحرة الازخُاٝ خاالث ؤُٖذ وعبما جٟانيلها ب٩ل اإلاسخ٠ُ الُٟل ؤؾغة خالت  ٗيل  ٖو

 َظٍ مضازلخىا ظاءث َىا ومً .ػ٫ اإلاً في ختى ؤو الكإع في ؤو اإلاضعؾت في ؾىاء الؿاٖت مضاع ٖلى ع٢ابت صون  ؤَٟالهم جغ٥
لى اإلاسخ٠ُ الُٟل ٖلى واو٩ٗاؾاجه الازخُاٝ صواٞ٘ ًٖ لخبدض الجغيمت َظٍ ٖلى الًىء لدؿلِ .  به اإلاديُحن ٖو

. الجغيمت،الازخُاٝ،الُٟىلت،الضواٞ٘،الاو٩ٗاؾاث: اإلاٟخاخُت ال٩لماث

: الازخُاٝ مٟهىم-ؤوال

1-٠   يس٠ُ ز٠ُ الٟٗل مً مهضع والخ٠ُ الخ٠ُ مً مإزىطة ٝؤلازخُا ٧لمت بن لالزخُاٝ اللٛىي  الخٍٗغ
ًب
 زُٟا

ى ت الصخيء وبؾخالب ألازظ َو ت َى ٞالخ٠ُ بؿٖغ .  ألازظ في الؿٖغ

 " حٗالى هللا ٢ى٫  َظا في ظاء و٢ض وجسخُٟه وازخُٟه زُٟه ي٣ا٫ و
َد
ىن

ُث
اٞ

َد
س

َد
ن ج

َد
مُث  ؤ

ُث
٨

َد
ٟ

َّ
ُ

َد
س

َد
خ اؽُث  ًَد

َّ
 " حٗالى ،و٢ىله1"الى

َّ
ال َأْلًا  بِم  مَد

 
َد

٠ ُِم
َد
  ز

َد
ت

َد
ٟ

َأْلا
ُ

َد
خ

َأْلا
هُث  ال َٗد بَد

َأْلا
ج
َد
إ
َد
ابٌر  ٞ هَد بٌر  قِم ا٢ِم

َد
. مؿاع٢ت ؤلازخالؽ بمٗجى2."ز

 وؾىٗغى اإلاهُلر جىاولذ التي اإلاسخلٟت الاججاَاث بدؿب لالزخُاٝ اإلاُٗاة الخٗاعي٠ حٗضصث:  انُالخا الازخُاٝ-2  
  :الازخُاٝ إلاهُلر الٗلميت مكاعبهم ازخالٝ ٖلى الٗلماء آعاء ظغيمت الخٟهيل مً بصخيء

خضاء ٖىض الٟٕؼ ؤخضارب هٟؿيت هٓغ وظهت مً الازخُاٝ  ٗٝغ:الىٟـ ٖلماء صًٖ الازخُاٝ-2-1  الطخيت ٖلى الٖا

ٟا٫ صاثما الخ٠ُ ويغجبِ عياَا صون  ؤو بغياَا ىىة طل٪ وي٩ىن  ٖلحها ؤو ٖليه اإلاىلى ؤو واليؿاء باأَل  .        ٢هغاٖو

 و٧لمت الاظخماٖيت الظواث بةه٣ام ظخمإالا ٖلماء ٖىض الازخُاٝ مٟهىم يغجبِ:الاحخمإ ٖلماء ٖىض الازخُاٝ-2-2
 لؤلٞغاص الاظخماعي الضوع  حُٗيل ؤلاه٣ام مٗاوي جدمل بل اإلاسخ٠ُ الصخو ٖلى ال٣ًاء ؤو اإلاىث بالًغوعة حٗجي ال به٣ام

 ومً وآلازغيً اإلاجخم٘ ججاٍ واظباث مً ألاٞغاص به ي٣ىم ما َى َىا الاظخماعي والضوع . لؤلقياء الا٢خهاصو الضوع  حُٗيل ؤو
 في ظضا جٟيض و٢ض والاهدغاٝ الجغيمت اظخمإ ٖلم جسهو يمً جضزل ْاَغة الازخُاٝ  ٗخبرون الاظخمإ ٖلماء ٞةن َىا

 . آلازغ البٌٗ ٖىض صالالث وجدمل البٌٗ ٖىض مٗجى طاث ج٩ىن  وؾياؾيت بٖالميت ٦ٓاَغة الؿياسخي اإلاجا٫

 م٩ان بلى الكغعي مغ٦ٍؼ مً اإلاسُٝى ؤزظ ؤهه ٖلى ال٣اهىهيت الىاخيت مً الازخُاٝ  ٗٝغ  :ال٣اهىن  ٖىضٖلماء الازخُاٝ 

                                                           

 .26،اآلية األنفاؿ سورة 1  
 10اآلية  ،الصافات سورة   2
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يت ؾلُت ٖليه لهم ٖمً وبزٟاثه آزغ ٝغ ٦م.  قٖغ خياصو ؾ٨ىه مً اإلاسُٝى ه٣ل:" ب٩ىهه ؤيًا ُٖ هله الٖا  ٖاثلخه ًٖ ٞو

 1."ٖمض ًٖ

 الؿال٨حن بزاٞت جدخىو  َاألن الُغي٤ ٢ُ٘ ظغاثم مً حٗخبر ؤلازخُاٝ ظغيمت ؤن يغون: ال٣ٟه ٖلماء ٖىض الازخُاٝ -2-3  
ا الخغابت مٟهىم في  جىؾٗىا ال٣ٟهاء وهجض ، وؤمىالهم ؤهٟؿهم في  ؤوزاعط اإلا٩ان ٖحن في جهاعا ؤو ليال الخضور مم٨ىت ٞجٗلَى

 2.اإلاى٣ُت

غاى خبؿهم زم ٢هغا ألاشخام وؾغ٢ت اؾخالب يخًمً الخ٠ُ ٞٗل ؤن بلى هسلو الخٗاعي٠ َظٍ زال٫ مً        أٚل

خضاء ؤو طوحهم مً اإلاا٫ ابتزاػ امىه مسخلٟت  . ما صولت في ما ؤمىيت ٞىضخى بخضار بٛغى ٖلحهم،ؤو الٖا

ٟا٫ ازخُاٝ ؤن بلى َىا ووكحر       الازخُاٝ،ألن  بٓاَغة ٖلحها هُل٤ ؤن مؿخىي  بلى بٗض يهل الجؼاثغو،لم اإلاجخم٘ في ألَا

. الجؼاثغو  اإلاجخم٘ في ٦بحر بك٩ل جخٟصخى لم الجغيمت َظٍ

مت واٞ٘ص -زاهُا ٟا٫ ازخُاٝ حٍغ :  ألَا

ٟا٫ بزخُاٝ ظغيمت وعاء ج٠٣ التي الضواٞ٘ مً ظملت َىا٥           : في بظمالها يم٨ً والتي ألَا

ا الٟاٖل يلجإ والتي:ماصًت صواٞ٘-1  ماصيا الٟٗل َظا زال٫ مً الٛغى ؤو اإلاا٫ مً ليجغصٍو شخو ٖلى اؾديالء بلى ٖبَر
ظا وال٣ٟغ البُالت ٞحها حؿىص التي اإلاجخمٗاث في مىدكغا وي٩ىن  مدًا  ٦ظل٪،و٢ض ليـ ؤهه بال الؿغ٢ت م٘ يدكابه ٧ان وبن َو
ال١ ٞضيت َلب لٛغى الازخُاٝ ي٩ىن  ى اإلاسخ٠ُ ؾغاح إَل هبه اؾخالبه َى الصخيء وابتزاػ قاج٘ َو  يبٗض ما ٧ل ويٗجي ٚو

 ٢اهىوي ؾىض ؤو ما٫ ؤو آزغ شخو ؤو  ؿلم ؤو  ؿلمه ؤن ٖلى بؿىء به ؤلايغاع مً الخٝى الصخو هٟـ في ٢هضا
 بلى الخٝى َظا يضٞٗه مما ؤمٍغ حهمه بصخو ؤو به ؤلايغاع مً الصخو هٟـ في الخٝى بٗض َغي٤ ًٖ ي٣٘ والابتزاػ

 والتي زيكلت بىاليت الكابىع  بخي ياؾحن للُٟل الٛامٌ ازخٟاء ٢ًيت ٖلحها جضلل التي الخاالث ومً الجاوي يُلبه ما جىٟيظ
ا جخيم بلى الٗاثلت خياة وجدىلذ ٖليه للٗشىع  البدض اوالثمذ ٧ل بالٟكل باءث  زهىنا م٨غوٍ بلى ابجها حٗغى مً زٞى

 جم خيض الٟترة هٟـ في ممازلخحن خالخحن حسجيل جم ؤن بٗض يىما 50 مً ؤ٢ل في مجهىلحن َٝغ مً ازخُاٞه اخخما٫ ؤمام
 اإلاسُٝى بٗاثلت الٟاٖلىن  يخهل ؤن ٢بل يتؾياح ؾياعة اؾخٗملىا مجهىلحن َٝغ مً 34 الٗمغ مً يبلٜ شخو ازخُاٝ

   3.ابجهما ؾغاح بَال١ م٣ابل ٞضيت بملياعؾىديم ويُالبىن 

ظا      َٝغ مً 2006 ٖام مً ظىيليت قهغ في ازخ٠ُ الظو ؾىت ٖكغ الشاوي طو( ح.ٖلي) الُٟل م٘ ؤيًا و٢٘ ما َو
 و م٣خىال بٗض ٞيما ٖليه ٖثر اإلاٗاه٣ت،والظو صاثغة يًالازً ؾى١  ببلضيت اإلاخىاظض الٗاثلي مجزله مً بال٣غب مجهىلحن ؤشخام

 ٢.4خله يخم ؤن ٢بل والجيسخي الجؿضو الٗى٠ مٓاَغ ألبك٘ حٗغى ؤن بئر،بٗض صازل مغميا

                                                           
 : عن نقالً ،"ااالختطاؼ كاالغتصاب نموذجن ":طفولة بني سلالب ادلوت 1

http://univ-fesdis.alafdal.net/t6215-topic,le 12/03/2016 a 10h32  
 .43- 42 ،ص2006طبعة، احلديث،اإلسكندرية،دوف اجلامعي ادلكتب دار،"االختطاؼ جرائم"ادلعمري، الوىاب 2
  .،نفس ادلوقع السابقاالختطاؼ كاالغتصاب نموذجا: طفولة بين مخالب الموت  3

: عن نقالن  طلب الماؿ،االنتقاـ كاالعتداء الجنسي أىم أسباب االختطاؼ  4
  http://www.djazairess.com/fr,le  24/01/2016 a 14h42 .  

 

http://univ-fesdis.alafdal.net/t6215-topic,le
http://www.djazairess.com/fr,le


 
 
 

 

 
 

ل    : 19الٗضص                                                                          لبدث الٗلمياحُل  مغ٦ؼ       2016 –  ؤبٍغ

229 

 

ٟا٫ ٖمالت بٛغى- ى ا٢خهاصيت، مبرعاث جدذ الٗمغ عبي٘ في ؤَٟا٫ حكٛيل ؤو ألَا  اؾخٛال٫  في واضخت بهىعة يخجلى ما َو

ٟا٫  .والؿغ٢ت اإلاسضعاث في ؤلاججاع في طاو٥.الدؿى٫  في ألَا

:  في وجخمشل:ؾ٨ُىلىحُت صواٞ٘-2 

اع َظا في يجضون  وال مجهم يٟٗا ؤ٦ثر ٧اثىاث ٖلى بال ؾاصيتهم بمماعؾت الخلظط  ؿخُيٗىن  ال ؾاصيحن مجغمحن وظىص -  بال ؤلَا

ٟا٫  .بامخياػ يٗيٟت ٧اثىاث  ك٩لىن  ألجهم يسخُٟىجهم الظيً ألَا

 والتهميل والاخخ٣اع وؤلاَاهت للخٗظيب وحٗغيىا ٞحها حكغصوا ٢اؾيت بُٟىلت مغوا ٢ض اإلاسخُٟحن يًاإلاجغم َاالء ؤن -
 مٗاهاتهم ؾبب  ؿ٣ُىن  ي٨برون ٖىضما مجهم،ولهظا ؤخؿً اظخماٖيت ويٗيت في ٧اهىا آزغيً ؤَٟا٫ َٝغ مً وؤلا٢هاء

ٟا٫ ٖلى وحكغصَم . ازخُاٞهم زال٫ مً الؿاب٣ت َٟىلتهم ويٗيت مً الاهخ٣ام بلى ويؿٗىن  ألَا

ا ؤن  ؿخُيٗىن  ال مخطخم بك٩ل مغييت ٖضواهيت اإلاسخُٟحن اإلاجغمحن َاالء ٖىض هجض -   ٖلى بال ٧امل بك٩ل يماعؾَى
ٟا٫ . ازخُاٞهم بلى ٞيلجئىن  ألَا

 ٧ىن ث الٛالب ٟٞي والٟٗل الخىظه مؿخىي  ٖلى بيجها ما في وميسجمت مخجاوؿت ال٣يم مً مىٓىمت اإلاجغمحن َاالء ٖىض ليـ -
 .ال٣ىيم للؿلى٥ وألازال٢يت الاظخماٖيت اإلاٗايحر لضحهم حٛيب بط وألاَضاٝ الخهىع  في مخىا٢ًت مغظٗياث طاث اإلاىٓىمت َظٍ

ا ويم٨ً:ؾىؾُىلىحُت صواٞ٘-3 : في خهَغ

ظا الصخو ؤَل مً الٟضيت َلب زال٫ مً ألامىا٫ ٖلى للخهى٫  الازخُاٝ بلى يلجئىن  الجىاة َاالء بن - ،َو  اإلاسُٝى

 1.والبُالت ال٣ٟغ ٞحها  ؿىص التي اإلاجخمٗاث في مىدكغا ي٩ىن  الازخُاٝ مً ٕوالً

 . ٖلحها  ؿخىلىا ؤعييت ؤو يغيضوهه مىهب ؤو لهم مهلخت لخىٟيظ طوحهم ٖلى الًِٛ والهضٝ اإلاؿئىلحن ؤبىاء ازخُاٝ- 

 ؤو ال٣اهىهيت ٚحر اإلاُالب مً طل٪ قابه ما ؤو خ٨م بخٛيحر والخا٦م ؤمٍغ ولي ٖلى للًِٛ وطل٪ الخ٩ام ؤبىاء ازخُاٝ-
يت . الكٖغ

ٌ يجابه خيىما الاظخماٖيت لظاجه الصخو بزباث وبٗض الظاحي ألاها جد٣ي٤- ظا ؤؾغجه ٢بل مً بالٞغ  الدك٨ي٪ بلى يضٍٖى َو
 الاظخماٖيت َظٍ زال٫ مً الاظخماعي ألاها بزباث بلى ويؿعى شخهه في

ٟا٫ بةهجاب جدطخى لم التي ثالٗاءال بٌٗ ٢بل مً الُٟل وجغبيت الخبجي بضاٞ٘ -  2.ألَا

ٟا٫ بٌٗ ازخُاٝ هجض خيض:الكٗىطة بٛغى-4  يُل٤ والظيً الجؿضيت والٗالماث الهٟاث ببٌٗ يخمحزون الظيً ألَا
غي "ون٠ ٖلحهم َأْلَا ٟا٫ َاالء بىاؾُت  ؿخسغظىا مٗخ٣ضاتهم،ؤن يداولىن،خؿب ومكٗىطيً ٖهاباث َٝغ ،مً"ػُث  ألَا

. الىاثيت ها٤َوالم الجبا٫ في اإلاىظىصة"ال٨ىىػ "

      
ًب
ٟا٫ َاالء يخٗغى ما و٦شحرا   الجؿضو لؤلطي ألَا

ًب
 اإلاكيىت، مهماتهم مً الخاَٟحن اهتهاء بٗض ال٣خل بلى واإلاٗىىو،وؤخياها

ٟا٫ بٌٗ ؤن ٦ما حن" ألَا ٍغ  .زياليت بإؾٗاع الؿىصاء بٞغي٣يا صو٫  في ؤزغي  ٖهاباث بلى للبي٘ يخٗغيىن " الَؼ

                                                           
1
 .212،ص  2013، 1،رللة الندوة للدراسات القانونية، العدد "ظاىرة إختطاؼ األطفاؿ في المجتمع الجزائرم"فوزية ىامل،  

 .،نفس ادلوقع السابق"تصاب نموذجااالختطاؼ كاالغ ":طفولة بني سلالب ادلوت   2
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غي " الُٟل ويخمحز َأْلَا ٟا٫، مً ٚحٍر ٖىض وظىصَا ي٣ل نٟاثب" الؼُّب  مً ب٨ثرة اإلاكٗىطون  ٖلحها ُي٣بل التي الهٟاث وهي ألَا

يٟهم اؾخٗمالهم ؤظل  .الجً يدغؾها ؤما٦ً في ألاعى جدذ مضٞىهت ٦ىىػ  الؾخسغاط ؤجها يضٖىن  ٖملياث في وجْى
غو " للُٟل اإلامحزة الٗالماث َظٍ وجخمشل       بك٩ل ي٣ُٗها ومخهل مؿخ٣يم زِ بها يىظض التي اليمجى يضٍ ٠٦ في" الَؼ

 " ي٩ىن  ولؿاهه ٖغضخي،
ًب
  َىلي بسِ" م٣ؿىما

ًب
يىاٍ ٢ؿمحن، بلى يىػٖه ؤيًا  ٦إجها اليمجى الٗحن هٓغة وج٩ىن  زام بغي٤ طاجا ٖو

  اليؿغي، الٗحن في جهب
ًب
 .والسخغة الضظالىن  يضع٦ها ؤزغي  نٟاث ًٖ ًٞال

غو " الُٟل ؤن واإلاكٗىطيً السخغة مً ٦شحر ويٗخ٣ض      بض٫ ل٨ىه الجً، طعيت بلى يىدؿب" الَؼ
ُ
 مً بمىلىص والصجه خحن اؾد

  الُٟل َظا ي٩ىن  البكغ،لهظا بجي
ًب
  ممحزا

ًب
 يضع٦ها ال ؤقياء يغي  ؤن الٗالي بدضؾه ويؿخُي٘ مىه، يسصخى وال الجً بلى وم٣غبا

م ومً الٗاصو، ؤلاوؿان
َ
 .اإلاهجىعة اإلاىا٤َ ببٌٗ ألاعى نبىاٍ في اإلاضٞىهت ال٨ىىػ  وظىص ؤما٦ً اؾخ٨كاٝ في الغثحي صوعٍ ز

ٟا٫ ؤن اإلاكٗىطون  َاالء ويًٓ    غيحن" ألَا  اإلاغنىصة ال٨ىىػ  مً ي٣تربىا ؤن لضحهم التي ال٣ضعاث بخل٪  ؿخُيٗىن " الَؼ
 بظل٪، والسخغة اإلاكٗىطون  َاالء ٢ام ما بطا بيىما لؤلطي، يخٗغيىا ؤن صون  بإيضحهم ويدملىجها الجً، َٝغ مً واإلادغوؾت

 1.الخانت ومٗخ٣ضاتهم عئاَم خؿب سخي٤  م٩ان بلى هٟحهم مشل ال٣ٗاب أل٢سخى يخٗغيىن  ٞديجها

: في بظمالها ويم٨ً :ؾُاؾُت صواٞ٘-5   

حن بؾخٛال٫- غاى الٓاَغة َظٍ في اإلادتٞر ت بهضٝ اإلاإظىعيً بٌٗ ٢بل مً ؾياؾيت أٚل ٖؼ  وبيٗاٝ والاؾخ٣غاع ألامً ٖػ

 . الٗالم ؤمام وؾمٗتها الضولت َيبت

 . اإلاجخم٘ ؤوؾاٍ في والخالٖب الٟىضخى ٕعػ  -

 .الجغاثم مً الىٕى َظا مغج٨بي ٖلى ال٣ٗىباث جُبي٤ إلاى٘ الٗضالت ؤظهؼة ٖلى الًِٛ- 

ظٍ    غاى َو  الؿياسخي الخضر مىذ ؤظل مً وج٩ىن  ألازغي  الازخُاٞاث مً ٚحٍر مً ؤ٦ثر بٖالمي و٢٘ لها ي٩ىن   ما ٖاصة ألٚا
جي الٗام الغؤو للٟذ ظا بلحها صوليا٫ ؤو الَى تراٝ ٖضم مً حٗاوي التي الؿياؾيت ألاخؼاب بليه جلجإ ما ٚالبا ألاؾلىب َو  الٖا

  2.الؿياسخي ؤو ال٣اهىوي

.  وال٣ٗاثض الؿلى٥ في والخُٝغ الخ٨ٟحر  في الخُٝغ هديجت الضياهاث ؤجبإ بٌٗ ٚالبا بلحها يلجإ التي وهي:صًيُت صواٞ٘-6

 ما ضخيخه،ولٗل مً اإلاسخ٠ُ ٚغيؼة بقبإ مجها الهضٝ ظيسخي بٛغى الازخُاٝ ةظغيم جغجبِ ما ٦شحرا:حيؿُت صواٞ٘-7
باتهم إلقبإ الطخايا  ؿخسضمىن  الظيً والجىاة اإلاسخُٟحن ؤزباع ًٖ يىما الصخ٠ به جُالٗىا  بٗض وحٗظيبهم الجيؿيت ٚع

 جيباػة بىاليت 2007 في خضر مشلما وظيـ بٛغى جىته٪ التي الخاالث جل٪ مشل ٖلى الضالت الجؼاثغ في ألاخضار هي طل٪،و٦شحرة
ت صازل باخخجاٍػ ٢ام شخو ٢بل مً ألابيٌ الؿالح َاثلت جدذ ازخ٠ُ والظو ؾىت15الٗمغ مً البالٜ الطخيت م٘  ٚٞغ

خضاء  ازخُٟه الظو ؾىىاث ألاعب٘ طو ب٣ؿىُيىت الخغوب ابً ياؾغ الُٟل م٘ خضر ما وؤيًا بىخكيت، ٖليه والٖا
الم وؾاثل مسخل٠ ٖىه جدضزذ والظو لهب٣ذ ٢ام زم ظاٍع واٚخهبه  ٖبض الُٟل ضخيت وآزغ واإلاغثيت، مجها الؿمٗيت ؤلٖا

غيغيج بغط مضيىت ابً الغخيم  .البئر في به وعمى ظاٍع ازخُٟه الظو بٖى

                                                           
 "الجن"يولدكف بخصائص تجعلهم أقرب إلى مشعوذكف يخطفوف أطفاالن لفتح كنوز .. ادلغرب  1

http://www.alarabiya.net/articles/2009/06/30/77472.html 
. ،نفس ادلوقع السابق"االختطاؼ كاالغتصاب نموذجا ":لب ادلوت طفولة بني سلا  2

http://www.alarabiya.net/articles/2009/06/30/77472.html
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ًاء اهتزإ  صواٞ٘-8   حن ؤًٖاء ؾغ٢ت وهي بكاٖت ؤ٦ثر بجغيمت الجغيمت َظٍ جغجبِ ما ؤيًا ٦شحرا :ألٖا لى ، اإلاسُٞى  ٖو
م  ألجها بها الخانت ال٣ىاهحن مً جغؾاهت بلى جدخاط والتي يىم بٗض يىما الاهدكاع في جتزايض اجها بال الجغيمت َظٍ خضازت مً الٚغ
 الهضٝ ٧ان بطا زانت اإلاسخهحن مً ال٨شحر يغي  ٦ما ظضا يغوعو  ؤنبذ ٞحها ال٣ٗىبت وحكضيض بالبكغ اإلاخاظغة يمً جضزل

ًاء لهظٍ الاؾدئها٫ مً  . ٖليه اإلاججي مىث بلى الجاوي ٞٗل ؤصي ؤو اإلاخاظغة ب٣هض ألٖا

 قهغ في خضزذ التي ٧الخاصزت الخىاصر َظٍ مشل ًٖ يىميت قبه ؤزباع الجؼاثغيت الىَىيت الصخ٠ َالٗخىا و٢ض     

ٟا٫ ب٨لى جخاظغ ٖهابت عؤؽ ٧ان الظو الحهىصو ٖلى ال٣ًاء وهي 2009ؾبخمبر  ث٢ام مباخشاث ٦كٟذ خيض الجؼاثغ، في ألَا
ت بها ٟا٫ ازخُاٝ ْاَغة ًٖ الاهتربى٫  قَغ  صوليت قب٨ت عؤؽ ٖلى" عوػمُم لُٟي"الحهىصو ٖلى ؤل٣ذ ؤن بٗض الجؼاثغ في ألَا

ًاء في جخاظغ ٟا٫ ٦لى وجدضيضا البكغيت ألٖا  ٖغب ؤَٟا٫ اإلاجغمحن ضخايا مً ٦بحر ٖضص وظىص ًٖ الخدغياث و٦كٟذ ألَا

لى ومٛاعبت  و٦ك٠ اوعو ؤل٠ 100و ؤل٠ 20 بحن جتراوح ماليت مبالٜ م٣ابل الجؼاثغيحن ؤَٟا٫ مً ٦بحرة ؤٖضاص عؤؾهم ٖو
 ٢ض الكب٨ت عثيـ جى٢ي٠ ؤن الٗلمي البدض وجُىيغ الصخت لتر٢يت الىَىيت الهيئت عثيـ مهُٟى زُاَي البروٞؿىع 

ٟا٫ ازخُاٝ ؤن لضعظت اإلااييت الؿىت في ظؼاثغيىن  ؤَٟا٫ ضخيتها عاح ز٠ُ ؤٖما٫ لٗضة جٟؿحراث  ْاَغة ؤنبذ ألَا

 ألاولى بالضعظت حؿتهضٝ ٖاإلايت قب٨ت ًٖ جخدضر ألاولى الخدغياث ٞةن بدىػجه التي اإلاٗلىماث وخؿب.  الجؼاثغ في يىميت
ى الحهىصيت الجاليت هٟىط بها يىظض التي الجهاث و٧ل واإلاٛاعبت الٟلؿُيييحن  والٗىانغ واإلااليت اإلااصيت ؤلام٩اهياث  ٗجي ما َو

  .طل٪ ٚحر ؤو يتالحهىص ؾىاء اليكُت

جي الضع٥ مهالر ؤو٢ٟذ ٣ٞض للجؼاثغ وباليؿبت        في مخسههت ومٛاعبت ظؼاثغيحن جًم قب٨ت للبالص الىاخيت في الَى

ٟا٫ ز٠ُ ٟحن ؤن" اإلاٗىيت الجهاث م٘ ٢غب ًٖ اإلال٠ يخاب٘ والظو اإلاٛغب هدى وتهغيبهم ألَا
َ
 ؾغ ًٖ يدؿاءلىن  ٧اهىا اإلاسخُ

ٟا٫ الازخُاٝ م اإلاٛغب باججاٍ للبالص الٛغبيت الجهت هدى عيحنالجؼات ألَا غ ال الخضوصيت اإلاى٣ُت ؤن ٚع  َبيت ٢ضعاث ٖلى جخٞى

ًاء ػعاٖت في  ًٖ مٗلىماث وونى٫  ليٟي الحهىصو ي٣ىصَا التي الضوليت الكب٨ت َظٍ جى٢ي٠ بٗض ػا٫ الٛمىى ل٨ً" ألٖا
 1 .اإلاٛغب ٖبر وجغخيلهم ازخُاٞهم جم ظؼاثغيحن ضخايا وظىص

ىابت ووَغان الجؼاثغ الٗانمت م٣ضمتها في ال٨بري  اإلاضن في الازخُاٝ خاالث سجلذ ل٣ض و       الجؼاثغيحن بٌٗ بحن وُيكإ ٖو
ٟا٫ ازخُاٝ ظغيمت ؤن ًاء للخاظغة قب٩اث وظىص بلى ألاولى بالضعظت حٗىص ألَا  إلقبإ ؤجها آلازغ البٌٗ يغي  خحن في باأٖل

. الجيؿيت الجزواث

ت بُتالًا هٟذ و٢ض         الكب٩اث مً هٕى ؤو وظىص" مؿٗىصان زحرة" ألاخضار زليت ًٖ واإلاؿئىلت ال٣ًاثيت بالكَغ
ًاء اإلاخاظغة في اإلاخسههت  ٖلى اإلاٗالجت والخاالث ٖلحها اإلادهل ألاع٢ام زال٫ مً ؤهه ما٦ضة الجؼاثغ، في البكغيت باأٖل

ت مؿخىي  ذ خالت ؤو جشبذ لم ال٣ًاثيت الكَغ خضاءاث اإلاخٗل٣ت جل٪ بسالٝ يتالطر ؤًٖاء ٞحها اهتٖز  ٦ما.الجيؿيت بااٖل
ٟا٫ ازخٟاء ؤن  ؤ٦ضث  الازخُاٝ مً الضاٞ٘ وؤن اظخماٖيت ألؾباب الٗاثلت مً للهغوب ختى بل لالزخُاٝ ٣ِٞ يىص ال ألَا

 .ما خؿاباث ولخهٟيت الٗاثلت مً الاهخ٣ام َى ألاو٫  اإلا٣ام في

                                                           
 ": الصغار اختطاؼ األطفاؿ عدكانية مرضية تمارس على" 1

http://www.assabah.press.ma/?view=article&tmpl=component&layout=default&id=17662 
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جي ألامً بخهاثياث حكحر و     ت مهالر سجلذ ال٣هغ،خيض وؾِ الازخُاٝ خاالث اعجٟإ بلى الَى  ال٣ًاثيت الكَغ

جي لؤلمً الٗامت للمضيغيت الخابٗت  2015.1 ؾىت زال٫ َٟل 200 مً ؤػيض ازخُاٝ جا٦ض التي و  الَى

ٟا٫ َم و ال٣هغ، وؾِ الجاعيت الؿىت مً ألاو٫  الؿضاسخي ازخُاٝ خالت 74 و     م ج٣ل الظيً ألَا  18 ًٖ ؤٖماَع

 م٣اعهت  الخاالث ٖضص في مٗخبر بتراظ٘ ،2006 ؾىت ٞخاة 74و ط٦غا 34 بيجهم مً ال٣هغ وؾِ ازخُاٝ خالت 108 ٖاما،م٣ابل

جي الضع٥ وخضاث و٧اهذ       .ٞخاة 74و ط٦غا 48 ٖلى مىػٖت ٢ًيت 139 اإلاهالر هٟـ ٞحها سجلذ التي 2005 بؿىت  ٢ض الَى
ٟا٫ ٖضص وبلٜ والدجؼ، ٚخهابوالا الٗغى، لهخ٪ حٗغى ازخُاٝ،بًٗهم ضخيت َٟال 22 ؤخهذ  الازخُاٝ ضخايا ألَا

غ خؿبما  ٢انغا 13 مً ؤ٦ثر ؤٞغيل بلى ظاهٟي مً اإلامخضة الٟترة زال٫  ًٖ اإلاد٣٣ىن  ويخدضر  مٗلىماث، مً لضيىا جٞى
جي الضع٥ بخهاثياث جٟيض ،خيض"الجيسخي َىالضاٞ٘ ٚالبا اإلاسخُٟحن ٚغى بظغاميت،ي٩ىن  ازخُاٞاث"  َٟل 276 ؤن الَى

خضاءاث حٗغيىا شخو 611 مجمٕى مً ط٦غا  .الجاعيت الؿىت مً ؤقهغ 8 جخجاوػ  لم ٞترة في ٢هغ 405 ظيؿيت،مجهم اٖل

م جتراوح الظيً الهبيان ٞئت جمـ ؤنبدذ الازخُاٞاث ؤن الالٞذ و        لل٣خل يخٗغيىن  و ؾىىاث 10 و ٖامحن بحن ؤٖماَع
خضاء بٗض جهٟيخه جخم لظل٪ بهم،و يىشخي و٢ض ٖلحهم يخٗٝغ والظ الطخيت مديِ مً ٚالبا ألجهم مسخُٟحهم َٝغ مً  الٖا

ٌ ؤو ٖليه الجيسخي  الجغيمت بدىامي الٓاَغة جٟا٢م اإلال٠ ٖلى  كخٛلىن  ؤمىيىن  مد٣٣ىن  يغبِ و. ٞضيت صٞ٘ ٖاثلخه ٞع

 2.الٗى٠ ؾىىاث مسلٟاث و ألاؾغو  الخ٨ٟ٪ و اإلاىٓمت

ٟا٫ ازخُاٝ بلى ؤلاهجاب يٖل ال٣اصعيً ٚحر الؼوظحن يلجإ خيض:الخبجي صاٞ٘-9  اصة الخبجي بٛغى الغي٘ ألَا  ي٩ىن  ما ٖو
 واليت مً امغؤة َٝغ مً الىالصة خضيض عيي٘ ازخُاٝ جم ؤيً ٢ؿىُيىت مؿدكٟى في خضر ٦ما ال٩اطب الخبجي بك٩ل

مذ ؾ٨ي٨ضة  .الُٟل بازخُاٝ ٢امذ زم ال٩اطب بالخمل طوحها ؤَو

لى         مً الىٟسخي، اإلاجا٫ في  ٗملىن  وصوليىن  ٖغب زبراء خظع الغي٘، وختى والٟخيان الٟخياث ز٠ُ ظغيمت احؿإ بزغ ٖو

ت الزخُاٞاث الخاالث بلضا،مئاث 30 مً ؤ٦ثر في ألامىيت الجهاث حسجيل بٗض زانت الٓاَغة، جٟصخي  نبيان بحن ما مخىٖى

خياث  .وزاصماث ٞو
 ْاَغة وجٟصخي والضيجي، ألازالقي الىإػ اوٗضام لىب البلضان مً ٖضص في الخ٠ُ خاالث ؤؾباب جغظ٘ اإلاغا٢بحن وخؿب      

ضم ؤلاظغام، حٗلم التي وؤيًا الٛغاثؼ جشحر الخليٗت،التي ألاٞالم مكاَضة  الخىظيه وي٠ٗ ألاؾغة، ٢بل مً الهالخت التربيت ٖو
غ ال ؤؾغ وظىص ٖلى ٖالوة والجامٗاث، اإلاضاعؽ في التربىو   الؿغ٢ت، َغي٤ ًٖ ال٦دؿابها وجخُل٘ نلبها، مً طعيت ٖلى جخٞى

ؿاص ال٣ًاثيت الاخ٩ام في اإلاماَلت ْاَغة جبضوا اليمً وفي  خيض الازخُاٝ خاالث وعاء ألاؾباب ؤَم اخض ال٣ًاجي الجهاػ ٞو
 ؤن بٗض خ٣ه بليه  ٗيض ؤن بٛيت الٓالم ألا٢ىي  الُٝغ ٢غيب ؤو ابً ازخُاٝ ٖلى ؤلا٢ضام بلى واإلآلىم ألاي٠ٗ الُٝغ يلجا

  ل٣ًاءا بلى اللجىء ؤنبذ
ًب
 3. ظضوي  طو ٚحر ؤمغا

 

                                                           
 http ://www.al-fadjr.com/ar/realite/261960.html,le 02/03/2016 a 20h21 :نقال عن.. "العنف كاختطاؼ األطفاؿ"  1

  :،نقال عن" ٕٚٓٓة طفل تعرضوا لالختطاؼ منذ بدام ٘ٗٔأكثر من "، ب.نائلة     2
http://www.ennaharonline.com,le 19/02/2016a20h32 

3
 :نقال عن ،"األطفاؿ آفة اجتماعية أـ أزمة أخالقية "،عارؼ علي العمري  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260262,le 09/03/2016 a 8h45.           
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مت اهدكاع خى٫  بخهاثُاث-زالثا ٟا٫ ازخُاٝ حٍغ   :الجؼاثغي  اإلاجخم٘ في ألَا

م ٖلى ألازحرة الٗكغيت زال٫ لالهدباٍ ملٟذ بك٩ل الازخُاٝ ْاَغة اؾخٟدلذ ل٣ض         ٢ضم ٢ضيمت الٓاَغة ؤن مً الٚغ

 ٧ل واخض ازخُاٝ بمٗض٫ ؤو 375 خىالي 2007 ؾىت ػاثغالج في الازخُاٝ ْاَغة بلٛذ ؤلاوؿاهيت،ول٣ض اإلاجخمٗاث

ىا٥.يىم م جتراوح  2008 ؾىت َٟل 500 ازخُاٝ جم ؤهه حكحر بخهاثياث َو  مجهم 23 ٖلى ؾىت،ٖثر13 بلى 4 بحن ما ؤٖماَع
 ييخمىن  ال ؤجهم بط اإلاسخُٟحن مً ال٨بحر الٗضص َظا ْل في مىٓمت الٗمليت جبضو.آلان بلى ٖلحهم الٗشىع  يخم لم والب٣يت م٣خىلحن

 بلى ييخمىن  اإلاسخُٟحن مً% 20 ٞةن الجؼاثغ للٗانمت الخابٗت ألامىيت اإلاهالر وخؿب ميؿىعة ؤو ٚىيت ٖاثالث بلى ٧لهم
ىض ظضا، ٣ٞحرة ٖاثالث وؤخياها ال٣ٟحرة الٗاثالث  ؤن هجض الجؼاثغ في الازخُاٝ ٖملياث قهضتها التي الخُىعاث جدبٗىا ٖو

 ازخُاٝ حسجيل جم 2002 وؾىت واخض، قهغ في جمذ ازخُاٝ خالت 28 حسجيل قهضث 2000 ؾىت نؤ جٟيض الغؾميت ألاع٢ام

ٟا٫ ٖضص ٞةن 2004 ؾىت في ٞخاة،ؤما 81 مجهم شخو 117  مً خالت 41 سجلذ ؤقهغ4 زال٫ اإلاٗىيت اإلاهالر وؤخهذ 168 ألَا

 مغاث5 ًٖ يؼيض بما جًا٠ٖ الٗضص 2002و 2000 ؾىتي بحن ما هجض بديض مظَل جُىع  في ألاع٢ام ق٪ صون  وهي الؿىت هٟـ
 . ظضيضة ازخُاٝ خالت 45 بـ ج٣ضع بؼياصة يخُىع  الغ٢م ؤن هجض ٞةهىا.   2004 بؿىت ٢ىعهذ ما وبطا

ٟا٫ مؿذ ازخُاٝ خالت 14 حسجيل بلى ألامً مهالر بخهاثياث حكحر ٦ما          مجهم 2016 ؾىت مً ظاهٟي قهغ زال٫ ألَا
م بلى ٖاصو ٞخيان 5و ٞخياث 9  1.ؤؾَغ

ىابت ووَغان الجؼاثغ الٗانمت م٣ضمتها في ال٨بري  اإلاضن في الازخُاٝ خاالث سجلذ و٢ض         الجؼاثغيحن بٌٗ بحن وُيكإ ٖو
ٟا٫ ازخُاٝ ْاَغة ؤن ًاء للخاظغة قب٩اث وظىص بلى ألاولى بالضعظت حٗىص ألَا  إلقبإ ؤجها آلازغ البٌٗ يغي  خحن في باأٖل

ت الًابُت ثه٠ و٢ض الجيؿيت الجزواث  مً هٕى ؤو وظىص" مؿٗىصان زحرة" ألاخضار زليت ًٖ واإلاؿئىلت ال٣ًاثيت بالكَغ
ًاء اإلاخاظغة في اإلاخسههت الكب٩اث  اإلاٗالجت والخاالث ٖلحها اإلادهل ألاع٢ام زال٫ مً ؤهـه الجؼاثغ،ما٦ضة في البكغيت باأٖل

ت مؿخىي  ٖلى ذ خالت ؤو جشبذ لم ال٣ًاثيت الكَغ خضاءاث اإلاخٗل٣ت جل٪ بسالٝ الطخيت ءؤًٖا ٞحها اهتٖز  الجيؿيت بااٖل
٣بذ ٟا٫ ازخٟاء ؤن الكغو١ هضوة في اإلاخدضزت طاث ٖو  ألؾباب الٗاثلت مً للهغوب ختى بل لالزخُاٝ ٣ِٞ يىص ال ألَا

 .خؿاباث ولخهٟيت الٗاثلت مً الاهخ٣ام َى ألاو٫  اإلا٣ام في الازخُاٝ مً الضاٞ٘ وؤن اظخماٖيت

لى اإلاسخ٠ُ الُٟل مً ٧ل ٖلى وزيمت آزاع  الازخُاٝ لجغيمت بن:الازخُاٝ ًمتحغ بو٩ٗاؾاث-عابٗا  واإلاجخم٘ ؤؾغجه ٖو
:  في والاو٩ٗاؾاث آلازاع َظٍ هجمل ؤن ويم٨ً ٩٦ل

 : في بظمالها وويم٨ً اإلاجخم٘ مؿخىي  ٖلى ؾلبيت آزاع الازخُاٝ لجغيمت   :اإلاجخم٘ ٖلى ؤلازخُاٝ  بو٩ٗاؾاث-1

 وجٟغ٢ها ألاؾغ حكدذ في وحؿاَم الخٝى ؾيُغة بلى جاصو ؤلازخُاٝ ظغيمت ألناإلاجخم٘، في ٢غاعوالاؾذ ألامً اوٗضام -
ضم ا ٖو   ؤٞغاصَا ٖلى يازغ مما اؾخ٣غاَع

ًب
 مً آلاباء وخغمان والًيإ ال٣ٟغ بلى يبضو الظو واإلاٗيكت خياتهم ٖلى ؾلبيا

ايت  . اإلاكا٧ل جل٪ آزاع وججىبهم الصخيدت التربيت ؤبىائهم وجغبيت ٖع

ايت مً ألابىاء خغمان -    ٗيكىن  ألجهم وطوحهم ؤَلهم وجغبيت ٖع
ًب
 في لهم اإلاٗيصخي الاؾخ٣غاع ٖضم تهضيض جدذ ٖجهم بٗيضا

اجهم  . ؤَو

                                                           
 .،نفس ادلوقع السابق"ااالختطاؼ كاالغتصاب نموذجن  ":طفولة بني سلالب ادلوت   1
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اث٠ ٣ٞض   - ما٫ مؼاولتهم هديجت الٗضالت وظه مً والٟاعيً الؿلبيحن الٗاَلحن َىابحر بلى والاهًمام الْى  يض الخسغيب أٖل

 . اإلاجخم٘ واؾخ٣غاع ؤمً

خ٪ والابتزاػ والخ٠ُ الجهب ؤٖما٫ مماعؾت بلى ؤٞغاصٍ  ؿعى مجخم٘ ؤو ؤؾغة وؤ-  خضاء الىاؽ ؤٖغاى َو  ٖلحهم وؤلٖا
اتهم ٖلى جى٨ٗـ ؾيئت هٟؿيت وخالت ؤٞغاصَا بحن الاظخماعي والاهدغاٝ ج٨٨ٟها بلى ياصو ٞةهه خ٤ بٛحر لهم والخٗغى  جهٞغ

 .خض ؤبٗض بلى ٖضواهيت ٞخهبذ وؤٞٗالهم

ظا ومؿخ٣بله خايٍغ وتهضيض وج٣ضمه جهًخه وجبضيض واؾخ٣غاٍع ؤمىه وتهضيض اإلاضوي ظخم٘الم بيٗاٝ-   ظهىص في يازغ َو

 . ٞحها جىظض التي اإلاىا٤َ في مخٗثرة لها اإلاسُِ اإلاكاعي٘ ويجٗل الخىميت

 :  اإلاسخ٠ُ الُٟل ؤؾغة ٖلى ؤلازخُاٝ بو٩ٗاؾاث -2  

م ؤهٟـ وفي انتر اإلاسخ٠ُ ؤَل ؤهٟـ في ج٣٘ آزاع للخ٠ُ بن      بها ٖلمىا ؤو الجغيمت زبر ؾمٗىا الظيً الىاؽ مً ٚحَر
   ؿبب ٢ض الخ٠ُ ٞةن طل٪ وم٘ ألامً بٗضم ؤلاخؿاؽ ويكي٘ وال٣ل٤ الخٝى ؤهٟؿهم في يبٗض طل٪ ؤن بط

ًب
 ألظهؼة بعبا٧ا

 . وزُىعتها الجغيمت ٢بذ ٖلى صاللت مً ٞيه إلاا وال٣ًاء ألامً ؤظهؼة وبسانت الضولت

لى اإلاسخ٠ُ الُٟل ٖلى الىا٢ٗت الىخاثج جخًا٠ٖ ٢ض        َٟل ٖلى الخ٠ُ و٢٘ الطخيت،ٞةطا وؾً هٕى بدؿب ؤؾغجه ٖو

لى   ٖليه الىا٢٘ واإلااصو الىٟسخي الًغع  ٞةن ؤهثى ٖلى ؤو لى ؤؾغجه ٖو  1.ؤٖٓم ؾي٩ىن  اإلاجخم٘ ٖو

 هجملها ؤن يم٨ً اإلاسخ٠ُ الُٟل يٖل وزيمت آزاعا ؤلازخُاٝ ظغيمت جتر٥:اإلاسخ٠ُ الُٟل ٖلى ؤلازخُاٝ  بو٩ٗاؾاث-3

: مايلي في

    .الظاث ٦غاَيت بلى ألامغ يمخض و٢ض الجمي٘، مً والخٝى والا٦خئاب الكضيض بال٣ل٤ الكٗىع  -

. بالىٟـ الش٣ت ي٠ٗ  -

. والٗضوان الٗى٠ بلى واإلايل باإلخباٍ الكٗىع  -

ٟا٫ ٖىض زانت الضازلي والهغإ بالعجؼ الكٗىع  - . الجيسخي والخدغف لئلٚخهاب يخٗغيىن  الظيً ألَا

ٟا٫ ٖلى ؤظغيذ التي الضعاؾاث ٦كٟذ ول٣ض      في باعتها ج٨مً اإلاٗالم واضخت ب٧لييي٨يت نىعة ًٖ الازخُاٝ ضخايا ألَا
ا جدبضت ٢ض التي ؤلاؾاءة نضمت ٟا٫ ٖىض الهضمت بٗض ما يٍٛى بايُغاب  ٗٝغ ٞيما آزاَع ى ألَا  في يٓهغ ايُغاب َو
غاى مخالػمت  اصعا٧اث ؤو ؤ٩ٞاع ؤو طَىييت نىع  ووظىص اإلاؿخ٣غ ٚحر ؤو اإلاًُغب والؿلى٥ والهل٘  الكضيض الخٝى مشل ألٖا

 الؼاثضة والاؾدشاعة الاوسخابي والؿلى٥ الىىم ؤزىاء )ال٩ىابيـ (اإلاؼعجت وألاخالم الهضمت ًٖ وملخت مخ٨غعة ط٦غياث ؤو

ر٦حز ونٗىبت
ًب
 ووكُت ٢اثمت جٓل  الازخُاٝ نضمت ًٖ الىاججت ٦يتوالؿلى الىٟؿيت اإلاك٨الث بن .الىىم ونٗىباث الت

 قاطة ؾلى٦ياث مٗها  ٗيل والُٟل الُٟل م٘ حٗيل والهضمت ٦سبرة ب٣يذ ألجها للُٟل الىٟؿيت الصخت ٖلى الخإزحر
غيبت  الاؾخجابت ًٖ والعجؼ الظَجي الىمى في وايُغاب الاظخماعي والؿلى٥ والىىم والكغب ألا٧ل في ٚغيبت ٖاصاث وحكمل ٚو

                                                           
1
  نقال عن،عليهاظاىرة اإلختطاؼ كالتقطع،أسبابها ككيفية القضاء   

http://www.mpyemen.net/content.php?lng=arabic&pprint=198,le07/03/2016 a9h19 

 ،"ٖٕٔٓخالؿ عاـ ٖٔٔك..قضايا اختطاؼ شهريان في المملكة "1
http://www.alsharq.net.sa/2013/10/09/966382,le 21/03/2016 a 9h44 

http://www.mpyemen.net/content.php?lng=arabic&pprint=198,le07/03/2016
http://www.alsharq.net.sa/2013/10/09/966382,le
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ٟا٫ َاالء لضي  يٓهغ ٦ما اإلااإلات  للمىبهاث ؤو  الظاث ولىم والخٝى وال٨بذ وؤلاه٩اع الًٛب جخًمً اهٟٗاليت ؤٖغاى ألَا

  1.والبالصة بالظهب والكٗىع  الظاث ج٣ضيغ واهسٟاى بالعجؼ والكٗىع  والك٪

مت إلاىاحهت الا٢تراخاث بٌٗ -4   ٟا٫ ازخُاٝ حٍغ  :ألَا

ايت يغوعة-  .الخاَٟحن مً ؤهٟؿهم يدمىا ؤن يم٨ً ال الظيً ألبىائهم آلاباء ومغا٢بت ٖع

ي٠ - ت ؤمً ؤٖىن  جْى  .الخ٠ُ ٖمليت ٞحها جدضر ما الٛالب في التي الخٗليميت اإلااؾؿاث في وقَغ

ٟا٫ ازخُاٝ في اإلاخىعَحن ألاشخام ٖلى ال٣ٗىباث حكضيض يغوعة -  لخمايت زانت ههىم نياٚت الًغوعو  ومً ألَا

 . ال٣هغ
ا الخغابت جىاػو  الخاَٟحن ٖا٢بتم يغوعة   -  بهما ْاَغة يهبذ ؤن لخحن ما مىيٕى مٗالجت ييخٓغ لم ؤلاؾالمي ٞاإلاىهج قٖغ

 الٗالط له يجض ختى يغع  مً ٞغص  كخ٩ي ؤن ي٨ٟيه

ٟا٫ مسخُٟي إلاٗا٢بت زانت مد٨مت بوكاء ا٢تراح -  . ألَا

يت جضعيبيت صوعاث جىٓيم-  ٟا٫ الكباب لخٖى ً الطخايا بؾخضعاط َغ١  خى٫  وألَا  .اإلاىاظهت ؾبل ٖو

يت ؤظل مً اإلاسجضو الضيجي الخُاب صوع  جٟٗيل-  ٔ و٦ظا ألاؾغ جٖى . الغباوي ال٣ٗاب مً الجغيمت  َظٍ مغج٨بي وجدظيغ ٖو

 خ٣ى٢ه  ٗٝغ نالر ظيل بزغاط ؤظل مً وظه ؤ٦مل ٖلى التربىو  بضوعَم ي٣ىمىا ؤن اإلاضاعؽ في اإلاٗلمحن ٖلى -

يخه ٫ال٠ُ حٗغي٠  و٦ظا.وواظباجه .  صازلها ؤو اإلاضعؾت زاعط ؾىاءا الٛغباء في الىزى١  بٗضم وجٖى

 :زاجمت

 بال٣ل٤ يدـ ال٩ل ججٗل ٞهي واإلاجخم٘ بالٟغص جلخ٤ ؾلبيت او٩ٗاؾاث الازخُاٝ لجغيمت  ؤن ال٣ى٫  يم٨ىىا الخخام في    

 ٖلى الٗمل يجب لظا...صاثم زٝى خالت في وججٗلها وجٟغ٢ها ألاؾغ حكدذ  اإلاجخم٘،٦ما صازل الٟىضخى والالؾخ٣غاع،وجؼعٕ
 جغبىيحن ٢ًاء،بٖالم،ٞاٖليحن ؤمً، مً اإلاجخم٘ في والهيئاث اإلااؾؿاث مسخل٠ ظهىص بخًاٞغ الجغيمت َظٍ مىاظهت

يت ؤَميت ٖلى زانت وها٦ض...واظخماٖيحن ا الجغيمت َظٍ بمساَغ الخٖى  .ؾىاء خض ٖلى اإلاجخم٘ و الٟغص ٖلى وآزاَع

: اإلاغاح٘ ٢اثمت

خهاب الازخُاٝ:  اإلاىث مسالب ًًب َٟىلت" .1  : ًٖ ،ه٣ال"همىطحا والٚا

http://univ-fesdis.alafdal.net/t6215-topic,le 12/03/2016 a 10h32  

اب .2  .2006 َبٗت، صون  ؤلاؾ٨ىضعيت، الخضيض، الجامعي اإلا٨خب ،صاع"الازخُاٝ حغاثم "اإلاٗمغو، الَى

خضاء الاهخ٣ام،اإلاا٫ َلب" .3 : ًٖ ه٣ال ،"الازخُاٝ ؤؾباب ؤَم الجيسخي والٖا

  http://www.djazairess.com/fr,le  24/01/2016 a 14h42 .  

ٟا٫ ازخُاٝ ْاَغة"َامل، ٞىػيت .4 .  2013، 1 الٗضص ال٣اهىهيت، للضعاؾاث الىضوة ،مجلت"الجؼاثغي  اإلاجخم٘ في ألَا

                                                           
 .11فوزية ىامل،مرجع سابق،ص   1

http://univ-fesdis.alafdal.net/t6215-topic,le
http://www.djazairess.com/fr,le
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  ًسُٟىن  مكٗىطون " اإلاٛغب .5
ً
 "الجً" بلى ؤ٢غب ججٗلهم بسهاثو ًىلضون  ٦ىىػ  لٟخذ ؤَٟاال

http://www.alarabiya.net/articles/2009/06/30/77472.html 

ٟا٫ ازخُاٝ .6    ٖلى جماعؽ عيُتم ٖضواهُت ألَا

 http://www.assabah.press.ma/?view=article&tmpl=component&layout=default&id=17662،الهٛاع

ٟا٫ وازخُاٝ الٗى٠" .7  http ://www.al-fadjr.com/ar/realite/261960.html,le 02/03/2016 a 20h21 :ًٖ ه٣ال،"ألَا

  :ًٖ ،ه٣ال"2007 بضاًت مىظ لالزخُاٝ حٗغيىا َٟل 145 مً ؤ٦ثر"، ب.هاثلت .8

http://www.ennaharonline.com,le 19/02/2016a20h32 

ٟا٫ ازخُاٝ"الٗمغو، ٖلي ٖاٝع .9  : ًٖ ،ه٣ال "ؤزال٢ُت ؤػمت ؤم احخماُٖت آٞت ألَا
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260262,le 09/03/2016 a 8h45.           

  ًٖ ،ه٣ال"ٖليها ال٣ًاء و٦ُُٟت والخ٣ُ٘،ؤؾبابها ؤلازخُاٝ ْاَغة" .10

http://www.mpyemen.net/content.php?lng=arabic&pprint=198,le07/03/2016 a9h19 

  ازخُاٝ ٢ًاًا .11
ً
ا  http://www.alsharq.net.sa،"2013ٖام زال٫ 131و.. اإلامل٨ت في قهٍغ

  

http://www.alarabiya.net/articles/2009/06/30/77472.html
http://www.assabah.press.ma/?view=article&tmpl=component&layout=default&id=17662
http://www.al-fadjr.com/ar/realite/261960.html
http://www.al-fadjr.com/ar/realite/261960.html
http://www.ennaharonline.com,le/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260262,le%2009/03/2016%20a%208h45.%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.mpyemen.net/content.php?lng=arabic&pprint=198,le07/03/2016
http://www.alsharq.net.sa/2013/10/09/966382,le
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 ًضع٦ها ٦ما الابخضاثُت اإلاغخلت في الخٗلم نٗىباث لظوي  الؿلى٦ُت الخهاثو

اإلاخٛحراث  بٌٗ يىء في  اإلاٗلمحن

ٞاعؽ،اإلاضًت  ًخي حامٗت/عابذ قلُخي.ؤ                   ٞاعؽ،اإلاضًت ًخي حامٗت/ثجىا ٖضهان.ؤ

 

: ملخو

ً في ٦مشيالتها الجؼاثغيت اإلاضعؾت حٗاوي        الخإزغ  اإلاضعسخي ٧الٗى٠ التربىيت، اإلاك٨الث مً الٗضيض مً الٗغبي، الَى
 وهي الخالميظ، مٗٓم مجها  ٗاوي التي اإلاك٨الث ؤ٣ٖض مً حٗض التي زحرةألا َظٍ. الخٗلم نٗىباث الخٗلم، بُئ الضعاسخي،

 و.وؤؾغجه للخلميظ الاظخماٖيت و الىٟؿيت الجىاهب ٖلى جازغ ٦ما ٩٦ل، التربىو  الىٓام ؤَضاٝ جد٣ي٤ ٖلى ؾلبا جازغ بضوعَا
غ مً بض ال الخٗلم نٗىباث طوو  الخالميظ ٖلى للخٗٝغ  َظٍ ٖلى الخ٨م للمٗلم ؾجىيذ ختى والؿماث الخهاثو بٌٗ جٞى

 الٗامت الؿلى٦يت الخهاثو و الؿماث ؤَم ٖلى الخٗٝغ بلى تهضٝ التي الضعاؾت َظٍ ظاءث طل٪ اظل ومً ، الهٗىبت
 ال٨بحر اخخ٩ا٦هم بد٨م اإلاٗلمحن هٓغ وظهاث و آعاء بلى بالٗىصة ،وطل٪ الابخضاثيت اإلاغخلت في الخٗلم نٗىباث طوو  للخالميظ

خماص جم الىمِ،٦ما بهظا مىايي٘ إلاٗالجت ألاوؿب َى الخدليلي الىنٟي اإلاىهج ٩ٞان بالخالميظ،  ٖلى الضعاؾت َظٍ في الٖا

 لظوو  الٗامت الؿلى٦يت الخهاثو اؾخماعة: والشاهيت للمٗلمحن، مىظه اإلاٗلىماث لجم٘ مٟخىح اؾخبيان:  ألاولى ؤصاجحن
ت الضعاؾت ٖيىت ٩ٞاهذ ، للمٗلمحن ٦ظل٪ مىظهت الابخضاثيت اإلاغخلت في الخٗلم نٗىباث  الابخضاثيت اإلاغخلت مٗلمي مً مجمٖى

خماص ٞخم ؤلاخهاثيت اإلاٗالجت ؤما باجىت، لىاليت ت ٖلى الٖا  بحرؾىن، اعجباٍ مٗامل ،-ث-ازخباع مشل الازخباعاث مً مجمٖى
. الخؿابيت واإلاخىؾُاث اإلاٗياعيت الاهدغاٞاث

 

 : م٣ضمت

 زٟيت ج٩ىن  بهما و ظليت جبضو ال بؿاَت ب٩ل و ا٣ٖضَا،ألجها و التربىيت اإلاك٨الث ؤنٗب مً الخٗلم نٗىباث مك٩لت حٗض     
 بحن الٟئت َظٍ ؤٖضاص في اإلاًُغص التزايض بؿبب مجها،٦ظل٪  ٗاهىن  بالظيً الخ٨ٟل يم٨ً ٞال زُىعتها جٓهغ ال بظل٪ و

 ن ؛ ٦بحرة ظهىصا يخُلب  ؤٞغاصَا م٘ الخٗامل ؤن الجؼاثغ،ٚحر في مضاعؾىا جالميظ
ًب
 وؤهىإ ؤق٩ا٫ لخٗضص و ، ججاوؿهم لٗضم ْغا

غاٝ ؤ٢ضع مً اإلاٗلم ويٗض. الضاعؾحن جىاظه التي اإلاك٩لت َظٍ  ٖىامل لٗضة وطل٪ ، الخٗلم نٗىباث ًٖ بال٨ك٠ اإلاٗىيت ألَا

خه ، بالُٟل اخخ٩ا٦ه ٦ثرة: ؤَمها   ميظٍجال ؾلى٥ جدليل ٖلى و٢ضعجه ، لها الُٟل جدهيل وبمضي الضعاؾيت باإلا٣غعاث ومٗٞغ
 جم٨ىىا الٗامت الخهاثو جل٪ ؤن طل٪ ، الٟئت لهظٍ الؿلى٦يت الخهاثو جدضيض في ٦بري  ؤَميت ج٨دسخي مالخٓاجه ؤن ٦ما ،

 اظؼاء مً اإلاهم الجؼء َظا لخدىاو٫  َظٍ صعاؾدىا ظاءث َىا ٞمً الخٗلم نٗىباث ؤزُاع يىاظهىن  الظيً الخالميظ جدضيض مً

 . لجؼاثغيتا اإلاضعؾت في الخٗلم نٗىباث مك٩لت
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: الضعاؾت بق٩الُت -1

 مً ال٣ُإ بهظا اإلاهخمحن ٧ل ظهىص جٓاٞغ صون  يخم ؤن يم٨ً ال الخ٣ضم هدى اإلاجخم٘ ج٣ىص ٞٗالت جغبىيت ماؾؿت بىاء بن     

م و الخالميظ ؤولياء و ؾياؾيحن، و مضعؾحن و باخشحن، ظامٗيحن  اإلاؿخىي  بلى مضعؾت بإو هغقى ؤن يم٨ً ال اهه ،٦ما1 ٚحَر
 ؤن خيض ، اإلاخٗلم َى ألاولىياث ؤولى بُٖاءٍ مً بض ال ٖىهغ ؤَم لٗل ٩٦ل،و التربىيت الٗمليت بٗىانغ بالغقي بال وكىصالم

 و اإلاخٗلم ٖلى جغ٦ؼ التي التربىيت الىٓغياث اخضر ٖليه بىيذ خيض الخٗليم و الخٗلم لٗمليتي ألاؾاؾيت الغ٦حزة  ٗض الخلميظ

ه باهيا مخٗلما و مٗلما.  التربىيت للٗمليت ٢اثضا ججٗله  ج٣ٍغ الظو اإلابضؤ َى و اإلاىظه صوع  بال ٞحها اإلاٗلم يلٗب ال و إلاٗاٞع
 ي٣خهغ ال الاَخمام َظا ل٨ً و ، الخٗليميت الخٗلميت الٗمليت في شخيء ؤَم َى باإلاخٗلم الاَخمام ؤن  ٗجي البىاثيت، الىٓغيت

 مً جسٌٟ جدهيله،و مً جدض و اإلاخٗلم جىاظه التي ق٨الثالم في هبدض ؤن ٖليىا يجب بل للمخٗلم، الضوع  َظا ٖلى ٣ِٞ
حها الخٗلم نٗىباث بـ  ؿمى ما ؤنٗبها و اإلاك٨الث َظٍ ابغػ  لٗل و ؤصاءٍ، مؿخىي   بل الخلميظ ؤصاء ٖلى ؾلبا جازغ التي و بىٖى

 ب٩ل الجؼاثغيت صعؾتالم جىاظه التي الٗىيهت اإلاكا٧ل يمً مً اإلاك٩لت َظٍ حٗض و الاظخماعي، و الىٟسخي جىا٣ٞه ٖلى و
ا،و ت بٟٗل َظا و ، الاهدكاع و الىمى في اإلاك٩لت َظٍ جؼصاص الؼمً مغوع م٘ ؤَىاَع  َى ما مجها الٗىامل و ألاؾباب مً مجمٖى

 و ألامىع  بإولياء ؤصي ما َظا الخ،و...اإلاضعسخي،ال٣ٟغ الدؿغب و الاهدغاٝ و ألاؾغيت ٧اإلاك٨الث بيئي َى ما مجها و وعاسي زل٣ي
 بالظاث اإلاىيٕى َظا هدىاو٫  ظٗلىا الظو الؿبب هٟـ َى ٞيه،و البدض و اإلايضان َظا بلى الخىظه بلى الباخشحن و يًاإلاضعؽ

 أل٦بر الابخضاثيت اإلاضعؾت في الخٗلم نٗىباث طوو  للخالميظ  الؿلى٦يت الخهاثو و الؿماث ؤَم ٖلى الخٗٝغ ٞمداولت
ت زُىة  و بهم للخ٨ٟل ٦بحر زُىة بضوعٍ َظا و ٖلحهم الخٗٝغ و الخ٣ييم و شخيوالذ ٖمليت حؿهل بالخالي و الٟئت َظٍ إلاٗٞغ

 ما:  في الباخشان لضي الضعاؾت مك٩لت جخلخو َىا مً و.بهم الخانت الٗالظيت الاؾتراجيجياث و البرامج بىاء مً الخم٨ً
 الجؼاثغيت اإلاضعؾت في الخٗلم اثنٗىب طوو   الابخضاثيت اإلاغخلت جالميظ بها يدؿم التي الٗامت الؿلى٦يت الؿماث و الخهاثو

 ؟؟ اإلاخٛحراث بٌٗ يىء  في و اإلاٗلمحن يضع٦ها ٦ما

ت مجها اهبش٣ذ ٢ض و : ٧الخالي هي و الدؿائالث مً مجمٖى

 ٦ما الخٗلم نٗىباث طوو  مً الابخضاثيت اإلاغخلت جالميظ بها يدؿم التي الؿلى٦يت الؿماث و الخهاثو مخىؾُاث ما -
 ؟ مٗلمحهم يضع٦ها

 لظوو  الؿلى٦يت الخهاثو ٢اثمت ٖلى اإلاٗلمحن صعظاث بحن (α≤0.05) مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض َل -
 ؟ الجيـ مخٛحر خؿب الخٗلم نٗىباث

 لظوو  الؿلى٦يت الخهاثو ٢اثمت ٖلى اإلاٗلمحن صعظاث بحن (α≤0.05) مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض َل -
ل مخٛحر خؿب الخٗلم نٗىباث  الٗلمي؟ اإلاَا

 لظوو  الؿلى٦يت الخهاثو ٢اثمت ٖلى اإلاٗلمحن صعظاث بحن(α≤0.05) مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض َل -
 ؟ الٗلمي الخسهو مخٛحر خؿب الخٗلم نٗىباث

 لظوو  الؿلى٦يت الخهاثو ٢اثمت ٖلى اإلاٗلمحن صعظاث بحن(α≤0.05) مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض َل -
 ؟ الخبرة ؾىىاث مخٛحر خؿب الخٗلم نٗىباث

                                                           
 .08، ص، دار األمة ، اجلزائر المدرسة الجزائرية الى أين ؟، (ٜٜٔٔ)،مصطفى عشوي   1
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 : الضعاؾت ٞغيُاث -2

 لظوو  الؿلى٦يت الخهاثو اؾخماعة ٖلى اإلاٗلمحن صعظاث بحن(α≤0.05) مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ال -
  الجيـ مخٛحر خؿب الخٗلم نٗىباث

 لظوو  الؿلى٦يت الخهاثو ؾخماعةا ٖلى اإلاٗلمحن صعظاث بحن( α≤0.05) مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ال -
ل مخٛحر خؿب الخٗلم نٗىباث    الٗلمي اإلاَا

 لظوو  الؿلى٦يت الخهاثو اؾخماعة ٖلى اإلاٗلمحن صعظاث بحن(α≤0.05) مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض -
 الٗلمي الخسهو مخٛحر خؿب الخٗلم نٗىباث

 لظوو  الؿلى٦يت الخهاثو اؾخماعة ٖلى اإلاٗلمحن صعظاث بحن(α≤0.05) مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض -
  الخبرة ؾىىاث مخٛحر خؿب الخٗلم نٗىباث

 : الضعاؾت ؤَضاٝ -3

:  يلي ما بلى الضعاؾت َظٍ تهضٝ

 اإلاغخلت في الخٗلم الهٗىباث طوو  الخالميظ بها يدؿم التي الؿلى٦يت الخهاثو و الؿماث ؤَم ٖلى الخٗٝغ مداولت -

ت في الابخضاثيت  . الابخضاثيت اإلاغخلت مٗلمي هٓغ وظهت مً باجىت واليت في الابخضاثيت اإلاضاعؽ مً مجمٖى

 طوو  الخالميظ َاالء ه٨دك٠ زاللها مً التي الٗامت الؿلى٦يت الؿماث و للخهاثو ٢اثمت باألخغي  ؤو ؤصاة بىاء مداولت -
 الهٗىبت طوو  الظيً طالخالمي ٖلى للخٗٝغ للمٗلم صليل ج٩ىن  الابخضاثيت،و اإلاضاعؽ في الخٗلم نٗىباث

 : الضعاؾت ؤَمُت -4

 في الخٗلم نٗىباث طوو  للخالميظ الؿلى٦يت الخهاثو و الؿماث بٌٗ في جبدض  ٧ىجها الضعاؾت َظٍ ؤَميت جخمشل     
 و ٢ضعاث مً اإلاٗلمحن يمل٨ه ما بحن ازخالٝ َىا٥ ي٩ىن  ٢ض و زانت ، اإلاغخلت َظٍ مٗلمي آعاء الابخضاثيت،خؿب اإلاغخلت

 جخمشل ٦ظل٪.  الٗاصيحن ؤ٢غاجهم و الخٗلم نٗىباث طوو  الخالميظ بحن الخميحز و ال٨ك٠ ٖلى ال٣ضعة مً م٨جهممهاعاث،ث
 له ليدؿجى جالميظٍ ٖلى ؤ٦ثر يخٗٝغ ل٩ي الابخضاثيت اإلاغخلت مٗلم ٧ل مىه  ؿخٟيض مغظ٘ ؤجها في الضعاؾت لهظٍ الشاهيت ألاَميت

 مغظ٘ ج٩ىن  بهظا و الابخضاثيت اإلاغخلت لخالميظ الؿلى٦يت الخهاثو ببغاػ في حؿاَم ؤجها ٦ما.ؤخؿً بُغي٣ت مٗهم الخٗامل

. لظل٪

 : الضعاؾت مهُلخاث -5

 : الؿلى٦ُت الخهاثو -

 ػمالثه ًٖ جٟغ٢ه و الهٗىبت طو الخلميظ ٖلى جالخٔ و جبرػ التي واإلآاَغ الؿلى٦ياث جل٪ الضعاؾت َظٍ في بها ي٣هض     

 اؾخماعةالخهاثو ٖباعاث جمشل التي الخهاثو هي و...اللٛىو  الخٗبحر في ي٠ٗ صٞاٖيت،الان و الؼاثض اليكاٍ ٦ـ الٗاصيحن
 . الابخضاثيت اإلاغخلت في الخٗلم نٗىباث لظوو  الٗامت الؿلى٦يت
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 : الخٗلم نٗىباث طوو  -

ت        يٓهغون الٗاصو الضعاسخي الٟهل في الخالميظ مً مجمٖى
ًب
 ؤجهم م٘ يحنالٗاص ػمالئهم ًٖ الضعاسخي الخدهيل في اهسٟايا

 ؤو الخ٨ٟحر، ؤو ٧الٟهم،:  بالخٗلم اإلاخهلت الٗملياث بٌٗ في نٗىبت يٓهغون ؤجهم بال اإلاخىؾِ، ٞى١  ٖاصو بظ٧اء يخمخٗىن 

م. الى٤ُ ؤو التهجي، ؤو ال٨خابت، ؤو ال٣غاءة، ؤو الاهدباٍ، ؤو ؤلاصعا٥،  مً  ٗاهىن  الظيً الابخضاثيت، اإلاغخلت جالميظ َو
م الخٗلم، ٝو مك٨الث و ايُغاباث غ الظيً الضعاؾت ٖيىت الخالميظ َو . الظ٦غ الؿالٟت الخهاثو ٞحهم جخٞى

 : الابخضاثُت اإلاغخلت -

م الظيً الخالميظ حؿخ٣بل التي الضعاؾيت الٟترة جل٪ الضعاؾت َظٍ في بها ي٣هض و       ؾىىاث 10 و 06 بحن ما جتراوح ؤٖماَع

ىاع جٓم ، 2003 لؿىت التربىو  ؤلانالح ًٖ جمسًذ ؾىىاث زمـ جضوم  و ، الشاهيت و ألاولى الؿىت ألاو٫  الُىع :  الخاليت ألَا
.  الخامؿت الؿىت الشالض الُىع  ، الغابٗت و الشالشت الؿىت الشاوي الُىع 

اع -6  : الؿاب٣ت الضعاؾاث و الىٓغي  ؤلَا

 : الخٗلم نٗىباث مٟهىم -أ

ذ      ا الغثيؿيت إلاىاهجا في الخبايً مً اهُال٢ا مسخلٟت بخٗغيٟاث الخٗلم نٗىباث ٖٞغ  الظو ألازغ ؤؾاؽ ٖلى مجها ،1لخٟؿحَر

 َى آلان حهمىا ما و.  بيجهما يغبِ ؤو الؿبب و ألازغ بحن يجم٘ مً مىه و ، للهٗىبت اإلااصو الؿبب ؤؾاؽ ٖلى و ، جسلٟه
ت يًم ٖام مهُلر ًٖ ٖباعة هي الخٗلم نٗىباث بطا. لها قامل مٟهىم جدضيض  لضي َغجٔ التي الايُغاباث مً مجمٖى

 مً جيكإ و...  الغياييت ال٣ضعاث و الاؾخضال٫ و ، ال٨خابت و ال٣غاءة و ال٨الم و الاؾخمإ اؾخسضام و ا٦دؿاب في ألاٞغاص

يٟي زلل بلى جغظ٘ ؤجها اإلاٟترى مً و ، زاعظيت ليؿذ و صازليت ٖىامل   اإلاغ٦ؼو  الٗهبي الجهاػ في ْو

 : الخٗلم نٗىباث طوي  زهاثو 

ا و الاهدباٍ -  :  اليكاٍ ثمؿخٍى

 اإلاُلىب اإلاؿخىي  ًٖ ػياصجه في ٞيخجلى اليكاٍ ؤما و...  لالهدباٍ الؿغي٘ الاؾخضٖاء ٖلى ال٣ضعة ٖضم و ، الاهدباٍ ه٣و ؤو     

 3 بصباث الب٣اء نٗىبت و واضر َضٝ مً زلٍى م٘ ،

 : لئلهجاػ الضاُٞٗت -

 جدضيض بلى ج٣ىص ؾلبيت ؤو ايجابيت لخ٣ييماث صاثم حٗؼيؼ صللٟغ اإلاى٧لت ألاوكُت في الضاثم الٟكل ؤو الىجاح ٖلى يخإؾـ     

  ...باججاَيه الظاحي الخ٣ييم ججؿيض ٖلى حؿاٖض و بالىٟـ الش٣ت مؿخىي 

                                                           
، سلسلة الفكر العريب يف الًتبية اخلاصة  تاريخها ، مفهومها ، تشخيصها ، عالجها: ت التعلم صعوبا، (ٕٓٓٓ).السيد عبد احلميد سليماف السيد   1

 .130، ص، دار الفكر العريب ، القاىرة ، العدد الثالث 
لكتاب ، العدد ، رللة علم النفس تصدر عن اذليئة ادلصرية العامة ؿ المشكلة ، االعراض ، الخصائص: صعوبات التعلم : (ٕٕٓٓ).أنور الشرقاوي  2

  . 11، ص سبتمرب 63

3
، سلسلة اختبارات الًتبية اخلاصة و العاديني ، مكتبة  اختبار اضطراب االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد: (ٕ٘ٓٓ).زلمد النويب زلمد علي  

 02، ص01االجنلومصرية ، القاىرة ، الطبعة 
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 :ؤلاصعا٥ همى و الخغ٦ت -

 اليضويت زانت و الهٛحرة خغ٧اجه مىاءمت ٖلى ٢ضعجه ٖضم ٦ظل٪ ، خغ٦خه في الخىاػن  في مسخل الهٗىبت طو الُٟل يبضو     

ٟا٫ بٌٗ ؤن يالخٔ ٢ض و.  الض٢ي٣ت ألاقياء ا٧ٍالخ٤  الؿلى٦ياث مً ال٨شحر ٖىضَم جغجبِ الخٗلم نٗىباث طوو  ألَا
  بايُغاب

 الاججاَاث يسو ما في ؤلاصعا٥ ايُغاباث الخؿيت،و اهُباٖاجه ٞغػ  ٖلى الُٟل ٢ضعة ٖضم:الؿلى٦ياث َظٍ مىه و بصعا٧ي
  2.ؤظؼاثه و ال٩ل بحن الغبِ ألاعييت،نٗىبت و الك٩ل بحن الخميحز الؿخت،ٖضم

 : ال٨ٟغ و اللٛت

 نٗىبت الخٗلم نٗىباث طوو  لضي اللٛت نٗىباث مٓاَغ ٞمً...ال٨ٟغ خضور يهٗب ياصو اللٛت همى في الازخال٫ ؤن     

ا و اللٛت ؤنىاث بصعا٥ ي٠ و الا٦دؿاب ٖلى يازغ مما ؾمٗيا و بهغيا جميحَز  ، ٕالاؾخما ، ال٣غاءة ، ال٨خابت) اللٛىو  الخْى
 الخ٨ٟحر مً الخم٨ً ٦ظل٪ و ،  الخُبي٤ بلى الا٦دؿاب مً الاهخ٣ا٫ في اإلاغوهت ٖضم: الخ٨ٟحر نٗىباث مٓاَغ ومً ،( ال٨الم

 3.. الاؾخجابت ٢بل مٗخبرة ػمىيت مضة بلى اإلاجغص،الخاظت الخ٨ٟحر في ال٠ًٗ و الخسخي

 :يلي بما الاظخماٖيت و الاهٟٗاليت ةالىاحي مً الخٗلم نٗىباث طوو  يدؿم  :الاحخماعي و الاهٟٗالي الىمى

 و ، الالمباالة و ال٨ؿل في يخمشل الظو الاظخماعي ،الاوسخاب الظاحي الًبِ نٗىبت ، للخاظت اإلاىافي الؿلى٥ ج٨غاع

خماصيت   4.... الٗضواهيت و ، الؼاثضة الٖا

: الؿاب٣ت الضعاؾاث -7

 ا٢تراح م٘ ألاعصهُت الابخضاثُت اإلاغخلت في بها اإلاغجبُت والٗىامل الخٗلم نٗىباث " بٗىىان ) م 1991 ( ال٨ىاٞدت صعاؾت

  :" لٗالحها قاملت زُت

 اظل مً طل٪ و ، ألاعصن في الابخضاثيت اإلاغخلت في الخٗلم نٗىباث مك٩لت حجم ٖلى الخٗٝغ بلى الضعاؾت َظٍ َضٞذ     

م جم جلميظ 16 مً الضعاؾت ٖيىت ج٩ىهذ و ، لها ٖالظيت زُت بٖضاص  08 و للظ٧ىع  مضاعؽ 08 مجها ، ٖكىاثيت ي٣تبُغ ازخياَع

م جتراوح ، جلميظة و جلميظ 960 ؤلاظمالي الٗيىت ؤٞغاص ٖضص بلٜ ٢ض و ، لئلهار مضاعؽ  اٖخمض و ، ؾىت 14 و 06 بحن ما ؤٖماَع

ت ٖلى الباخض  ماي٩ل باعازذ ، الخٗلم نٗىباث طوو  الخالميظ ٖلى للخٗٝغ اؾخماعة:  مجها البياهاث لجم٘ ألاصواث مً مجمٖى

 عاًٞ ازخباع اؾخسضم ٦ما ،1985 ؾىت ؾالم ياؾغ َٝغ مً ألاعصهيت البيئت ٖلى اإلا٣جن ، الخٗلم نٗىباث لدصخيو بؿذ

اث .  ألاعصهيت البيئت ٖلى اإلا٣جن للظ٧اء  اإلاخخابٗت للمهٟٞى

 :  يلي ٦ما الضعاؾت هخاثج ٩ٞاهذ

 % 8.1 بلٛذ الضعاؾت ٖيىت مً الخٗلم نٗىباث مً  ٗاهىن  الظيً الخالميظ وؿبت بن -

                                                                                                                                                                                           
1
  31، ص01ترمجة امحد خنسة ، دار عالء الدين ، دمشق ، طك علم النفس ،  دليل المعلم الى التربية(: ٕٓٓٓ.)ف فريدماف و آخروف.ؿ  

2
  . 89، ص01، دار اليازوري ،عماف ، ط القياس ك التشخيص في التربية الخاصة(: 2002)مسري ابو مغلي وآخروف  

3
 .114، ص01اف ، ط ، دار ادلسرية ، عمصعوبات التعلم ك الخطة العالجية المقترحة :(ٖٕٓٓ). تيسري مفلح كوافحة   
4
 .81، ص01، دار ادلسرية ،عماف،طصعوبات التعلم النظرية ك الممارسة(: ٕ٘ٓٓ)أسامة زلمد البطاينية وآخروف    
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 ؤلاهار لضي  ٧اهذ خحن في%  9.20 الظ٧ىع  لضي  ٧اهذ ٣ٞض ؤلاهار لضي مجها ؤٖلى للظ٧ىع، الخٗلم نٗىباث خاالث وؿبت بن -
6.88 .% 

 اإلاخدضة الٗغبُت ؤلاماعاث صولت في الابخضاثُت اإلاغخلت جالمُظ لضي الخٗلم نٗىباث"  بٗىىان(1991) الؼعاص صعاؾت  :"

 الخٗلم الهٗىباث جدضيض و ، الخٗلم نٗىباث مً  ٗاهىن  الظيً الخالميظ ٖلى الخٗٝغ بلى الضعاؾت َظٍ َضٞذ       
ت و ، الٗيىت ؤٞغاص مجها  ٗاوي التي الىماثيت و ألا٧اصيميت  ، الضعاؾيت اإلاؿخىياث بازخالٝ جسخل٠ الهٗىباث ٧اهذ بطا ما مٗٞغ

 و الخامؿت و الغابٗت  الؿىت مً جلميظة و جلميظ 500 مً الٗيىت ج٩ىهذ و ، الجيـ و الضعاؾيت الهٟٝى إلاخٛحر جبٗا
 لخدضيض اإلاٗلم صليل و ، نالر ػ٧ي ألخمض اإلاهىع  الظ٧اء ازخباع الباخض اؾخسضم و ، ، ْبي ؤبى مضاعؽ مً الؿاصؾت

 : ٧الخالي الىخاثج ؤَم ٧اهذ و ،  للباخض الىماثيت و ألا٧اصيميت الخٗلم نٗىباث

 و الخغ٦يت و ، الخؿيت اإلاضع٧اث و باللٛت ٞخخٗل٤ الىماثيت الهٗىباث ؤما ،% 13.4 الهٗىباث طوو  ميظالخال وؿبت ؤن     
 بال٣غاءة جخٗل٤ نٗىباث هي ألا٧اصيميت الهٗىباث ؤما ، الخ٨ٟحر نٗىباث و ، الظا٦غة نٗىباث و التر٦حز و الاهدباٍ نٗىباث

.  الخؿاب و الخٗبحر و ال٨خابت و

 ال٢تها الىماثُت الخٗلم لهٗىباث اإلامحزة الؿلى٦ُت اإلآاَغ صعاؾت " بٗىىان )م  (1994 صبِـ صعاؾت  ببٌٗ ٖو

  :اإلاخٛحراث

ٟا٫ اإلامحزة الؿلى٦يت اإلآاَغ جدضيض بلى الضعاؾت َضٞذ       و ، الخٗلم نٗىباث مً  ٗاهىن  الظيً الابخضاثيت اإلاغخلت أَل
 حٗليم مؿخىي  و ، ألاؾغة في الُٟل جغجيب ازخالٝ و ، ؾغةألا حجم و ، الضعاسخي اله٠ و ، الجيـ بمخٛحراث ٖال٢تها

 ، الشاوي ، ألاو٫  ألاوليت الهٟٝى في الخٗلم نٗىباث لضحهم ممً جلميظة و جلميظ 139 الضعاؾت ٖيىت جًمىذ و ، الىالضيً

 الخلميظ ؾلى٥ يغج٣ض م٣ياؽ و ، ػ٧ي ألخمض اإلاهىع  الظ٧اء م٣ياؽ الباخض واؾخسضم ، جلميظ 28 و جلميظة 111 مىه الشالض
:   ٧الخالي الىخاثج ٩ٞاهذ ، بؿذ إلااي٩ل

 .الخٗلم لهٗىباث اإلامحزة الؿلى٦يت اإلآاَغ في الشالر الضعاؾيت الهٟٝى بحن بخهاثيا صالت ٞغو١ وظىص ٖضم -

 . مؿتالخ بإبٗاصَا الىماثيت الخٗلم لهٗىباث الؿلى٦يت اإلآاَغ في ؤلاهار و الظ٧ىع  بحن بخهاثيا صالت ٞغو١ وظىص ٖضم  -

 .اإلاخىؾُت و ال٨بحرة و الهٛحرة ألاؾغ ؤَٟا٫ بحن بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ وظىص ٖضم  -

 ؤبٗاص مً ؤبٗاص زالر في بخهاثيا صالت ٞغو١ وظىص ، ألاؾغة في جغجيبهم ازخالٝ خؿب بخهاثيا صالت ٞغو١ وظىص ٖضم -
٤ ، الىماثيت الخٗلم لهٗىباث اإلامحزة الؿلى٦يت اإلآاَغ  اللٛت و ، الؿمعي ؤلاصعا٥ هي و لؤلب الخٗليمي ياإلاؿخى مخٛحر ٞو

 .الخىظه و اإلاىُى٢ت

غيت ٞغو١ وظىص  -  اللٛت و الؿمعي ؤلاصعا٥ بٗضو في مخٗلماث الٛحر ألامهاث ؤَٟا٫ و اإلاخٗلماث، ألامهاث ؤَٟا٫ بحن ظَى

.  اإلاىُى٢ت

 الخٗلم نٗىباث طوي  طللخالمي والؿلى٦ُت الىٟؿُت الخهاثو بٌٗ( 2000) نابغ ؾامُت مدمىص ؤمان صعاؾت 

ً  : البدٍغ



 
 
 

 

 
 

ل    : 19الٗضص                                                                          لبدث الٗلمياحُل  مغ٦ؼ       2016 –  ؤبٍغ

243 

 

  -الىٟسخي ال٣ل٤ الظاث، مغ٦ؼيت. الؿلى٥ ج٣ضيغ  –والؿلى٦يت الىٟؿيت الخهاثو بٌٗ ٖلى للخٗٝغ الضعاؾت تهضٝ     

 الخٗلم، نٗىباث طوو  مً َٟال(  50) ٖاصيىن، َٟال 30 مجهم َٟال 80 مً م٩ىهت ٖيىت ٖلى الخٗلم نٗىباث طوو  للخالميظ

م جغاوخذ  .بال٩ىيذ واإلاخىؾِ الابخضاجي الخٗليم مغخلت َالب مً وؤلاهار  –الظ٧ىع  قملذ ؾىت12 -8مابحن ؤٖماَع

ٟا٫ ؤن بلى الضعاؾت هخاثج ؤقاعث       الىٟسخي ال٣ل٤ ؤبٗاص ٖلى مغجٟٗت صعظاث ٖلى يدهلىن  الخٗلم نٗىباث طوو  ألَا

ٟا٫ يدهل بيىما( الاهٟٗالي،الٟؿيىلىجي،اإلاٗغفي) / الاظخماعي) الظاث مغ٦ؼيت ؤبٗاص في مغجٟٗت ظاثصع ٖلى الٗاصيىن  ألَا

 .ؾماعي ٞهم مىُى٢ت، لٛت الخىظيه، خغ٧ي، جأػع  شخصخي،) الؿلى٥ ج٣ضيغ ،(اإلاؼاجي

ٟا٫ ط٧ىع  ؤن بلى الىخاثج ؤقاعث       مغ٦ؼيت) الجؿميت بٗض ٖلى مغجٟٗت صعظاث ٖلى يدهلىن  الخٗلم نٗىباث طوو  ألَا

ٟا٫ بهار يدهل بيىما ،(الؿلى٥ ج٣ضيغ) الصخصخي الؿلى٥ وبٗض(. الظاث  .الٗام الىٟسخي ال٣ل٤ في مغجٟٗت صعظاث ٖلى ألَا
ٟا٫ بحن ٞغو١ وظىص بلى الىخاثج حكغ ولم  ٖلى مخىؾِ ابخضاجي، الخٗليميت اإلاغخلت هٕى بازخالٝ الخٗلم نٗىباث طوي  ألَا

. الضعاؾت ؤبٗاص ٖلى( ةالخام والٟهى٫  الٗاصيت) الضعاؾيت بالٟهى٫  وظىصَم بازخالٝ ٦ظا الضعاؾت، ؤبٗاص

 صعاؾت (Sharma, 2004)ٗىباث اإلاغجبُت الٗىامل بحن الٗال٢ت ٗىباث طوي  الخالمُظ وزهاثو الخٗلم بهُث  : الخٗلم نُث

  (180) مً ج٩ىهذ لٗيىت جىاولذ التي الضعاؾت َظٍ هخاثج ؤْهغث     
ًب
البت، َالبا م جغاوخذ َو  في ؾىىاث (10 -8) بحن ما ؤٖماَع

 ال٣غاءة في الخالميظ لهاالء الخدهيلي واإلاؿخىي   الهىض، في الخٗلم نٗىباث طوو  مً الابخضاجي والخامـ اب٘والغ الشالض اله٠
 وللمؿخىي  ال٣ٗليت ولل٣ضعاث للصخهيت م٣اييـ ٖضة جُبي٤ جم خيض ال٣ٗليت، ال٣ضعاث وفي الغيايياث وفي الكٟهيت

  وظضث ول٣ض اإلامازلت، الهٟٝى في الٗاصيحن جالميظبا٫ وم٣اعهتهم الغيايياث، وفي الكٟهيت ال٣غاءة في الخدهيلي
ًب
 ٞغو٢ا

ا٢هم م٘ ظيضة اظخماٖيت ٖال٢اث لضحهم الظيً الخالميظ بحن صاللت طاث بخهاثيت  ٖال٢اث ي٣يمىن  ال الظيً الخالميظ ٞع
ا٢هم، بحن اظخماٖيت  الخىا٤ٞ ؾىء مً  ٗاهىن  ألجهم شخهيت بحن اظخماٖيت ٖال٢اث ب٢امت في مك٨الث يىاظهىن  بإجهم ٞع

 .الاظخماعي

  طوي  لضي والاهٟٗالي الاحخماعي والؿلى٥ الظاث مٟهىم في الٟغو١( 2006) اإلاُاح مدمض هللا ٖبض بً ؾلُان صعاؾت 

  : الؿٗىصًت الٗغبُت باإلامل٨ت الابخضاثُت اإلاغخلت جالمُظ مً والٗاصًحن ألا٧اصًمُت الخٗلم نٗىباث

 ألا٧اصيميت الخٗلم نٗىباث طوو  الخالميظ لضي الظاث مٟهىم ؤبٗاص في الٟغو١ صاللت مضي ٖلى الخٗٝغ بلى َضٞذ     
 مجها  ٗاوي التي الهٗىبت همِ بازخالٝ يسخل٠ وؤبٗاصٍ الظاث مٟهىم ٧ان بطا ما صعاؾت بلى َضٞذ و٦ظل٪ والٗاصيحن،

 وجدضيض ألا٧اصيميت، لمالخ٘ نٗىباث ؤهماٍ بازخالٝ والاهٟٗالي الاظخماعي الؿلى٥ ؤهماٍ ازخالٝ ٖلى والخٗٝغ الخلميظ،

  .ألا٧اصيميت الخٗلم نٗىباث طوو  الخالميظ لضي والاهٟٗالي الاظخماعي والؿلى٥ الظاث مٟهىم ؤبٗاص بحن الٗال٢ت

  234: مً الضعاؾت ٖيىت ج٩ىهذ: الضعاؾت ٖيىت     
ًب
( ألا٧اصيميت الخٗلم نٗىباث طوو  الخالميظ مً 117 الٗاصيحن، مً 117 جلميظا

م جم ،(الؿاصؽ واله٠ الخامـ اله٠) الابخضاثيت خلتاإلاغ جالميظ مً  للٗام الغياى بمضيىت الخ٩ىميت اإلاضاعؽ مً ازخياَع

اث ازخباع ٖلحهم َب٤ و٢ض ،2005 -2004 الضعاسخي  ٞخديت) وج٣ىحن حٗغيب، (John Raven) ظىهغاًٞ بٖضاص اإلاخخابٗت اإلاهٟٞى

، ٖبض  جُبي٤ زم ،2005-2004 الٗام مً ألاو٫  الضعاسخي الٟهل زخباعاثا في الخالميظ هخاثج ٖلى الخهى٫  جم ،(1999 الغئٝو

 ؤصاحي جُبي٤ بلى باإلياٞت ،1999 الؼياث، ٞخخي بٖضاص الخٗلم نٗىباث طوو  للخالميظ الؿلى٦يت الخهاثو ج٣ضيغ م٣ياؽ
 وج٣ىحن حٗغيب ٦يت،ألامغو  اإلاخدضة بالىالياث الخٗليميت ألاَضاٝ جباص٫ َيئت: بٖضاص) الظاث مٟهىم م٣ياؽ: وهي الضعاؾت،
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 ٞخخي: بٖضاص والاهٟٗالي الاظخماعي الؿلى٥ ايُغاباث لظوو  الؿلى٦يت الخهاثو ج٣ضيغ وم٣ياؽ ،(1985 الؼياث، ٞخخي)

  2002الؼياث

 الخٗلم نٗىباث طوو  والخالميظ الٗاصيحن الخالميظ بحن 0.001 مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١  وظىص الضعاؾت هخاثج     
 ألا٧اصيمي، الظاث مٟهىم ألاؾغو، الظاث مٟهىم ألا٢غان، هدى الظاث مٟهىم) وؤبٗاصٍ الٗام الظاث مٟهىم في ميت،ألا٧اصو
خحن، بحن الٟغو١ ؤ٦بر ؤن .الٗاصيحن الخالميظ اججاٍ في( الٗام الظاث مٟهىم  بيىما ألاؾغو، الظاث مٟهىم بٗض في ٧ان اإلاجمٖى

ضم .انألا٢غ هدى الظاث مٟهىم بٗض في ؤ٢لها ٧ان اث بحن 0.05 مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ وظىص ٖو  اإلاجمٖى
 في( الخؿاب نٗىباث طوو  ال٨خابت، نٗىباث طوو  ال٣غاءة، نٗىباث طوو ) ألا٧اصيميت الخٗلم نٗىباث طوو  للخالميظ الشالر

ضم اإلاسخلٟت وؤبٗاصٍ الظاث، مٟهىم اث بحن 0.05 مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ وظىص ٖو  للخالميظ الشالر اإلاجمٖى
 وؤبٗاصٍ الٗام، والاهٟٗالي الاظخماعي الؿلى٥ في( الخؿاب نٗىباث طوو  ال٨خابت، نٗىباث طوو  ال٣غاءة، نٗىباث طوو )

يت خماصيت الٗضوان، الاهضٞاٖيت، الاظخماٖيت، اإلاهاعاث ٢هىع  الؼاثض، اليكاٍ الٟٖغ  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ وظىص الٖا

 اججاٍ في الخؿاب نٗىباث طوو  والخالميظ ال٣غاءة، نٗىباث طوو  الخالميظ بحن الاوسخابي الؿلى٥ خضة في 0.05 مؿخىي 

  صا٫ ؾالب اعجباٍ وظىص .الخؿاب نٗىباث طوو  الخالميظ
ًب
 الظاث مٟهىم) الظاث مٟهىم ؤبٗاص بحن 0.05 مؿخىي  ٖىض بخهاثيا

: الاهٟٗالي الاظخماعي الؿلى٥ وؤبٗاص(  الٗام الظاث مٟهىم ألا٧اصيمي الظاث مٟهىم ألاؾغو، الظاث مٟهىم ألا٢غان، هدى

  صالت اعجباَيه ٖال٢ت وظىص ٖضم .الٗضوان الاهضٞاٖيت، الاظخماٖيت، اإلاهاعاث ٢هىع )
ًب
 مٟهىم) الظاث مٟهىم ؤبٗاص بحن بخهاثيا

 الاظخماعي الؿلى٥ ٖاصوؤب ،(الٗام الظاث مٟهىم ألا٧اصيمي، الظاث مٟهىم ألاؾغو، الظاث مٟهىم ألا٢غان، هدى الظاث

يت الاهٟٗالي خماصيت الاوسخاب، الؼاثض، اليكاٍ) الٟٖغ (. الٖا

 ىص ٞهمي وهاصع ، زلُٟت الضًً مخي بخى٫  صعاؾت ال٢تها اإلاغخلت في الخٗلم بهٗىباث اإلاغجبُت الٗىامل الٍؼ  ببٌٗ ٖو

  (:م2008) اإلاخٛحراث

ال٢تها الخٗلم بهٗىباث اإلاغجبُت الٗىامل ٖلى ٝ الخٗغ بلى الضعاؾت َظٍ َضٞذ       نٗىباث طوو  مً الخالميظ بسهاثو ٖو

 ( 750) مً ألاولى الٗيىت ٖييخحن، مً الضعاؾت ج٩ىهذ خيض الىنٟي، اإلاىهج ٖلى الباخشان واٖخمض الخٗلم،
ًب
 ومٗلمت مٗلما

ب٤ ٢ُغ، صولت بمضاعؽ  م( 120) مً الشاهيت والٗيىت الخٗلم بهٗىباث اإلاغجبُت الٗىامل م٣ياؽ ٖلحهم َو
ًب
ب٤ ومٗلمت، ٖلما  َو

 ؤؾٟغث و٢ض.  الخٗلم نٗىباث طوو  الخالميظ زهاثو ج٣ضيغ و٢اثمت الخٗلم، بهٗىباث اإلاغجبُت الٗىامل م٣ياؽ ٖلحهم
 زم والخلميظ، اإلاٗلم بحن الٗال٢ت هي الخٗلم بهٗىباث اإلاغجبُت الٗىامل مؿخىياث ؤٖلى بن: الخاليت الى٣اٍ ًٖ الضعاؾت هخاثج
 واإلااصة الخبرة وؾىىاث اإلاضعؾت هٕى بحن جٟاٖل وظىص ًٖ الضعاؾت هخاثج ؤؾٟغث ٦ما ٖىامل، مً ٌب يغجبِ وما اإلاىهج

 الخٗلم، نٗىباث طوو  الخالميظ وزهاثو الخٗلم بهٗىباث اإلاغجبُت الٗىامل بحن اعجباَيت ٖال٢ت وظض ٦ما الٗلميت،
 طوو  الخالميظ زهاثو مً الخٗلم ٖىباثبو اإلاغجبُت الٗىامل بمؿخىياث الخيبا يم٨ً ؤهه الضعاؾت هخاثج وؤوضخذ
 ول٨ً الخيبا، َظا في حؿهم الخٗلم نٗىباث طوو  الخالميظ زهاثو بٌٗ ؤن الضعاؾت هخاثج ؤْهغث خيض الخٗلم، نٗىباث
  ألا٦ثر َما الاهدباٍ وه٣و الؼاثض اليكاٍ

ًب
ضم بالعجؼ ؤلاخؿاؽ في بؾهاما   ألا٦ثر َى الخظ٦غ وؤن.  بالىٟـ الش٣ت ٖو

ًب
 في بؾهاما

  ألا٦ثر َى الؼاثض اليكاٍ ؤن ٦ما خغ٧ي،-الخـ والخىاؾ٤ وال٨خابت ألاؾغيت الٓغوٝ
ًب
 والخلميظ، اإلاٗلم بحن الٗال٢ت في بؾهاما

  ألا٦ثر َما الاهدباٍ وه٣و الؼاثض اليكاٍ ؤن الىخاثج ؤْهغث ٦ما
ًب
 ال٩ليت والضعظت ٖىامل مً به يغجبِ وما اإلاىهج في بؾهاما

. للٗىامل

 



 
 
 

 

 
 

ل    : 19الٗضص                                                                          لبدث الٗلمياحُل  مغ٦ؼ       2016 –  ؤبٍغ

245 

 

 : الؿاب٣ت اثالضعاؽ ٖلى ح٣ُٗب -8

 و الى٣اٍ مً ٦شحر في حكابهذ ؤجها ال٣ى٫  يم٨ً الضعاؾت َظٍ في ٖلحها اٖخمضها التي الؿاب٣ت الضعاؾاث َظٍ زال٫ مً     
  ؤزغي  ه٣اٍ في ٦ظل٪ ازخلٟذ

 نم َىا٥ ؤَن  ٞىجض مجها، والهضٝ الضعاؾت خؿب وازخلٟذ جباييذ ٢ض اإلاؿخسضمت وألاصواث اإلا٣اييـ ؤن مجها جبحن ٣ٞض- 
 في الخٗلم ُنٗىباث ًٖ ال٨ك٠ م٣ياؽ جُبي٤ ؤو الخٗلم، ُنٗىباث طوو  مً الخالميظ زهاثو ٢اثمت م٣اييـ ؤؾخسضم

حر اللٟٓي الظ٧اء م٣اييـ ؤو اإلاضعؾت  خيض الىنٟي اإلاىهج اؾخسضام في اج٣ٟذ ؤجها ٦ما. الظاث ج٣ضيغ م٣اييـ ؤو اللٟٓي ٚو
ا و اإلاك٨الث و الخهاثو مً ٧ل ٖلى للخٗٝغ الىنٟي اإلاىهج ٖلى اٖخمضث ؤجها  نٗىباث طوو  بالخالميظ يخٗل٤ مما ٚحَر

 خيض الخٗلم نٗىباث طوو  الخالميظ جمحز التي الؿلى٦يت و الىٟؿيت الخهاثو صعاؾت ؤَميت ٖلى جا٦ض ؤجها ٦ما ، الخٗلم

 اإلاهاخبت، ةالىٟسخي والايُغاباث الٟكل لهظا وهديجت. الضعاسخي للٟكل هديجت شخهيتهم ٖلى الخهاثو َظٍ جى٨ٗـ
 في ونٗىبت واإلاضعؾيت الاظخماٖيت اإلاىا٠٢ في الايجابيت ٞاٖليتهم مً و الضعاسخي ؤصائهم مً ج٣لل جىا٣ٞيت مك٨الث يدضر

ضم والعجؼ بالٟكل وبخؿاؾهم الجضيضة اإلاىا٠٢ م٘ الخ٨ي٠ م طواتهم في الش٣ت ٖو  .لها وج٣ضيَغ

 :  اإلاُضاهُت الضعاؾت بحغاءاث -9

:  الضعاؾت في اإلاؿخسضم اإلاىهج  -

  اإلاغخلت في الخٗلم نٗىباث لظوو  الؿلى٦يت الخهاثو جدضيض و ٦ك٠ جداو٫  التي الخاليت الضعاؾت َبيٗت م٘ جماقيا     
ت يىء في و الابخضاثيت اإلاغخلت مٗلمي هٓغ وظهت مً الابخضاثيت  اإلاٗلىماث مً ٧افي ٢ضع ظم٘ وظىب ؤو ، اإلاخٛحراث مً مجمٖى

ا و   جدليلها و اإلاٗلىماث ظم٘ ٖلى  ؿاٖض الظو الىنٟي اإلاىهج جسضاماؽ ٖليىا ٞىظب ، جٟؿحَر

ُىت مجخم٘ - :   الضعاؾت ٖو

 مسخل٠ في اإلاخىاظضيً الابخضاثيت اإلاغخلت في ٦مٗلمحن الخٗليم و التربيت ٢ُإ في الٗاملحن في الخاليت الضعاؾت مجخم٘ جمشل     

ا ٞخم الٗيىت ؤما(. الٗيىن  عؤؽ ، اإلااء صووا ، مغواهت م٣اَٗت) باجىت لىاليت الابخضاثيت اإلاضاعؽ  الباخشحن ٢ضعة خؿب ازخياَع
خماص جم لظل٪ ألاؾاؾيت الضعاؾت في الاؾخماعاث ؤو الاؾخُالٖيت الضعاؾت في الاؾخبياهاث لخىػي٘ الخى٣ل ٖلى  َظٍ في الٖا

: َما و ٖييخحن ٖلى الضعاؾت

 : الاؾخُالُٖت الُٗىت -

 ، اإلاٟخىح الاؾخبيان ٖلحهم جىػي٘ جم باجىت، واليت مغواهت م٣اَٗت في ابخضاثيت مضاعؽ 03لىٕ مىػٖحن مٗلما 24 مً وج٩ىهذ     
 اإلاغخلت َظٍ جالميظ بها يخمحز التي الؿلى٦يت الؿماث و الخهاثو ًٖ اإلاٗلىماث مً مم٨ً ٢ضع ا٦بر ظم٘ بلى حهضٝ الظو و

 : ؤصهاٍ الجضو٫  في مىضر َى ٦ما.  الخٗلم نٗىباث طوو  مً
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 الاؾخُالُٖت الضعاؾت ُٖىت زهاثو ًبحن: 01 ع٢م حضو٫ 

 : ألاؾاؾُت الُٗىت

 اإلااء واصو و الٗيىن، عؤؽ و مغواهت م٣اَٗتي مً ٧ل في ابخضاثيت مضاعؽ 06 ٖلى مىػٖحن  مٗلمت و مٗلم 68 مً ج٩ىهذ و     
 ٦ما الابخضاثُت اإلاضعؾت في الخٗلم نٗىباث لظوي  الٗامت الؿلى٦ُت الخهاثو اؾخماعة ٖلحهم جىػي٘ جم و ، باجىت بىاليت

:   ؤصهاٍ الجضو٫  في مىضر َى

 

 .ال٩لُت الضعاؾت ُٖىت زهاثو ًبحن: 02 ع٢م حضو٫ 

 باجىت لىاليت مً م٣اَٗاث لشالر جابٗت ابخضاثيت مضاعؽ 06 ٖلى مىػٖحن الابخضاثيت اإلاغخلت في مٗلم 68 ال٩ليت الٗيىت ؤن ؤو    

ذ جم و ،( اإلااء واصو ، الٗيىن  عاؽ ، مغواهت)   اؾخماعة زباث و نض١ لخؿاب اؾخسضمذ مجها ٞغصا 30 ٢ىامها ٖيىت ٖلى ماصالٖا

.  الضعاؾت ٞغيياث مً للخد٤٣ الباخشان اٖخمضَا ٞغص 38 ؤو الباقي و. ألاؾاؾيت الضعاؾت
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:   اإلا٩اهُت و الؼماهُت الخضوص3-

 الٟترة في ألاؾاؾيت الضعاؾت ؤما ، 2013 ؾىت مً ماو و ؤٞغيل قهغو  بحن ما اإلامخضة الٟترة في الاؾخُالٖيت الضعاؾت جمذ     
 الٗيىن  عؤؽ و ، اإلااء واصو ، مغواهت م٣اَٗت مً ٧ل بلى جيخمي التي اإلاضاعؽ بٌٗ في  ص ؿمبر و ؤ٦خىبغ قهغو  بحن ما اإلامخضة

ىاٝ مضعؾت ، بلؼمت ٢هغ الجضيضة اإلاضعؾت و ؾٗيضو اخمض مضعؾت .–  ٖلي يتالابخضات اإلاضعؾت ، اإلااء واصو الؿٗضو بَى
 الٗيىن  عؤؽ مدمىص اوقً الابخضاثيت اإلاضعؾت ، الىمغ

ت وزهاثهه البدث ؤصواث-4 :  الؿ٨ُىمتًر

:  ألاولى ألاصاة

 خى٫  الابخضاثيت اإلاغخلت إلاٗلمي الىٓغ ووظهاث آعاء مً ٧افي ٢ضع ظم٘ مداولت بلى حهضٝ مٟخىح اؾخبيان ًٖ ٖباعة َى     

 اظل مً.  الخٗلم نٗىباث مً  ٗاهىن  الظيً الابخضاثيت اإلاغخلت جالميظ جمحز والذ الٗامت الؿلى٦يت الؿماث و الخهاثو
 إلظاباث اإلادخىي  جدليل ٖمليت بٗض الباخشان، بةٖضاصَا ي٣ىم التي ألاؾاؾيت لؤلصاة ٦ٗباعاث اإلاٗلىماث َظٍ اؾخٗما٫

ى.  اإلاٗلمحن  .  باجىت واليت في الابخضاثيت اإلاغخلت مٗلمي بلى مىظه َو

 الؿاا٫

 نٗىباث مً  ٗاهىن  الظيً الخالميظ ٖلى جٓهغ التي الؿلى٦يت والؿماث الخهاثو ؤَم ماهي هٓغ٥ وظهت خؿب ؤو عؤي٪ في

 والشاوي؟ ألاو٫  الُىعيً في(  الخٗلم ٖمليت في مك٨الث ٖلحهم جالخٔ الظيً الخالميظ ؤو) الخٗلم في

 :الثاهُت ألاصاة

ت الى الاؾخماعة َظٍ تهضٝ و ، الخٗلم نٗىباث لظوو  متالٗا الؿلى٦يت الخهاثو اؾخماعة ًٖ ٖباعة هي       مٗٞغ
 ؤن باٖخباع ، اإلاغخلت َظٍ مٗلمي هٓغ وظهت مً الابخضاثيت اإلاغخلت في الخٗلم نٗىباث لظوو  الؿلى٦يت الؿماث و الخهاثو

 مداوع  زالر ،و(زهاثو او ؾماث) بىض 30 مً الاؾخماعة جخ٩ىن . الؿماث و الخهاثو َظٍ في يدكابهىن  الٟئت َظٍ ؤٞغاص

 ما هىٖا ، ؤوا٤ٞ) بضاثل زالر لضيىا و ،( ال٣ٗليت الخهاثو ، الاظخماٖيت الخهاثو الا٧اصيميت، الخهاثو:  الاو٫  اإلادىع )

 ٖلحها اإلادهل الٗالماث بجم٘ ال٩ليت الضعظت جدؿب و ،( 1،2،3) الخىالي ٖلى بغ٢م اخهاثيا ٖىه  ٗبر بضيل ٧ل و( اوا٤ٞ ال ،

مضة مً :   ٧الخالي ي٣ابلها بما لئلؾخماعة ال٩ليت الضعظت مجمٕى ه٣اعن  زم ، رالشال الٖا

 90 الى 60 مً:  ٖاليت صعظت -

  59 الى 45مً: مخىؾُت صعظت-

 44 الى 30 مً:  مىسًٟت صعظت-

: الاؾخماعة نض١ خؿاب -

خماص جم الاؾخماعة نض١ لخؿاب .  الشباث و الهض١ لخؿاب مٗلم 30 ٢ىامها ٖيىت: ٖلى الٖا

 27  سخب ي٣يؿها،خيض التي الخانيت َغفي بحن الخميحز ٖلى الاؾخبيان ٢ضعة ؤو:  لخميحزو ا الهض١% 
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 و ، 1-ث –ازخباع َى و بخهاثيا ؤؾلىبا ويؿخٗمل بيجهما ٞي٣اعن  صهيا و ٖليا ٖييخحن له ٞخهحر الخىػي٘ َغفي مً الٗيىت مً

:  الجضو٫  في ٦ما جاثجالً ٧اهذ و الخميحزو  الهض١ خؿاب في الباخشان ؾاع الخُىاث َظٍ ٖلى

 : لالؾخماعة الخمُحزي  الهض١ لخؿاب -ث –٢ُمت ًبحن:  03ع٢م حضو٫ 

- ث-٢ُمت ن الضاللت 

 

 مؿخىي الث٣ت 95%

الاهدغاٝ اإلاُٗاعي الخُإ اإلاُٗاعي 
اإلاخىؾِ 

الخؿابي 
الضهُا الٗلُا 

,000 7 8 ,199 17,715595 9,784405 1,677051 4,743416 13,750000 

 َىا٥ ؤن مً الخإ٦ض جم بظل٪ و ،0.05 ٖىض بخهاثيا صالت ٢يمت و 8.199 بلٛذ -ث –٢يمت ؤن 03 ع٢م الجضو٫  زال٫ مً خٔهال
 هي و ٢ياؾها اإلاغاص الخانيت َغفي بحن الخميحز ٖلى الاؾخماعة ٢ضعة يا٦ض ما َظا و ، الضهيا الٟئت و الٗليا الٟئت بحن ٞغ١ 

 .ألاؾاؾيت الضعاؾت في للخُبي٤ ٢ابلت الاؾخماعة بظل٪ و ، مالخٗل نٗىباث لظوو  الؿلى٦يت الخهاثو

 : الاؾخماعة زباث خؿاب -

خماص جم الاؾخماعة زباث لخؿاب :  ٖلى الٖا

:  الىهُٟت بالخجؼثت الثباث -

 الشاوي الىه٠ و الٟغصيت البىىص مً ألاو٫  الىه٠ يخ٩ىن  خيض ، ههٟحن بلى الاؾخماعة بىىص ج٣ؿيم يخم الُغي٣ت َظٍ في و     
 بحن بحرؾىن  لـ الاعجباٍ مٗامل يدؿب زم ، صعظخحن للمٟدىم ٞحهما ي٩ىن  ٢اثمخحن َىا٥ ٞخهبذ الؼوظيت البىىص مً

 : الجضو٫  في ٦ما الىخاثج ٩ٞاهذ ، 2. الىهٟحن

  : بحرؾىن  الاعجباٍ مٗامل باؾخسضام الشباث مٗامل ٢يمت يبحن:  04 ع٢م حضو٫ 

 

 

    

                                                           
، سلسلة دراسات ، منشورات احلرب ، بين  القياس النفسي ك تصميم أدكاتو للطالب ك الباحثين في علم النفس ك التربية:  (ٕٚٓٓ). بشري معمرية   1

 .158، صاجلزائر مسوس

 
2
، سلسلة دراسات ، منشورات احلرب ، بين  القياس النفسي ك تصميم أدكاتو للطالب ك الباحثين في علم النفس ك التربية:  (ٕٚٓٓ). بشري معمرية   

 .176، صمسوس اجلزائر

 N Correlation Sig. 

Pair 1 dr&ga 30 ,503 ,005 
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ى 0.50= ع بحرؾىن  الاعجباٍ مٗامل ان 04 ع٢م الجضو٫  زال٫ مً هالخٔ    صالت وؿبت هي و0.001 الضاللت مؿخىي  ٖىض صا٫ َو
  الشباث مً الخإ٦ض جم ألهه ألاؾاؾيت الضعاؾت في جُبي٣ها يم٨ً ٞاالؾخماعة بالخالي و بخهاثيا

 : الٟغصيت و الؼوظيت ال٣اثمخحن مً ل٩ل لبحرؾىن  الاعجباٍ مٗامل يبحن: 05 ع٢م حضو٫ 

 Mean N Std. Deviation Std. ErrorMean 

Pair 1 
Dr 36,2000 30 3,42807 ,62587 

Ga 35,4333 30 3,12590 ,57071 

 بطا. ٩٦ل الاؾخماعة زباث ٖلى هدهل ل٩ي بغاون  لـؿبحرمان الُى٫  جصخيذ مٗاصلت جُبي٤ بلى جدخاط الُغي٣ت َظٍ و     

  ٖاليت ٢يمت هي و 0.66= ع بلى الشباث مٗامل ٢يمت جغجٟ٘  اإلاٗاصلت طٌٍ بخُبي٤

 في للخُبي٤ نالخيتها ٖلى ماقغ َظا و مغجٟٗحن زباث و بهض١ جخمخ٘ الاؾخماعة َظٍ ؤن يدبحن ؾب٤ ما زال٫ مً و     

.  ألاؾاؾيت الضعاؾت

 : الضعاؾت جُب٤ُ زُىاث -

ت جُبي٣ها في الضعاؾت مغث ل٣ض :   هي و اإلاغاخل و اثالخُى مً بمجمٖى

ت ٖلى اإلاٟخىح الاؾخبيان جىػي٘ -  الخهاثو خى٫  مٟخىح اؾخبيان ٞدىاٍ ٧ان و الابخضاثيت اإلاغخلت مٗلمي مً مجمٖى
 الابخضاثيت اإلاغخلت في الخٗلم نٗىباث لظوو  الؿلى٦يت

ت طاؾخسغا و ظمٗها بٗض اإلاٗلمحن ٖلى اإلاىػٖت الاؾخبياهاث إلادخىي  جدليل بضعاؾت الباخشان ٢ام -  الخهاثو مً مجمٖى
  اإلاغخلت َظٍ في الخٗلميت الهٗىباث لظوو  الؿماث و

 اإلاغخلت في الخٗلم نٗىباث لظوو  الٗامت الؿلى٦يت الخهاثو اؾخماعة هي و ألاؾاؾيت الضعاؾت بـ الخانت الاؾخماعة بىاء -
   لظل٪ َتاإلاكاب الازخباعاث و اإلا٣اييـ مسخل٠ و الىٓغو  باألصب ٦ظل٪ باالؾخٗاهت و الابخضاثيت

 مً للخد٤٣ الخُبي٤ زم مً و ، لالؾخماعة الؿي٩ىمتريت الخهاثو لخؿاب ؤزحر ٦خُبي٤ اإلاٗلمحن ٖلى الاؾخماعة جىػي٘ -
  الٟغيياث

:   ؤلاخهاثُت اإلاٗالجت

خماص جم      ت ٖلى الضعاؾت َظٍ لبياهاث ؤلاخهاثيت اإلاٗالجت في الٖا  لخؼما بغهامج َغي٤ ًٖ خؿابه جم الازخباعاث مً مجمٖى

 ؤلاخهاء بلى باإلياٞت ألاخاصو الخبايً جدليل ازخباع ، ث ازخباع ، بحرؾىن  ٫ الاعجباٍ مٗامل هي و 19 وسخت ؤلاخهاثيت
  الىنٟي
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ا و الىخاثج ٖغى -10  : جٟؿحَر

:  ألاؾاؾُت بالضعاؾت الخانت الُٗىت جىػَ٘ ًبحن: 06 ع٢م حضو٫ 

 ٖلى هجيب ل٩ي البضايت في

ى صعاؾتا٫ في َغح الظو :ألاو٫  الدؿائ٫      َو

 ٦ما الخٗلم نٗىباث طوي  مً الابخضاثُت اإلاغخلت جالمُظ بها ًدؿم التي الؿلى٦ُت الؿماث و الخهاثو مخىؾُاث ما -
 ؟ مٗلميهم ًضع٦ها

 الخهاثو اؾخماعة ألبٗاص اإلاٗياعيت الاهدغاٞاث و الخؿابيت اإلاخىؾُاث اؾخسغاط جم الدؿائ٫  َظا ٖلى لئلظابت و     
 هٓغ وظهت مً باجىت لىاليت التربيت إلاضيغيت الخابٗت الشالر التربىيت اإلا٣اَٗاث في الخٗلم نٗىباث طوو  للخالميظ الؿلى٦يت

:   الخالي الجضو٫  في مىضر َى ٦ما الابخضاثيت اإلاغخلت مٗلمي

 ٝو الخٗلم نٗىباث لظوو  الؿلى٦يت الخهاثو ألبٗاص اإلاٗياعيت الاهدغاٞاث و الخؿابيت اإلاخىؾُاث يبحن:07 ع٢م حضو٫ 
 مٗلمحهم هٓغ وظهت مً الشالر اإلا٣اَٗاث

الضعحت الاهدغاٝ اإلاُٗاعي اإلاخىؾِ الخؿابي الُٗىت اإلاداوع 

مغجٟٗت  2.215 12.105 38 الخهاثو ال٣ٗليت

مغجٟٗت  2.856 21.000 38 الخهاثو الا٧اصيميت

مغجٟٗت  4.409 39.736 38 الخهاثو الاظخماٖيت

ة مغجٟ٘ 3.16 24.280 38الضعحت ال٩لُت 

 اإلاغخلت مٗلمي هٓغ وظهت مً الخٗلم نٗىباث لظوو  الؿلى٦يت الخهاثو ؤبٗاص مخىؾُاث ؤن 07 ع٢م الجضو٫  مً يخطر     

 بٗض ؤن يخطر ٦ما ، 3.16 مٗياعو  اهدغاٝ م24.280٘ ال٩ليت الضعظت ٖلى الخؿابي اإلاخىؾِ بلٜ مغجٟٗت،خيض ٧اهذ الابخضاثيت

 بٗض ظاء بيىما ،4.409 مٗياعو  اهدغاٝ و 39.736 بلٜ خؿابي بمخىؾِ ولىألا الضعظت في ظاء الاظخماٖيت الخهاثو

 ؤن الباخشان يغي  مىه ،و2.215 مٗياعو  اهدغاٝ و12.105 خؿابي بمخىؾِ البٗضيً مً ؤ٢ل بضعظت ال٣ٗليت الخهاثو

ل الٗلمي الُٗىت  الخبرة  ؾىىاثالخسهو اإلا٣اَٗت الجيـ اإلاَا
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 ، الخٗلم نٗىباث طوو  مً بإهه الخلميظ ٖلى زاللها مً الخ٨م يخم التي الهامت الخهاثو مً حٗخبر الاظخماٖيت الخهاثو
 الخٟاٖل ٠ًٗٞ طل٪ ٚحر ؤو اظخماعي الخلميظ ؤن ٖلى زاللها مً هد٨م التي الخهاثو ؤَم مً الاظخماعي ٞاالوسخاب

م و ال٣ٗليت الخهاثو لبٗض باليؿبت ٦ظل٪ و ، الهٗىبت ٖلى صليل الاظخماعي  صعظخه ؤن بال ألابٗاص آزغ في ظاء ؤهه مً بالٚغ
 م٘ مباقغة ٖال٢ت لها ال٣ٗليت ال٣ضعاث ؤن و ؾيما ال الخٗلم نٗىباث طوو  ٖلى للخ٨م باليؿبت يخهؤَم  ٗجي ما َظا و مغجٟٗت

 نٗىباث ٖلى ماقغ َى يٟٗه لظل٪ مغجٟٗت صعظخه ظاءث الظو ألا٧اصيمي البٗض ٦ظل٪ هيسخى ؤن الخٗلم،صون  نٗىباث

. الخٗلم

:  ألاولى الٟغيُت هخاثج

 الخهاثو اؾخماعة ؤبٗاص ٖلى اإلاٗلمحن صعحاث بحن( α≤0.05) جىي مـ ٖىض بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض ال -
 ؟  الجيـ مخٛحر خؿب الخٗلم نٗىباث لظوي  الؿلى٦ُت

 جم الٟغييت َظٍ صخت مً لخد٤٣ و ، بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ وظىص ٖضم اٞتريىا الدؿائ٫  َظا ٖلى لئلظابت و     

:  الخالي الجضو٫  يىضخه ٦ما -ث –ازخباع اؾخسضام

 اإلاٗلمحن هٓغ وظهت مً الؿلى٦يت الخهاثو في الٟغو١ لضاللت -ث –ازخباع هخاثج يبحن: 08 ع٢م ٫ظضو

الٗضص الجيـ الُٗىت 
اإلاخىؾِ 

الخؿابي 

الاهدغاٝ 

اإلاُٗاعي 
ت  الضاللت - ث–٢ُمت صعحاث الخٍغ
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 18 4.491 73.055 20ط٦غ 
0.094 0.925 

 18 5.2 72.888 18اهثى 

 مً ا٢ل اإلادؿىبت -ث–٢يمت ؤن وخيض ، 0.925َى الضاللت ومؿخىي  0.094= -ث- ٢يمت ان الجضو٫  زال٫ مً هالخٔ     

ظا بخهاثيا، صالت ليؿذ-ث–٢يمت ٞةن الجضوليت  الضاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ال ؤهه  ٗجي َو

 في يازغ  اإلاٗلم ظيـ مخٛحر ؤن وٗخبر ؤن ايم٨جن وال ألاولى الٟغييت جد٣٣ذ ٣ٞض بهظا ؤهثى،و ط٦غ، الجيـ مخٛحر خؿب0.05
 ال حٗليم يخل٣يان الجيؿحن ٦ال ؤن الباخشان يغي  لظل٪ و ، الابخضاثيت اإلاغخلت في الخٗلم نٗىباث لظوو  الؿلى٦يت الخهاثو

م وظهاث بحن اخهاثيا صالت ٞغو١ جىظض ال لظل٪ و ألاهثى و الظ٦غ بحن ٞيه يٟغ١    هَٓغ

: الثاهُت الٟغيُت هخاثج

 لظوو  الؿلى٦يت الخهاثو اؾخماعة ٖلى اإلاٗلمحن صعظاث بحن( α≤0.05) مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ال     
ل مخٛحر خؿب الخٗلم نٗىباث   ؤبٗاص اإلاٗلمحن هٓغ وظهت مً الٗلمي اإلاَا
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ل مخٛحر خؿب الخٗلم نٗىباث لظوو  الؿلى٦يت الخهاثو اؾخماعة ٖلى اإلاٗلمحن صعظاث يبحن: 09 ع٢م حضو٫   الٗلمي اإلاَا
 اإلاٗلمحن هٓغ وظهت مً

ل الٗلمي الخهاثو  ت الاهدغاٝ اإلاُٗاعي اإلاخىؾِ الخؿابي الٗضص اإلاَا الضاللت ؤلاخهاثُت - ث–٢ُمت صعحاث الخٍغ

 الضعحت
 ال٩لُت

 9 4.691 71.70 10 ظامعي

 اإلاٗاَض 0.332 1.026-
 الخ٨ىىلىظيت

28 73.90 5.896 27 

 خيض  مخ٣اعبحن ٚحر ال٣اثمخحن مً ل٩ل  اإلاٗياعيت الاهدغاٞاث و الخؿابيت اإلاخىؾُاث مً ٧ل ؤن هالخٔ ظضو٫ ا٫ زال٫ مً     

 ٖليه ص٫ ٦ما بخهاثيا صا٫ ليـ ل٨ً بيجهما ٞغ١  ٞهىا٥ 5.896 و4.691 اإلاٗياعو  الاهدغاٝ و 73.90 و 71.70 الخىالي ٖلى بلٜ

ل ٖامل اؾدبٗض بظل٪ و ، الشاهيت الٟغييت جد٣٣ذ بظل٪ و ، بخهاثيا صالت ٚحر ٢يمت هي و 1.026= - -ث- ٢يمت  الٗلمي اإلاَا
م وظهاث في اإلاٗلمحن بحن ٞاع١  ٦ماقغ  الجامٗيحن ؾىآءا اإلاٗلمحن ظمي٘ ان طل٪ الؿلى٦يت الخهاثو اؾخماعة ٖلى هَٓغ

 ما َظا و ؾىاء خض ٖلى اإلاخٗلمب جخٗل٤ التي اإلاجاالث ظمي٘ خى٫  حٗليما يخل٣ىن  الخ٨ىىلىظيت اإلاٗاَض صازل اإلا٩ىهحن ؤو مجهم

.  بظاباتهم في الٟغو١ وظىص ٖضم يبرع

 اؾخماعة ؤبٗاص ٖلى اإلاٗلمحن صعظاث بحن (α≤0.05) مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض: الثالثت الٟغيُت هخاثج
 الٗلمي الخسهو مخٛحر خؿب الخٗلم نٗىباث لظوو  الؿلى٦يت الخهاثو

 نٗىباث لظوو  الؿلى٦يت الخهاثو اؾخماعة ٖلى اإلاٗلمحن لضعظاث اإلاٗياعيت الاهدغاٞاث و اثاإلاخىؾِ يبحن: 10 ع٢م ظضو٫ 
 الٗلمي الخسهو مخٛحر خؿب الخٗلم

الاهدغاٝ اإلاُٗاعي اإلاخىؾِ الخؿابي الٗضص الخسهو ألابٗاص 

 

الضعحت ال٩لُت 

 3,450 67,285 07اصب 

 1,527 79.66 03ٖلم الىٟـ 

 4,517 73,5 28ٖام 

 ؤصب جسهههم ٧ان ٞالظيً ، ٢ليال مخبايىت ظاءث الاهدغاٞاث و الخؿابيت اإلاخىؾُاث ان10 ع٢م الجضو٫  مً يخطر     

 اإلاٗاَض مً ألاصبي و الٗلمي  كمل و الٗام الخسهو و ،79.66 الىٟـ ٖلم ؤما ،67.285 ٢يمخه خؿابي مخىؾِ ٖلى خهلىا

خماص جم الٟغييت لٟدو و ، 73.5 ٢يمخه ٩ٞاهذ زاهىو  زالشت الؿىت و الخ٨ىىلىظيت  ألاخاصو الخبايً جدليل ازخباع ٖلى الٖا

 بمخىؾِ الىٟـ ٖلم لهالر الٟغ١  َظا ٧ان و ، 0.017 مؿخىي  ٖىض بخهاثيا صالت ٢يمت وهي 13.263. = ٝ. ٢يمت بلٛذ خيض

 بالخهاثو صعايت ؤ٦ثر َم الىٟـ ٖلم في اإلاخسههحن اإلاٗلمحن ؤن  ٗجي َظا و ، 2.645 مٗياعو  اهدغاٝ و 79.0 ٢ضٍع خؿابي
ا التي  الخٗليميت اإلاىاص بلى عاظ٘ َبٗا َظا و الخٗلم نٗىباث لظوو  الؿلى٦يت  لم باإلا٣ابل الظو الجامعي حٗليمهم في جل٣َى

.  ألازغي  الٗامت الخسههاث و ٧األصب ألازغي  الخسههاث يخل٣اٍ
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 اؾخماعة ؤبٗاص ٖلى اإلاٗلمحن صعظاث بحن(α≤0.05) مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض: الغابٗت الٟغيُت هخاثج
. الخبرة ؾىىاث مخٛحر خؿب الخٗلم نٗىباث لظوو  الؿلى٦يت الخهاثو

 مخٛحر خؿب الخٗلم نٗىباث لظوي  الؿلى٦ُت الخهاثو اؾخماعة ؤبٗاص ٖلى اإلاٗلمحن صعحاث ًبحن: 11 ع٢م حضو٫ 
 الخبرة ؾىىاث

هدغاٝ اإلاُٗاعي الااإلاخىؾِ الخؿابي الٗضص ؾىىاث الخبرة ألابٗاص 

 

الضعحت ال٩لُت 

 5.325 73.111 09 ؾىىاث 04ا٢ل مً 

 6.276 71.5 10 10ؾىىاث الى  04مً 

 4.290 72.133 15 20ؾىت الى  11مً 

 2.061 78.25 04ؾىت  21ا٦ثر 

 ٫04 زبرتهم اوػ جخج ال الظيً ٞىجض زبرتهم خؿب اإلاٗلمحن مخىؾُاث بحن ج٣اعب يىظض ؤهه 12 ع٢م الجضو٫  مً يخطر     

 ؾىىاث 10 و 04 بحن جتراوح زبرتهم الظيً ؤما ، 5.325 ٢ضٍع مٗياعو  اهدغاٝ و 73.111 بلٛذ الخؿابي اإلاخىؾِ ٢يمت ؾىىاث

 ٩ٞاهذ ؾىت20 و 11 بحن ما زبرتهم جتراوح الظيً ؤما ، 6.276 ٢ضٍع مٗياعو  اهدغاٝ و 71.5 الخؿابي اإلاخىؾِ ٢يمت بلٛذ ٣ٞض

 ٞمخىؾِ ؾىت 21 مً ؤ٦ثر زبرة لضحهم الظيً ألازحر في و ، مٗياعو  اهدغاٝ 4.29 و الخؿابي وؾِللمذ باليؿبت 72.133

 الخبايً جدليل ازخباع اؾخسضام جم الٟغييت لٟدو و.  صعظت ألا٦بر الٟئت هي و 2.061 مٗياعو  اهدغاٝ و 78.25 بلٜ خؿابهم

 صالت ٚحر ٝ ٣ٞيمت بالخالي و ، 0.224 الضاللت مؿخىي  ٖىض1.761= ٝ ٢يمت بلٛذ خيض.  الىخاثج اؾخسغاط جم و ، ألاخاصو
 اؾخماعة ؤبٗاص ٖلى الابخضاثيت اإلاغخلت إلاٗلمي الىٓغ وظهاث بحن بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ال بالخالي و بخهاثيا

 21 جٟى١  ةزبر لضحهم الظيً اإلاٗلمحن لهالر صا٫ ٚحر ٞغ١  َىا٥ ٞان َظا م٘ و ، الخٗلم نٗىباث لظوو  الؿلى٦يت الخهاثو
 ظٗلهم مم َىيلت إلاضة الخالميظ م٘ حٗاملهم بلى عاظ٘ َظا و ألازغي  الٟئاث مً ا٦بر لهم الخؿابي اإلاخىؾِ ٢يمت ٩ٞاهذ ؾىت
 الخٔ ٦ما ، الابخضاثيت اإلاغخلت في الخٗلم نٗىباث لظوو  الؿلى٦يت بالخهاثو و ؾلى٦ياتهم بُبيٗت جامت صعايت ٖلى

 الٟاع١  َظا اخضر الٗامل َظا مم٨ً الاؾخماعاث ٖلى ؤلاظابت في الٟئاث باقي مً ا٦بر يتظض الٟئت َظٍ ٖلى ؤيًا الباخشان

 صعظاث بحن(α≤0.05) مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ بىظىص ج٣ى٫  التي الغابٗت الٟغييت جخد٤٣ لم بهظا و البؿيِ
. الخبرة ؾىىاث ٚحرمذ خؿب الخٗلم نٗىباث لظوو  الؿلى٦يت الخهاثو اؾخماعة ؤبٗاص ٖلى اإلاٗلمحن

:  ٖامت زالنت

م و ؤهىا ال٣ى٫  يم٨ىىا الضعاؾت لهظٍ ٖامت ٦سالنت       نٗىباث طوو  ًٖ ال٨ك٠ جىاولذ الضعاؾاث مً ال٨شحر ؤن مً بالٚغ

 ٖلم خضوص) هجض لم ل٨ً الابخضاثيت اإلاغخلت جالميظ لضي الخٗلم نٗىباث حصخيو َغي٣ت مجها ال٨شحر جىاولذ ٦ما الخٗلم

 َظٍ في ؤوعصهاٍ ما خؿب الابخضاثيت اإلاغخلت في الٗامت الؿلى٦يت الخهاثو جىاولذ التي الضعاؾاث مً ال٣ليل بال (الباخشان
ل مخٛحراث مً الضعاؾت  جدضيض في ٦بحر صوع  للمٗلم ؤُٖذ َظٍ صعاؾدىا ؤن ٦ما ، الخبرة ؾىىاث و الخسهو و الٗلمي اإلاَا

 اؾخماعة بىاء في اإلاٗلمحن بظاباث ٖلى اٖخمضها ٣ٞض الابخضاثيت اإلاغخلت ٝو الخٗلم نٗىباث لظوو  الٗامت الؿلى٦يت الخهاثو

 َظا في ألازغي  الضعاؾاث باقي ٖلى اإلاٗالجت خيض مً جسخل٠ الضعاؾت َظٍ يجٗل ما َظا و.  الٗامت الؿلى٦يت الخهاثو
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 في الخلميظ ٖلى اإلاباقغ اإلاؿاو٫ اهه اٖخباع ٖلى الخهاثو َظٍ جدضيض في اإلاٗلم ٖلى اٖخماصها هبرع ؤن يم٨ىىا و ، اإلاجا٫
ٟا٫ جدضيض في مهما صوعا جلٗب اإلاٗلمحن مالخٓاث ؤن ٦ما ، ال٣ؿم  ويجضع ، الخٗلم في نٗىباث مً  ٗاهىن  الظيً ألَا

ا ؤن بالصها في التربىيت الٗمليت ٖلى بال٣اثمحن  ٖلى ال٣ضعة ٦ظل٪ للمٗلم ؤن ٦ما مب٨غ، و٢ذ في حؿخد٣ها التي الٗىايت يىلَى

 مً  ٗاهىن  الظيً بالخالميظ اإلاغجبُت الؿماث و الخهاثو ؤ٦ثر ؤن بلى الضعاؾت هخاثج حكحر ٦ما. جالميظٍ ؾلى٥ ٫جدلي
  و الخٗلم نٗىباث

ًب
  ٞخازغ الاهدباٍ وه٣و الؼاثض اليكاٍ ؤو الؼاثضة الخغ٦ت الاظخماعي، الاوسخاب:  هي جىاجغا

ًب
  جإزحرا

ًب
 ٖلى ؾلبيا

ضم بالعجؼ الخلميظ قٗىع  في وزانت الخٗلم، بهٗىباث اإلاغجبُت الٗىامل  والاؾديٗاب، والٟهم ؤلاهجاػ ٖلى ال٣ضعة ٖو
ال٢خه لى مٗلمه بحن والٗال٢ت وػمالثه، بإؾغجه ٖو ضم الضعاسخي للمىهج اؾديٗابه ٖو  و الٗلميت اإلاىاص م٘ الخٗامل ٖلى ال٣ضعة ٖو
 و ، اإلاك٩لت َظٍ مً  ٗاهىن  الظيً بالخالميظ بئىاجً ؤن يم٨جها الاهدباٍ وه٣و الؼاثض اليكاٍ ؤٖغاى ؤن ؤو ب٨ٟاءة، ألاصبيت

 : يلي بما الباخشان يىصخي الضعاؾت َظٍ هخاثج مً اهُال٢ا و.  ال٣ؿم صازل الخمغص و الٟىضخى و الاهدباٍ، ٢لت و التر٦حز ي٠ٗ

 اإلاغخلت في الخٗلم نٗىباث اإلاك٩لت َظٍ إلاٗالجت ألاوكُت و البرامج بىاء في الابخضاثيت اإلاغخلت مٗلم بقغا٥ يغوعة -

 . الابخضاثيت

 ٖمليت لدؿهل الخٗليميت اإلاغاخل باقي في الخٗلم نٗىباث لظوو  الٗامت الؿلى٦يت الخهاثو ا٦دكاٝ و البدض مىانلت -

 .الٟئت بهظٍ الؿغي٘ الخ٨ٟل زم مً و اإلاب٨غ الا٦دكاٝ

 َظٍ ًٖ ال٨ك٠ مهمت لهم حؿىض والتربى و الىٟسخي الخ٣ييم و للمخابٗت زاليا التربىيت اإلااؾؿاث ظمي٘ في بوكاء يغوعة -

 .جغبىيا و هٟؿيا بها الخ٨ٟل و الٟئت

ايت اإلااؾؿت م٘ الخٗاون  يغوعة و ؤَٟالهم ٖلى اإلاك٩لت َظٍ بسُىعة ألامىع  ؤولياء جدؿيـ -   الٟئت َظٍ ؤٞغاص لٖغ

 الدصخيو و ال٨ك٠ في اإلاكاع٦ت و اإلاك٩لت بهظٍ لالَخمام التربىيت اإلااؾؿاث في التربىو  الخىظيه مؿدكاع صوع  جٟٗيل -
  الخٗلم نٗىباث بظوو  التربىو  الىٟسخي والخ٨ٟل

 خيصياث جدىاو٫  جدؿيؿيت و صعاؾيت ؤيام و ماجمغاث و ملخ٣ياث بظغاء زال٫ مً الدؿائالث ولُغح للى٣اف الباب ٞخذ -

 .اإلاك٩لت َظٍ

 

:  اإلاغاح٘ ٢اثمت

سها:  الخٗلم نٗىباث."الؿيض ؾليمان الخميض ٖبض الؿيض -1  الٗغبي ال٨ٟغ ؾلؿلت" ٖالحها ، حصخُهها ، مٟهىمها ، جاٍع
 (.2000)  الشالض، الٗضص ، ال٣اَغة ، الٗغبي ال٨ٟغ صاع ، الخانت التربيت في

غاى ، اإلاك٩لت:  الخٗلم نٗىباث"  الكغ٢اوو  ؤهىع  -2  اإلاهغيت الهيئت ًٖ جهضع الىٟـ ٖلم مجلت"  الخهاثو ، الٖا
 ( .2002) ؾبخمبر، 63 الٗضص ، لل٨خاب الٗامت

ت الخٗلم نٗىباث" آزغون و  البُايييت مدمض امتؤؽ -3  (.2005) ،01ٍ ،ٖمان، اإلاؿحرة صاع" اإلاماعؾت و الىٍٓغ

 ، صعاؾاث ؾلؿلت"  التربُت و الىٟـ ٖلم في الباخثحن و للُالب ؤصواجه جهمُم و الىٟسخي ال٣ُاؽ" مٗمغيت بكحر -4
 (.2007) ، الجؼاثغ مؿىؽ بجي ، الخبر ميكىعاث

 (.2003) ،01 ٍ ٖمان، ، اإلاؿحرة صاع"  اإلا٣ترخت الٗالحُت الخُت و الخٗلم نٗىباث" ٧ىاٞدت  مٟلر جيؿحر -5
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 و الخانت التربيت ازخباعاث ؾلؿلت"  الؼاثض باليكاٍ اإلاصخىب الاهدباٍ ايُغاب ازخباع"  ٖلي مدمض الىىبي مدمض -6

 ( .2005) ،01 الُبٗت ، ال٣اَغة ، الاهجلىمهغيت م٨خبت ، الٗاصيحن

ت اإلاضعؾت ، ٖكىو  مهُٟى -7  (.1991) ، الجؼاثغ ، ألامت صاع ، ؟ ؤًً بلى الجؼاثٍغ

 ،01ٍ ، صمك٤ ، الضيً ٖالء صاع ، زيؿت اخمض جغظمت"  الىٟـ ٖلم و التربُت الى اإلاٗلم صلُل" آزغون و ٞغيضمان ن.٫ -8
(2000 .) 

 (.2002) ،01 ٍ ، ،ٖمان الياػوعو  صاع" الخانت التربُت في الدصخُو و ال٣ُاؽ" وآزغون مٛلي ابى ؾمحر -9
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صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي في وكغ الىعي البُئي في الجؼاثغ الجمُٗاث البُئُت 

- ؤهمىطًحا -بمضًىت جبؿت

اء ٢اؾمي  -جبؿت،الجؼاثغ حامٗت/ ؾلُمت بلخحري .ص  ٖىابت،الجؼاثغ مسخاع باجي حامٗت ص٦خىعاٍ َالبت/ ٞو

 

 

 :ملخو

ت بلى الضعاؾت َظٍ تهٟى      جبؿت بمضًىت البُئُت الجمُٗاث الجؼاثغ في البُئي الىعي وكغ في إلاضويا اإلاجخم٘ صوع  وا٢٘ مٗٞغ
  ؤن ٖلى يا٦ض الضولي اإلاجخم٘ ؤنبذ ؤيً ٦بحر، جضَىع  مً حكهضٍ إلاا هٓغا بالبيئت، مازغا الاَخمام جؼايض م٘ ،زانتؤهمىطًحا

 البيئت خمايت ٢ًيت في الٟاٖلحن بحن مً وؤهه ،1972 اؾخى٦هلم ماجمغ مىظ ملمىؽ وبك٩ل الجمي٘ مؿاوليت البيئت خمايت

 واٖخبٍر البيئيت ال٣ًايا في بقغا٦ه يغوعة بلى صٖا ،خيض-البيئيت الجمٗياث زانت -جىٓيماجه بمسخل٠ اإلاضوي اإلاجخم٘ َى
 الجمٗياث مؿاَمت مضي ما مٟاصٍ مدىعيحن ؾاالحن ٖلى صعاؾدىا ج٣ىم بيئيا،ٖليه اإلاالثمت الخىميت صٖم في ؤؾاؽ ٦ٟاٖل
 ؟ طل٪ لخد٣ي٤ اإلاسخغة الىؾاثل و البرامج َبيٗت هي وما ؟ جبؿت مضيىت مجخم٘ ؤٞغص بحن البيئي الىعي وكغ في البيئيت

. اإلاؿخضامت البيئيت،الخلىر،البيئت،الخىميت اإلاضوي،الجمٗياث اإلاجخم٘ : اإلاٟخاخُت ال٩لماث

 : الضعاؾت بق٩الُت

 زهىنا، الجؼاثغو  ٖمىما،واإلاجخم٘ الٗغبي الٗالم يمىه ومًالٗالم، مجخمٗاث خى٫  الؿىؾيىلىظيت ألاصبياث ج٣ضم       
 الخىميت وا٢٘ لضعاؾت مالثمت ومىهجيت هٓغيت عئيت جإؾيـ بلى الُامدت الخدليليت والىماطط الُغوخاث مً زهبت ماصة

تالم واإلاغ٦باث اإلاخٗضصة آلالياث ٖلى اإلاجخمٗاث،والخٗٝغ َظٍ في(Le développement sociétal)  ةاإلاجخمعي  جخد٨م التي جىٖى

.  وجُىعَا َي٩لتها في

-الخ٩املي اإلاٗغفي للمىٓىع  اإلاخبىحن الباخشحن مً البٌٗ لضي-الؿيا١ َظا في ابؿخمىلىظيا اإلاهم مً ٚضي ول٣ض
تراٝ  جىمىيا، الٗام اإلاجخمعي اليؿ٤ صٖم في اإلاجخم٘ مىٓىماث مً مىٓىمت ؤو ظاهب ٧ل يدخلها التي اليؿبيت باألَميت الٖا

. اإلاجخمٗيت اإلاىٓىماث ؤو الجىاهب مً ٚحٍر م٘ جٟاٖله بَاع في وطل٪

 ؤبٗاصَا بجمي٘ الخىميت ٖمليت في ٖلحها واإلاداٞٓت مغاٖاتها باث التي البيئت ٖلى ؤيًا جىُب٤ َظٍ والخا٫
ا والؿياؾيت، والش٣اٞيت والاظخماٖيت الا٢خهاصيت امال ؤلاوؿاهيت، الخىميت قغوٍ مً قَغ  عاثال٣ض جُىيغ في ٞاٖال ٖو

اَيت عثيـ مهضع ٧ىجها الظاجيت،ًٞال .  ؤلاوؿان ييكضَا التي الاظخماٖيت للٞغ

 ؤن باالؾخ٣غاع،ٚحر له  ؿمذ والظو ٞيه  ٗيل الظو الخيىو  اإلاجا٫ طل٪ لئلوؿان باليؿبت والػالذ البيئت ق٩لذ خيض     
 واإلاٍٟغ ال٣ٗالوي ٚحر اؾخٛالله ًٖ ةالىاظم ألازُاع ٧ل يخجاَل ظٗله والخمل٪، والؿيُغة الثروة لخدهيل ؤلاوؿان خب

 واإلاهاو٘ ؤلاهخاط في ػياصة مً ناخبها وما الخهيي٘، مغخلت ؤلاوؿان وصزى٫  آلالت ا٦دكاٝ بٗض زهىنا البيئت، لثرواث
 ؤلاوؿان ؤهاهيت ٖلحها ٚلبذ بالبيئت ؤلاوؿان ٖال٢ت مً ظضيضة مغخلت بضايت للمضن،بالخالي الؿغي٘ والىمى الٗاملت واليض
ل لى البيئيت، اإلاك٨الث مً الٗضيض بغوػ في الغثيـ الؿبب ٧اهذ والتي ، اإلاتزايضة باجهَو   وال ،البيئي الخلىر مك٩ل عؤؾها ٖو
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 جدذ 2002 ٖام لها ج٣غيغ خؿب الٗاإلايت الصخت مىٓمت له ؤقاعث الظو وألامغ الصخت ٖلى طل٪ جإزحر ؤخض  اليىم يى٨غ

 مٟهىم ؤن ختى.  البيئيت اإلاساَغ ؤَم بلى ٦ىديجت بعظاٖها يم٨ً التي ألامغاى ٞحها خضصث والتي  البيئيت ألامغاى ٖبء ٖىىان
 اإلاخٛحراث مً البيئت واٖخبرث ٞحها،  ٗيل التي البيئت م٘ ؤلاوؿان  جىاػن  هي اإلاغى،بهما مً الخلى مجغص هي  ٗض لم الصخت
 ويكمل الٗمىميت الصخت مجاالث ؤَم مً البيئت مجا٫  ٗض الؿىؾيىلىجي،خيض اإلاىٓىع  مً واإلاغى للصخت اإلادضصة

ظيت و واإلاياٍ الهخي، اإلاؿ٨ً  الٟغص وصخت والتربت، الجى جلىر ومى٘ وال٣ىاعى الخكغاث م٩اٞدت الًٟالث، وجهغي٠ ألٚا
 لظل٪ بها، يهاب ؤمغاى مً ٖجها يىجم ما صخخه ٖلى ؾلبا جإزغ اإلاخضَىعة البيئت ٞإخىا٫ ٞحها،  ٗيل التي بالبيئت جخإزغ

    .اإلاجخم٘ في الصخت اإلا٣اييـ ؤَم بحن مً البيئيت الٗىامل حٗخبر

 َاظـ صام ما الؿاثض الؿلى٥ ؾيب٣ى البيئيت ألاهٓمت واجهياع البيئت وجلىيض الُبيٗيت للمىاعص اإلاٍٟغ الاؾخٛال٫ بن     
 ًٖ يىم والش٣افي ظخماعيالا وا٢ٗىا صام وما للخياة، هٓغجىا ٖلى اإلاؿيُغ َى الا٢خهاصيت اإلا٨دؿباث ٖلى الخٟاّ الخىميت

 الغثيـ الؿبب  ٗض والظو البيئت ٖلى واإلاداٞٓت الخىميت بحن وباألخغ والبيئت، ؤلاوؿان بحن جغبِ التي بالٗال٢ت الىعي ٚياب

  .ؤلاوؿان صخت واٖخال٫ اإلاؿخضامت، الخىميت واجهياع البيئت، جضَىع  في

 يلٗبه ؤن يم٨ً الظو الضوع  ببغاػ بلى مغ٦ؼ وبك٩ل  -لها اإلاخاح اإلاجا٫ خؿب  -الٗلميت الضعاؾت َظٍ جإحي طل٪ يىء في         
 ٦إخض البيئيت الجمٗياث به جًُل٘ الظو الضوع  ًٖ ال٨ك٠ بلى وؿعى وبالًبِ البيئت، ٖلى اإلاداٞٓت في اإلاضوي اإلاجخم٘

يت الخدؿيـ مجا٫ في جبؿـت بمضيىت اإلاجخم٘ َظا جىٓيماث  مٟاصٍ مدىعيحن ؾاالحن ٖلى اصعاؾتن ج٣ىم ٖليه البيئيت، والخٖى
 الىؾاثل و البرامج َبيٗت هي وما ؟ جبؿـت مضيىت مجخم٘ ؤٞغص بحن البيئي الىعي وكغ في البيئيت الجمٗياث مؿاَمت مضي ما

 طل٪؟ لخد٣ي٤ اإلاسخغة

 حٗؼيؼ ؤصواث ؤخض  ك٩ل البيئي الىعي و٧ىن  واإلاجخم٘، الٟغص خياة في البيئت ؤَميت مً الضعاؾت ؤَميت جيب٘: الضعاؾت ؤَمُت-1
 ؤ٦ضجه والظو ملىزت، بيئت ْل في ظيضة الصخت لي وظىص ٞال بها، الخمخ٘ ٖلى اإلاؿاٖضة اإلاهمت الٗىامل وؤخض الصخت

 ؤمغاى"  ؿمى ما ْهىع  ؤمام البيئي،زانت مديُه جضَىع  في صوع  مً جه وؾلى٧ا ؤلاوؿان إلاماعؾاث ما الخضيشت الضعاؾاث

 ؾىت OMS الٗاإلايت الصخت مىٓمت ًٖ الهاصعة الخ٣ضيغاث حكحر خيض بيئيت، ٖىامل ًٖ متالىاط ألامغاى جل٪ وهي" البِئت
ياث مجمٕى مً %23 ؤن 2004 ت بيئيت، ٖىامل بلى جغظ٘ الٞى ا آزغ في ومىَى  ٢ُإ يخسظَا ؤن البض التي الخضابحر بلى ج٣غيَغ

حٍر الصخت  البيئت جدؿحن ٞةن وبالخالي لها، الخٗغى عومساٍ البيئيت اإلاساَغ مً الخض بلى جٟطخي التي ال٣ُاٖاث مً ٚو
غاٝ مً البيئيت الجمٗياث وحٗض لؤللٟيت ؤلاهماثيت اإلاغامي بلٙى في ؤيًا ؾيؿهم  طل٪ جد٣ي٤ في ٖلحها  ٗى٫  التي الٟاٖلت ألَا

. مجخمٗاتهم صازل ألاٞغاص لؿلى٥ الايجابي الخٛيحر في الؼاويت وحجغ

  : الضعاؾت ؤَضاٝ  -2

 البيئيت، ال٣يم ٚغؽ في البيئت،وصوعٍ ٖلى اإلاداٞٓت ٖمليت في اإلاكاع٦ت في اإلاضوي اإلاجخم٘ يلٗبه الظو عالضو ٖلى الى٢ٝى -

. ٦ىمىطط جبؿت مضيىت صعاؾت زال٫ مً الجؼاثغو  الٟغص لضي البيئيت الش٣اٞت وبعؾاء

ا التي البرامج َبيٗت ٖلى والى٢ٝى جبؿت، بمضيىت البيئي اإلاجا٫ في جيكِ التي الجمٗياث ؤَم ٖلى الخٗٝغ -  و حؿَُغ

.  بغامجها جىٟيظ في حٗخمضَا التي الىؾاثل و٦ظا ميضاهيا، جىٟيظَا ومضي البيئت بدمايت الخانت

٘ بلى الغاميت الىَىيت الجهىص م٘ ج٩املها ومضي البيئي اإلاجا٫ في جيكِ التي الجمٗياث جبظلها التي الجهىص ًٖ ال٨ك٠ -  ٞع

يت يًوجدـ للمىاًَ البيئي الىعي اإلاؿخىي   .الخياة هٖى
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ت - . البيئيت باإلاك٨الث اإلاجخم٘ ؤٞغاص وعي مضي مٗٞغ

 ألؾئلت م٣ىٗت بظاباث بلى الىنى٫  الباخض  ؿخُي٘ بها التي الُغي٤ ؤو الؿبيل ؤو ال٨يٟيت اإلاىهج يمشل:الضعاؾت مىهج -3
ا وجدليلها الى٢اج٘ وون٠ اإلاُٗياث لجم٘ مى٣ُيت بييت بيجاص زال٫ مً صعاؾخه  لخغيت يسً٘ ال اإلاىهج ازخياع نوأل وجٟؿحَر

. البدض وخضوص الضعاؾت وؤَضاٝ البدشيت اإلاك٩لت بُبيٗت مغجبِ اإلاىهج ازخياع ؤن وآزغ،بل مىهج بحن الباخض،واإلاٟايلت

 البيئي اإلاجا٫ في جيكِ التي الجمٗياث مؿاَمت َبيٗت وحصخيو ون٠ بلى حؿعى الضعاؾت،التي َبيٗت ٖليىا ؤملذ لظا      
 البيئي اإلاديِ ٖلى اإلاداٞٓت وؾاثل مً وؾيلت حٗض التي ألازحر البيئي،َظٍ الىعي وكغ في اإلاضوي اإلاجخم٘ عاٝؤٍ و٦إخض

 َظٍ جلٗبه ؤن يم٨ً الظو الضوع  ٖلى الخٗٝغ وبخالي اإلاجخم٘، ؤٞغاص جهيب التي و جلىزه ًٖ الىاظمت ألامغاى مً والى٢ايت

-الضعاؾت َظٍ مخُلباث ٖلى به،وبىاء اإلاديُت البيئت ومكا٧ل ألامغاى جل٪ مً هٟؿه لخمايت اإلاجخم٘ جىظيه في الجمٗياث

 يغ٦ؼ مىهجا بىنٟه الخالت صعاؾت مىهج ٖلى ؤؾاؾا حٗخمض مىهجيت م٣اعبت هخىدى-الىنُٟت الضعاؾاث يمً جهى٠ التي
 لها والتي ٞحها، إلاازغةا وجل٪ طاتها، اإلاضعوؾت الخالت صازل مً جىُل٤ التي والٗىامل اإلاخٛحراث ل٩اٞت الض٢ي٤ الىن٠ ٖلى

ى وزي٣ت ٖال٢ت ل بم٩اهيت الباخض يمىذ ما بها،َو ا ظىاهبها ٧اٞت صعاؾت في والض٢ي٤ الٗمي٤ الخٚى ىانَغ .  لها اإلا٩ىهت ٖو

:  للمهُلخاث الضاللي الخ٣ل في ؤؾاؾُاث اإلاؿخضامت والخىمُت البُئي البِئت،الىعي -

يت، الخ٣ى٫  مسخل٠ في الباخشحن لضي اإلاخٗاٝع مً     ْاَغة جدىاو٫  ٖلميت صعاؾت ٧ل ؤن مجها، ؤلاوؿاهيت الٗلىم الؾيما اإلاٗٞغ

ت الىا٢٘ في جخًمً الاظخماٖيت الٓىاَغ مً  مبهمت اإلاٟاَيم َظٍ ج٩ىن  ألاخيان بٌٗ وفي. ألاؾاؾيت اإلاٟاَيم مً مجمٖى
حر ىا لهٟاث جًمىه خيض مً له الٗلمي الخىاو٫  ٖلى طل٪ يى٨ٗـ ما للىا٢٘، مُاب٣ت ٚو  الخ٨ٟحر مؿخىي  بلى ؤ٢غب نغٖو

. الٗلمي الخ٨ٟحر بلى مجها الٗامي

يت اإلاىهجيت للًغوعاث هٓغا ٞةهه، ولظل٪     بك٩ل -الخٗغى يلي ٞيما ابخضاء ؾىداو٫  ٖلميا، جىاوال ٨َظا ي٣خًحها التي واإلاٗٞغ
.  الٗلميت اإلاؿاَمت َظٍ ٖلحها جغ٦ؼ التي ألاؾاؾيت اإلاٟاَيم بلى -مغ٦ؼ

 مىه والاؾم وؤ٢ام، وهؼ٫  خل ؤو جبىؤ ومىه بىؤ الٟٗل بلى الٗغبيت اللٛت في ؤنلها  ٗىص لٛت البيئت ٧لمت بن:ةالبحئ مٟهىم -1 

  .مجز٫   ٗجي" بيئت"

. ٞيه وي٣يم الخيىان ؤو ؤلاوؿان بليه يإوو  الظو اإلاجز٫  بمٗجى اللٛىيت الىاخيت مً بطن ٞالبيئت

: مجها هظ٦غ مىا٢٘ ٖكغ في ال٨غيم ال٣غآن في البيئت ٧لمت وعصث و٢ض

يئا اجسظا ؤو ."بُىجا بمهغ ل٣ىم٨ما جبىؤ ؤن: " حٗالى ٢ىله    ألاعى في وبىؤ٦م: "  حٗالى ٢ىله ل٣ىم٨م،وؤيًا بيىجا بمهغ َو

. مجزل٨م ألاعى ظٗل ؤو." ٢هىعا ؾهىلها مً جخسظون 

                                                           
    294، ص2000دار ادلعرفة اجلامعية،  ، بريوت،" مناىج كطرؽ البحث االجتماعي: "عبد اهلل زلمد وعبد الرمحن وزلمد علي البدوي. 
   احلديث، اجلامعي ادلكتب اإلسكندرية، ،"حمايتها في المتحدة األمم كدكر كقطر مصر في البيئة لحماية التشريعية السياسة:"عمراف زلمد فارس 

 18 ص ،2005

    87اآلية رقم : سورة يونس . 

   74اآلية رقم : سورة األعراؼ . 
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 ٖلى للضاللت اؾخسضمذ و٢ض ٖكغ، الخاؾ٘ نال٣غ في بال الاهجلحزيت اللٛت في( Environmemt) البيئت ٧لمت جٓهغ لم خحن في    
 الٟغوؿيت اللٛت في البيئت مٗجى ي٣ترب ٦ما. الخيت ال٩اثىاث خياة وجىميت همى في واإلاازغة اإلاديُت الخاعظيت الٓغوٝ ظمي٘

(Environnement)ًالاهجلحزيت اللٛت في اإلا٣ضم اإلاٗجى م، ت:" ؤجها ٖلى حٗٝغ خيض  نم للم٩ان الُبيٗيت الٓغوٝ مجمٖى
 مً ؤلاوؿان ي٣يمه وما مىاص مً جدخىيه وما ال٩اثىاث حكمل والتي ؤلاوؿان اإلاديُت الخيت وال٩اثىاث ؤعى ماء، َىاء،

. "ميكأث

  للبيئت مٟهىما 1972 اؾخى٦هىلم في ٣ٖض الظو البكغيت البيئت ماجمغ بٖالن ٢ضم ٣ٞضالانُالخيت، الىاخيت مً ؤما      

Environnement باإلوؿان يديِ وءف ٧ل" واٖخبرتها".باإلوؿان اإلاديُت الٗىانغ ٧ل هي البيئت بإن الخٗغي٠ َظا  كحر 
ب٣ت التربت وم٩ىهاث ألاعييت ال٨غة ب٩ى٦ب اإلاديِ الٛالٝ:"هي البيئت ؤيًا حٗغيٟها جم جٟاٖالث،٦ما في مٗها ويضزل  َو

 الخياة، ؤؾاؽ اإلاياٍ مهضع هي الٛظاجي، مًلؤل هؼعٖها التي ألاعى لىٗيل،هي هدىٟؿه الظو ألاو٦سجحن هي البيئت ألاوػون،
 والخيىان ؤلاوؿان بحن اإلاىاػن  هي البيئت وال٨يماوياث، والٛاػاث البىاء مىاص مهضع هي للهى٘، هدخاظها التي اإلاٗاصن هي

حر خيت الُبيٗيت الٗىانغ ٧ل ؤجها ٖلى للبيئت يىٓغ الخٗغي٠ َظا ؤن يبضو."والىباث  ال٣اثمت الٗال٢اث جمشل ٦ما خيت، ٚو
 والبيىلىظيت الٟحزياثيت الجىاهب ٖلى التر٦حز جم ؤو بيجهم، اإلاخباصلت الخٟاٖالث وقب٨ت والىباث والخيىان ؤلاوؿان بحن

م والش٣اٞيت الاظخماٖيت الجىاهب ؤَملذ للبيئت،خيض  بمٟاَيمها ٞالبيئت والبيئت، ؤلاوؿان بحن الٗال٢ت جٟؿحر في ؤَميتها ٚع
اثٟها اإلاخٗضصة  بل ٞحها، جٟاٖال الٗىانغ ؤ٦ثر ومً مجها، خيىيا ظؼءا باٖخباٍع ؤلاوؿان اوكٛا٫ مدل جٓل جلٟتاإلاش وبْى

.  ٞحها ظؼثيت لبيئاث خيىيا وهاقئا

 ٢اهىن  في ظاء خيض الُبيٗيت، الٗىانغ يمً مضلىلها بدهغ البيئت ٖٝغ الجؼاثغي  اإلاكٕغ ختى هجض الؿيا١ هٟـ وفي    

 وألاعى واإلااء والجى ٧الهىاء والخيىيت الالخيىيت الُبيٗيت اإلاىاعص مً جخ٩ىن  البيئت" إلاؿخضامت،ا الخىميت بَاع في البيئت خمايت
 واإلاٗالم واإلاىاْغ ألاما٦ً بحن و٦ظا اإلاىاعص َظٍ بحن الخٟاٖل وؤق٩ا٫ الىعاسي الترار طل٪ في بما والىباث والخيىان

ها ٦ما."الُبيٗيت  يديِ ما ٧ل وهي خيت، وخضة ل٩ل والخٟاٖل ؤلازاعة في رجدض الظو اإلاجا٫:"  بإجها بضوي  ػ٧ي ويٗٞغ
ال٢اث اظخماٖيت وهٓم ؤلاوؿاهيت واإلاجخمٗاث الُبيٗت مً باإلوؿان  الخغ٦ت بلى ال٩اثً يضٞ٘ الظو اإلاازغ وهي شخهيت ٖو

 وحكمل بيٗتالِ البيئت َى ألاو٫  ؤؾاؾيحن ٢ؿمحن بلى جى٣ؿم البيئت بإن  كحر يجضٍ الخٗغي٠ لهظا ٞاإلاخمًٗ." واليكاٍ
 الىٓم وحكمل الاظخماٖيت البيئت هي والشاهيت واإلاىار والبداع وألاجهاع وظبليت وصخغاويت زهبت مً الٗضيضة بإق٩الها ألاعى

 ببًٗها وجخإزغ البٌٗ ببًٗها مخهلت ٧لها والصخيت، والخٗليميت والش٣اٞيت الا٢خهاصيت والخالت الاظخماٖيت والٗال٢اث

.   البٌٗ
                                                           

  رسالة ماجستري يف العلـو البيئية، قسم إدارة البيئة، كلية "التربية كالوعي البيئي كأثر الضريبة في الحد من التلوث البيئي: "مني قادرسن زلمد أمح ،
 .16، ص 2009اإلدارة   واالقتصاد، جامعة األكادديية العربية ادلفتوحة يف الدادنارؾ، تشرين الثاٍل 

   04، ص2006مصر، ادلكتب اجلامعي احلديث،، "دراسة في علم اجتماع البيئة:البيئة كالمجتمع" :حسني عبد احلميد أمحد رشواف. 

  93، ص2007، 1، عماف، دار ادلسرية، ط"إيزكٓٓٗٔإدارة البيئة كنظم كمتطلبات كتطبيقات : "جنم العزاوي و عبد اهلل حكمت النقار. 

  ت العالمية للبيئة أثر االىتماـ بالبيئة كالعمل بالمواصفا:" غوؿ فرحات(ٔٗٓٓٓ ISO) رللة جديد اإلقتصاد، اجلزائر  ،"على تنافسة المؤسسات
 .150، ص2007، ديسمرب 02العدد

 اجلزائر، 43، العدد "المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ٓٔػٖٓ قانوف: الرسمية لجريدةا "الشعبية، الدديقراطية اجلزائرية اجلمهورية ،
 .10، ص 2003-07 -20يف  ادلؤرخ

   135، ص 1986، بريوت، مكتبة لبناف، "معجم مصطلحات العلـو االجتماعية:" أمحد زكي بدوي. 
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هم البيئي الخلىر بصعا٥ بن:البُئي الىعي مٟهىم -2 غ صون  يخإحى لً مساٍَغ ٞو  مً ألازحر َظا  ٗخبر خيض البيئي، الىعي جٞى
 بالش٣اٞت الاعجباٍ ؤقض جغجبِ البيئي الىعي ٣ًٞيت البيئت، ب٣ًايا الاَخمام زال٫ مً بغػث التي الخضيشت اإلاهُلخاث

 لؿلى٥ ٖام ٦مىظه حٗمل التي الؿاثضة الش٣اٞت مً ظؼء الىعي َظا بىن٠ ألاهتروبىلىظيا، ٖلماء ٖىض الىاؾ٘ بمٟهىمها

.  الٟغص

 َظا يخًمً." البيئت مىاظهت في لضوعٍ الٟغص بصعا٥ َى:"  ب٣ىله البيئي الىعي William Illtson الدؿىن  ولُام ٖٝغ    
. تهضصَا التي ألازُاع مً هتهاونيا البيئت م٘ الخٗامل ٦يٟيت وبصعا٥ باإلاؿاوليت ؤلاخؿاؽ َى البيئي الىعي بإن الخٗغي٠

 مٗها الخٗامل و٦يٟيت البيئت، ٖلى الخٟاّ بإَميت اإلاجخم٘ ؤٞغاص جدؿيـ  ٗجي البيئي الىعي بإن ال٣ى٫  يم٨ً وبالخالي
٘ ٖلى حٗمل والتي البيئيت، الجمٗياث ؤبغػَا لٗل اإلاضوي اإلاجخم٘ جىٓيماث مسخل٠ صوع  جضٖيم زال٫ مً ب٣ٗالهيت  اإلاؿخىي  ٞع

 ختى البيئت خيا٫ ؾلى٦هم وحٛيحر للمجخم٘ ال٣يمي اليؿ٤ يمً ٞخضزل اإلاجخم٘، ٢يم مً ٣٦يمت البيئت جخإ٦ض ختى الش٣افي
ت الهىعة هي البيئت خمايت جهبذ  وخمايتها البيئت جدؿحن في بٟٗاليت ؤيًا مكاع٦تهم يًمً اإلاجخم٘،ما ؤٞغاص هٓغ في اإلاإلٞى

. والخضَىع  الخلىر مً

 عئي لٟكل مدهلت ؤو ٦ىخاط Développement Durable اإلاؿخضامت الخىميت مهُلر ْهىع  بن:جضامتاإلاـ الخىمُت مٟهىم  -3
 والخإنيل لؿحروعتها، الالػمت والبيئيت ؤلاوؿاهيت ألابٗاص خؿاب ٖلى اإلااصو الغؤؾمالي الترا٦م ٖلى ع٦ؼث التي الؿاب٣ت الخىميت

 واإلاٗىىن  1987 ٖام والخىميت للبيئت الٗاإلايت اللجىت ًٖ لهاصعا بغوهخالص ج٣غيغ بلى حٗىص اإلاٟهىم َظا إلايالص الخاعيذي
ذ خيض ،"اإلاكتر٥ مؿخ٣بلىا:"بـ  ب٣ضعة ألايغاع صون  الخايغ خاظاث جلبي التي الخىميت ؤجها:" ٖلى اإلاؿخضامت الخىميت ٖٞغ

 البيئيت اإلاىاعص اؾخجزاٝ بإن ج٣ى٫  خ٣ي٣ت ٖلى اإلاؿخضامت الخىميت ٞلؿٟت وج٣ىم. " خاظاتهم جلبيت ٖلى ال٣اصمت ألاظيا٫
 في بىض ؤو٫  ٞةن لظل٪ والخىميت، الا٢خهاص ٖلى ياعة آزاع له ؾي٩ىن  ا٢خهاصو وكاٍ ألو يغوعيت حٗخبر التي الُبيٗيت

 و٢ض الُبيٗيت، للمىاعص اؾخجزاٝ صون  البيئي والىٓام الا٢خهاصو الىٓام بحن اإلاىاػهت مداولت َى اإلاؿخضامت الخىميت مٟهىم
 مً ؤيًا وبهما الاظخماٖيت، الٗضالت مىٓىع  مً ٣ِٞ ليـ الضزل جىػي٘ وجدؿحن ال٣ٟغ ٖلى ال٣ًاء ؤظل مً الٗمل ؤنبذ

ا للخىميت اإلاخدضة ألامم وبغهامج عوما هاصو ؤٖضَا التي الضعاؾاث و٧اهذ .البيئي الخىاػن  وجد٣ي٤ البيئت خمايت مىٓىع  حَر  ٚو
ُاء والخىميت البيئت بحن واضر اعجباٍ إليجاص تهضٝ زُىاث  مً يخطر ،اإلاؿخضامت للخىميت صاللت وطو واضر مٗجى وإٖل
 يخٗل٤ ما و٧ل البيئي البٗض في وجخجؿض ومخٟاٖلت، مخ٩املت ؤؾاؾيت ؤبٗاص زالزت هي اإلاؿخضامت الخىميت ؤبٗاص ؤن الخالي اإلاسُِ
 بخد٣ي٤ يخٗل٤ ما و٧ل جماعي،الاط البٗض وؤزحرا الا٢خهاصو، الىمى بخد٣ي٤ يخٗل٤ وما الا٢خهاصو والبٗض البيئت، بدمايت

.  الاظخماٖيت الٗضالت

                                                           
   رللة  الواحات للبحوث "- نموذجا -دكر المجتمع المدني في اإلعالـ البيئي في الجزائر الجمعيات البيئية بمدينة غرداية :"بكري قشار ،

  :نقال عن  95، ص 2013، 1435بغرداية عن ادلركز اجلامعي غرداية، العدد التاسع عشر والدراسات، الصادرة 

 William Illtson and Harald M.proshonsky.An introduction to Environmental psychology. New York. 1974.p24 ـ 

   اآلداب و الفنوف و للثقافة الوطين ،آّلس ادلعرفة عامل سلسلة،("المشترؾ امستقبلن(:" عارؼ كامل زلمد ، ترمجة التنمية و للبيئة العادلية اللجنة 

 .1989 أكتوبر ،142 ،الكويت،عدد
- اقتصادية وإدارية، رللة تصدر عن كلية العلـو  ثأحبا،"العمل كالبطالة كمؤشرين لقياس التنمية المستدامة:" بقة شريف و عبد الرمحن العيب

 .100، ص 2008، ديسمرب 04يضر بسكرة، العدداالقتصادية، جامعة زلمد خ
 .195، ص 2008، مصر ، دار ادلعرفة اجلامعية، "المشكالت البيئية المعاصرة: "زلمد إبراىيم زلمد شرؼ  -
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:   الخاليت باإلاٗاصلت اإلاؿخضامت الخىميت ؤبٗاص ًٖ الخٗبحر يم٨ً بطن

 

 

 اإلاؿخضامت الخىمُت ؤبٗاص ًىضر: 1 ع٢م الك٩ل

 

 اإلالخ٣ى ةم٣ضم مضازلت،"الجؼاثغ في البِئت خماًت وؾُاؾت اإلاؿخضامت الخىمُت"٢غقىف، ؤؾماء و مهغو  قٟي٣ت:اإلاهضع
جي  ؤلاوؿاهيت والٗلىم ألاصب الاظخمإ،٧ليت ٖلم ٢ؿم الجؼاثغ، في وجُبي٣اتها اإلاؿخضامت الخىميت:خى٫  الشاوي الَى

   .05 م ،2014 ماو 7-6 ؤيام ٖىابت، مسخاع باجي ظامٗت والاظخماٖيت،

 البيئيت الىاخيت مً جضامتمـ وجىٟيظَا نياٚتها جخم التي الخىميت بؾتراجيجيت ؤن الاؾخضامت مٗجى وجخًمً     
 مدليت ؾياؾاث بجبإ يخُلب مما الخىميت، ٖلحها ج٣ىم التي والبكغيت الُبيٗيت اإلاىاعص وحصج٘ جداٞٔ والاظخماٖيت،٧ىجها

ى"بيئيا اإلاغقض" الا٢خهاصو الؿلى٥ ٖلى الدصج٘ بلى جضٞ٘ وخىاٞؼ وبظغاءاث  ٧ل ٖلى اإلاغج٣بت اإلا٩اؾب جد٤٣  ؿمذ ما ،َو
٤ والُىيل نحرال٤ اإلاضي مً  والخ٣ليو ال٣اصمت ألاظيا٫ بداظياث ؤلازال٫ صون  للخجضص وال٣ابلت اإلاخاخت الُبيٗيت اإلاىاعص ٞو
 جد٣ي٤ ٞةن َىا ومً البلض، وزهىنيت الاظخماٖيت ال٣يم م٘ واإلاخىا٣ٞت بيئيا اإلاالثمت الخىمىيت اإلاكاعي٘ وب٢امت ال٣ٟغ، مً
ت الخاظت ٖلى ي٣خهغ ال الهضٝ َظا  في ٦مؿتهضٞحن اإلاجخم٘ ؤٞغاص ل٩ل وال٩املت الٟٗالت باإلاكاع٦ت وبهما خليتالم للمٗٞغ

.  الخىميت ٖمليت

ذ حٗضصث مهما له،ؤهه باإلإلاإ والجضيغ       ؤن بال اجٟا١، مدل ٖام حٗغي٠ يىظض ٞال اإلاؿخضامت الخىميت حٗاعي٠ وجىٖى
ا في جا٦ض اإلاؿخضامت الخىميت َغ لى ال٣اصمت ألاظيا٫ خ٣ى١  ٖلى ؤبٗاصَا وفي ظَى  مؿاوليخه الخالي الجيل يخدمل ؤن يغوعة ٖو

 ونىإ الؿياؾاث وايٗى ؾيىاظهه الظو الغثيسخي الخدضو َى َظا وعبما ألاؾاؾيت، الخ٣ى١  َظٍ مغاٖاة في الخاعيسيت

. اإلاجخمٗيت الخىمىيت اإلاكاعي٘ ببىاء نلت لهم مً ٧ل و٦ظا ال٣غاع

ما ج٩امليت ٖال٢ت يتبالخىم البيئت ٖال٢ت ؤن ال٣ى٫  ويم٨ىىا       في بليه يىٓغ ٧ان التي الٗال٢ت َظٍ واخضة، لٗملت وظهان َو
 ازخياع ٧ان بديض البيئت، وخمايت الخىميت بحن الٗال٢ت مٟهىم في جىا٢ًا َىا٥ ؤن ٖلى بالخدضيض، الؿبٗيىاث في الؿاب٤

 ٧ل في بليه يىٓغ ٧ان والظو ألازحرة، طٌٍ جدضزه ٢ض الظو البيئي للخضَىع  اٖخباع صون  يخم الا٢خهاصيت الخىميت مكغوٖاث
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 ،1972ٖام اؾخ٨هىلم في واإلاى٣ٗض" ؤلاوؿان بيئت" خى٫  اإلاخدضة ألامم إلااجمغ الخدًحر بَاع في".الخ٣ضم زمً" ؤهه ٖلى ألاخىا٫

 الثوالخٟإ الهالث جىييذ في ٦بحر ؤزغ لها ٧ان 1971 ٖام بؿىيؿغا ٞىهيه في والخىميت البيئت خى٫  صعاؾيت خل٣ت ٣ٖضث
 بلى والبيئت الخىميت بحن الخٗاعى ٨ٞغة ًٖ يخدى٫  اإلاىا٢كت ٞدىي  ؤزظ الخحن طل٪ ومىظ والخىميت، البيئت بحن ال٣اثمت

 الخياة بمهاصع ؤلايغاع ؤو والتربت والهىاء اإلااء جلىر ٖلى ٣ِٞ ي٣خهغ ال البيئت مك٨الث ؤن زانت.بيجهما اإلام٨ً الخ٩امل

. الؿىؾيىا٢خهاصو ومديُه باإلوؿان طل٪ ٧ل ٖال٢ت ٖلى َميتوألا الضعظت بىٟـ ٖامت،وبهما بهٟت

  ؿمى للخىميت مٟهىم ْهىع  بلى ؤبٗاصٍ،ؤصي ب٩ل اإلاجخمعي الىا٢٘ ؤ٦ضٍ الظو  والخىميت البيئت بحن الىزي٤ ٞاالعجباٍ     

ه الظو اإلاؿخمغ ،ٞالخضَىع "اإلاؿخضامت الخىميت"  الخىميت زال٫ مً بها  الضولي الاَخمام مً اإلاؼيض بلى ؤصي البيئت حٗٞغ
 خيض اإلاؿخضامت الخىميت ٖلى نغيذ بك٩ل و ٞحها ؤ٦ض اإلاباصت مً الٗضيض جًمً عيى،والظو بٖالن ؤ٦ضٍ والظو اإلاؿخضامت

 ٖلى الشالض اإلابضؤ هو خحن في اإلاؿخضامت، بالخىميت اإلاخٗل٣ت الاَخماماث نميم في ي٣ٗىن  البكغ ؤن بلى مىه ألاو٫  اإلابضؤ ؤقاع
 ؤما اإلا٣بلت، و الخاليت لؤلظيا٫ البيئيت و ؤلاهماثيت باالخخياظاث مىه٠ بك٩ل يٟي ختى الخىميت في الخ٤ ٖما٫ب يخىظب ؤهه

 يم٨ً وال الخىميت، ٖمليت مً يخجؼؤ ال ظؼء البيئت خمايت ج٩ىن  مؿخضامت جىميت جد٣ي٤ ؤظل مً ؤهه بلى ٞيكحر الغاب٘ اإلابضؤ
 اإلاؿخضامت الخىميت ٖلى الظاجيت ال٣ضعة بىاء حٗؼيؼ في الضو٫  جخٗاون  ؤن ييبػي ؤهه ٖلى الخاؾ٘ اإلابضؤ ؤما ٖجها، بمٗؼ٫  بلحها الىٓغ

 خيىو  صوع  للمغؤة ؤن ٖلى الٗكغيً اإلابضؤ هو ٦ما الخ٨ىىلىظيت، و الٗلميت اإلاٗاٝع جباص٫ َغي٤ ًٖ الٗلمي الخٟاَم بخدؿحن

. اإلاؿخضامت الخىميت لخد٣ي٤ ؤؾاسخي ؤمغ ال٩املت مكاع٦تها ٞةن لظل٪ و البيئت، جىميت و بصاعة في

:  للضعاؾت الىٓغي  الجاهب

: البُئي الىعي وكغ في اإلاضوي للمجخم٘ ٞاٖلت ٦خىُٓماث البُئُت الجمُٗاث صوع :ؤوال

 ٖلى بالهغإ وال بالغبذ مباقغة جخٗل٤ ال الٗامت،والتي الاظخماٖيت الخٟاٖالث"ٞحها جضوع  ؾاخت اإلاضوي اإلاجخم٘ ٧ان بطا     
 الظو الخُىعي الٗمل َغي٤ ًٖ الاظخماٖيحن الٟاٖلحن ل٩اٞت والٟاٖلت الخغة اإلاكاع٦ت ججؿض ما ب٣ضع اؾيت،السخي الؿلُت

يت واإلاىٓماث الجمٗياث لضوع  ما يىحي ٞهظا." الٗامت اإلاهلخت زضمت  ؿتهضٝ  جد٣ي٤ في  اإلاجخم٘ ؤٞغاص بقغا٥ في الخُٖى
٨ظا والبيئت، الخىميت مكاعي٘ يت وبغامجها مكاعيٗها ٖبر اإلاضوي اإلاجخم٘ مىٓماث ججٗل َو  ٞاٖل ٦ُٝغ ؤلاوؿان مً الخُٖى

الء ز٣اٞت ووكغ ٖامت بهٟت الكاملت الخىميت وجد٣ي٤ البيئي، الخىاػن  ٖلى اإلاداٞٓت في  اإلاكغوٕ في اإلاىاًَ قإن مً ؤلٖا
 وبهما لىخضَا، لخ٩ىميتا الجهىص َغي٤ ًٖ يخم ال اإلاجخمٗاث جُىيغ بإن الخضيشت الضعاؾاث ؤزبدذ ؤن بٗض زانت. الخىمىو 

 الكٗبيت، اإلاكاع٦ت  ؿمى ما َغي٤ ًٖ اإلاضوي اإلاجخم٘ جىٓيماث ومسخل٠ الخ٩ىميت ألاظهؼة بحن جىلي٠ َغي٤ ًٖ ؤيًا
 َظا وفي الخىمىيت، اخخياظاتهم وجدضيض البيئيت وزانت والش٣اٞيت والا٢خهاصيت الاظخماٖيت اإلاك٨الث خل في وبقغا٦هم

اع  البيئت مً ججٗل التي الجمٗياث جل٪. اإلاجخم٘ في الٟاٖلت اإلاضوي اإلاجخم٘ الخىٓيماث ؤخض لبيئيتا الجمٗياث حٗخبر ؤلَا
 زال٫ مً حؿعى اإلاديِ،٦ما ٖلى واإلاداٞٓت البيئت خمايت بلى تهضٝ بغامج حٗض بظل٪ وجإؾيؿها،وهي ليكإتها مبضؤ و٢ًاياَا

. اإلاجخم٘ ؤوؾاٍ في البيئي والخـ الىعي وكغ بلى وكاَها

                                                           
   ،إعالف ريو حوؿ البيئة والتنميةwww.arabic.ecopowermagasine.com  (2015-02-02: ادلوقع تصفح تاريخ ). 
   رللة البحوث والدراسات اإلنسانية، الصادرة بسكيكدة عن جامعة "المجتمع المدني كفاعل أساس في دعم التنمية المالئمة بيئيا: "موسى حلرش ،

 .314، ص  2008، العدد الثاٍل فيفري 1955أوت  20

http://www.arabic.ecopowermagasine.com/
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 والخهيي٘ للخدًغ ؤلاوؿان ؾعي ألن الخىميت، ب٣ًيت البيئيت الجمٗياث ْهىع  اعجبِ جاعيسيا:البُئُت الجمُٗاث ةوكإ-1
 الخ٩ىميت والخىٓيماث الجمٗياث بٌٗ ْهىع  بلى بضوعٍ طل٪ ؤصي مما الُبيٗيت، مىاعصَا واؾخجزاٝ البيئت جلىيض بلى ؤصي
 ٖلى الا٢خهاصيت الخىميت جغ٦خه الظو الؿلبي ألازغ جبيحن ومداولت الثاإلاك٪ لهظٍ الخهضو ٢هض وبظغاءاث بغامج جبيذ التي

 البيئت، ٖلى اإلاداٞٓت في وخضَا الضولت ٢هىع  ٖلى الىا٢٘ مُٗياث ؤ٦ضجه بٗضما زانت. وؤلاوؿان الُبيٗيت البيئت خؿاب
 اإلاداٞٓت ٢هض مٗها صوجدؿان الضولت ماؾؿاث ًٖ جخمايؼ ظضيضة وهٓم ماؾؿاث ًٖ البدض خخميت ؤمام اإلاجخم٘ وي٘ ما

ى البيئي، اإلاديِ ٖلى ا اإلاسخلٟت، اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث ْهىع  في يخجؿض ما َو  ألاٞغاص بلحها ييخمي جىٓيماث باٖخباَع

. جد٣ي٣ها في الضولت لعجؼ ؾضا ٞحها  كتر٧ىن  ؤَضاٝ لخد٣ي٤ ظهىصَم جىٓيم مً جم٨جهم ٦ما خاظاتهم، ًٖ للخٗبحر َىاٖيت

 اإلاضوي اإلاجخم٘ ومىٓماث ظمٗياث بحن اإلاىخٓغة والدكاع٦يت الخٗاوهيت والٗال٢ت اإلاخىاػيت بالجهىص  Garyحغاي ٖىه ٖبر ٦ما
المي الهيذ طاث البيئيت الخىٓيماث َظٍ بحن ومً . ؤزغي  ظهت مً والخ٩ىمت ظهت، مً  الؿالم" ال٨بحر ؤلٖا

 الٗاإلايت البيئيت للمك٨الث لخهضحها هٓغاو بها،  ؿتهان ال يِٛ ظماٖاث ظميٗها ق٩لذ ،خيض"ألاعى ؤنض٢اء"و"ألازًغ

 ؾميذ ولظل٪ اإلاالثمت ٚحر والخىميت البيىلىجي، الخىاػن  وازخالٝ ألاعى، ٧ى٦ب خغاعة صعظت واعجٟإ الخُحرة، الىٟاياث:مشل

 ةٞتر ق٩لذ و٢ض".اإلاالثمت الخ٨ىىلىظيا الجماٖاث" ؤو" لالؾخمغاع ال٣ابلت الخىميت بجماٖاث" ؤيًا ألاخيان بٌٗ في
 في ؾاَمذ التي الٗاإلايت والىضواث اإلااجمغاث زال٫ مً الخىٓيماث َظٍ ٖمل في باعػة جدى٫  ه٣ُت والشماهيىاث الؿبٗيىاث

 َظٍ ؤنبدذ زم ومً ،1987 ٖام والخىميت للبيئت الٗاإلايت اللجىت هضوة ،1972 ٖام اؾخ٨هىلم ماجمغ:  مشل بيكاَاتها الخٗغي٠
 ٖلى الاظخماعي الًِٛ زال٫ مً والٗاإلايت الىَىيت الؿياؾاث ٖلى يازغ ؤن يم٨ً اٖيااظخم قغي٩ا جمشل البيئيت الجمٗياث

.    البيئت بمىيٕى ؤ٦ثر لالَخمام الخ٩ىماث

ا ٖٝغ الظو الجؼاثغ في اإلاضوي اإلاجخم٘ ًٖ الخضيض ؤما       وما الضيم٣غاَي، الخدى٫  طل٪ ،1989 صؾخىع  نضوع  بٗض قيٖى
ىا٥ الكٗبيت، اإلاكاع٦ت وحصجي٘ والخىٓيم الخٗبحر في ألاٞغاص عياثح جدغيغ مً الضيم٣غاَيت جخُلبه  الاهُال٢ت يغظ٘ مً َو

 بٗضَا لخإحي ،1988 ؤ٦خىبغ خىاصر بزغ ٖلى ال٣م٘ ضخايا خمايت ظمٗياث جإؾيـ م٘ الجؼاثغ في اإلاضوي للمجخم٘ الخ٣ي٣ت
 ج٩ىيً خ٤ ٢اهىن  بٖالن بٗض زانت الخحريت، والجمٗياث اإلاىاًَ وصخت البيئت خمايت ٦جمٗياث مسخلٟت ظمٗياث

تراٝ مجا٫ في َامت زُىة  ٗض الظو 1990 ص ؿمبر 04 في اإلااعر 90/31 ظمٗياث  جىميت في وصوعٍ الجمٗىو  الٗمل بدغيت الٖا
ـظا بيئخه، ٖلى واإلاداٞٓت اإلاجخم٘  للؿلُت الخ٣ليضيت الىٓغة في الغؾمي الخُاب مؿخىي  ٖلى حٛيحر َىا٥ ؤن بلى  كحر ٧له َو

 ؤظل مً الجهىص جًاٞغ و الجمي٘ جضزل ٖلى والخض الكٗبيت، اإلاكاع٦ت مٟهىم وجبجي والبيئت، الخىميت ٢ًايا هدى ػاثغيتالج
 البيئت مجا٫ في جيكِ التي زانت الجمٗياث ؤمام اإلاجا٫ بٟخذ ؾمذ ما البيئي، الخضَىع  و والتهميل ال٣ٟغ ٖلى ال٣ًاء

 ٖضص وظىص بلى البيئي،والظو واإلاديِ الٗمىميت بالصخت والاعج٣اء الصخيت يوخذ البيئيت اإلاجخم٘ مك٨الث خل في للمكاع٦ت

 طل٪ في الهٗبت ألامىيت الٓغوٝ بؿبب ألامىيت ألاػمت بغوػ 1991 ؾىت ج٣لو ٢ض الجمٗياث ٖضص ؤن ٖلما ما، خض بلى م٣بى٫ 
 مً هٕى َىا٥ ٧ان 1996 ةؾً وزال٫ الخد٣ي٣اث مً مىخهي ٚحر ٖضص بلى يسً٘ نٗب ؤمغ الجمٗياث حك٨يل ؤنبذ الى٢ذ

                                                           
   زلمد غاًل وآخروف، وىراف ، : ، ترمجة "بطاقة للفهم، للتوقع، للنقاش ٕٔمية المستدامة،أم ىيئات ضبط؟ العولمة كالتن:" إيزابيل بياجيويت وآخروف

 .04، ص1989ادلركز الوطين للبحوث األنًتبولوجية االجتماعية والثقافية، 
   109، ص 2003والطباعة، جورجيت احلداد، بريوت، عويدات للنشر : ، ترمجة"السكاف كالبيئة:" ىريفو درميثاخ وميشاؿ بيكويو. 
  1990 ديسمرب 04 اجلزائر، ،53، العدد"بالجمعيات المتعلق ٖٔ/ٜٓ قانوف الرسمية، الجريدة"الشعبية، الدديقراطية اجلزائرية اجلمهورية. 
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 في واٖخماصَا الجمٗياث بوكاء ْل بٗضَا اإلاٗخمضة الجمٗياث ٖضص باعجٟإ ؾمذ ما َظا والا٢خهاصو الؿياسخي الاهٟغاط

ٗاليتها الجمٗياث َظٍ وكاٍ مضي في بل الجمٗياث َظٍ ٖضص في حٗض لم ٞاإلاك٩لت مؿخمغ، جؼايض  .اإلايضان في ٞو

:   اإلاؿخضامت الخىمُت جُٟٗل في واإلاؿاَمت البُئي الىعي وكغ٫ البُئُت الجمُٗاث آلُاث  -2

 ٖلى اٖخماصَا زال٫ مً اإلاجخم٘ ز٣اٞت جغ٢يت في باعػا صوعا الاظخماٖيت الخىٓيماث ؤق٩ا٫ ٦إخض البيئيت الجمٗياث جلٗب    

ت :  يلي ٞيما جىييدها يم٨ً التي واإلاي٩اهؼماث آلالياث مً مجمٖى

 مماعؾت"  ٖمليت بلى  Satenzel ؾخجزا٫  Feeney ُٞجي الباخشان عؤو خؿب الخُىعي ملال٘ يمشل:الخُىعي الٗمل  -ؤ
 وبم٩اهياجه م٣ضعجه لخد٣ي٤ للمخُٕى ٞغنت ويديذ وصيم٣غاَيخه، الٗمل خغيت ٖلى للمداٞٓت ؤنيلت،ووؾيلت صيم٣غاَيت

ىن  آلازغيً، مؿاٖضجه زال٫ مً بدغيت  البكغيت مٗاهاة مٗالجت ؤظل مً ويخٟاهىن  الٗام، الىعي خغاؽ َم ٞاإلاخُٖى

 اإلاخُٕى للصخو جمىذ التي والٟٗليت الخغة اإلاماعؾت مٗجى يخًمً الخُىعي الٗمل ؤن بمٗجى."البكغ ؤزُاء وجصخيذ
ي٠ ٞغنت  الخُىعي الٗمل ؤن الؿيا١، َظا في ؤلاقاعة ججضع ٦ما مجخمٗه، مك٨الث خل في اإلاؿاَمت ؤظل مً ٢ضعاجه جْى

 يم٨ً التي البيئيت الجمٗياث ٞحها بما الخىٓيماث، إلاسخل٠ الايجابيت اإلاكاع٦ت ٖلى ي٣ىم خيض صوي،الم اإلاجخم٘ ع٧اثؼ ؤخض َى
يت بدمالث ال٣يام زال٫ مً اإلاؿخضامت، الخىميت جد٣ي٤ في حؿاَم ؤن غؽ اإلاديِ، وجؼيحن لىٓاٞت جُٖى  ٢يم ٚو

. البيئت اججاٍ باإلاؿاوليت ؤلاخؿاؽ ؤو واإلاٗىى الًِٛ بلى ألاوكُت َظٍ مشل في ألاٞغاص مكاع٦ت ،وجسً٘...الخٗاون 

 الجمي٘، لضي بيئي وعي حك٨يل في مهما صوعا الخ٩ىميت ٚحر الخىٓيماث و الجمٗياث جلٗب:الخىمُت ؾُاؾاث في الخإزحر-ب
 َبيٗت مىاعص و هٓيٟت بيئت الخمخ٘ في الخاليت ألاظيا٫ خ٤ جًمً مؿخضامت جىميت جد٣ي٤ ٖلى الٗمل بإولىيت والخدؿيـ

 اإلاخدضة ألامم هضوة ؤٖضجه الظو"  ظميٗا مؿخ٣بلىا" ج٣غيغ ؤقاع ٞل٣ض الخىميت، ؾياؾاث في للخإزحر جخجه ٞهي ولظل٪ مهاهت

 ٚحر للمىٓماث الٟٗالت اإلاكاع٦ت صون  يخدؿً ؤو يخم ؤن يم٨ً ال الخٛيحر ؤن اإلاؿخضامت،بلى الخىميت خى٫  1988 ؾىت للبيئت
 ألاَميت َظٍ 21 ا٫ ؤظىضة وؤ٢غث 1992 ٖام ظاهحرو صو عيى ماجمغ في خ٩ىميت عغي مىٓمت 760 خىالي قاع٦ذ و٢ض الخ٩ىميت،

 اؾخ٣الليتها ؤن واٖخبرث ألاظىضة َظٍ جُبي٤ في قغ٧اء الخ٩ىميت ٚحر اإلاىٓماث اٖخباع ٖلى مجها، 27 البىض في ههها زال٫ مً

ٗالت ٢ىيت مجها ويجٗل اإلاهضا٢يت  ُٗحها الظو َى الخ٩ىميت الهيئاث ًٖ  ٦خىٓيماث البيئيت الجمٗياث ؤنبدذ ما٥. ٞو
 الخىميت ومخُلباث جخماشخى جىمىيت ؾياؾاث ا٢تراح في طل٪ والخدليل بالخ٨ٟحر حؿاَم اختراٞيت، ؤ٦ثر اإلاضوي للمجخم٘ ٞاٖلت

 والا٢خهاصيت الؿياؾيت اإلاؿاثل ٦برياث في ختى الاؾدشماع بلى الُبيٗت ٖلى الخٟاّ مجغص مً جُىعث ٞهي اإلاؿخضامت،

" وال٣اهىن  للضولت الخىميت ؤظل مً اإلااؾؿت" و( CIEL")والخىميت البيئت ل٣اهىن  الٗالمي اإلاغ٦ؼ" مشل اإلاؿخضامت، ميتللتن

(FIELD )اإلاىٓمت في البيئت ٢ىاٖض ٦ةصعاط ٖا٫ مؿخىي  طاث زبرة ج٣ضم والتي للبيئت، الضولي ال٣اهىن  ميضان في اإلاسخهت 

. للخجاعة الٗاإلايت

                                                           
   رللة "قية لتجربة الجمعيات الخيريةالقاعدة النظرية لألنشطة التطوعية الخيرية في المملكة العربية السعودية، دراسة كثائ: "سلتار إبراىيم عجوبة ،

 .179، ص1994، جواف 36التعاوف الصادرة بالرياض عن الشؤوف اإلعالمية باألمانة العامة ّٓلس التعاوف لدوؿ اخلليج العربية، العدد
  2004العرب للنشر والتوزيع،  ، وىراف، دار"دكر الجمعيات كالمنظمات غير الحكومية كالنقابات:المجتمع المدني كحماية البيئة:"وناي حيي ،

 155ص

    04، مرجع سابق، ص"السكاف كالبيئة: "ىريفو درميثاخ وميشاؿ بيكويو. 
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 في الخ٩ىميت ٚحر والخىٓيماث للجمٗياث صيىامي٨يت خغ٦ت ؤيًا َى  كهض الٗغبي الٗالم ؤن ؤيًا إلاإؤلا يجضع َىا        
 اإلااجمغاث مً الٗضيض ٣ٖض في الجمٗياث لهظٍ الىاؾٗت اإلاكاع٦ت زال٫ مً الٟهم َظا وا٢ترن  البيئيت، ال٣ًايا م٘ جٟاٖلها

اع َظا في الجماَحر،ب البيئيت الخىٓيماث َظٍ اخخ٩ا٥ مً جؼيض التي واإلالخ٣ياث -الخهغ ال اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى  -هٓمذ ؤلَا
ىاث اإلاخدضة ألامم مغ٦ؼ"و" الٗغبيت مهغ في الٗمغاهيت بالبيئت الاعج٣اء ظمٗيت" اسي البرهامج" و" البكغيت للمؿخَى  لؤلمم ؤلٚا

 في ،"ال٣ٟحرة للمجخمٗاث انلتاإلاخى الخىميت صٖم في والجمٗياث الخ٩ىميت ٚحر الخىٓيماث صوع " خى٫  ٖغبيا ملخ٣ا" اإلاخدضة

 والخ٩ىميت الخ٩ىميت ٚحر للخىٓيماث الخ٩املي الضوع " ماجمغ ،٦ظا1995 ؤ٦خىبغ 18و 16 بحن اإلامخضة الٟترة زال٫ ال٣اَغة
 الجمٗياث صٖم ؤَميت ٖلى ؤيًا بضوعٍ هٍى ،٢ض2002 ماعؽ6 بلى4 مً ٢ُغ صولت في ٣ٖض الظو" اإلاؿخضامت الخىميت في والضوليت

 مىيٕى َى"ألاَليت البيئيت الجمٗياث ٖمل في الخضيشت ألاؾاليب" اإلاؿخضامت، الخىميت جد٣ي٤ في الخ٩ىميت ٚحر ْيماثوالتن
 للبيئت اإلاخدضة ألامم وبغهامج آؾيا لٛغب ؤلا٢ليمي اإلا٨خب م٘ بالخٗاون  والخىميت للبيئت الٗغبي اإلاىخضي هٓمها ٖمل وعقت

مبر 14 يىم الىعقت ؤ٢يمذ باء ظمٗيت عم٤ في 2007 هٞى .  البدغيييت ألَا

ىيت مهلخت البيئت وخمايت الخلىر مداعبت ؤن بلى ٢ىاهيجها مً ال٨شحر حكحر الٗغبيت، الضو٫  ٦إخض والجؼاثغ      جسو َو

 اإلاباصت بَاع في و ،اإلاؿخضامت الخىميت بَاع في البيئت بدمايت اإلاخٗل٤ 10-03 البيئت ٢اهىن  زال٫ مً طل٪ هلمـ الجمي٘،
الم مبضؤ بلى اإلاكٕغ ؤقاع َظا البيئت ٢اهىن  ٖلحها يخإؾـ التي الٗامت  ؤن في الخ٤ شخو ل٩ل بم٣خًاٍ، والظو واإلاكاع٦ت ؤلٖا

 خمايت ٞةن و٦ظا. بالبيئت جًغ ٢ض التي ال٣غاعاث اجساط ٖىض اإلاؿب٣ت ؤلاظغاءاث في واإلاكاع٦ت البيئت بدالت ٖلم ٖلى ي٩ىن 
 ٞحها،  ٗيل التي البيئت ٖلى بالخٟاّ الالتزام ٖاج٣ه ٖلى ج٣٘ ٞغص ٧ل ٞةن لظل٪ جم٘،اإلاج ؤٞغاص مً ٞغص ٧ل تهم ٢ًيت البيئت

 التي الضيم٣غاَيت ألاهٓمت في مٗبرة واظهت حٗخبر خيض الجهىص، بحن للخيؿي٤ الجمٗيت نىعة ٖجها اإلاضاٞٗىن  ازخاع و٢ض
 الىه٠ مً وابخضاء ٞحها،  ٗيل التي والبيئت اإلاىاًَ خمايت في صوعا مجالها في مجها ٧ل ولٗبذ الجمٗياث َظٍ ٞحها جيكِ

 وهٓغا ،(البيئت ٢ُإ) ال٣ُإ َظا بغامج جُبي٤ في البيئيت الجمٗياث بقغا٥ في الؿلُت بعاصة ْهغث الدؿٗيىاث مً الشاوي
يت الخدؿيـ مجا٫ في الجمٗىيت الخغ٦ت جلٗبه ؤن يم٨ً الظو للضوع   الهيئاث بحن ونل َمؼة حٗخبر بط البيئيت، والخٖى

 الهضص َظا في اإلاجخم٘، قغاثذ ٧ل بلى لخ٩ىمت بغامج في اإلاضعظت البيئيت الاَخماماث إليها٫ و٢ىاة والجمهىع  الغؾميت

 التي البيئيت بالجمٗياث الاجها٫ جُلب بالىالياث البيئت مٟدصخي بلى مىظهت 1998 ؤٞغيل 21 بخاعيش 130 ع٢م حٗليمت  ؤنضعث

 مً بيئي مكغوٕ 49 اؾخٟاصة الٗمليت َظٍ ًٖ هخج و٢ض مكاعيٗها جمىيل بم٩اهيتب وبٖالمها واليت، ٧ل مؿخىي  ٖلى جيكِ
. واليت 21 مؿخىي  ٖلى ظمٗيت به ج٣ضمذ الخمىيل

 : للضعاؾت اإلاُضاوي الجاهب

ي٠ جم: البُاهاث حم٘ ؤصواث  . اإلا٣ابلت اؾخماعة جْى

                                                           
  رللة البيئة والتنمية، الصادرة بلبناف "البيئة كاالنتخابات األخضر رمز الثورة العالمية الجديدة، كالبيئة سياسة فوؽ الخالفات الساسية: "جورج جحا ،

 .20، ص 2000، جويلية 27نشورات التقنية احملدودة بالتعاوف مع مركز الشرؽ األوسط للتكنولوجيا ادلالئمة ، العدد عن شركة امل
    135  -134، مرجع سابق، ص "المجتمع المدني كفاعل أساس في دعم التنمية المالئمة بيئيا:"موسى حلرش. 
   09، مرجع سابق، ص"المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ٓٔ-ٖٓ قانوف: الرسمية لجريدةا"الشعبية، الدديقراطية اجلزائرية اجلمهورية. 
  09ادلرجع نفسو ، ص. 
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م:الضعاؾت خضوص  الجمٗياث ٖلى ؾيهب ؾٝى الضعاؾت َظٍ في جغ٦حزها ؤن بال اإلاضوي للمجخم٘ اإلاك٩لت البجى حٗضص ٚع
ا البيئيت، يت ٖمليت في باعػا صوعا جلٗب التي الاظخماٖيت الخىٓيماث ؤبغػ  ٦إخض باٖخباَع  زال٫ مً البيئي الخدؿيـ و الخٖى

ت ٖلى اٖخماصَا . واإلاي٩اهؼماث آلالياث مً مجمٖى

:  الضعاؾت مجاالث

 الؿىؾيىلىظيت اإلا٣اعبت ج٣خًحها التي والخٟؿحر الخدليل في الخٗم٤ باثومخُل اإلاىيٕى َبيٗت م٘ جماقيا:اإلا٩اوي اإلاجا٫-1

 ج٣٘ خيض جبؿت، مضيىت في -اإلا٩اوي ًٞائها خيض مً -الضعاؾت َظٍ بظغاء جم ٣ٞض البيئي، الىعي وكغ في اإلاضوي اإلاجخم٘ لضوع 

 جى٣ؿم مغب٘، ٦يلىمتر 13878 اختهامـ وجبلٜ الكغ٢يت الٗليا الهًاب مضن مً واخضة وهي الجؼاثغو، الكغ١  في جبؿت مضيىت
 ًٖ جبٗض خيض الخىوؿيت، للخضوص مخازم جبؿت مضيىت ٞمى٢٘ جىوـ الكغ١  مً يدضَا.بلضيت 28و صاثغة 12 بلى بصاعيا

 ؾى١  الكما٫ ومً البىاقي وؤم زيكلت الٛغب ومً مهما، اؾتراجيجيا مى٢ٗا جدخل ظٗلها ما ٦يلىمتر 289بـ الخىوؿيت الٗانمت
 جبؿت واليت مؿخىي  ٖلى اإلاٗخمضة البيئيت الجمٗياث مً ٖضص صعاؾت خاولىا البدض َظا في. الىاصو لجىىبا ومً ؤَغاؽ
 التي البيئيت اليكاَاث ؤَم ٖلى الخٗٝغ و٦ظا البيئي الىعي ووكغ البيئت خمايت في جلٗبه الظو الضوع  ٖلى ميضاهيا والى٢ٝى
يٟيت اإلاٗى٢اث وجدضيض ٢تهاخ٤ التي الىخاثج ٖلى والى٢ٝى البيئت اججاٍ بها ٢امذ  الجزو٫ ٖىض لؤلؾ٠ ل٨ً حٗتريها، التي الْى

ا البيئت لخمايت جبؿت ؤخباب ظمٗيت وهي وكُت واخضة ظمٗيت ؾىي  هجض لم للميضان  أل٦ثر جى٣لىا خيض جبؿت، بلضيت وم٣َغ

 -البيئت بمضيغيت اجهالىا ٖىضو البيئي اإلاجا٫ في جيكِ ظمٗيت ؤو هجض جبؿت،ٞلم و الٗاجغ وبئر الىهؼة بلضياث بلى مغة مً
 َظٍ ج٩ىن  ؤن ظضا اإلادخمل مً وؤهه ألامىيت الجهاث ٖىض بها اإلاهغح هي الٗىىاهحن َظٍ ؤن-03/09/2015 بخاعيش م٣ابلت

غ ٖضم مً حٗاوي ٞهي م٣غ ٚحر مً ؤنبدذ ٢ض البيئيت الجمٗياث  ٖلى وختى مهامها، ؤصاء مً  ٗي٤ ما لها مؿخ٣غ م٣غ جٞى

. زالله مً جيكِ بل٨ترووي مى٢٘ لها  ـ٫ الاهترهذ قب٨ت

 بظغاء في الخ٨ٟحر ،ٞبٗض2015ؤ٦خىبغ 20 ٚايت بلى ماو قهغ مً بضءا ؤقهغ ؾخت خىالي الضعاؾت اؾخٛغ٢ذ:الؼمجي اإلاجا٫  -2

 ،" ؤهمىطحا جبؿت مضًىت في البُئُت الجمُٗاث الجؼاثغ في البُئي الىعي وكغ في اإلاضوي اإلاجخم٘ صوع " خى٫  ٖلميت صعاؾت
إل بٗضو  مضيغيت مً ٧ل بلى مغاث ٖضة للميضان الجزو٫ جم وحؿائالتها، الضعاؾت ؤَضاٝ ويبِ الىٓغو  الترار ٖلى ؤلَا

ا،) الجمٗياث خى٫  مٗلىماث ٖلى للخهى٫  جبؿت لىاليت البيئت ومضيغيت الاظخماعي اليكاٍ  ومداوالث ،(وكاَها َبيٗت م٣َغ
 ٖلحها ال٣اثمحن م٣ابلت ومداولت جبؿت، واليت مؿخىي  ٖلى اإلاخىاظضة والبحئ اإلاجا٫ في جيكِ التي بالجمٗياث الاجها٫

حن، وؤًٖائها ٣ا البيئيت الجمٗياث م٣غ بيجاص نٗىبت َى الى٢ذ مً ال٨شحر جُلب الظو ألامغ لٗل اإلاىسَغ  للمُٗياث ٞو

غة .  الخالي الجضو٫  يىضخه ٦ما البيئت مضيغيت مً لضيىا اإلاخٞى

 جبؿت والًت مؿخىي  ٖلى اإلاٗخمضة البُئُت ُٖاثالجم ٖضص ًبحن(: 01) ع٢م حضو٫ 

البلضًت َاب٘ الجمُٗت اؾم الجمُٗت الغ٢م 

جبؿت والثيت ظمٗيت مىاٝع لخمايت البيئت واإلاداٞٓت ٖلى آلازاع  01

ىع  02 جبؿت مدليت ظمٗيت الَؼ

جبؿت مدليـت ظمٗيت البزوٙ للجهىى بالغي٠  03

بئر الٗاجغ مدليـت ظمٗيت ؤخباب جبؿت  04

الىهؼة مدليت ظمٗيت خٟٔ الصخت وجغ٢يت اإلاديِ  05

بئر الٗاجغ مدليت وعصة اإلاؿخ٣بل  06

بئر الٗاجغ مدليت ظمٗيت خمايت البيئت  وم٩اٞدت الخلىر  07
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بئر الٗاجغ مدليت ظمٗيت ألاوكُت الٗلميت وخمايت البيئت  08

جبؿت والثيت ظمٗيت خمايت اإلاديِ وؤلاعقاص  09

ىيت عيت للترار والبيئت وجغ٢يت اإلاىا٤َ الصخغاويت الجمٗيت الجؼات 10 الىهؼة َو

جبؿت مدليت لخمايت البيئت  ظمٗيت ؤخباب جبؿت 11

الىهؼة مدليت ظمٗيت الكغو١  12

 .2015 لؿىت جبؿت لىاليت البيئت مضيغيت: اإلاهضع

:  البُئي الىعي وكغ في جبؿت بىالًت البُئُت الجمُٗاث صوع   -2

ا اإلاجا٫ في جيكِ مدليت ظمٗيت هي البِئت خماًت٫ جبؿت ؤخباب حمُٗت  لها ليـ خاليا) جبؿت واليت جبؿت بلضيت البيئي،م٣َغ
حن ٖضص ،يبل2012ٜ ظىان12: بخاعيش اٖخماصَا جم ،(مؿخ٣غ م٣غ  وط٧ىع، بهار مً مىسٍغ ًٖى 60 خىالي ٞحها اإلاىسَغ

ت يض ٖلى ؤوكإث الٗمغيت، الكغاثذ مسخل٠ مً اإلاىاَىحن ٧ل وكاَها في حؿتهضٝ  اإلاديِ وجغ٢يت بالبيئت اإلاهخمحن مً مجمٖى
ت َظٍ الخسههاث، مسخل٠ مً َلبت ؤيًا ومجهم يت بدمالث ج٣ىم بضايتها ٧اهذ التي اإلاجمٖى  جبؿت مضيىت لخىٓي٠  جُٖى

يت خمالتها في اؾخمغث والتي . يئيالب اإلاجا٫ في جيكِ ٦خىٓيم ظمٗيت بوكاء في الخ٨ٟحر ظاء َىا مً ٧املت، ؾىت الخُٖى

. اإلاجزليت الىٟاياث مً البيئت خمايت -        : جبؿت ؤخباب حمُٗت ؤَضاٝ

. البيئت خمايت بًغوعة اإلاىاًَ جدؿيـ -                                                         

. البيئيت اإلاىاَىت مبضؤ جد٣ي٤ -                                                        

غ والضٖم ؤلام٩اهاث يمً الىا٢٘ ؤعى ٖلى ؤَضاٞها لخد٣ي٤ الجمٗيت حؿعى خيض     بالٗضيض ٢امذ و٢ض لها، واإلاخاح اإلاخٞى

ما٫ اإلاكاعي٘ مً يت مجا٫ في وألٖا يئاث ومىٓماث ظهاث م٘ بالخٗاون  وطل٪ البيئيت، الخٖى  وكاَاث ؤَم ومً. ؤزغي  َو
:  هظ٦غ البيئت خمايت ظمٗيت

توجٕى جدؿِؿُت ؤوكُت  الٗالمي اليىم مىاؾبتب البيئت لخمايت جبؿت ؤخباب ظمٗيت ٢امذ:البِئت ٖلى اإلاداٞٓت خى٫  ٍو
تو للؿهىب الؿاميت اإلاداٞٓتو البيئت صاع و الخ٣جي الغصم مغ٦ؼ:مً ٧ل م٘ وباإلاكاع٦ت الٛاباث لخمايت  والٗمغان البيئت قَغ

 خملت عا٣ٞها والتي الٛاباث خمايت ويغوعة ٦يٟيت خى٫  جدؿيسخي بيكاٍ جبؿت لىاليت اإلاضهيت الخمايتو البيئت مضيغيت و

 وبمىاؾبت ؾ٨ً، 500 ٖض٫ لخي الخاعجي اإلاديِ في شجغة 200 خىالي ٚغؽ جم الخ٣جي،٦ما الغصم مغ٦ؼ مؿخىي  ٖلى حصجحر
يت بلى حهضٝ جدؿيسخي وكاٍ الجمٗيت هٓمذ للُٟىلت الٗالمي اليىم بخياء ٟا٫ جٖى  بهم ةاإلاديِ البيئت خمايت بًغوعة ألَا

 وصاع الكباب ماؾؿاث صيىان م٘ بالكغا٦ت طل٪ نخي و هٓي٠ إلاديِ ٦إؾاؽ اإلاجزليت الىٟاياث مً ٖلحها واإلاداٞٓت

 للبيئت الٗالمي اليىم بخياء في الجمٗيت قاع٦ذ. جبؿت واليت بلضياث ٧ل مً َٟل 900 مً ؤػيض خًىع  جم ؤيً ،البيئت

ٟا٫ ج٨غيم في اإلاكاع٦ت ظاهب بلى البيئت بضاع مٗغى متب٢ا زال٫ مً ٖام ٧ل مً ظىان 05 لخاعيش اإلاهاصٝ  في اإلاكاع٦حن ألَا
ضم بالبيئت واإلاؿخمغ  الضاثم والاَخمام اإلايضاوي الٗمل ٖلى الجمٗيت قضصث خيض اليىم، بهظا زام عؾم ؤخؿً مؿاب٣ت  ٖو

 الٗمىميت اإلااؾؿت َٝغ مً ؤ٢يم الظو الضعاسخي اليىم في 2014 ماو 31 يىم الجمٗيت قاع٦ذ ،٣ِٞ اإلاىاؾباث اؾخٛال٫

ت بلى ،حهضٝالبِئت بضاع جبؿت والًت بلضًاث ٖبر للكغب الهالخت اإلاُاٍ ويُٗت: ٖىىان جدذ للمياٍ الجؼاثغيت  وا٢٘ مٗٞغ
 اإلام٨ىت الخلى٫  ٖلى الًىء ٞحها حؿلِ مضازلت الجمٗيت ٢ضمذ ؤيً ٖلحها، بالخٟاّ الدكضيض م٘ بالىاليت اإلاياٍ مسؼون

 .البكغيت لخياة ٦إؾاؽ اإلااثيت الثروة خمايت ؾبيل في اجساطَا
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يت بدمالث الجمٗيت ٢امذ َظا يىمىا بلى الجمٗيت ٖمل مؿحرة زال٫: الخُىُٖت الخمالث  اإلاىا٤َ و ألاخياء لخىٓي٠ جُٖى
 ٖضص ع٦تبمكا ؤؾبٕى ٧ل جُىعي يىم بمٗض٫ اإلا٣ابغ بلى باإلياٞت الٗمىميت الخضاث٤  و٦ظا جبؿت مضيىت بها جخمحز التي ألازغيت

الن ويخم الٟئاث، ٧ل مً الخبؿيحن اإلاىاَىحن مً  جبؿت بطاٖت ؤزحر ٖبر ٞحها للمكاع٦ت والخدؿيـ الخمالث َظٍ ًٖ ؤلٖا

الهيت اإلاله٣اث َغي٤ ًٖ وؤيًا الجهىيت . ؤلٖا

 جبؿت بطاٖت جبثها التي البيئيت الخهو مً ٦بحر ٖضص في البيئت لخمايت جبؿت ؤخباب ظمٗيت قاع٦ذ: ؤلاطاُٖت الخهو
 بٖالهاث بلى باإلياٞت ،...الكباب م٘ خهت نباخياث، خهت الهمت، هاؽ خهت اإلاىاًَ، و البيئت خهت: بيجها مً الجهىيت
يت، الخمالث في اإلاكاع٦ت ؤظل مً للمىاًَ الجمٗيت  م٘ جبؿت إلاضيىت البيئي الىا٢٘ الخهو َظٍ في هى٢كذ خيض الخُٖى

.  اإلاديِ هٓاٞت و يًجدـ ؾبيل في اإلادليت الؿلُاث  ظهىص ج٣ييم

يُت الضوعاث اث و اإلاجالث و الخ٨ٍى  ٢هض ج٩ىيييت صوعاث ٖضة في البيئت لخمايت جبؿت ؤخباب ظمٗيت قاع٦ذ ل٣ض:اليكٍغ
 في ،و٦ظا"والاجها٫ الخىانل مهاعاث" البكغيت الخىميت في الخضعيبيت ٦ضوعةاإلاضوي، اإلاجخم٘ جىٓيماث ٦إخض ؤصائها جدؿحن

 صازل الدؿيحر و ال٣ياصة َغ١  في ٧ىيً"ث ٦ظل٪ و"الكبابيت الجمٗىيت اإلاكاعي٘ اهجاػ و بىاء يٟيت٥" خى٫  الخ٩ىيجي اليىم

 ومٟهىم البيئت خى٫  مىاييٗها جدىٕى بٖالميت ووكغيت. جبؿت لىاليت الغيايت و الكباب مضيغيت جىٓيم مً،"الجمٗياث
ا البيئيت اإلاىاَىت  خى٫  مٗلىماث ؤو وكغ جداو٫  بهما بنضاع ؤو للجمٗيت ٞليـ للمجلت باليؿبت ؤما ألزغي، ٞترة مً جهضَع

.  الاهترهذ قب٨ت ٖلى الخام مى٢ٗها ٖلى ج٣ىم البيئت

 مهغظان:  مجها والىَىيت الضوليت اإلالخ٣ياث مً الٗضيض في البيئيت لخمايت جبؿت ؤخباب ظمٗيت قاع٦ذ:اإلالخ٣ُاث في اإلاكاع٦ت
 البيئي،٦ما الجمٗىو  الٗمل مجا٫ في  ججغبتها الجمٗيت لٗغى ٞغنت ةاإلاكاع٥ ٧اهذ خيض ،-جىوـ -ب٣ابـ البيئيت الؿيىما

ش جبؿت بمضًىت الخلىر"  بٗىىان مهىع  عوبغجاط( اإلاؿاب٣ت زاعط) ٖغى جم ٤ جاٍع  الٗمل َظا القى و ،" مالم ووا٢٘ ٍٖغ
 ؤن ؤلاقاعة وججضع ؾت،جب بمضيىت اإلاجزليت الىٟاياث حؿيحر مك٩ل مٗالجت في إلاىهجيخه الخد٨يم لجىت و الجمهىع  اؾخدؿان

 الىَىيت اإلاهغظاث و للملخ٣ياث باليؿبت ٦ظا اإلاهغظان، َظا في للجؼاثغ وخيض ٦ممشل للجمٗيت الشاهيت حٗض  اإلاكاع٦ت َظٍ

جي ٧اإلاهغظان مجها، الٗضيض في قاع٦ذ الجمٗيت بضوعَا  ٖىىان جدذ ،2014 ؾبخمبر 1 ٚايت بلى 2014 ؤوث 29 مً البيئي الَى
 في الجمٗيت قاع٦ذ ٦ما الشاهيت، الُبٗت في اإلاكاع٦ت لها ؾب٤ و٢ض الشالشت، َبٗخه في وػو جحزو  بىاليت" ألازًغ الُغي٤"

جي الهالىن  .   اإلاضيت بىاليت للخُٕى الغاب٘ الَى

ىيت  ؤزغي  ظهاث م٘ والخبراث اإلاٗلىماث لخباص٫ ًٞاء لها ق٩ل  الىذ ٖلى مى٢٘ للجمٗيت      تهخم ؤيًا هي صوليت و َو
 َظٍ ٖلى ووكاَاتها ؤٖمالها مسخل٠ بيكغ ج٣ىم بديض الٟيؿبى٥، الاظخماعي الخىانل مى٢٘ ٖلى وطل٪ البيئت، بكاون

ىيت ظمٗياث م٘ للخىانل اإلاجا٫ ٞخذ والظو الهٟدت،  البيئت لخمايت جبؿت ؤخباب ظمٗيت عثيـ نغح ٦ما. صوليت وؤزغي  َو
 خؿبه طل٪ ومغص الىاليت، ؾ٩ان لهالر بيئي وكاٍ في جبؿت واليت مً ؤزغي  بيئيت ظمٗياث وبحن بيجهم جيؿي٤ ؤو ي٣٘ لم بإهه

 .اإلايضان في ٞٗليا الىاقُت البيئيت الجمٗياث ٢لت بلى

م  اإلاىاَىحن بحن البيئي الىعي وكغ حؿتهضٝ والتي البيئت لخمايت جبؿت ؤخباب ظمٗيت بها ج٣ىم التي البيئيت ألاوكُت مً بالٚغ
يٟيت اإلاٗى٢اث الٗضيض مً حٗاوي ؤجها بال اإلاٗيصخي، يِاإلاذ وجغ٢يت البيئت خمايت ؾبيل في  لٗل البيئيت، ؤوكُتها بَاع في الْى

غ ٖضم ؤبغػَا  الضٖم ٚياب اإلاجخم٘، ٞئاث مسخل٠ م٘ الخىانل مً ويدغمها مهامها ؤصاء مً يهٗب مما للجمٗيت م٣غ جٞى
 التي ؤلاصاعاث بٌٗ م٘ الٗغا٢يل بٌٗ وظىص البيئيت، مكاعيٗها وبهجاػ ؤَضاٞها جد٣ي٤ مً للجمٗيت  ؿمذ الظو اإلاالي

غاٝ بٌٗ مداولت م٘ مهامها مً جهٗب . تهميكىا الَا
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:  زاجمت

 الىعي وكغ في اإلاضوي للمجخم٘ الٟٗلي الضوع  ٖلى الًىء بل٣اء  -لها اإلاخاح اإلاجا٫ خؿب  -الٗلميت الضعاؾت َظٍ في خاولىا   
 ٖمليت جٟٗيل في الجمٗىيت الخغ٦ت َغي٤ ًٖ اإلاضوي اإلاجخم٘ إلاكاع٦ت ٫اإلاجا ٟٞخذ البيئيت، الجمٗياث صوع  وباألزو البيئي

 الىٓغ وبٖاصة ٦مىاًَ الٟغص صوع  جشمحن زال٫ مً مجها، البيئيت زانت اإلاجخم٘ مك٨الث خل في واإلاؿاَمت اإلاؿخضامت الخىميت

. ؾلى٦ه وحٗضيل مٗها ويخٟاٖل ٞحها  ٗيل التي البيئت م٘ ٖال٢خه في

 مً ٖضص اؾخسالم بلى جبؿت، بمضيىت البيئي الىعي وكغ في البيئيت الجمٗياث صوع  خى٫  بها ٢مىا التي ؾتالضعا بييذ ل٣ض    

: ٧اآلحي هي الىخاثج

ٗاليتها جىاظضَا م٘ ظمٗيت 12 خىالي جبؿت، واليت في البيئيت الجمٗياث مً ٢ليل ٖضص َىا٥ - . يٗيٟا ماػا٫ اإلايضان في ٞو

لت ٚحر الجمٗياث َظٍ الػالذ - . البيئت قاون في زبراء وال مخسههحن ٚحر ٖلحها ٞال٣اثمحن ظيض بك٩ل مَا

.  البيئيت للجمٗياث اإلااصيت ؤلام٩اهاث ي٠ٗ -

ذ ٢ض البيئي، الىعي مجا٫ في الؾيما لىٟؿها، الجمٗيت عؾمتها التي الىٓغيت ألاَضاٝ-   ٖمليا لخجؿيضَا مداوالث ٖٞغ

. اليكاَاث مً ظملت في ججؿض والظو

 مكتر٥ وكاٍ ؤو يىظض ٞال جبؿت واليت مؿخىي  ٖلى اإلاخىاظضة البيئيت الجمٗياث بحن الخيؿي٤ ٚياب لضعاؾتا َظٍ بييذ -
م البيئيت، الش٣اٞت وجغؾيش البيئي الىعي وكغ  ؿتهضٝ بيجها الم ج٨ىىلىظيا ٖهغ في وٗيل ؤهىا ٚع  .والاجها٫ الٖا

 َظٍ مؿاوليت ليؿذ الىا٢٘ في جب٣ى البيئت خمايت ٢ًيت ؤن ٝو ج٨مً ج٣ضيغها، خؿب َامت مؿإلت بلى ؤلاقاعة اإلاهم مً بهه   
 مً الاظخماٖيحن الٟاٖلحن ظمي٘ ظهىص حٗبئت جخُلب ٩٦ل، اإلاجخم٘ ٢ًيت هي بل ألازغي، البيئيت الجمٗياث ؤو الجمٗيت
ا، الا٢خهاصيت واإلااؾؿاث الغؾميت، والهيئاث اإلاضوي اإلاجخم٘ جىٓيماث حَر  الاَخمام ججاٍ ألاٞغاص ؾلى٧اث حٛيحر ٢هض ٚو

. البيئي وؤلازال٫ الخلىر مٓاَغ ظمي٘ مً خمايتها في واإلاؿاَمت بالبيئت

: اإلاغاح٘ ٢اثمت

: ال٨خب -

 .1986 لبىان، م٨خبت بحروث، ،"الاحخماُٖت الٗلىم مهُلخاث معجم ": بضوو  ػ٧ي ؤخمض -1

 جغظمت ،"للى٣اف للخى٢٘، للٟهم، بُا٢ت 12 يبِ؟ َُئاث اإلاؿخضامت،ؤي والخىمُت الٗىإلات:" وآزغون بياظيىحي بيؼابيل -2
غان وآزغون، ٚاهم مدمض:  جي اإلاغ٦ؼ ، َو  .1989 والش٣اٞيت، الاظخماٖيت ألاهتربىلىظيت للبدىر الَى

 الجامعي اإلا٨خب مهغ، ،"البِئت احخمإ ٖلم في صعاؾت: واإلاجخم٘ البِئت:" عقىان ؤخمض الخميض ٖبض خؿحن -3
 .2006الخضيض،

بض مدمض هللا ٖبض -4 غ١  مىاهج:" البضوو  ٖلي ومدمض الغخمً ٖو ت صاع بحروث، ،" الاحخماعي البدث َو  الجامٗيت، اإلاٗٞغ
2000. 
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ُٗت الؿُاؾت: "ٖمغان مدمض ٞاعؽ -5  ؤلاؾ٨ىضعيت، ،"خماًتها في اإلاخدضة ألامم وصوع  و٢ُغ مهغ في البِئت لخماًت الدكَغ
 .2005الخضيض، الجامعي اإلا٨خب

ت،اإلاجلـ ٖالم ،ؾلؿلت"اإلاكتر٥ مؿخ٣بلىا:"ٖاٝع ٧امل مدمض الخىميت،جغظمت و ثتللبي الٗاإلايت اللجىت -6 جي اإلاٗٞغ  الَى
 .1989 ،ؤ٦خىبغ142 ٖضص ، ال٩ىيذ آلاصاب، و الٟىىن  و للش٣اٞت

ت صاع ، مهغ ،"اإلاٗانغة البُئُت اإلاك٨الث:"قٝغ مدمض ببغاَيم مدمض -7  .2008 الجامٗيت، اإلاٗٞغ

 ،ٖمان،صاع"بًؼو 1400 وجُب٣ُاث ومخُلباث وهٓم البِئت بصاعة:"الى٣اع خ٨مذ هللا ٖبض و الٗؼاوو  هجم  -8
 .1،2007اإلاؿحرة،ٍ

ه -9  .2003والُباٖت، لليكغ الخضاص،بحروث،ٖىيضاث ظىعظيذ: ،جغظمت"والبِئت الؿ٩ان: " بي٩ىيه وميكا٫ صعميشار َحٞر

غان، ،"والى٣اباث الخ٨ىمُت ٚحر ماثواإلاىٔ الجمُٗاث صوع :البِئت وخماًت اإلاضوي اإلاجخم٘: " يخي وهاو -10  الٗغب صاع َو
. 2004 والخىػي٘، لليكغ

: الضوعٍاث -

ً والبُالت الٗمل:"الٗيب الغخمً ٖبض و قغي٠ ب٣ت -11  وبصاعيت، ا٢خهاصيت ؤبدار ،"اإلاؿخضامت الخىمُت ل٣ُاؽ ٦ماقٍغ

 .2008  ؿمبرص ،04الٗضص بؿ٨غة، زيًغ مدمض ظامٗت الا٢خهاصيت، الٗلىم ٧ليت ًٖ جهضع مجلت

الم في اإلاضوي اإلاجخم٘ صوع : " ٢كاع ب٨حر -12   مجلت ،"- همىطحا  -ٚغصاًت بمضًىت البُئُت الجمُٗاث الجؼاثغ في البُئي ؤلٖا

 .2013 ،1435 ٖكغ الخاؾ٘ الٗضص ٚغصايت، الجامعي اإلاغ٦ؼ ًٖ بٛغصايت الهاصعة والضعاؾاث، للبدىر الىاخاث

 ،"الؿُاؾُت الخالٞاث ٞى١  ؾُاؾت والبِئت الجضًضة، الٗاإلاُت الثىعة عمؼ ألازًغ والاهخساباث البِئت:"جخا ظىعط -13
 ألاوؾِ الكغ١  مغ٦ؼ م٘ بالخٗاون  اإلادضوصة الخ٣ىيت اإلايكىعاث قغ٦ت ًٖ بلبىان الهاصعة والخىميت، البيئت مجلت

 .2000 ظىيليت ،27 الٗضص ، اإلاالثمت للخ٨ىىلىظيا

 مجلت ،"اإلااؾؿاث جىاٞؿت ٖلى (ISO 14000) للبِئت الٗاإلاُت باإلاىانٟاث والٗمل ثتبالبي الاَخمام ؤزغ:"ٞغخاث ٚى٫  -14
 .2007 ص ؿمبر ،02الٗضص الجؼاثغ ؤلا٢خهاص، ظضيض

ت ال٣اٖضة:"عجىبت ببغاَيم مسخاع -15 ت الخُىُٖت لؤلوكُت الىٍٓغ  وزاث٣ُت صعاؾت الؿٗىصًت، الٗغبُت اإلامل٨ت في الخحًر

ت الجمُٗاث لخجغبت الميت الكاون ًٖ بالغياى الهاصعة الخٗاون  مجلت ،"الخحًر  لضو٫  الخٗاون  إلاجلـ الٗامت باألماهت ؤلٖا

 .1994 ظىان ،36الٗضص الٗغبيت، الخليج

 ؤلاوؿاهيت، والضعاؾاث البدىر مجلت ،"بُئُا اإلاالثمت الخىمُت صٖم في ؤؾاؽ ٦ٟاٖل اإلاضوي اإلاجخم٘:"لخغف مىسخى -16

. 2008 ٞيٟغو  الشاوي الٗضص ،1955 ثؤو 20 ظامٗت ًٖ بؿ٨ي٨ضة الهاصعة

:  وال٣ىامِـ اإلاٗاحم  -

 .1986 لبىان، م٨خبت بحروث، ،"الاحخماُٖت الٗلىم مهُلخاث معجم:"  بضوو  ػ٧ي ؤخمض -17

 



 
 
 

 

 
 

ل    : 19الٗضص                                                                          لبدث الٗلمياحُل  مغ٦ؼ       2016 –  ؤبٍغ

272 

 

:  اإلالخ٣ُاث -

 اإلالخ٣ى م٣ضمت مضازلت ،"الجؼاثغ في البِئت خماًت وؾُاؾت اإلاؿخضامت الخىمُت:"٢غقىف ؤؾماء و مهغو  قٟي٣ت -18

 ؤلاوؿاهيت والٗلىم ألاصب ٧ليت الاظخمإ، ٖلم ٢ؿم الجؼاثغ، في وجُبي٣اتها اإلاؿخضامت الخىميت:خى٫  الشاوي َجيالى
. 2014 ماو 7-6 ؤيام ٖىابت، مسخاع باجي ظامٗت والاظخماٖيت،

:  واإلاظ٦غاث الغؾاثل  -

بت وؤزغ البُئي والىعي التربُت:"٢اصع ؤمحن مدمض مدؿً-19  الٗلىم في ماظؿخحر عؾالت ،"البُئي ورالخل مً الخض في الًٍغ
. 2009 الشاوي حكغيً الضاهمغ٥، في اإلاٟخىخت الٗغبيت ألا٧اصيميت ظامٗت والا٢خهاص،   ؤلاصاعة ٧ليت البيئت، بصاعة ٢ؿم البيئيت،

:  ألاهترهذ مىا٢٘ -

 2015ـ02ـ02: اإلاى٢٘ جهٟذ جاعيش)   www.arabic.ecopowermagasine.com والخىميت، البيئت خى٫  عيى بٖالن -20

:  الغؾمُت واإلاىاز٤ُ الجغاثض-

ضة "الكٗبيت، الضيم٣غاَيت الجؼاثغيت الجمهىعيت -21  ،53الٗضص ،"بالجمُٗاث اإلاخٗل٤ 90/31 ٢اهىن  الغؾمُت، الجٍغ
 1990 ص ؿمبر 04 في اإلااعر  الجؼاثغ،

ضةا"الكٗبيت، الضيم٣غاَيت ػاثغيتالج الجمهىعيت -22  الخىمُت بَاع في البِئت بدماًت اإلاخٗل٤ 10-03 ٢اهىن : الغؾمُت لجٍغ

. 2003-07 -20 في اإلااعر الجؼاثغ، ،43 الٗضص ،"اإلاؿخضامت
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