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فا  :باإلاجلت لخعٍغ

ا جهضع مدىمت صولُت  علمُت مجلت ًٍ  صوع

 حعنى العلمي البدث حُل مغهؼ عً

 باقغاف والاحخماعُت، ؤلاوؿاهُت بالضعاؾاث

غ َُئت  وباخثحن أؾاجظة مً مكيلت جدٍغ

ُئت  الباخثحن مً هسبت مً جخألف علمُت َو

ُئت . عضص ول في صوعٍا جدكيل جدىُم َو

: أبعاصَا و اإلاجلت اَخماماث

 ؤلانؿانُة الٗلىم طُل  مجلت

 مخعضصة مجلت عً عباعة والاطحماُٖة

 طاث اإلالاالث وكغ حؿتهضف الخسههاث،

 مجاالث مسخلف في العالُت العلمُت اللُمت

 حعغى. والاحخماعُت ؤلاوؿاهُت العلىم

 مىكعها عبر للعمىم ملاالتها حمُع اإلاجلت

 ئيافتها مع ،الٗلمي البدص طُل مغ٦ؼ وهظا

 الجامعُت، البدث مدغواث أػلب لفهاعؽ

 البدث مىيىعاث ئزغاء في اإلاؿاَمت بهضف

. العلمي

:  باإلاجلت اليكغ مجاالث

: الخالُت اإلاجاالث في ألابدار اإلاجلت جيكغ

ىفىهُا، التربُت وعلىم الىفـ علم  وألاَع

ش،  الفلؿفت الاحخماع، علم  علم الخاٍع

 والاجهاٌ، ؤلاعالم علىم والخىزُم، اإلاىخباث

. آلازاع علم

 ؤلاوؿاهُت العلىم حُل مجلت جيكغ 

 ألانُلت العلمُت البدىر والاحخماعُت

 مً وافت الخسههاث َظٍ في للباخثحن

ت الجامعاث صازل  زاعج ومً الجؼاةٍغ

 الفغوؿُت أو العغبُت باللؼت مىخىبت الجؼاةغ

ت أو  .ؤلاهجلحًز

 

غ    :َُئت الخدٍغ

ا)عانم شخاصة عليص .أ  .(الجامعت ؤلاؾالمُت العاإلاُت،مالحًز

 .(،كاإلات،الجؼاةغ1945ماي  8حامعت )صبِل فاجذ .ص

ا)ص فلُذ مًحي أخمض الؿامغاتي .م.أ  .(حامعت اإلاضًىت العاإلاُت،مالحًز

عم.ص . (حامعت العغبي بً مهُضي،أم البىاقي،الجؼاةغ)ؾامُت ابَغ

ا)ص الؿُض مدمض ؾالم ؾالم العىض ي .م.أ  .(حامعت اإلاضًىت العاإلاُت،مالحًز

ه لخًغ،الىاصي،الجؼاةغ)عيىان قافى.ص  .(حامعت الكهُض خمّد

 .(،الجؼاةغ2حامعت كؿىُُىت )علي نباغ .ص.أ: عةِـ اللجىت العلمُت

 :اللجىت العلمُت

 .(،الجؼاةغ2حامعت لىهِس ي علي،البلُضة )وعمىوي مغاص .ص

. (حامعت جبؿت،الجؼاةغ)بغان زًغاء .ص

ا)صاوص عبض اللاصع ئًلُؼاص .م.أ  .(حامعت اإلاضًىت العاإلاُت،مالحًز

 .(حامعت مدمض الهضًم بً ًحي حُجل،الجؼاةغ)بىػٍض مىمني .ص

. (حامعت مىالي اؾماعُل،اإلاؼغب)بكغي ؾعُضي . ص

ان عاقىع،الجلفت،الجؼاةغ)مغاص علت.ص . (حامعت ٍػ

 .(حامعت مدمض الخامـ الغباٍ،اإلاؼغب)َُب العُاصي.ص

 .(حامعت الُاعف،الجؼاةغ)ؾفُان ؾاس ي .ص

. (حامعت هحرالا،الهىض)جاج الضًً اإلاىاوي.ص

ت لهظا العضص أعًاء لجىت   :الخدىُم الاؾدكاٍع

. (حامعت اإلالً ؾعىص،اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت)ئبغاَُم ئؾماعُل عبضٍ مدمض .ص

بي .ص  ت،لُبُا)أؾماء ؾالم علي عٍغ . (الجامعت ألاؾمٍغ

. (حامعت َغابلـ،لُبُا)أخمضالِؿع خؿً  .ص

. (حامعت كفهت،جىوـ)خؿً ػعٍبت  .ص

ف،مهغ )عخاب فاًؼ أخمض ؾُض  .ص  .(حامعت بني ؾٍى

. (حامعت وؼاوهضًغي،اليامحرون)ؾعُض علي .ص

غ)ؾلُمان فاًؼ كضًذ  .ص . (ػؼة،فلؿُحن -حامعت ألاَػ

 .(حامعت جبؿت،الجؼاةغ)علي ؾلُاوي العاجغي  . ص

. (حامعت َغابلـ،لُبُا)ي لُفُت علي الىمِل . ص

 .(،الجؼاةغ02حامعت البلُضة )َضًبل ًمُىت  .ص

. (حامعت اإلالً ؾعىص، اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت)ولُض عفُم مدمض العُانغة  .ص

 :اللؼىي  الخضكُم

ت،العغاق)مُعاص حاؾم الؿغاي .ص.م.أ . (الجامعت اإلاؿدىهٍغ

وخي  .ص ض الضُّ ذ،العغاقحامعت )خمض مدمىص مدمَّ . (جىٍغ

ىُت )عبلت خؿً  .ص  .(حامعت لُىىىلً،هبراؾيا،الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 
 

 

 ؾغوع َالبي.ص: اإلاكغفت العامت

جمال بلبكاي .أ   :المؤسس ورئيس التحرير

jilrc-magazines.com  -  social@jilrc-magazines.com 
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ا اإلاجلت حعنى التي اإلاىيىعاث يمً اإلالضم البدث ًىىن  أن •   .بيكَغ
خدمل ، هفؿه الىكذ في مإجمغ أو ، مجلت ألي لليكغ كضم أو وكغ كض البدث ًىىن  أال •  وامل الباخث ٍو

  .لليكغ معغويت أو ميكىعة مؿاَمخه بأن اهدكاف خاٌ في اإلاؿإولُت

 : على البدث مً ألاولى الهفدت جدخىي  أن •

  .البدث عىىان -

ت، وصعحخه الباخث اؾم - َُّ   .ئلحها ًيخمي التي والجامعت العلم

ض -   .للباخث ؤلالىترووي البًر

و -
َّ
  .12 زِ وبحجم  ولمت 150 خضوص في للضعاؾت ملخ

  .اإلالخو بعض اإلافخاخُت اليلماث -

ت الفغوؿُت العغبُت،: الخالُت اللؼاث باخضي اإلالضمت البدىر جىىن  أن •   وؤلاهجلحًز

ضَد  ال أن • ٌ  واإلاغاحع والغؾىماث ألاقياٌ طلً في بما نفدت (20) على البدث نفداث عضص ًٍؼ  والجضاو

  .واإلاالخم

  أن •
َد
  ًىىن

ُد
ا البدث ًُ ًَد  زال ت ألازُاءِد  مِد ت اللؼٍى ت والىدٍى َُّ   .وؤلامالة

ها بالخُىٍ الباخث ًلتزم أن •   :آلاحي الىدى على وأحجامِد

 مع الخِ هفـ الهامل وفي ، اإلاتن في (16) الخِ وحجم (Traditional Arabic) الخِ هىع: العغبُت اللؼت -

  .(12) حجم

 مع الخِ هفـ الهامل وفي اإلاتن، في (14) الخِ وحجم ( Times New Roman ) الخِ هىع: ألاحىبُت اللؼت -

  .(10) حجم

ً جىخب -  جضخُم مع لىً الغةِس ي الىو مثل مثلها هلُت16  بحجم للفلغاث والفغعُت الغةِؿُت العىاٍو

  .الخِ

  .نفدت ول نهاًت في Microsoft Word بغهامج قغوٍ خؿب هظامي بكيل الخىاش ي جىخب أن •

فا البدث ناخب ًغفم أن •   .والثلافي العلمي ووكاَه بىفؿه مسخهغا حعٍغ

ض عبر إلاكاعهخه الباخث ئعؾاٌ عىض •   . بظلً ئقعاع عؾالت مباقغة ؾِؿخلبل الالىترووي، البًر
للى مسخهت لجىت كبل مً والخدىُم لللغاءة للمجلت اإلالضمت ألابدار ول جسًع • ٌ  البدث ٍو  الجهاتي اللبى

 . اإلادىمىن  ًُلبها التي الخعضًالث الباخث ًجغي  أن بعض

   . ئلحها ًغؾل ما ول بيكغ اإلاجلت جلتزم ال •

 على 
ً
  :عىىان اإلاجلتجغؾل اإلاؿاَماث بهُؼت الىتروهُت خهغا

 social@jilrc-magazines.com 

 

 

 

 قغوٍ اليكغ 
 

ُة ثلتزم التي واإلا٣االت ألابداذ  اإلاجلة ث٣بل  ٞيها وثحىاٞغ واإلانهجُة، اإلاىيٖى
  :الحالُة النكغ ٢ىاٖض وثدترم والجضًة والض٢ة الٗلمُة ألانالة
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 الفهغؽ

 

  الهفدت

9  الافخخاخُت 

11  الخامـ مدمض حامعت/أَغة الضًً هىع  الُغقي، اإلاجاٌ على الخُىعة ئصعان و الؿغعت 

 .(اإلاؼغب)،الغباٍ

23  حامعت/بلخؿُني عقُض وعصة. ص ممىً؟ مىه الخعافي َل :اللهغي  الىؾىاؽ ايُغاب 

 .(الجؼاةغ)وعكلت،

37   سُـــت الجظوع ــــِ، وفـــاء زلــضون، ابـــً فىـغ في البِئـت احخمـــاع لعلـم الخــــاٍع   1955 أوث 20  حامعت لعٍغ

 .(الجؼاةغ) .ؾىُىضة

47  الجامعي اإلاغهؼ/ ول خمؼة.أ ،(م 1405/  َـ 808 ) زلضون  بً الغخمً عبض عىض الؿُاس ي الفىغ 

. (الجؼاةغ) اإلاؿُلت حامعت/كاجل ئلهام. أ  ، جِؿمؿُلذ

65  اهاث ظل في بالجؼاةغ اإلاخجضصة الُاكاث في الاؾدثماع  مؿخلبل  حامعت/ول عؼوػ.أ الاكخهاصًت، الَغ

الي خفُظت.أ ػغصاًت،  .(الجؼاةغ).3الجؼاةغ حامعت/بَى

83  ألاعبعت الضولُت للمعاًحر وفلا وؤلالىتروهُت الىعكُت اإلاغحعُت الاؾدكهاصاث(ISO 690- APA- MLA- 

CM)  ت العلىم في  معمغي،جحزي  مىلىص حامعت/واَُىت بىعاؽ.ص والاحخماعُت والىفؿُت التربٍى

 .(الجؼاةغ)وػو،

99  اؾماعُل،اإلاؼغب مىالي حامعت/زُضون  مدمض.أ وصوعواًم فغوٍض عىض والخًاعة ألازالق 

111  الجماعُت واإلاساػن  واللهباث لللهىع  همىطحُت صعاؾت :الىاحي اإلاعماعي  الترار في البدث ئقيالُت 

 التربُت إلاهً الجهىي  اإلاغهؼ/مؿاعض العالي الخعلُم أؾخاط بىعهب، امباعن. ص َاَا، ئكلُم بىاخاث

 (اإلاؼغب)والخىىًٍ،اللىُُغة،

127  ت و العىإلات كُم  نبي الصخافت مي اللاع عبض. ص.أ ؤلاؾالمُت الهٍى
ّد
 نالخت/أ جلمؿان، حامعت/ؾال

 .(الجؼاةغ) مؿخؼاهم حامعت/بلعالُت

143  مؿخؼاهم حامعت لُلبت مُضاهُت صعاؾت: الجؼاةغي  الجامعي الكباب زلافت على الاهترهذ جأزحر 

 
ً
 .(الجؼاةغ) مؿخؼاهم حامعت/هؿحرة أؾمهان الباخثت أهمىطحا

159  فاٌ عمالت ظاَغة  بىحمعت. وأ هانغ بً فغخاث. احخماعُأ هفس ي مىظىع  مً الجؼاةغ في ألَا
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ؼي  . (الجؼاةغ) اإلاؿُلت بىيُاف، مدمض حامعت/خٍغ

171  (الجؼاةغ) جُاعث حامعت/فخُدت َبِب.وأ  فاًؼة كانضي. أ العالي الخعلُم في الجىصة مفهىم .

185  مت ظاَغة  باجىت،الجؼاةغ حامعت/فًُلت عاكلي.ص واللاهىن  الاحخماع علم بحن الاػخهاب حٍغ

ألاحىبُت باللؼاث ملاالث  
205  The logical analysis of belief in Russell’s philosophy    Damouche Ouahiba/University 

of Boumerdes. 

221  L’efficacité du traitement familial dans le redressement des relations et son impact 

sur le comportement agité chez l’enfant handicapé,  Houti Souad  université de Tlemcen, 

Touhami Soufyane université de Saida. 

229  L’Afrique face à un défi climatique, Khaouni DIFFALAH,  Université de M’sila. 

241  The impact of internet addiction among the Student In University of Bahri College of 

medicine Science - 2016   Dr. KHALID HAROON FADL MAHMOOD/University of 

Bahri/Sudan. 
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 ؤلافخخاخُت

لى مدمض ؾُضنا ٖلى نل اللهم   مدمض، ؾُضنا آ٫ ٖو
ًة
  صااًة  ولخ٣ه عيااًة  ل٪ ث٩ىو  نصال

ضثه، الظي اإلادمىص واإلا٣ام الىؾُلة و ُٖه  الجهل ْلمات من  زغطنا الظي هلل والخمض ٖو

ة، الٗلم  نىاع ئلى : بٗض  ما واإلاٗٞغ

غ ىُئة ٌؿغ  ٢غائها  ًضي بحو ثً٘ ، و"والاطحماُٖة الانؿانُة الٗلىم طُل" مجلة ثدٍغ
ا ٖكغ  ؾبٗة  ثًمن والظي والٗكٍغن الؿاب٘ الٗضص

ًة
ا بدس ًٖة ات ناخُة من منى  ومن اإلاىيٖى

 للبدص قاؾٗة آٞا١ ٞحذ ٢هض وطل٪ النكغ، لٛات ناخُة ومن الباخسحو طنؿُة ناخُة
  البدىذ ىظو ث٩ىو   و ونأمل ؤلانؿانُة، الٗلىم مجاالت ٧ل في الٗلمي

ًة
  ٖامص

ًة
 لحٟاٖل ئًجابُا

 اإلاجلة، اعث٣اا ٖنه ًنحج ثىانل ٖص٢ات في البناا، بن٣ضىم ُٞح٣ضمىا الباخسحو، م٘ ال٣غاا
. الٗلمي البدص  مؿحرال في الجىصال واؾحمغاع

 الٗن٨بىثُة الكب٨ة ٖلى مى٢ٗها زص٫ من مٗها للحٟاٖل ل٣غائها  بىابها اإلاجلة ثٟحذ و ىظا 
ضىا  ثضٞ٘  و ًم٨ن  جها ًغوو التي م٣ترخاتهم وث٣ضًم مصخٓاتهم بابضاا ؤلال٨تروني، وبٍغ
غ  في ٌؿاىم طُض مغصوص النضاع اإلاجلة   .به والاعث٣اا الٗلمي البدص ثٍُى

 وصعاؾاث٨م، بأبدار٨م ئرغااىا واؾحمغاع الٗلمي صٖم٨م ًحىانل  و  مل و٧لنا
 من  ؾؿد الظي بضوعىا ال٣ُام من وثحم٨ن والاؾحمغاع النجاح لها ٨ًحب ل٩ي وم٣ترخاث٨م،

.  طله

 

 والىجاح الخىفُم ولي وهللا

غ  حماٌ بلبياي . أ/ عةِـ الخدٍغ
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ت  غ اإلاجلت مؿإولُتها عً أي اهتهان لخلىق اإلالىُت الفىٍغ جسلي أؾغة جدٍغ

 حعبر آلاعاء الىاعصة في َظا العضص بالًغوعة عً عأي ئصاعة اإلاغهؼال 

  2017  © حُل البدث العلمي  إلاغهؼحمُع الخلىق مدفىظت 

 



 
 
 

 

 
 

    2017–ًىاًغ    : 27العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

11 

 

 الُغقي اإلاجاٌ على الخُىعة ئصعان و الؿغعت
 اإلاؼغب،الغباٍ الخامـ مدمض حامعت/أَغة الضًً هىع  الباخث

 

 

 

:  ملخو

ة ثىطض  ٖهب ٌٗض الظي والبًات٘ ألاشخام ثن٣ل جؿهُل ئ٦غاىات بحو الح٣اَ٘ ن٣ُة في الُغقي اإلاجا٫ ٖلى الؿُا٢ة ؾٖغ

 من الٗضًض  ٦ضت و٢ض.. البُئُة الؿصمة ختى و خُانا الُغ٢ُة الؿصمة محُلبات وبحو والا٢حهاصًة الاطحماُٖة الخُاال
ة من الحسٌُٟ  و الضعاؾات  الخىاصذ ٖضص من الحسٌُٟ في باقغم بك٩ل ٌؿاىم ال٣ُغي  الهُٗض ٖلى بها اإلاٗمى٫  الؿٖغ

ة جٗض ٦ما. ومسلٟاتها  ألجها الخهىم، ٖلى الؿاة٣حو نٟٝى في الُغقي الخُغ ئصعا٥ ٖلى اإلاإقغات  ىم بحو من الؿٖغ
ات يبِ من ثم٨ن . اإلا٣بىلة اإلاساَغال مؿحٍى

ة م٘ الحٗامل في باإلاٛغب الؿاة٣حو ومماعؾات ؾلى٧ات م٣اعبة ٖلى اإلا٣ا٫ ىظا زص٫ من ؾنٗمل  ومضي ال٣انىنُة الؿٖغ

 . بها اإلاغثبُة اإلاماعؾات لخُىعال ئصعا٦هم

 

: ملضمت

 ئلى بالنٓغ الٗالمي الهُٗض ٖلى الٗمىمُة الصخة مجا٫ في بالٛة بأىمُة ثدٓى التي اإلاجاالت بحو من الُغ٢ُة الؿصمة جٗض

 التي الغؾمُة ؤلاخهاةُات ٞدؿب. الٗالم بلضاو بمسحل٠ الؿحر خىاصذ ثسلٟها التي والا٢حهاصًة الاطحماُٖة آلاراع
ض ًمىت الٗاإلاُة الصخة منٓمة ثهضعىا ا شخو ملُىو  1,2 من  ٍػ  في ٢حُل 3000 بمٗض٫ الؿحر؛ خىاصذ طغاا من ؾنٍى

ض ئلى مغشخة الىباةُة الىيُٗة ىظو. الُىم  ْل في اإلاجحمٗات جِٗكها التي الا٢حهاصًة ؤلا٦غاىات ئلى بالنٓغ الاعثٟإ من مٍؼ
ؼ ٖلى ثغاىن محنامُة ٖىإلاة ٘  طل من والبًات٘ لؤلشخام اإلاجالُة الخغ٦ُة ورحرال جٍٗؼ  ٞالى. الا٢حهاصًة النمى نؿب من الٞغ

ُات نخُجة الًاتٗة الؿنىات"  ؾباب ثغثِب ؾلم في الحاؾٗة اإلاغثبة ثدحل الؿحر خىاصذ ٧اند 1990 ؾنة خضوص  اإلاب٨غال الٞى

٣ضاو  2020 ؾنة  ٤ٞ في ألاؾباب ىظو يمن السالسة اإلاغثبة ؾحدحل  جها ئلى الح٣ضًغات ثظىب خحو في الٗالم، في"  الصخة ٞو
حروؽ السامنة، اإلاغثبة في ؾحأجي التي الخغوب، ٖلى طل٪ في مح٣ضمة  اإلاغثبة ؾُدحل الظي اإلا٨خؿبة اإلاناٖة ن٣و ٞو

*.   الٗاقغال

                                                           
 ٕ.، صٜٕٓٓ، جنيف، آن األوان للتحرك. التقرير العالمي عن حالة السالمة على الطرقمنظمة الصحة العاؼبية،   ٔ

إذل دؽ ناقوس اػبطر كاعتبار حوادث السَت  ٜٗٚٔسنة  كمن أجل التصدم إذل ىذه الوضعية كالتنبيو إذل خطورهتا، بادرت منظمة الصحة العاؼبية منذ *-
على إقرار يـو كطٍت  ٕٗٓٓمن بُت أخطر القضايا يف ؾباؿ الصحة العمومية داعية الدكؿ األعضاء إذل التصدم ؽبا دبا يكفي من اعبدية، كما عملت سنة 

. للوقاية من حوادث السَت كـبلفاهتا االقتصادية كاالجتماعية
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لى  الاطحماُٖة ومسلٟاتها الؿحر خىاصذ من اإلاٗاناال ٞاو الخهىم، ٖلى منها الؿلبُة الاطحماُٖة، الٓىاىغ مسحل٠ ٚغاع ٖو
 النامُة بالضو٫  الٍُغ٤ مؿحٗملي نٟٝى في ال٣حلى ٖضص ًمسل خُص نمائها، صعطة خؿب الضو٫  بحو ًسحل٠ والا٢حهاصًة

 40 ؾىي  ثمسل ال الضو٫  ىظو في الؿُاعات خٓحرال  و الٗلم م٘ الٗالمي، الهُٗض ٖلى الطخاًا مجمٕى من اإلااةة في 80 خىالي
ه الظي الخُىعال مؿحىي  في ال٨بحر الحُىع  اؾحدًغنا وئطا. للؿُاعات الٗاإلاُة الخٓحرال من اإلااةة في  الؿصمة مجا٫ ؾُٗٞغ

.    اإلاؿحىي  ىظا ٖلى النامُة الضو٫  منه ؾحٗاني الظي الٗبا حجم اؾحنحاض  م٨ننا اإلا٣بلة، الؿنىات زص٫ الُغ٢ُة

ات يمن  باعػال م٩انة باإلاٛغب الُغ٢ُة الؿصمة انٗضام ئق٩الُة ثدحل  من اإلاٛغبي اإلاجحم٘ ٖلى اإلاُغوخة والغىانات ألاولٍى

ض الٍُغ٤ مؿحٗملي نٟٝى في ال٣حلى ٖضص بلٜ ،2014 -1960 ألازحرال ال٣ٗىص ٞسص٫. قاملة ثنمُة  ؾـ ئعؾاا  طل  من  ٍػ
 ٖلى جسجُله ثم ما ًىاػي  ٢حُص، 3.489: 2014 ؾنة زص٫ جسجُله ثم الظي ال٣حلى ٖضص محىؾِ  و ٦ما ، ٢حُص 144.000

م الؿنة نٟـ زص٫ الٟغنؿُة الُغ١   خٓحرال  يٗاٝ بٗكغال ًحجاوػ  ٖغبة، ملُىو  38 خىالي البلض، بهظا الؿُاعات ٖضص  و ٚع
ا اإلاجحم٘ ث٩ل٠ الخىاصذ ىظو. ٖغبة ملُىو  3,5 بدىالي ث٣ضع التي باإلاٛغب الؿُاعات  الظي الضازلي الناثج من اإلااةة في 2 ؾنٍى

 حجم ئلى بالنٓغ.  الُغ٢ُة الؿصمة انٗضام بؿبب ؾنة ٧ل اإلاٛغب ًسؿغو ما حجم هي صعىم ملُاع 16 خىالي ٌٗاص٫
ا ق٩لد ٣ٞض اإلاجحمٗات، ٖلى الؿحر خىاصذ ثُغخها التي ؤلاق٩االت  مسحل٠ في الٗلمُة واإلا٣اعبات للبدص  ؾاؾُا مىيٖى

ُة الحسههات  من البكغي  بالٗنهغ ثحٗل٤ ثل٪ زانة الؿحر الخىاصذ ىظو و٢ٕى في الغةِؿُة ألاؾباب ٞهم  طل من اإلاٗٞغ
ها في ثحد٨م التي اإلا٩ُانحزمات ٞهم  طل  جٗضًل قأجها من ٞٗالُة ثىانلُة واؾتراثُجُات ٖمىمُة ؾُاؾات بلىعال  ٤ٞ في و٢ٖى

٤ ٖمىما الٍُغ٤ ومؿحٗملي الؿاة٣حو ؾلى٧ات ثىطُه و . الُغ٢ُة الؿصمة و الى٢اًة م٣حًُات ًسضم ما ٞو

غ التي والاطحماُٖة النٟؿُة اإلادضصات بٌٗ م٣اعبة ٖلى اإلاداولة ىظو زص٫ من ؾنٗمل ألاؾاؽ، ىظا ٖلى  جٗامل ثَإ
ة وم٘ ٖامة بهٟة الُغقي الخُغ م٘ الٍُغ٤ مؿحٗملي  في ألاؾباب  ىم بحو من باٖحباعىا الخهىم وطه ٖلى الؿُا٢ة ؾٖغ

.  الؿحر خىاصذ و٢ٕى

 طمُ٘ ثجم٘ خُص الُغ٢ُة، الؿصمة مجا٫ في البكغي  الٗنهغ ًدحلها التي اإلا٩انة من  ىمُتها الضعاؾة ىظا وث٨خسخي
 خىاصذ و٢ٕى في الغةِسخي اإلاؿإو٫ جٗض ثسهُها منهم والؿاة٣حو الٍُغ٤ مؿحٗملي ؾلى٧ات  و الٗالم ٖبر الضعاؾات

ض في اإلاباقغ و الىخُض الؿبب ث٩ىو   جها ٦ما الؿحر، خىاصذ من اإلااةة في 95 خىالي في خايغال ث٩ىو   جها خُص الؿحر،  من  ٍػ

 في ٖليها اإلاغاىنة ًم٨ن التي اإلاهمة اإلاضازل  خض البكغي  الٗنهغ ٌٗض ألاؾاؽ، ىظا ٖلى. الخىاصذ ىظو من اإلااةة في 65

                                                           
 ٕ٘ٔٓيعادؿ سكاف مدينة متوسطة اغبجم مثل الناظور أك سطات حسب اإلحصاء األخَت للسكاف ك السكٌت لسنة ك ىو ما  -   
ألف منصب شغل سنويا، ك تتجاكز بضعفُت تكلفة  ٕٓٔكىي تكلفة، للمقارنة، تكفي ػبلق أزيد من . ٕٗٔٓباعتماد الناتج الداخل اػباـ لسنة  - ٕ

كما أف ىذه . مليارات درىم ٛبر أضخم مشركع استثمارم خالؿ العشر سنوات األخَتة الذم كلف إقبازه حوارل  مشركع ميناء طنجة اؼبتوسط الذم اعت
ك ذبدر اإلشارة إذل أنو يتم تقدير التكلفة االقتصادية كاالجتماعية غبوادث السَت باؼبغرب . كيلومًتا من الطرؽ السيارة سنويا ٖٓٙالتكلفة تكفي لبناء حوارل 

ك تًتاكح ىذه النسب بُت . سب اؼبائوية اليت كضعتها منظمة الصحة العاؼبية ؽبذه التكلفة من خالؿ دراسات مقارنة بُت الدكؿ حسب درجة منوىاباعتماد الن
يرة، كذلك يف غياب يف اؼبائة بالنسبة للدكؿ الفق ٔيف اؼبائة بالنسبة للدكؿ اؼبتوسطة الدخل ك  ٕيف اؼبائة بالنسبة للدكؿ اؼبتقدمة ذات الدخل اؼبرتفع،  3

. دراسة علمية مضبوطة يف ىذا اؼبوضوع
طر الطرقي مت إقباز ىذه الدارسة يف إطار حبث جامعي لنيل الدكتوراه يف علم االجتماع من كلية األداب ك العلـو اإلنسانية بالرباط حوؿ إدراؾ اخل -ٖ

تيارىم على أساس التمثيلية استنادا إذل اؼبعطيات اإلحصائية لنسب السائقُت الذين سائقا مت اخ ٛٔٗك قد تشكلت العينة اليت مشلتها الدراسة  من . اؼبغرب
 . يف اؼبائة ٜ٘يف اؼبائة ك درجة الثقة يف حدكد  ٘يصابوف يف حوادث السَت داخل اجملاؿ اغبضرم ك ذلك  باعتماد ىامش خطأ يف حدكد 
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غ ال التي اإلادضوص الضزل طات للضو٫  بالنؿبة زانة ئًجابُة، نحاةج ثد٤ُ٣  وثأىُل لحدؿحو ٦بحرال ماصًة ئم٩انُات ٖلى ثحٞى
 بهٟة الن٣ل منٓىمة وثضبحر واإلاغا٢بة الحدحُة البنُات مؿحىي  ٖلى الُغ٢ُة الؿصمة بمجا٫ الهلة طات اإلاجاالت مسحل٠

. ٖامة

ة اإلاغثبُة اإلاسالٟات ثدحلها التي اإلا٩انة من  ًًا مكغوُٖتها جؿحمض ٦ما  خىاصذ و٢ٕى ٖن اإلاؿإولة ألاؾباب يمن بالؿٖغ

اع، ىظا وفي. لخُىعتها اإلاًاٖٟة والٗىامل الؿحر  مماعؾات و ؾلى٧ات جُٛحر  و الٗالم ٖبر الضعاؾات  ٚلب جكحر ؤلَا
ة الحٗامل في الؿاة٣حو ٗا٫ ئًجابي بك٩ل ٌؿاىم ال٣انىنُة الؿٖغ  من الحسٌُٟ  و خُص الؿحر، خىاصذ من الحس٠ُٟ في ٞو

ة مٗض٫ جي الهُٗض ٖلى الؿٖغ  وفي اإلااةة في 3 بدىالي الؿحر خىاصذ في اإلاهابحو ٖضص في ثغاط٘ ئلى ًإصي اإلااةة في 1بنؿبة الَى
ة ألا٢صخى الخض من والحسٌُٟ اإلاغا٢بة ٖملُات ث٨س٠ُ ٖلى الضو٫  طمُ٘ جٗمل لهظا.  اإلااةة في 4 بدىالي ال٣حلى ٖضص  للؿٖغ

ة من الحسٌُٟ ئلى الؿاة٣حو لضٞ٘ بها اإلاؿمىح  ثد٤ُ٣ من الحىطه ىظا م٨ن و٢ض. الُغقي اإلاجا٫ ٖلى ٌٗحمضوجها التي الؿٖغ

ة من الحسٌُٟ م٨ن ٣ٞض. الضو٫  من الٗضًض في ئًجابُة نحاةج  الُغ١  ٖلى ؽ/٧لم 100 ئلى ؽ/٧لم 120 من ال٣انىنُة الؿٖغ
ة ىظو من الحسٌُٟ  و ٦ما. اإلااةة في 14 بنؿبة ال٣حلى ٖضص من الحسٌُٟ من1979 ؾنة بالضانماع٥ الؿُاعال  100 من الؿٖغ

ؿغا اإلااةة في 4 بنؿبة ال٣حلى ٖضص من الحسٌُٟ من م٨ن الىَنُة، الُغ١  ٖلى ؽ/ ٧لم 80 ئلى ؽ/ ٧لم  في. 1985 ؾنة بؿَى
٘ ٖن ثغثب اإلا٣ابل، ة من الٞغ  جسجُل ،2005 ؾنة Hong kong بهىن٩ىن٪ ؽ/ ٧لم 70 ئلى ؽ/ ٧لم 50 من ال٣انىنُة الؿٖغ

٘ ؾاىم ٦ما. اإلااةة في 20 بنؿبة الؿحر خىاصذ ٖضص في اعثٟإ ة من الٞغ ٨ُة اإلاحدضال الىالًات في ال٣انىنُة الؿٖغ  في الامٍغ

 .   اإلااةة في 15 بنؿبة ال٣حلى ٖضص في اعثٟإ جسجُل

لى م ٖو ة الؿُا٢ة ثمسلها التي الخُىعال من الٚغ  ًدترمىو  ال الؿاة٣حو من الٗٓمى الٛالبُة ٞاو الُغقي، اإلاجا٫ ٖلى بؿٖغ
ة ىو   جهم ٦ما ال٣انىنُة، الؿٖغ ة اإلاغثبُة اإلاسالٟات بأو بؿهىلة ٌٗتٞر  بها ٣ًىمن التي الكاتٗة اإلاسالٟات من جٗض بالؿٖغ

غ التي واإلاجحمُٗة النٟؿُة اإلادضصات  ىمُة خى٫  ٖم٣ُة جؿاؤالت ًُغح مما ، آلازغوو الؿاة٣ىو  بها ٣ًىم  و  نٟؿهم  ثَإ
ة م٘ الحٗامل في الخهىم ٖلى الؿاة٣حو وؾلى٧ات مىا٠٢ وثىطه  ثبحضب الظي ألا٢صخى الخض ثمسل التي ال٣انىنُة الؿٖغ

 .الٍُغ٤ ٖلى اإلاساَغال مٗه

 الهٗىبات بال٩اص ثسٟي ئليها، ؤلاقاعال ؾب٣د التي الحضزل ث٩لٟة مؿحىي  ٖلى البكغي  الٗنهغ ًمسلها التي اإلاًاٞة ال٣ُمة ئو
 بلىعال ئلى والىنى٫  الٍُغ٤ ٖلى الؿلى٥ ئنحاض في اإلاحضزلة اإلا٩ُانحزمات مسحل٠ ٞهم مؿحىي  ٖلى الٗنهغ ىظا ًُغخها التي

 ٞاطا. الُغ٢ُة والؿصمة الى٢اًة إلا٣حًُات ٌؿحجُب وطٗله جُٛحرو  طل من اإلاصةمة الحىانلُة والاؾتراثُجُات اإلا٣اعبات

٤،) الُغقي باإلاجا٫ اإلاغثبُة اإلاُُٗات ومسحل٠ للٗغبات اإلا٩ُان٨ُُة بالخالة اإلاغثبُة اإلاك٨صت ٧اند  ثضبحر ْغوٝ الٍُغ
 اإلاجهىصات انهغاٝ بد٨م واضخة ث٩ىو  ث٩اص ،(...للٗغبات اإلا٩ُان٨ُُة الخالة الخًغي، اإلاجا٫ وزاعض صازل الؿحر خغ٦ة

ُة مُُٗات ئلى الى٢اةُة  ٦سحر في مؿحٗهُا ًب٣ى الؿاة٣حو بؿلى٧ات اإلاغثبِ الجانب مىاطهة ٞاو للمٗالجة، ٢ابلة مىيٖى

                                                           
1
-E.CHAPELION, Politique de Sécurité Routière en France, Analyse d'une Politique Publique, la 

Documentation Française, 2010, p.58 
2
- S-C.WONG, would relaxing speed limits aggravate safety? Acas stady of Hong Kong, Accident  Analysis and 

Prevention, 2005, N° 37, pp.377-388,  cité par , J-P. ASSAILLY, "Que savons-nous  sur la vitesse aujourd'hui? 

Aspect psychologique et épidémiologique", dans, M-A.DEKKERS (coordination), Séminaire Vitesse, Apport 

récents de la recherche en matière de vitesse,     Actes INTRTS, N°105, 2006, p.19  
3
-P.DELHOMME, Croyances vis-a-vis de la Vitesse et Risque Routier, INRTS, 2007, p.18 
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ة الحدؿِؿُة الحىانلُة الاؾتراثُجُات ٖلى ألاخُاو من ٍى  بمدضوصًة مدضوصال نجاخات ئال ثد٤٣ ال التي الى٢اةُة والحٖى

.  الاطحماعي الؿلى٥ وثىطُه ٞهم في الاطحماُٖة الٗلىم ثخُدها التي ؤلام٩انات

مىما  الؿصمة ومحُلبات إلاٗاًحر جؿحجُب ال التي الٍُغ٤ مؿحٗملي ؾلى٧ات في اإلاحمسل البكغي  الٗنهغ صازل الحمحز ًحم ٖو
 وثنُٟظ الٗغبة في الحد٨م  وفي اإلاٗلىمات في ن٣و  و الح٣ضًغ في  زُاا ٖن الناطمة ٢هضًة الٛحر الؿلى٧ات بحو الُغ٢ُة،

 مسل الحنُٓمُة وؤلاطغااات ال٣ىانحو ثجاػ في ال٣هضًة والؿلى٧ات والخغطة، الاؾحعجالُة الىيُٗات في الؿلُمة الازحُاعات
ة اخترام ٖضم حرىا مسضعات ثأرحر ثدد الؿُا٢ة الؿلُم، ٚحر الحجاوػ  ،اإلادضصال الؿٖغ  من الٗٓمى الٛالبُة جك٩ل والتي ٚو

 . خىاصذ و٢ٕى في اإلاباقغال ألاؾباب

ة وعي ٖن الُغ٢ُة الؿصمة مجا٫ في ٢انىنُة مسالٟات اعث٩اب ئلى الٍُغ٤ مؿحٗملي ئعاصال اثجاو ئو  اإلادحملة بالٗىا٢ب ومٗٞغ
ن، الٍُغ٤ مؿحٗملي وؾصمة الصخهُة لؿصمتهم بالنؿبة ٞيها ثخؿبب  و ًم٨ن التي  اإلادضصات خى٫  الخؿاؤ٫  ًٟغى آلازٍغ

.  الُغقي باإلاجا٫ اإلاماعؾات لهظو والنٟؿُة الاطحماُٖة

اع ىظا في ا٢تراخها ًم٨ن التي اإلاضازل بحو ومن  الُغقي اإلاجا٫ اؾحٗما٫  رناا اإلاسالٟات ًُب٘ الظي الحٗضص  و ئلى نكحر ؤلَا
ة مجا٫ وفي ٖامة بهٟة  اإلاُاٝ جهاًة في ج٨ٗـ ومحباٖضال، مسحلٟة ألاولى للىىلة ثبضو والتي الخهىم وطه ٖلى الؿٖغ

ات خؿب الُغقي الخُغ م٘ الحٗامل في ومماعؾات ٢غاعات ٣ة ئو. الخُغ ىظا ئصعا٥ مؿحٍى  بها ٌؿحدًغ التي الٍُغ
ة بؿبب الؿحر خىاصذ ثمسلها التي الخُىعال الحدضًض وطه ٖلى والؿاة٣ىو  ٖمىما الٍُغ٤ مؿحٗملى ة الؿٖغ   و اإلاَٟغ

ة، في ؤلاٞغاٍ  ًدضص الظي ىى الٛحر،  و للنٟـ بالنؿبة الخُىعال محٟاوثة ئنابات من طل٪ ٖن ًنحج  و ًم٨ن ما م٘ الؿٖغ
 اإلاجا٫ اؾحٗما٫ ثًبِ التي اإلاجحمُٗة  و ال٣انىنُة واإلادضصات اإلاحٛحرات مسحل٠ م٘ الحٗاَي في ومماعؾاتهم مىا٢ٟهم

ة و ٖامة بهٟة الُغقي  الظىن، في خايغا الؿحر خاصرة في الحىعٍ ىاطـ ٧او ٩ٞلما. الخهىم وطه ٖلى الؿُا٢ة ؾٖغ
 ٖلى آمنة مماعؾات بلىعال في جؿاىم و٢اةُة ئطغااات اثجها في وثىطيهها اإلاساَغال ندى اإلاُىالت يبِ في طل٪ ؾاٖض ٧لما

.  الُغقي اإلاجا٫

٤ الٍُغ٤ مؿحٗملي ؾلى٧ات م٣اعبة ئو ة ئَاع في ألا٧اصًمي الن٣اف نلب في ًجٗلنا الحهىع  ىظا ٞو  الخُغ ئصعان نٍٓغ
ة مٟاىُم زص٫ من الؿلى٧ات ىظو ث٣اعب التي الؿهلة الخُابات ٖن بُٗضا وطل٪ ، الخُىعة مجخمع ومٟهىم  من مُٗاٍع

 ثُٟض ث٣ض التي ال٣انىنُة  اإلا٣اعبات  و ئلخ،" ؤلاطغامُة الؿلى٧ات"،" واإلاىاَنة اإلاؿإولة عوح ي٠ٗ" ،"الًمحر انٗضام" ٢بُل

.  جُٛحرىا ٖلى الٗمل  ٤ٞ في اإلاماعؾات ثل٪ لٟهم مهمة مضازل ث٣ضم ال  جها ئال الُغقي اإلاجا٫ ٖلى اإلاماعؾات يبِ في

 ئلى ، الٗنىاو بنٟـ قهحر ٦حاب في Ulrich Beck بًُ ئلُؼِل ألاإلااني الؿىؾُىلىجي له  ؾـ ٦ما الخُغ مجحم٘ ٌكحر
. الٛغبُة الخضارة جؿحضٖيها التي اإلاجحمُٗة الحدىالت بٟٗل اإلاجحمٗات ثتهضص  نبدد التي الخُىعال لٗىامل ال٣ىي  الخًىع 

 اعثباَها من جؿحمضىا والتي اإلاساَغال بها ثحمح٘ باثد التي ؤلاًجابُة ال٣ُمُة الحدىالت ئلى الاطحماُٖة الناخُة من ًدُل ٦ما

ة مبض ي زص٫ من اإلاؿح٣بل، نن٘ في خ٨موالد ال٣غاع اثساط ٖلى بال٣ضعال  ثدُل ئجها. الٟغص بهما ًحمح٘ التي واإلاؿإولُة الخٍغ

                                                           
1
-Ulrich, BECK. La Société du Risque, Sur la Voie d'une Autre Modernité, Flammarion, 2008 [1987] (traduit de 

l'allemand  par  Laure, BERNARDI ) 
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اٖص مؿاىما الٟغص ثجٗل والتي اإلاُغوخة الاخحماالت مسحل٠ بحو الازحُاع ٖلى ال٣ضعال ٖلى  مهحرو مٗالم عؾم في ٞو

.   ئعاصثه ثد٤ُ٣ يمانة ئال يمانات  ي زاعض لظاثه ًغثًُه الظي واإلاؿح٣بل

 ألازحر ىظا  و الخُغ ئصعا٥ صعاؾة في والاطحماُٖة النٟؿُة الضعاؾات مسحل٠ ٖنضىا و٢ٟد التي الخصنات  ىم بحو ومن
ُا وا٢ٗا ٣ِٞ لِـ  ًسً٘ اطحماعي بناا و ؾاؾا  ًًا ىى بل بسهىنه، الحهىعات نٟـ الجمُ٘ ًح٣اؾم مىيٖى

ة ُة ألازُاع بحو الحمُحز ًحم  زغ بمٗجى .اإلاجحمُٗة واإلادضصات ؤلاصعا٦ُة باآللُات اإلاغثبُة اإلاإرغات من إلاجمٖى  ٦ما اإلاىيٖى
 وئصعا٦ها بناؤىا ًحم ٦ما وألازُاع ومٗالجة، وث٣ُُما صعاؾة ٖليها اإلاكحٛلحو الازحهام  ىل ًضع٦ها ٦ما الىا٢٘؛ في هي

 . ونٟؿُا ور٣اُٞا اطحماُٖا

 باإلياٞة ؤلاصعا٥، مؿحىي  ٖلى الُغقي للخُغ اإلاٛغبي الؿاة٤ ًسههها التي اإلا٩انة اؾح٣هاا ٖلى ٖملنا ألاؾاؽ، ىظا ٖلى

ات ثدضًض ئلى  ألا٦ثر ثجلُاثه  خض زص٫ من الُغقي الخُغ ىظا ٢ُاؽ ازترنا و٢ض. مٗها الحٗامل ٣ًبل التي الخُىعال مؿحٍى
ة في واإلاحمسل  له ثجؿُضا ات يبِ من  ًًا ثم٨ن التي الؿُا٢ة  رناا اإلاٗحمضال الؿٖغ  زص٫ من اإلا٣بىلة الخُىعال مؿحٍى

ات ة مؿحٍى .  اٖحماصىا ًحم التي الؿٖغ

:  عةِؿِححو ٞغيِححو في اإلاىيٕى ىظا م٣اعبة في منها انُل٣نا التي الٟغيُات ثدضصت ل٣ض

 مجا٫ في الؿحر خىاصذ ثمسلها التي للخُىعال ئصعا٦هم بٗضم الؿاة٣حو لضي باإلاساَغال اإلاغثبُة اإلاماعؾات ثٟؿحر ًم٨ن 

ضم ٖامة، بهٟة الُغ٢ُة الؿصمة ة ثمسلها التي الخُىعال ئصعا٦هم ٖو ة الؿٖغ  .الؿُا٢ة  رناا اإلاَٟغ

 ة ثجاوػ  ئلى الؿاة٣ىو  ًمُل  مٗضالت ج٨ٗـ محٟاوثة نؿب بظل٪ و الُغ٢ُة اإلاداوع  مسحل٠ ٖلى ال٣انىنُة الؿٖغ
. اإلا٣بىلة للخُىعال منسًٟة

 :الُغقي اإلاجاٌ صازل الؿغعت مع الخعامل مجاٌ في الؿابلت الضعاؾاث-

ة الؿحر والؿُا٢ة الؿُاعال اؾحٗما٫ ئو  مىيىعي ىى ما ٞيها ًمتزض ثهىعات ئَاع في ًنضعض ىى بل ٖاصًا، ؾى٧ا لِـ بؿٖغ
ة ثُغح خُص اطحماعي، نٟسخي ىى بما الحن٣ل بمحُلبات مغثبِ  اإلا٩انة ٖلى ثدُل ٦ما واإلا٩او، بالؼماو ٖص٢حنا الؿٖغ

 .الؿُاعال بها ثحمح٘ التي الاطحماُٖة

ة الؿُا٢ة جٗض  ة وؾُلة بؿٖغ  من اإلاجالي، بٗضو في  وال باإلا٩او، ٖص٢حنا  ًًا ثُغح ٦ما ُٞه، والحد٨م الى٢د الصزاع سخٍغ

 ورانُا. الا٢حهاصًة ألانكُة وثىػَ٘ الترابي الح٣ؿُم ًٟغيه الظي اإلاىيىعي الىا٢٘ ٖلى الحمغص و اإلاؿاٞات ث٣لُو زص٫
ن، ٞاٖلحو م٘ في نكتر٥ اطحماعي ٦ًٟاا غو مٗهم ثٟاٖل وفي آزٍغ ة الؿُا٢ة ئو.  الاطحماُٖة وال٣ُم اإلاٟاىُم ثَإ  في بؿٖغ

ة بٗهغ" ًنٗد ٖهغ  عبذ من ثم٨ن ألجها ٣ِٞ لِـ الؿاة٣حو من الٗٓمى الٛالبُة لضي ئًجابُة ب٣ُمة ثحمح٘  ،"الؿٖغ

                                                           
ترصبتها أيضا على اؼبستول السياسي من خالؿ ارتباطها دبقومات اجملتمع الدديوقراطي الذم ىو يف هناية ىذه التوجهات الفردية كبو اغبرية كاؼبسؤكلية ذبد  - 

فعلى اؼبستول الفردم كما على اؼبستول اعبماعي فإف اؼبخاطرة ىي مرادؼ . اؼبطاؼ ؾبتمع يريد أف يقرر يف مصَته خارج أم توجيو أك حتمية من أم نوع
 :نظر يف ىذا الصددأ.للحرية كربرر من كل حتمية

  GIDDENS, Anthony. Les Conséquences de la Modernité, Harmattan,1994.p29. 
 

2
-J-P.ASSAILLY, "Que savons-nous sur la vitesse aujourd'hui? Aspect psychologique et épidémiologique", 

op.cit, p. 20 
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ة ألاخاؾِـ إلراعال مهضع ألجها  ًًا ول٨ن الى٢د، ة وؤلاخؿاؽ ال٣ٍى  الٟغصًة ال٨ٟااات وئربات الظات ٖن والغضخى بالخٍغ

.  الؿُا٢ة في

ة ٞحدضًض لهظا، ة ث٨خؿيها التي الاطحماُٖة واإلا٩انة النٟؿُة الحهىعات ٌٗا٦ـ الؿٖغ  مؿحٗملي لضي والؿُاعال الؿٖغ

 ثد٨م التي ال٨بري  واإلاجحمُٗة النٟؿُة الحىطهات مسحل٠ ئلى باإلياٞة.  الخهىم وطه ٖلى والؿاة٣حو ٖمىما الٍُغ٤

ة، م٘ الحٗامل ة ثحضزل الؿٖغ غاُٞة-الؿىؾُى اإلاحٛحرات من مجمٖى ٣ة ثدضًض في صًمٚى ة م٘ الؿاة٣حو جٗامل ٍَغ  الؿٖغ

اع، ىظا وفي. الُغقي اإلاجا٫ ٖلى للؿُا٢ة  ٢صخى ٦دض ال٣انىو  ًدضصىا التي  الكباب  و الضعاؾات من الٗضًض جكحر ؤلَا
ة ٣ًىصوو  ة ٌؿى٢ىو  الغطا٫ و و اإلاؿنحو، من  ٦بر بؿٖغ حباعات لنٟـ النؿاا، من  ٦بر بؿٖغ  ؾلى٧ات في ثحد٨م التي الٖا
ة، واإلاكاٖغ ألاخاؾِـ اؾخساعال ٖن البدص في  ؾاؾا واإلاحمسلة الكباب  والحىثغ والا٦حئاب ال٣ل٤ من الحسلو ومداولة ال٣ٍى

ة الؿُا٢ة  رناا اإلاساَغال ٖن ًحىلض الظي الخٝى ٍَغ٤ ٖن غ ثسحل٠ مهنُة،-الؿىؾُى اإلاحٛحرات خؿب.  بؿٖغ  في الٗلُا ألَا
ة ٖامة بهٟة الخُغ م٘ الحٗامل في منها، ألا٢ل الٟئات ٖن الخام  و الٗام ال٣ُإ  وطل٪ زانة، بهٟة الؿُا٢ة وؾٖغ

ة الؿُاعات مال٩ى ًمُل خُص ٞئة، ٧ل ثمحل٨ها التي الؿُاعات نٕى بؿب دة ال٣ٍى ة الؿُا٢ة ئلى واإلاٍغ حباعات  ٦بر بؿٖغ  اٖل

ة مغثبُة لة مؿاٞات ٣ًُٗىو  الظًن  و ٦ما. الاطحماُٖحو والنجاح ال٣ىال ٖن جٗبر التي الؿُاعال بغمٍؼ  ٖمىما ٌؿى٢ىو  ٍَى

ة .    ٢ل مؿاٞات ٣ًُٗىو  الظًن من  ٦بر بؿٖغ

ة ئو    ٦ثر الاطحماُٖة واإلا٣اعنة اإلادا٧اال ئَاع وفي آلازٍغن م٘ ثٟاٖلهم ئَاع في  ؾاؾا ثحدضص الؿاة٣ىو  بها ٌؿحر التي الؿٖغ

٤ ثحدضص ما اع، ىظا في. ال٣انىنُة الًىابِ ث٣حًُه ما ٞو ة إلاٗضالت الغنضًة الضعاؾات ثُٟض ؤلَا  بها ٌؿى١  التي الؿٖغ
ٗىو  الؿاة٣حو من الٗضًض  و خُص آلازٍغن ؾلى٧ات لح٣لُض واضخا مُص ىنا٥  و الؿاة٣ىو  تهم من ًٞغ  ث٩ىو  ٖنضما ؾٖغ

ة  لىخات اٖحماص  و ٦ما ، طل٪ ًٟٗلىو  آلازٍغن الؿاة٣حو  و الخٓىا ئطا منها ًسًٟىا  و مغثٟٗة آلازٍغن الؿاة٣حو ؾٖغ
ة ة اخترمىا الظًن الؿاة٣حو بٗضص ثسبر الُغ٢ُة اإلا٣اَ٘ بٌٗ ٖلى ئزباٍع  في ٌؿاىم الُغقي اإلا٣ُ٘ ىظا ٖلى ال٣انىنُة الؿٖغ

ة مٗض٫ من الحس٠ُٟ ة الؿُا٢ة ئو.  مغثٟٗة بها ؤلازباع ًحم التي النؿبة ث٩ىو  ٖنضما زانة اإلاى٢٘، بهظا الؿٖغ  جٗض بؿٖغ

٣ة الُغقي الخُغ ئصعا٥ ٢ُاؽ في اٖحماصىا ًم٨ن التي ألاؾاؾُة اإلاإقغات  بحو من ٍغ  في مهم ٖنهغ ئجها. مٗه الحٗامل َو
ات ثضبحر و يبِ  مؿحٗملي م٘ الحٟاٖصت وثضبحر الؿحر نٓام م٘ الح٠ُ٨ في ٞٗالة وؾُلة  جها ٦ما اإلا٣بىلة، اإلاساَغال مؿحٍى

ة اخترام ٖلى آلازٍغن مسل الؿُا٢ة الؿاة٣حو  ٚلب ًًٟل خُص ألازغي، الٍُغ٤  ايُغوا ولى ختى ال٣انىنُة الؿٖغ

.  لحجاوػىا
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  :واإلاماعؾت ؤلاصعان بحن الؿغعت -

 بالؿغعت اإلاغجبُت اإلاماعؾاث زُىعة ئصعا٥ 

ة اإلاُُٗات ىظو مسحل٠ ئلى اؾخناصا ة ثمسلها التي اإلا٩انة بسهىم واإلاُضانُة النٍٓغ  وفي الُغ٢ُة، الؿصمة مجا٫ في الؿٖغ
ة اإلاغثبُة واإلاماعؾات اإلاىا٠٢ ثناو٫  الخهىم،خاولنا وطه ٖلى الُغقي الخُغ م٘ الحٗامل  اؾح٣هاا زص٫ من بالؿٖغ

ة، ىظو ثمسلها التي للخُىعال الؿاة٣حو، ئصعا٥ مضي  ثدضًض ئلى باإلياٞة اإلاجا٫، ىظا في مماعؾاتهم ٖلى والى٢ٝى الؿٖغ
ات ة في بآزغ  و بك٩ل ثإرغ الُغقي للًٟاا اإلاجالُة اإلاُُٗات وألو. لضحهم اإلا٣بىلة الخُىعال مؿحٍى  اٖحماصىا ًحم التي الؿٖغ

ة بسهىم اإلابدىرحو وؾلى٧ات مىا٠٢ مؿاالة ٖلى ٖملنا ٣ٞض الؿُا٢ة،  رناا  الُغ٢ُة اإلاجاالت ٖلى الؿُا٢ة ؾٖغ

ة والُغ١  الىَنُة الُغ١  الؿُاعال، الُغ١ : لسصرةا الغةِؿُة ة  طل من وطل٪ الخًٍغ  من مىخض مى٠٢ وطىص مضي مٗٞغ

ة  .خضي ٖلى َغقي مجا٫ ٧ل ثمحز التي الخُىعال ئصعا٥ خؿب ثماًؼ ىنا٥  م ال٣انىنُة اإلادضصات ثمليها الؿٖغ

ة ثجاوػ  ٖملُة ٖليها ثنُىي  التي الخُىعال ئصعا٥ ٖن الخضًص ٢بل ة ثدضًض  و ئلى ؤلاقاعال ثجضع ال٣انىنُة، الؿٖغ  من الؿٖغ

 من 1899 ؾنة منظ ٞغنؿا في ْهغ خُص الؿُاعال، الؾحٗما٫ ألاولى البضاًات منظ ْهغ الٗالمي الهُٗض ٖلى ال٣انىنُة الناخُة

ة ئ٢غاع زص٫ ة1903 ؾنة الضانماع٥ في ْهغ ٦ما. باإلاضو ؾاٖة/ ٧لم 20و ال٣غوي بالٗالم ؾاٖة/٧لم30 ؾٖغ / ٧لم 30 بؿٖغ
ة 1912 الجروٍج وفي باإلاضو،/ ؾاٖة ٧لم 15و ال٣غوي بالٗالم ؾاٖة / ؾاٖة ٧لم 15و ال٣غوي بالٗالم ؾاٖة/ ٧لم 25 بؿٖغ

ة ثدضًض ئلٛاا ثم ؾِحم بؿنىات طل٪ بٗض. باإلاضو  ولِـ البترولُة ألاػمة بؿبب 1973 ؾنة زص٫ للٓهىع  ؾحٗىص التي الؿٖغ
حباعات  .  الُغ٢ُة بالؿصمة مغثبُة اٖل

ة ثجاوػ  ٖملُة ٖليها ثنُىي  التي للخُىعال اإلابدىرحو ئصعا٥ مضي اؾح٣هاا خاولنا ل٣ض  ومضي اإلاُل٤، في ال٣انىنُة الؿٖغ

حطر. طل٪ في للٗغبة الح٣نُة وللمىانٟات الؿُا٢ة في إلاهاعاتهم اؾخناصىم  الضعاؾة خملتها التي اإلاُُٗات زص٫ من ٍو
ة ثجاوػ   و ٌٗحبروو اإلابدىرحو من الٗٓمى الٛالبُة  و اإلاُضانُة  من  ٦ثر باإلاساَغال مغثبِ ؾلى٥ ىى ال٣انىنُة الؿٖغ
غ  و الؿُا٢ة في باإلاهاعال اعثباَه  اإلاى٠٢ ىظا ٖن ٖبروا الظي اإلابدىرحو نؿبة بلٛد خُص طُضال، بمىانٟات ؾُاعال ٖلى الحٞى

 ثجاوػ  في له جكٟ٘  و ًم٨ن ٖغبحه وطىصال الؿاة٤ مهاعات  و اٖحبروا اإلااةة في 4 م٣ابل الُٗنة، مجمٕى من  اإلااةة في 96

ة  .مساَغال صوو  ال٣انىنُة الؿٖغ

 ججاوػ الؿغعت اللاهىهُت والخُىعة: 1حضٌو عكم 

 اليؿبت العضص 

 96 403 ججاوػ الؿغعت اللاهىهُت ًمثل زُىعة

ججاوػ الؿغعت اللاهىهُت ال ًمثل زُىعة 

 ئطا وان الؿاةم مخمغؽ و العغبت حُضة
15 4 

 100 418 اإلاجمىع

 اإلاُضاوي البدث: اإلاهضع

                                                           
1
 J-P.Assailly, 2005, op.cit, p.35 
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 الؿن، الجنـ، ٖن النٓغ بٌٛ  مح٣اعبة وطض مغثٟٗة بنؿب اإلابدىرحو ٞئات طمُ٘ بحو مح٣اؾما ٧او الٗام الحىطه ىظا

 ثم اإلا٣ابل، في. ؾحر خىاصذ في الحىعٍ  و  صاؤىا ثم التي الٛغامات مبلٜ الؿُا٢ة، مجا٫ في الحجغبة الضعاسخي، اإلاؿحىي 
 النؿبة ىظو ٧اند خُص الٗام، اإلاى٠٢ ٖن الحٗبحر زصلها من ثم التي النؿبة وبحو الؿُاعات مدغ٥ ٢ىال بحو ثغابِ جسجُل

 الًُٟٗة الؿُاعات مال٩ي نٟٝى في اإلااةة في 100 نؿبة جسجُل ثم وى٨ظا،. الؿُاعات مدغ٥ ٢ىال اعثٟٗد ٧لما ثتراط٘

ة الؿُاعات مال٩ي نٟٝى في اإلااةة في 92 و ال٣ىال اإلاحىؾُة الؿُاعات مال٩ي نٟٝى في اإلااةة في 96 ال٣ىال،  . ال٣ٍى

ة ئو ُة الناخُة من الؿصمة مجا٫ في زُغا ثمسل ٧اند وئو ال٣انىنُة الؿٖغ  ئال ع ًنا، ٦ما اإلابدىرحو وئصعا٥ وعي وفي اإلاىيٖى

 آعاا اؾح٣هاا ٖلى ٖملنا لهظا. الُغقي اإلاجا٫ ٖلى اإلاساَغال من نٕى في ثجاوػىا من منهم ٦بحرا ٖضصا ًمن٘ ال طل٪  و
ة م٘ الحٗامل في مماعؾاتهم خى٫  اإلابدىرحو ة وألو. ال٣انىنُة الؿٖغ ات يبِ  طل من وؾُلة ثمسل الؿٖغ  اإلاساَغال مؿحٍى
 م٘ الحٗامل مبض  في البدص زص٫ من اإلابدىرحو لضي اإلا٣بىلة الخُىعال مؿحىي  ٖلى الى٢ٝى لؼاما ٧او اإلا٣بى٫  والخُىعال

ة الُغ١  الؿُاعال، الُغ١ : السصرة الُغ٢ُة اإلاجاالت ٖلى الؿُا٢ة  ًد٨م ٢اع مبض  ىى ىل اإلاساَغال/الالؿٕغ  والُغ١  الخًٍغ
ة ئم٩انُات من به جؿمذ وما السصرة الُغ٢ُة اإلاجاالت ثل٪ وإلاُُٗات الؿحر لخغ٦ة زاي٘ ىى  م الىَنُة،  . واإلاساَغال للؿٖغ

 اللاهىهُت الؿغعت ججاوػ  وجحرة  :

ة م٘ الحٗامل في واضخا ازحصٞا ىنا٥  و اإلاُضانُة الضعاؾة ٦كٟد ل٣ض  والُغ١  الؿُاعال الُغ١  بحو ال٣انىنُة الؿٖغ

ة والُغ١  طهة من الىَنُة ة ٞبالنؿبة .رانُة طهة من الخًٍغ ض  و ًصخٔ الىَنُة، الُغ١  ٖلى للؿٖغ  نه٠ من  ٍػ
ة ًحجاوػوو  ال  جهم ًهغخىو  اإلااةة، في 56 خىالي اإلابدىرحو،  ًحجاوػوجها بأجهم اإلااةة في 39 ًهغح خحو في ال٣انىنُة، الؿٖغ

 ثم ٣ٞض الؿُاعال، الُغ١  ٖلى  ما. مؿحمغ بك٩ل ًحجاوػوجها بأجهم ثهغح اإلااةة، في 5 خىالي ٢لُلة، ٢لة م٣ابل اإلاغات، بٌٗ
با النؿبة نٟـ جسجُل ة ثجاوػ  بٗضم ًحٗل٤ ُٞما ث٣ٍغ  بحجاوػ  ًحٗل٤ ُٞما مح٣اعبة ونؿبة اإلااةة، في 56 خىالي ال٣انىنُة الؿٖغ

ة ة بحجاوػ  الخانة النؿبة ثًاٖٟد اإلا٣ابل في. اإلااةة في 34 بلٛد ناصعا  و اإلاغات بٌٗ الؿٖغ  خُص مؿحمغ بك٩ل الؿٖغ
 .اإلاضو صازل اإلااةة في 10 بلٛد

 ٌ  اللاهىهُت الؿغعت ججاوػ  وزحرة: 2عكم حضو

 
 ال ًخجاوػون الؿغعت أبضا بعٌ اإلاغاث صاةما

 اليؿبت العضص اليؿبت العضص اليؿبت العضص

 56 233 39 162 55 23 الُغق الىَىُت

 56 234 34 142 10 42 الُغق الؿُاع

 68 284 30 122 3 12 صازل اإلاضًىت

ٌ : اإلاهضع  اإلاُضاوي البدث معُُاث مً اهُالكا جغهُبي حضو

صخٔ ة ثجاوػ  مإقغي   و ٍو ة الُغ١  ٖلى ال٣انىنُة الؿٖغ  ما م٘ م٣اعنة ثغاطٗا اإلاغات بٌٗ وثجاوػىا صاةم بك٩ل الخًٍغ

 اإلااةة في 30و ألاو٫  للمإقغ بالنؿبة اإلااةة في 3 نؿبة جسجُل ثم خُص الؿُاعال، والُغ١  الىَنُة للُغ١  بالنؿبة جسجُله ثم
ة ثجاوػ  بٗضم اإلاغثبِ اإلاإقغ اعثٟ٘ باإلا٣ابل الساني، للمإقغ بالنؿبة  زص٫ ومن. اإلااةة في 68 بلٜ خُص ال٣انىنُة الؿٖغ

 : الحالُة اإلاصخٓات ٖلى الى٢ٝى ًم٨ن السصرة اإلاجاالت بحو اإلا٣اعنة
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ة ًحجاوػو بأجهم نغخىا الظًن للؿاة٣حو اإلاغثٟٗة النؿب :أوال  بلٛد والتي ْغفي  و منحٓم بك٩ل ؾىاا ال٣انىنُة الؿٖغ
ة، للُغ١  بالنؿبة اإلااةة في 32و الؿُاعال والُغ١  الىَنُة الُغ١  من ل٩ل بالنؿبة اإلااةة في 44 خىالي  اإلاٗض٫ ًجٗل مما الخًٍغ

ة لحجاوػ  الٗام  ٧ل  و اٖحباع ٖلى طضا ٦بحر ع٢م ىى و اإلااةة، في 40 ئلى ًهل السصرة الُغ٢ُة الكب٩ات ٖلى ال٣انىنُة الؿٖغ
ة ثجاوػ  ٖملُة لى. ممُحة ؾحر خاصرة في ثخؿبب  و ًم٨ن ال٣انىنُة الؿٖغ م ٖو  بأو ال٣ى٫  ًم٨ن الغ٢م ىظا  ىمُة من الٚغ

ة ًحجاوػو الؿاة٣حو من الٗٓمى الٛالبُة  و نجؼم ن٩اص بدُص ب٨سحر، بظل٪  ٦بر الىا٢٘  ئو. بأزغ  و بك٩ل ال٣انىنُة الؿٖغ
ذ ة ثجاوػ  بٗضم الحهٍغ ٌ ٖن ٌٗبر الؿٖغ  بىطىص الؿاة٣حو من الٗضًض طىن في م٣غونة ثب٣ى التي اإلاماعؾة بهظو لصٖتراٝ ٞع

ة ثجاوػ   و ٌٗحبروو منهم الٗضًض  و خحو في اإلاسالٟة، اعث٩اب في واضخة نُة  والٓغوٝ الؿحر خغ٦ة ثبرعو ال٣انىنُة الؿٖغ
 الؿاة٣حو نؿبة خى٫  ؾإالحو َغح زص٫ من اإلابدىرحو لضي الحىطه ىظا اؾخبا١ خاولنا ٢ض و. والُاعةة الاؾحشناةُة

ة ًحجاوػو الظًن" آلازٍغن" ٌ جٗلُمات" ث٣نُة زص٫ من الحجاوػ  طل٪ وورحرال ال٣انىنُة الؿٖغ  النخُجة ٧اند و٢ض".    الحٍٗى

ة ًحجاوػ  آلازٍغن الؿاة٣حو  و ًغوو اإلااةة، في 67اإلابدىرحو، من الٗٓمى الٛالبُة  و  بك٩ل منهم اإلااةة في 65 ال٣انىنُة، الؿٖغ
 . اإلااةة في 2 و اإلاغات بٌٗ اإلااةة في 33 صاةم،

ة م٘ الحٗامل ئو زاهُا،  الٟغم بدؿب  زغ ئلى مجا٫ من ًسحل٠ وئنما مىخض من٤ُ ئلى ٌؿخنض ال ال٣انىنُة الؿٖغ

اع، ىظا وفي. الُغقي اإلاجا٫ صازل الحن٣ل خغ٦ة ثخُدها التي وؤلام٩انات  ًحٗل٤ ُٞما نؿبة  ٖلى الؿُاعال الُغ١  جسجل ؤلَا
ة بحجاوػ   اخترام  و اؾحدًغنا وئطا. الخًغي  اإلاجا٫ صازل الُغ١  و زحرا الىَنُة الُغ١  ثليها صاةم، بك٩ل ال٣انىنُة الؿٖغ

ة م الٛالب في م٣غونا ًب٣ى ال٣انىنُة الؿٖغ  في ٌؿخنضوو  الؿاة٣حو  و ال٣ى٫   م٨ن ؾحر، خاصرة في الحىعٍ بسُغ ألٖا

 التي اإلاٗاًحر ٖن بُٗضا ٞيها ًحىاطضوو  التي والخاالت الىيُٗات" لخُىعال" الظاثُة لح٣ضًغاتهم الُغقي الخُغ م٘ جٗاملهم
ات ال٣انىو  ًدضصىا ة ٞئات زص٫ من اإلاساَغال  و الخُغ إلاؿحٍى حو  مام ن٩ىو  ىنا و. ًدضصىا التي الؿٖغ " للحمغص" مؿحٍى

 اإلانٓىمة م٘ الٟغص جٗامل ؾُا١ في نًٗها  و ًم٨ن التي الُغقي الًٟاا في الحىاطض لًىابِ ٦مدضص ال٣انىو  ال٣انىو؛ ٖلى
ات ٦مدضص وال٣انىو  الاطحماعي، الحٗاٌل ثد٨م التي الٗامة ال٣انىنُة  ؾُا١ في ويٗها ًم٨ن التي الخُىعال  و الخُغ إلاؿحٍى

. الُغقي بالًٟاا آلازٍغن وؾصمة الخانة ؾصمحه م٘ الٟغص ٖص٢ة

ات ثدضًض ئلى الؿاة٣حو ؾعي ئو  نمىطض في ثٟؿحرو ًجض ُٞه ًحىاطضوو  الظي الُغقي الًٟاا ممحزات خؿب الخُىعال مؿحٍى

 ئلى ٌؿٗىو  و به ٣ًبلىو  اإلاساَغال من مٗحو مؿحىي  ألنٟؿهم ًدضصوو  الؿاة٣حو   و ٖلى ٣ًىم الظي ،  اإلاحىاػو  الخُغ
 الظي اإلاؿتهضٝ الخُغ ىظا ٖلى الخٟاّ  طل من الُغقي، اإلاجا٫ مُُٗات م٘ ؾلى٧اتهم ث٠ُُ٨ زص٫ من ٖلُه الخٟاّ

 ٦ُٟما للخُغ، الحٗغى من مؿح٣غ مؿحىي  ٖلى للخٟاّ ٌؿٗىو  الؿاة٣حو  و بمٗجى.  زغ ئلى ؾاة٤ من مؿحىاو ًسحل٠
 ثد٣ُ٣ه ًحم الظي الغبذ  و ًجٗل الظي ىى الؿاة٣حو لضي الحىطه ىظا ئو. الؿحر نٓام ٖلى ئصزالها ًحم التي الحٗضًصت ٧اند

ًه ًحم الحدحُة، البنُات وطىصال     الؿحر نٓام ؾصمة مجا٫ في  ٌؿٗىو  الظًن الؿاة٣حو ؾلى٧ات في الحُٛحر زص٫ من جٍٗى

ٗحبر. اإلاساَغال من مٗحو مؿحىي  ٖلى الخٟاّ ئلى  من اإلاؿتهضٝ الخُغ مؿحىي   و الحهىع  ىظا ًحبنىو  الظًن الباخسىو  َو
٤، ٖلى ؾلى٧اتهم ًدضص الظي ىى الؿاة٣حو لضو   و ئلى ًظىبىو  لهظا. الؿحر خىاصذ في ثىعَهم مضي ٖلى ًإرغ ٦ما الٍُغ

ُة مجا٫ في الحىانلُة اإلاجهىصات  .الؿاة٣حو لضي اإلاؿتهضٝ الخُغ من الحسٌُٟ ٖلى ثغ٦ؼ  و ًجب الحدؿِـ و الحٖى

                                                           
1
-G.WILD, Le Risque Cible: une Théorie de la Santé et de la Sécurité , Proximities-Sociologie, 

   2012,(traduit de l‘anglais par Marc Camiolo) p.25 
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 للخُىعة اإلاعاصلت الؿغعت:  

ة الؿُا٢ة  و ٌٗحبروو اإلابدىرحو  و وطضنا الؿاب٤ النحاةج زص٫ من  ٖن النٓغ بٌٛ ٦بحرال مساَغال ٖلى ثنُىي  بؿٖغ

ُة الؿاة٤ مهاعات ة ًحجاوػو  جهم ًهغخىو  منهم ٦بحرا ٖضصا  و وطضنا ٦ما. ٌؿحٗملىىا التي الٗغبة ونٖى  ال٣انىنُة الؿٖغ

ة مٗضالت زص٫ من السصرة، الُغ٢ُة اإلاجاالت ٖلى ة ثجاوػ  في اإلاٗضالت ىظو مؿحىي  وألو. نؿبُة منسًٟة للؿٖغ  ٢ض الؿٖغ
ة ث٩ىو  ة ًحجاوػوا  ال ازحاعوا اإلابدىرحو  و  ي ازحُاٍع  اإلاغثبُة ؤلا٦غاىات نخُجة ث٩ىو   و ًم٨ن ٦ما ٦بحرال، بنؿبة الؿٖغ

ة خاولنا ٣ٞض الحن٣ل، بدغ٦ة ة مؿحىي  مٗٞغ  مؿحىي  ٖلى الى٢ٝى  طل للمبدىرحو بالنؿبة اإلاساَغال مٗها ثبحضب التي الؿٖغ

 .لضحهم اإلا٣بىلة الخُىعال

ة ًحٗل٤ ُٞما ا٢ترخىا، اإلابدىرحو من الٗٓمى الٛالبُة  و اإلاُضانُة اإلاُُٗات ٦كٟد ل٣ض  مٗها ثبحضب التي الؿُا٢ة بؿٖغ
٤، ٖلى اإلاساَغال ة الٍُغ ة  ٖن ث٣ل  و جٗاص٫ ؾٖغ ة والُغ١  الىَنُة للُغ١  بالنؿبة ال٣انىنُة الؿٖغ  ٧اند ُٞما الخًٍغ
ة ا٢تراح بحو الؿُاعال للُغ١  بالنؿبة منانٟة مىػٖة اإلاىا٠٢ ة جٗاص٫ ؾٖغ ة ا٢تراح بحو و ٖنها ث٣ل  و ال٣انىنُة الؿٖغ  ؾٖغ

ة ثحجاوػ  . ألازحر الازحُاع لهظا بؿُُة  ًٞلُة م٘ ال٣انىنُة الؿٖغ

 ٌ  للخُىعة اإلاعاصلت الؿغعت:  3 عكم حضو

 
 أهثر مً الؿغعت اللاهىهُت حعاصٌ أو جلل عً الؿغعت اللاهىهُت

 النؿبة الٗضص النؿبة الٗضص

 24,9 104 75,1 314 الُغق الىَىُت

 50,5 211 49,5 207 الُغق الؿُاعة

ت  35,9 150 64,1 268 الُغق الخًٍغ

ٌ : اإلاهضع  اإلاُضاوي البدث معُُاث مً اهُالكا جغهُبي حضو

ة بح٣ضًم ًحٗل٤ ُٞما نؿبة  ٖلى الىَنُة الُغ١  سجلد وى٨ظا، ة جٗاص٫ ؾٖغ  في 75بلٛد ٖنها ث٣ل  و    ال٣انىنُة الؿٖغ
ة للُغ١  بالنؿبة اإلااةة في 64 م٣ابل اإلااةة،  نؿبة  ٖلى سجلد ألازحرال، ىظو. الؿُاعال للُغ١  بالنؿبة اإلااةة في 49,5و الخًٍغ

ة بح٣ضًم ًحٗل٤ ُٞما ة ثحجاوػ  ؾٖغ ة للُغ١  بالنؿبة اإلااةة في 35,9 م٣ابل اإلااةة، في 50,5 بلٛد ال٣انىنُة الؿٖغ  24,9و الخًٍغ
ة مٗض٫ بلٜ ٢ض و. الىَنُة للُغ١  بالنؿبة اإلااةة في  الىَنُة، للُغ١  بالنؿبة ؾاٖة/٧لم 99 ا٢تراخها ثم التي الؿٖغ

ة الُغ١  ٖلى ؾاٖة/66 و الؿُاعال، للُغ١  بالنؿبة ؾاٖة/٧لم132  .الخًٍغ

صخٔ  ة مٗضالت ٞاو الؿُاعال، الُغ١  باؾحشناا  نه ٖمىما ٍو  والُغ١  الىَنُة للُغ١  بالنؿبة ا٢تراخها ثم التي الؿٖغ
ة ة من بُٗض خض ئلى ث٣ترب الخًٍغ م٨ن. الُغ٢ُة اإلاجاالت ىظو ٖلى بها اإلاؿمىح ال٣انىنُة الؿٖغ  ئلى الح٣اعب ىظا ئعطإ ٍو

ها التي اإلاغثٟٗة الؿحر خغ٦ة ورحرال ة الُغ١  جٗٞغ  الُغ١   و الحٟؿحر ىظا ًضٖم ومما. ؾىاا خض ٖلى الىَنُة والُغ١  الخًٍغ

                                                           
ك قد . ؽ الوطنيةاعتمدنا سؤاؿ مفتوحا مت خاللو دفع اؼببحوثُت إذل ربديد السرعة اليت تبتدئ معها اؼبخاطرة على الطرؽ السيارة، الطرؽ اغبضرية، ك الطر  -ٔ

قًتحها اؼببحوثُت ك اعتمادىا كما مت استخالص معدالت السرعة اليت ا. مت ذبميع اؼبقًتحات يف فئات حسب السرعة القانونية اؼبعموؿ هبا يف كل ؾباؿ طرقي
 .أيضا يف اؼبقارنة بُت النتائج
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ة الؿُا٢ة في ٦بحر بهامل جؿمذ الؿحر خغ٦ة في  ٦بر وانؿُابُة  ٖلى بناا بجىصال ثحمحز التي الؿُاعال ضىا التي بالؿٖغ  ًٍغ
د ٢ض الؿاة٤، ة ًحٗل٤ ما في مغثٟٗة مٗضالت جسجُل ٖٞغ ة م٘ م٣اعنة للخُىعال اإلاٗاصلة بالؿٖغ  بها اإلاٗمى٫  ال٣انىنُة الؿٖغ

لُه،. الٍُغ٤ ىظو ٖلى  لؤلٞغاص الُبُُٗة اإلاُىالت ٦بحر بك٩ل ج٨ٗـ التي هي الؿُاعال الُغ١  ٖلى الؿُا٢ة  و ال٣ى٫  ًم٨ن ٖو
ة م٘ الحٗامل في  م٘ الحٗامل في ال٣انىنُة اإلادضصات ئلى ٌؿخنضوو  ال ألاٞغاص  و ال٣ى٫  ًم٨ن ٦ما الُغقي، والخُغ الؿٖغ

ة ات خى٫  الخانة مٗاًحرىم بناا ًًٟلىو  وئنما الُغقي الخُغ وم٘ الؿٖغ  .اإلا٣بىلة الخُىعال مؿحٍى

:  زالنت

ة اإلاُُٗات مسحل٠ زص٫ من ة  و ًصخٔ ئليها  قغنا التي الضعاؾات ونحاةج النٍٓغ  يمن ألاؾاؾُة الٗنانغ  خض جٗض الؿٖغ
 بحو الح٣اَ٘ ن٣ُة في ث٣٘ ألجها النامُة، الضو٫   و اإلاح٣ضمة الضو٫  في ؾىاا ٖامة بهٟة الُغ٢ُة الؿصمة انٗضام ئق٩الُة

ة ث٨خسخي. الُغ٢ُة والؿصمة الى٢اًة محُلبات وبحو الحنمُة محُلبات ة اعثباَها زص٫ من  ًًا  ىمُتها الؿٖغ  من بمجمٖى
ة ٢ُمة جُٗيها التي واإلاجحمُٗة النٟؿُة اإلادضصات صا ٖلى ٣ًىم ٖهغ في ئًجابُة طض عمٍؼ ة اإلاساَغال قأو من ؤلٖا  في والؿٖغ

. والا٢حهاصًة  الاطحماُٖة الخُاال مناحي  ٚلب

ة اإلاغثبُة اإلاماعؾات ئلى الحُغ١  ٖلى ٖملنا اإلانُل٤، ىظا من   في ألاؾاؾُة اإلاإقغات من باٖحباعىا الؿُا٢ة  رناا بالؿٖغ

  و في اإلاُضانُة اإلاُُٗات مٗالجة زص٫ من ٖليها و٢ٟنا التي الخصنات  ولى وثحمسل. مٗه الحٗامل و الُغقي الخُغ ئصعا٥
ة ثمسلها التي للخُىعال ٦بحر ئصعا٥ ٖن ٖبروا اإلابدىرحو  و٢ٕى في  ؾاؾُا ؾببا باٖحباعىا الُغ٢ُة الؿصمة مجا٫ في الؿٖغ

امص الؿحر خىاصذ  الٟغصًة اإلاهاعات ثحجاوػ  زُىعال وهي. الخىاصذ ىظو ثسلٟها التي ؤلانابات لخُىعال مًاٖٟا ٖو
غ  و ًم٨ن التي الؿصمة مىانٟات و اإلاإىصت ثحجاوػ  ٦ما الؿُا٢ة في للمبدىرحو لى. الؿُاعات ٖليها ثحٞى م ٖو  ىظا من الٚغ

با، اإلابدىرحو طمُ٘ بحو انخكاعو وفي ٖم٣ه في اإلاح٣ضم ؤلاصعا٥ ة ًحجاوػو بأجهم ثهغح منهم مهمة نؿبة ٞاو ث٣ٍغ  الؿٖغ

 مضزل في ليها  قغنا التي واإلاجمُٗة النٟؿُة اإلادضصات ٢ىال ًإ٦ض ما وىى.  نىاٖها بمسحل٠ الُغ٢ُة اإلاجاالت ٖلى ال٣انىنُة
ة الؿُا٢ة اثجاو في ثضٞ٘ والتي اإلادىع  ىظا ة ثجاوػ  و بؿٖغ  . ال٣انىنُة الؿٖغ

ة م٘ الحٗامل  و هي ٖنضىا ثى٢ٟنا التي السانُة الخصنة  لًىابِ اإلادضصال ال٣انىنُة اإلاٗاًحر ُٞه  ثحد٨م ال ال٣انىنُة الؿٖغ
٤ ًحدضص بل اإلاجا٫، ىظا في الحٗامل ة الىيُٗات ثخُدها التي ؤلام٩انات ٞو  وبالحالي اإلاسحلٟة، الُغ٢ُة الكب٩ات ٖلى اإلاغوٍع

ات ٤ الؿاة٤ بها ٣ًبل  و ًدضصىا التي اإلاساَغال إلاؿحٍى  مدُُه ٖلُه ًٟغيها التي الا٦غاىات و الصخهُة إلاهاعاثه ئصعا٦ه ٞو

ات ًحبنىو  اإلابدىرحو  و وطضنا ٢ض و. الاطحماعي  التي الخُىعال اإلاؿحىي  من ٚالبُتها في ث٣ترب للمساَغال منسًٟة مؿحٍى
. الؿحر ٢انىو  ًدضصىا
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مىه ممىً؟  َل الخعافي :ايُغاب الىؾىاؽ اللهغي 
 حامعت كانضي مغباح وعكلت،الجؼاةغ/وعصة عقُض بلخؿُني.ص

 

 

 

: ملخو

 بحو من ٖاإلاُا الغابٗة اإلاغثبة ًدحل وىى  النٟؿُة، الايُغابات  ٣ٖض  خض ٖضال لؿنىات ال٣هغي  الىؾىاؽ ايُغاب اٖحبر
 من (%2) ئلـى ًهل الٗمغ امحضاص ٖلى الايُغاب ىظا انخكاع الىباةُة الضعاؾات وثبحو ، الٗالم في جصخُها ألا٦ثر ألامغاى

 . الؿ٩او مجمٕى

 الكٗىع  ث٣حدم زُاالت  و انضٞاٖات  و  ٩ٞاع ٖن ٖباعال وهي الىؾاوؽ م٩ىنحو، من ال٣هغي  الىؾىاؽ ايُغاب ًح٩ىو  و

ة و ٞٗا٫ م٣اومتها، ًهٗب بدُص مؿحمغ، بك٩ل ٣ا ثماعؽ ،(زُٟة) ٣ٖلُة  و ْاىغال ؾلى٦ُة ٢هٍغ  مُٗنة ل٣ىاٖض ٞو
٣ة . نمُُة وبٍُغ

ع      ُىّة ــض الظي ألامغ والا٦حئاب، الانٟٗالي ال٨غب من خالة ال٣هغي  الىؾىاؽ مغضخى ٍو لُه الخكافي، ؾحروعال ٣ٌّٗة  ىظا ًأجي ٖو

ـذ اإلا٣ا٫ ة ألاىمُة لُىيّة .  ٖصطه َغ١  ٞٗالُة وثٟدو وخضوصو لصيُغاب، مناؾب ٞهم ٖلى للخهى٫  الجىىٍغ

: مــضزـل

 لىي٘ ٖلمُة مداوالت في ٖؼاةمهم ث٩لّة  ال الظًن الباخسحو وطهة وهي واإلاجحمٗات، ألاٞغاص ًنكضىا ٚاًة النٟؿُة الصخة ئو
ات غ نٍٓغ ن مما الايُغابات، وجٗالج ثٟؿّة

ّة
ُٗضىم للمًُغبحو الحىاػو  ئٖاصال من ًم٨  ولٗــل. طضًــض من الحٗاٞــي صاةــغال ئلى َو

 وثخكابه اإلاجحمٗات، مٗٓم في ًنخكغ وىى ال٣هــغي، الىؾــىاؽ ىى للٟغص لنٟؿــُةا الصخة تهــضص التي الايُغابات بحو من

.  الس٣اٞات ٧ل في واخضال ث٩ىو   و له ؤلا٧لُن٨ُُة الهىعال ث٩اص بل  ٖغايه،

دهل انخكاعا النٟؿُة ألامغاى عاب٘ بأنه الخضًسة ؤلاخهاةُـة الضعاؾات  ْهغت و٢ض  الؿ٨ـاو ٖضص من (% 2-1) بنؿبة ٍو
حــغاوح ُــــغاب ْهــــىع  لبضاًة الٗمــغ محىؾِ ٍو نات ومنحه٠ اإلاب٨غال اإلاغاى٣ـــة بحو الاي .  الٗكٍغ

إرغ ٣ُـض وثىا٣ٞـه، الٟـغص  صاا ٖلى ال٣هغي  الىؾىاؽ ٍو  بك٩ل ؤلاعاصال قلل ئلى الخـاالت  ٖتى في ًإصي و٢ـض الخُـىي، مجاله ٍو
  و خُص آزغ، نٟسخي ايُغاب من مٗاناال لضحهم ٩ًىو  ال٣هغي  بالىؾىاؽ اإلاهابحو اإلاغضخى خاالت رلثي في  نه ثبحو ئط ٦بُـغ،

 ا٦حئاب ،(%34) ال٨دى٫  جٗاَي ،(%39) الىاؾٗة ألاما٦ن عىاب):بايُغاب مهاخب ٢هغي  وؾىاؽ ٌٗانىو  من نؿبة

                                                           
 ٖٕٔ:العالج النفسػػي اؼبعػػػريف يف االضطرابات النفسيػة، ترصبة صبعة يوسف، ؿبمد الصبػػوة، القاىرة، دار إيًتاؾ، ص:(ٕٙٓٓ)ليهي، ركبرت  -ٔ

2
- Ruscio,A.M., Stein,D.J. , Chiu,W.T.,&Kessler,R.C.(2010) :The epidemiologie of  obsessive-compulsive disorder 

in the National Comorbidity Survey  Replication. Molecular Psychiatry,15(1),53-63.  
3
-Vera, L &Leveau J. (1990): thérapies cognitives- comportementales en psychiatrie   infanto- juvéniles, Masson, 

Paris, p :10 
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  و وطض ٦ما. (%10)ال٣ُب رناتي ،(%14)الهل٘ ،(%19)الاطحماعي ال٣ل٤ ،(%22) ؤلاصماو ،(%26)اإلاؼاض ٖؿغ ،(%32) ؾاسخي

.  النىم ايُغابات من ٌٗانىو  ال٣هـغي  الىؾىاؽ مغضخى من (%40)خىالي

 منه طٗل ما ىى واإلاساٝو وال٣ل٤ ٧اال٦حئاب  زغي  وايُغابات ال٣هغي  الىؾىاؽ ايُغاب بحو ًٓهغ الظي الا٢تراو ىظا
ًا وجك٩ل ومٗاناال،  إلاا جؿبب التي الايُغابات  ٦ثر  والباخسحو الٗلماا من بال٨سحر صٞ٘ مما النٟؿانُحو، للمٗالجحو ٦بحرا ثدضّة

ة نماطض لح٣ضًم صض لحٟؿحر محجضصال نٍٓغ  .الايُغاب ىظا ٖو

ف : اللهغي  الىؾىاؽ حعٍغ

 ؾمة طات مح٨غعال م٣حدمة  ٩ٞاع الٟغص وعي مؿحىي  في ثٓهغ الح٨ٟحر،خُص مدحىي  ايُغابات  ق٩ا٫  خض الىؾاوؽ ثمسل
ه ة ألاٞٗا٫  ما مخؿلُة، اطتراٍع  ئلى ٩ًىو  ما  ٢غب ق٩ل في اإلاٍغٌ ٨ًغعىا مًمغال  و ْاىغال عوثُنُة  صااات ٞهي ال٣هٍغ

. بُٗنها ٢ىاٖض ًخب٘ ٧او لى ٦ما ال٣ُىؽ

: زهاةو رصرة (Foa, Kozak,1991) وهىػان فىا اؾحسغطد ال٣هغي  الىؾىاؽ مٟهىم ئلى وبالنٓغ

ة الضٞٗات ثمسل خحو في ٣ٖلُة،  خضارا جٗـض الىؾاوؽ  و .   .ؾلى٦ُة  خضارا ال٣هٍغ
ة والضٞٗات الىؾاوؽ  و .2  .منٟهل بك٩ل  و مٗا ثدضذ ٢ض ال٣هٍغ

ة وصٞٗاثه الىؾىاؾُة  ٩ٞاعو  و صاةما الٟغص ًضع٥ .3 . مٗجى لها لِـ ال٣هٍغ

ٗحبر ـىب ٚحر  ٩ٞاع ٖلى الىؾاوؽ ثنُىي   و ًم٨ن الٗنانغ،خُص محٛاًغ ايُغابا ال٣هغي  الىؾىاؽ ايُغاب َو  ٞيها مٚغ

 جٗضًات ثحًمــن  ٨ٞــاع  و (اإلاُبش بؿ٨حو ألابناا ئًظاا:مسص) الظات  و باآلزٍغن ألاطي إللخا١ ٖضوانُة انضٞاٖات و نىع   و

ة صًنُة  و طنؿُة  الح٣ٟض مٗــاوصال ئلى ًإصي مما الضاةم الك٪ وؾاوؽ  و (الضًنُة اإلا٣ضؾات ثضنِـ في الح٨ٟحر: مسص):٦ٍٟغ
ُــم بؿبب الًغع  ئلخا١) ؤلانابة من الخٝى  و (الٛاػ ئٚص١ من محأ٦ضا لؿد: مسص) ة الاٞٗا٫ ثحــمــســل ٦ما. (الجغارــ  في ال٣هــٍغ

. الهلىات و الضٖاا ث٨غاع الٗض، اللمـ، والحنُٓـم الترثُــب الحــٟـــ٣ــض، و الٛؿل، ث٨غاع

بة جٗجي وهي الىؾاوؽ،  ق٩ا٫ من ٦ك٩ل الانضٞاٖات مٗجى نىضر  و اإلا٣ام ىظا في بنا ًجضع و  اإلاٍغٌ ٣ًىم ألو طامدة ٚع

  و ألاقُاا ثغثِب ٖضًضال، مغات النىم ٢بل ألاطهؼال و ألابىاب ٚل٤ من الحأ٦ض مسص. م٣اومتها ًداو٫  و ٖنها ًغضخى ال بأٞٗا٫
ما٫ ٣ة ألٖا   و  مه ٢حل  و آلازٍغن ٖلى الٗضواو مسل ثُاعصو  ٩ٞاعا ىنا٥ و و مغاعا،  ٞٗاله ٌُٗض ٞانه  زُأ ئو و مُٗنة بٍُغ
  و ثاٞهة ث٩ىو  ٢ض الانضٞاٖات و ؤلالهُة، الظات قحم  و الًغب طضو٫  جؿمُ٘  و مأثم في الٛناا  و مغثٟ٘ م٩او من الانحداع

.  و٢ٟها  و ٞيها الحد٨م ٌؿحُُ٘ ال ل٨ن و من٣ُُة ٚحر  جها ٌٗٝغ الصخو و زُحرال

ُة في ال٣هغي  بالىؾىاؽ اإلاغضخى ألاشخام ًسحل٠ ة، و ٞٗالهم وؾاوؾهم نٖى با ٌكتر٧ىو   جهم ٚحر ال٣هٍغ  مٗح٣ضاتهم في ث٣ٍغ
ٗة، ألاقُاا خضوذ ًمن٘ واٖحباعو ال٣هغي  بالؿلى٥ اإلاحٗل٣ة  لخضوذ منٗا ال٣هغي  الؿلى٥ ٨ًغعوو  اإلاغضخى ٞاو لظل٪ اإلاَغ

                                                           
1
- Sauteraud,A.,(2005) :Le trouble Obsessionnel-Compulsif Le Manuel du thérapeute, Odile  Jacob, Paris.p:63 

 .ٚٚٗ:، صمرجع إكلينيكي يف االضطرابات النفسية، ترصبة صفوت فرج، القاىرة، األقبلو مصرية:(ٕٕٓٓ)بارلو،ق ديفيد  كآخركف -ٕ
3
- Foa,E&Kozak,M(1991) :DSM-IV field trail : Obsessive compulsive Disorder,  American Journal of Psychiatry, 

152,90-96 
 .ٕٗٔ:، صتشخيص األمراض النفسية للراشدين، القاىرة، األقبلومصرية: (ٕٗٔٓ) ابراىيم، زيزم. الدسوقي،ؿبمد. شليب،ؿبمد -4
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ــٟه الظي ال٣ل٤
ّة
ة وألاٞٗا٫ الىؾاوؽ جك٩ل ٠ُ٨ٞ للىعي، اإلا٣حدمة الىؾىاؾُة الا٩ٞاع ثسل  اإلاد٩ات و اإلاٗاًحر ال٣هٍغ

 ال٣هغي؟ الىؾىاؽ ايُغاب لخصخُو ألاؾاؾُة

:  اللهغي  الىؾىاؽ ايُغاب حصخُو -2

 نضع خُص(1952)ٖام من بضاا الخصخُهُة مٗاًحرو جٛحر ئلى ال٣هغي  الىؾىاؽ مجا٫ في ألابداذ و الضعاؾات ثُىع   صي

٨ُـة الغابُة ٖن النٟؿُة لصيُغابات(DSM-1)ألاو٫  ؤلاخهاتي و الخصخُصخي الضلُل ـــم(A.P.A)النٟسخي للُـب ألامٍغ  ،ويـ
ٟـــات ؾبٗــة الضلُـل ىــظا ـُة ثهنُـ  الُبٗة نضعت رم. (ال٣هغي  الىؾىاؽ اؾحجابة) منها النٟؿــُـة الٗهاب اليُـغابات ٖٞغ

بلحو) ثهن٠ُ ٖلى الُبٗة ىظو اٖحمضت و(1968)ٖام الضلُل ىظا من السانُة  جؿ٘ وقملد قتى، لحٗضًصت زً٘  و بٗض (٦ٍغ
ُــة ٞئات ة جٗضًصت ٖلــُه  صزلد و ،(1980)ٖام السالص الضلُل نــضع رم ال٣هــغي  الىؾىاؽ ٖهاب) منها للٗهاب ٖٞغ  طظٍع

 الضلُل في طاثه ألامغ اؾحمغ و ال٣ل٤، ايُغابات ٞئة ثدد اإلاضعطة الحهنُٟات  خض ال٣هغي  الىؾىاؽ  نبذ و محـٗــضصال

.  (1994)ؾنة الهاصع الغاب٘ و ،(1987)ٖام الهاصع اإلاٗض٫ السالص وؤلاخهاتي الخصخُصخي

 بِنما (DSM-IV- TR 2000)اإلاٗض٫ الغاب٘ الخصخُصخي الضلُل في ال٣ل٤ ايُغابات ٞئة في ال٣هغي  الىؾىاؽ ئصعاض ثىانل و
 ايُغاب وي٘ ثم خُص مسحلٟا (2013) الخامؿة نسخحه في النٟؿُة لصيُغابات ؤلاخهاتي و الخصخُصخي الضلُل طاا

ليها ال٣ل٤ ايُغابات ٖن منٟهل زام ٞهل في به اإلاغثبُة الايُغابات و ال٣هغي  الىؾىاؽ  ىظا ثًمن و٢ض مباقغال ٍو

 الجلض، ونٕؼ الكٗغ نحـ٠ ىىؽ ،(الا٦حناػ) الحسٍؼن ايُغاب و للجؿض الىىمي الخكىو وايُغاب ال٣هغي  الىؾىاؽ ال٣ؿم
حرىا ... ٚو

 ال٣هغي  للىؾىاؽ الخصخُهُة اإلاٗاًحر (2013) الخامـ النٟؿُة لصيُغابات وؤلاخهاتي الخصخُصخي الضلُل خضص و٢ض     
:   ًلي ٦ما

ة  ٞٗا٫  و وؾاوؽ ئما وطىص. أ  :٦صىما  و ٢هٍغ

حر محُٟلة م٣حدمة باٖحباعىا الايُغاب  رناا ما و٢د في ثسحبر ورابحة، مح٨غعال نىع   و انضٞاٖات  و  ٩ٞاع .1 ىبة، ٚو  مٚغ
ا اخباَا  و ٢ل٣ا ألاٞغاص مٗٓم ٖنض وجؿبب  .ملخْى

 بأصاا  ي)  زغي   ٞٗا٫  و بأ٩ٞاع ثدُُضىا  و الهىع   و الانضٞاٖات  و ألا٩ٞاع ىظو مسل ٢م٘  و ثجاىل اإلاهاب ًداو٫  .2
 .(٢هغي  ٞٗل

ة ألاٞٗا٫ جٗغّةٝ : (2) و (1): بــ ال٣هٍغ

 (بهمد ال٩لمات ث٨غاع الٗض، الهصال مسل) ٣ٖلُة  ٞٗا٫  و (الحد٤٣ الترثِب، الُضًن، ٚؿل مسل) مح٨غعال ؾلى٦ُات (1)

٣ا  و لىؾىاؽ، اؾحجابة ألصائها مؿا١  نه اإلاٍغٌ ٌكٗغ والتي . بهغامة ثُب٣ُها ًنبػي ل٣ىاٖض ٞو
ة ألاٞٗا٫  و الؿلى٦ُات تهضٝ (2)  ىظو  و بُض ُٞٓ٘، مى٠٢  و خاصذ من٘  و ال٣ل٤،  و الاخباٍ ث٣لُل  و من٘ ئلى ال٣هٍغ

ة ألاٞٗا٫  و الؿلى٦ُات ٣ة مغثبُة لِؿد  جها ئما ال٣هٍغ مة هي بما وا٢ُٗة، بٍُغ ة  جها  و منٗه  و لحدُُضو مهمّة  .مَٟغ

ٟا٫: مالخظت ٛــاع ألَا ن ٨ًــىنىو  ال ٢ض اله ة ألاٞٗا٫  و الؿلى٦ُات ىظو  ىــضاٝ ٖن الحٗبُــغ ٖلى ٢ــاصٍع . ال٣هٍغ

                                                           
 .ٕٖ:، صمكتبة الكويت الوطنية -التشخيص كالعالج–الوسواس القهرم : (ٕٕٓٓ) عبد اػبالق،أضبد - 
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ة ألاٞٗا٫ و الىؾاوؽ ث٩ىو  . ب ا اخباَا جؿبب  و ،(مسص ًىمُا ؾاٖة من  ٦ثر جؿحٛغ١ ) للى٢د مؿتهل٨ة ال٣هٍغ ٍغ  ىاما ؾٍغ
 .ألازغي  الهامة ألاصاا مجاالت من ىا ٚحر  و واإلاهنُة الاطحماُٖة اإلاجاالت في ألاصاا ي٠ٗ  و

ىلىطُة للحأرحرات جٗؼي  ال ال٣هغي  الىؾىاؽ  ٖغاى . ت  . زغي  َبُة لخالة  و (صواا/٣ٖاع اؾحسضام ئؾااال مسص) إلااصال الٟحًز
ة، اإلاساٝو اإلاسا٫ ؾبُل ٖلى) آزغ ٣ٖلي ايُغاب بأٖغاى  ًٞل بك٩ل الايُغاب ًٟؿغ ال.  ر  ايُغاب في ٦ما اإلاَٟغ

 في الخا٫ ىى ٦ما اإلا٣حنُات ٞغا١  و الحسلو ونٗىبة الجؿم ق٩ل جكىو ايُغاب في ٦ما باإلآهغ الانكٛا٫ اإلاٗمم، ال٣ل٤
 الجلض، نٕؼ ايُغاب في الخا٫ ىى ٦ما الجلض نٕؼ الكٗغ، نح٠ ايُغاب في ىى ٦ما الكٗغ نح٠ ىىؽ الا٦حناػ، ايُغاب
 الانكٛا٫ ألا٧ل، ايُغابات في الخا٫ ىى ٦ما ألا٧ل ؾى٥ ٣َىؽ النمُُة، الخغ٦ة ايُغاب في الخا٫ ىى ٦ما النمُُة

 الحسُصت  و اإلاغى بىطىص الانكٛا٫ باإلاىاص، الهلة وطات ؤلاصمانُة الايُغابات في الخا٫ ىى ٦ما باإلا٣امغال  و باإلاىاص
 ٖلى والؿُُغال الؿلى٥ ايُغابات في الخا٫ ىى ٦ما الانضٞاٖات الجنسخي، الىل٘ ايُغابات في الخا٫ ىى ٦ما الجنؿُة

 في ٦ما الحىىمُة الانكٛاالت  و ألا٩ٞاع ػعٕ الجؿُم، الا٦حئابي الايُغاب في الخا٫ ىى ٦ما الظنب واطتراع الانٟٗاالت،

.   الحىخض ٠َُ ايُغاب في ٦ما الؿلى٥ من مح٨غعال  نماٍ  و ألازغي  الظىانُة والايُغابات الٟهام ٠َُ ايُغاب
 جُٗي وهي ال٣هغي  الىؾىاؽ اليُغاب ؤلا٧لُن٨ُُة الهىعال ثدضًض في ألاخضذ آنٟا اإلاظ٧ىعال الخصخُهُة اإلاد٩ات جٗض

م٨ن الض٢ة، وطه ٖلى الايُغاب جصخُو ثغطُذ ؤلا٧لُن٩ُي لؤلزهاتي  اإلا٣ننة اإلا٣ابلة  ؾئلة ثدًحر ٖليها بناا لؤلزهاتي ٍو

 .بٗض ُٞما الٗصجي الحضزل ومباقغال الايُغاب لحُٗحو اؾحسضامها ًم٨نه التي

:  اللهغي  الىؾىاؽ زبرة عىانغ

ة ألاٞٗا٫ و الىؾاوؽ بحو الٗص٢ة نٟهم ختى  الىؾىاؽ زبرال في ثىطض  و ًم٨ن التي الٗنانغ ٧ل ئلى ننٓغ  و ًجب ال٣هٍغ

:   De silva&rachman, 1998وعٍىمان ؾُلفا صي ٌٗغيها التي و ال٣هغي 

 صٞٗة  و ي٣ُا  و قٗىعا ىنا اإلاسحر ٩ًىو  ٢ض و ًٓهغو، و الىؾىاؽ ًٟجغ مإقغ  و خاصذ ال٣هغي  الىؾىاؽ في اإلاسحر :اإلاثحر.1
ة،  ٧ل في وطل٪ (؟ ما شخها َٗند ىل): وؾىاؽ لضحها ؾُضال طل٪ مسا٫ صازلُا  و البِئة في زاعطُا اإلاسحر ٩ًىو  ٢ض و ٢هٍغ

ؿحٟؼىا وؾاوؾها ًدص الظي الخاعجي اإلاسحر هي ىنا ٞالؿ٨حو ؾ٨ُنا، ٞيها ثغي  مغال   خضاذ ٞهي الضازلُة اإلاسحرات و ما. َو
 اإلاحهلة الىؾاوؽ بسبرثه ثمغ اإلاحىفى والضو ٞيها ًحظ٦غ مغال ٧ل في  نه من عطل ق٩ا ٣ٞض طاتها، النخُجة ئلى ثإصي ٣ٖلُة

ة الىؾىاؾُة الخبرات ٧ل في ثىطض ال اإلاسحرات ل٨ن و الىؾىاسخي للح٨ٟحر الضازلي اإلاسحر هي ألاب ط٦غي  ٞاو باإلاىت،  ال٣هٍغ

 .٧امل بك٩ل

ضم (Discomfort) بال٤ًُ قٗىع  ئلى ٖاصال الىؾىاؽ خضوذ ًإصي :بالًُم الكعىع . 2 . الغاخة ٖو

ت الضفعت.3 ٣ة مٗحو، بؿلى٥ ال٣ُام بًغوعال الٟغص ٌكٗغ خاٞؼ و (Impluse) انضٞإ  و(Urage) صٞٗة ىنا٥: اللهٍغ  بٍُغ

ة وؾىاؾُة زبرال ٧ل لِؿد ول٨ن ٚالبا، مدضصال . الٗنهغ ىظا ثحًمن ٢هٍغ

ذ  و اإلاًمغ –الؿلى٥ ىى ىظا :اللهغي  الؿلىن. 4  (ال٣هغ) مهُلر ٌؿحسضم ٖنضما و ال٣هغي  الضٞ٘ ٖن ًنحج الظي -الهٍغ
(Compulision) ة الضٞٗة ئلى ٖاصال ٌكحر ٞانه . مٗا ال٣هغي  الؿلى٥ و ال٣هٍغ

                                                           
 .ٖٛٔ:، صخالصة الدليل التشخيصي ك اإلحصائي اػبامس لالضطرابات العقلية، بَتكت، الدار العربية للعلـو ناشركف: (ٕ٘ٔٓ) غبمادم، أنورا -ٔ
. ٜٛمرجع سابق، ص،عبد اػبالق، أضبد  -ٕ
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٣ة ال٣هغي  الؿلى٥ ثنُٟظ ًحم ٖنضما: الًُم زفٌ. 5  ىظا ل٨ن الغاخة، من ب٣لُل ٖاصال ٌكٗغ اإلاٍغٌ ٞاو اإلاُلىبة بالٍُغ
.  مإ٢د الكٗىع 

 ؾٝى مُٗنة (Disaster) ٧اعرة  و ٌكٗغ اإلاٍغٌ  و الايُغاب ىظا في الكاتٗة الجىانب من :واعزت وكىع مً الخىف. 6
. ال٣هغي  بؿلى٦ه بانكٛاله  طاىا ًضٞ٘ و ًحٟاصاىا لم ما ثدضذ

 ختى (inflatedresponsibiliti)اإلاـحـًـســمـة باإلاؿـــإولُـة الكـٗـىع  بسـبـغال اإلاغضخى من ال٨سـُـغ ًـمغ:  اإلاخـًـسـمـت اإلاـؿــإولُـت. 7
. الٗم٤ُ بالظنب قٗىع  ٖاصال اإلاحطخمة اإلاؿإولُة ىظو ثىلض و ٞيها ثد٨م وال ٖليها الؿُُغال لهم لِـ لخىاصذ بالنؿبة

  و الحى٦ُض ٖن ًبدص  و ئلى باإلاٍغٌ ثإصي ما ٦سحرا الىؾىاؾُة ألا٩ٞاع ئو :الُمأهت أو الخىهُض ئعاصة عً البدث. 8
ـظت ىل الجنـىو؟ ئلى الٍُغ٤ في  نا ىل):الحالُـة ألاؾئلة طل٪ مسا٫ الُمأنـة ّٟة ٣ـة ألامغ ن  مغاطٗة ئلى  خحاض ىل ؟ صخُدـة بٍُغ
ى ٖنضما و. (رانُة؟ مغال الهنابحر  ث٨غاع ئلى ًإصي مما ال٤ًُ من الغاخة ببٌٗ ٌكٗغ ٞانه والُمأنة الحى٦ُض اإلاٍغٌ ًحل٣ّة

. طل٪

م ٖلى ؤلا٧لُن٨ُُة الهىعال في  ؾاؾا ملمدا (Avoidance) الحجــنب ٩ًىو   و اإلام٨ن من: الخجىب. 9  من طؼاا لِـ  نه من الٚغ
ات ٖاصال الحجنبي الؿلى٥ ًلخ٤ و. طاثه ال٣هغي  الىؾىاؽ زبرال  الٟٗل  و الىؾاوؽ ثسحر  و ًم٨ن التي اإلاىا٠٢  و اإلاىيٖى

. ملىذ  و ٢ظع  نه ٌٗح٣ضوو  ما لحجنب ٖاصال ٩ًاٞدىو  الجغارُم و ال٣ظاعال وؾاوؽ من ٌٗانىو  من  و طل٪ مسا٫ ال٣هغي 

 و٠ُ٦ ال٣هغي، الىؾىاؽ لخبرال اإلا٣ٗض النؿُج (9)الخؿٗة الٗنانغ جك٩ل  و ًم٨ن ٠ُ٦ لنا ًحطر ؾب٤ ما ٖلى واٖحماصا
ات ثترا٦م  صعطة ئلى ال٣هغي  الىؾىاؽ مٍغٌ مٗاناال ثنكأ ٠ُ٦ النهاًة في لنا ثبحو الٗنانغ من ٦ؿلؿلة النٟؿُة اإلادحٍى

 ٫ غاى ثدىّة . مدحملة خ٣ُ٣ة ٧ىجها ئلى السخ٠ من اٖح٣اصو في ألٖا

ــت الخفؿُــغاث : الىظٍغ

: اللهغي  الىؾىاؽ لخفؿحر الؿلىوي  الىمىطج

ٍــِ صوع (Behavioral Model)الؿلى٦ــي النمــىطض ًــإ٦ــض  و ال٣ــهــغي  الىؾــىاؽ ايــُــغاب ا٦خــؿــاب في (Conditioning) الخــكــغ
٨من جٗلمها، ثم طضًضال ٖاصات و  ٞٗا٫ و ٦أ٩ٞاع به الاخحٟاّ  ٌكٗغوو اإلاغضخى  و في الايُغاب لهظا الخ٣ُ٣ي ألاؾاؽ ٍو

ُا عىابا  و مساٝو ًُىعوو  ٞهم رمّة  ومن  طىاجهم، الىؾىاؾُة ألا٩ٞاع ُٞه ث٣حدم الظي الى٢د َىا٫ بال٨غب  قَغ

(ConditionedPhobia) ِالبا الىؾىاؾُة، بأ٩ٞاعىم ًغثب  بمداولتهم الىؾىاؾُة  ٩ٞاعىم مىاطهة اإلاغضخى ىإالا ًداو٫  ما ٚو

ات بأٞٗا٫ ال٣ُام في ًحىعَىو  -نٟؿه الى٢د في  –٧ىجهم ئلى باإلياٞة ٞيها، الح٨ٟحر ثجنب  منهم ٦مداولة مدضصال وثهٞغ
 لح٨غاع ًضٞٗهم بال٣اطوعات، الحلىذ من مسص ٞالخٝى. منه ٌٗانىو  الظي وال٣ل٤ النٟسخي ال٨غب خضال ث٣لُل  و لحسٌُٟ،

نحج. ٦ظل٪ الىؾىاؾُة  ٩ٞاعىم ثسحر التي اإلاىا٠٢ ثجنب ئلى ًضٞٗهم ٢ض ٦ما  ًضحهم، ٚؿل ة ألاٞٗا٫ ىظو مسل ٖن ٍو  ال٣هٍغ

 . بٗض ُٞما اإلاغضخي الؿلى٥ ًضٖم  و قأنه من الظي ألامغ النٟسخي، وال٣ل٤ ال٨غب خضال في مإ٢حا انسٟايا ٖامة بهٟة

لُه ة ثبٗا  –الىؾاوؽ ثمسل ٖو ُا منبها -الحٗلم لنٍٓغ  ال٣ل٤  و بالخٝى مغثبُا نؿبُا مداًضا منبها ثهبذ خُص لل٣ل٤، قَغ
ات ثهبذ رمّة  من و لل٣ل٤، مؿببة  و بُبُٗتها ٢ل٤ بدىاصذ ٣ًترو  بأو اؾحجابُة، اقغاٍ ٖملُة زص٫  الا٩ٞاع و اإلاىيٖى

ُة منبهات مداًضال ٧اند التي .  الغاخة ٖضم  و ال٣ل٤ ئراعال ٖلى ٢اصعال قَغ
                                                           

 .ٕ٘ٔ:مرجع سابق، ص.ليهي ركبرت -ٔ
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ح٩ىو  ٣ة ال٣هغ ٍو  ثحُىع  ولظا الىؾىاؾُة باأل٩ٞاع اإلاغثبِ ال٣ل٤ من ٣ًلل مُٗنا ٞٗص او ٨ًخك٠ الٟغص  و ئط مسحلٟة، بٍُغ

ج و. ال٣ل٤ ٖلى للؿُُغال ٣َسخي ؾلى٥  و ٢هغ ق٩ل ٖلى الحجنب زُِ  رانىي  خاٞؼ ث٣لُل في لٟاٖلُتها نخُجة و بالحضٍع
ٟــهــا رابحة ثهبــذ الحجنــب زُِ ٞــاو (٢ــل٤) مإلــم .  ال٣هـــغي  للؿلى٥ محٗلمة  نماَا بىن

ة الضٞٗات  و ٨ٞغال من اٖحباعا و  الؿلى٥  صاا ًنكِ خاٞؼا ٌٗض طل٪ ٞاو الىؾاوؽ ٖن الناثج ال٣ل٤ ثسٌٟ ال٣هٍغ
ة الضٞٗات ث٨غاع ؾبب ثٟؿحر في نجر الؿلى٧ي النمىطض ٞاو بهظا و طضًض من ال٣ُسخي  الٗصض نمىطض انبس٤ منه و ال٣هٍغ

. الاؾحجابة من٘ و بالحٗغى الٗصض ىى و ال٣هغي  الىؾىاؽ م٘ الحٗامل في انخكاعا الا٦ثر

: اللهغي  الىؾىاؽ لخفؿحر معغفُت واإلااوعاء اإلاعغفُت  الىماطج

 الحدلُل ىظا في الانُص١ ون٣ُة ال٣هغي، الىؾىاؽ اليُغاب قمىال ألا٦ثر الحدلُل(,salkovskis 1985) ؾالىىفؿىـ ٢ضم
 ٞاو بالحالي و. الؿلبُة الحل٣اةُة الا٩ٞاع من مُٗنة  نماَا جؿخسحر ٢ض ٦منبهات جٗمل اإلا٣حدمة الىؾىاؾُة الا٩ٞاع  و هي

 بحو ثٟاٖل زص٫ من ٣ِٞ الؿلبُة الحل٣اةُة ألا٩ٞاع ىظو اؾخساعت ئطا ما خا٫ في مؼاجي ايُغاب ئلى ثإصي ٢ض م٣حدمة ٨ٞغال

.   (طنؿُة  ٩ٞاع لضحهم الظًن ىم الؿِئىو  طل٪ مسا٫) الٟغص مٗح٣ضات نؿ٤ و اإلا٣بىلة ٚحر الا٢حدامات

ة الؿُا٢ات بمسابة الظات لىم و باإلاؿإولُة الكٗىع  من ٧ل ٌٗض و  و ال٣هغي، الىؾىاؽ مٍغٌ مٗح٣ضات نؿ٤ في اإلاغ٦ٍؼ

ة اإلاٗاٝع و الؿلى٥ نىعال في الحدُُض ٞهم ًم٨ن  ًًاٝ. اللىم ومن٘ باإلاؿإولُة ؤلاخؿاؽ لخٌٟ مداولة باٖحباعو ال٣هٍغ
حو الىؾىاؾُحو ئصعا٥ ئم٩او طل٪ ئلى  ٖن جٗبر  جها ٖلى اإلا٣بىلة ٚحر باألخضاذ اإلاحٗل٣ة الٓهىع  اإلاح٨غعال أل٩ٞاعىم ال٣هٍغ

 الؿىا من ث٩ىو  الخُُئة في الح٨ٟحر ٞاو زُُئة، الصخو ًغث٨ب لم ئطا ختى اإلاسا٫، ؾبُل ٞٗلى لظل٪. نٟؿها ألاخضاذ
.  طاتها الخُُئة ب٣ضع له بالنؿبة

: اإلاىالُة الٗنانغ في ال٣هغي  الىؾىاؽ اليُغاب اإلاٗغفي الحٟؿحر(2000) اإلاداعب ًبحو الؿُا١ ىظا وفي

 اإلا٣حدمة ألا٩ٞاع وبحو الٗاصًة ألا٩ٞاع بحو الٟغ١  ًندهغ و ٖاصًة، ا٢حدامُه  ٩ٞاع من ال٣هغي  الىؾىاؽ مك٩لة ثبض  -   

٣ة في الىؾىاؾُة .  ألا٩ٞاع ىظو مدحىي  و خضوذ اإلاٍغٌ بها ًٟؿغ التي الٍُغ

. لٛحرو  و لنٟؿه مدحمل زُــغ و٢ــٕى ٖن مؿإو٫ ل٩ىنه ٦مإقـــغ ألا٩ٞاع لهظو النٓغ ئلى ال٣هــغي  الىؾىاؽ مٍغٌ ًمُل -ب  

اصال ئلى طل٪ ًإصي -ض   . الا٦حئاب و ال٣ل٤ ، الاعثُاح بٗضم الكٗىع  ٍػ

. طىنه ث٣حدم التي ألا٩ٞاع ىظو ٖلى  ٦ثر اإلاٍغٌ ًغ٦ؼ -ص  

. الا٢حدامُة ألا٩ٞاع وعوص ؾهىلة ئلى التر٦حز من النٕى ىظا ًإصي -ه  

 ق٩ل ٖلى اإلا٣حدمة ألا٩ٞاع من للخض (٨ٖؿُة نحاةج ئلى ثإصي الٛالب في) نكُة بمداوالت اإلاٍغٌ ٣ًىم -ي  
.  (ثدُُض) اصعا٦ُة و اؾحجابةؾلى٦ُة

                                                           
1
Kaplan, H.I. ;Sadock, B.J. (2007). Synopsis of Psychiatry, Behavioral Sciences/ Clinical Psychiatry,Lippincott 

Williams & Wilkins,Edition.p :405.
 

2
- Salkovskis p.(1985) : Obsessional Compulsive Problems: a cognitive behavioral analysis.  Behavioral Research 

and Therapy; 23: 571–83. 
3

 .ٖٛٗ:، صمرجع إكلينيكي يف االضطرابات النفسية، ترصبة صفوت فرج، القاىرة، األقبلومصرية:(ٕٕٓٓ)بارلو،ق ديفيد  كآخركف -
 .ٕٛٚ:، صاؼبرشػد يف العالج االستعرافػي السلوكي، الرياض، دار الزىراء: (ٕٓٓٓ)احملارب، ناصر  -4
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ُة اإلاحًمنات في البدص ئو  اإلاىطة بٓهىع  ثجضصت ٢ض ال٣هغي  الىؾىاؽ ْهىع  ٖلى زُغ ٖىامل جك٩ل  و ًم٨ن التي اإلاٗٞغ
ُة، وعاا اإلاا الٗصطات وزهىنا اإلاٗغفي، للٗصض السالسة ٫  ثـمّة  ئط اإلاٗٞغ  ايُغاب في اإلاؿهمة للٗىامل بالنؿبة الحدىّة

 اإلاا الٗىامل ئلى ،(Rachman,1993) الؿلى٥ -ال٨ٟغ انههاع ئلى (Salkovskis,1985) اإلاحطخمة اإلاؿإولُة من ال٣هغي  الىؾىاؽ
ُة وعاا ة مٗٞغ  الؿلى٥ -ال٨ٟغ انههاع مسل ٖىامل ثأرحر ثأ٦ض خُص ،(Wells,& Matthews,1994 ;Wells,1997) ٢بل من اإلاىنٞى

ة وعاا ما ومٗح٣ضات ة مد٨مة صعاؾات في (ال٨ٟغ في الحد٨م) الح٨ٟحر ٖلى للؿُُغال بالخاطة اإلاحٗل٣ة اإلاٗٞغ .   ومًبَى

 اإلاٍغٌ ًجــضىا التي الهٗىبة مسل ال٣هــغي  بالىؾـىاؽ اإلاغثبُـة الكاتٗـة الخهاةـو بٌٗ(,2012Hofman) َىفمان ًإ٦ض ئط
ـب ؾــيا  مغ في الح٨ٟحر آزغ، بمٗجى الؿلى٦ُات، ٖن اإلاٗاٝع ٞهل في  بك٨ــل الحهــٝغ مـســل طل٪ في مسله مدبِ و مٖغ

 -انههــاعالح٨ُٟــغ ْاىـــغال وثحـأل٠ (action fusion–Thought) الؿلى٥ –الح٨ُٟـغ انههــاع بأنــها الٓــاىـــغال ىــظو جٗــٝغ و. ؾــيا
ـن، من الؿلــى٥ ح٣اص ئلى الاو٫  الٗنهـغ ٌكحر ٖنهــٍغ  بالٟٗل، ما خضذ و٢ٕى ام٩انُة ٌٗجي مُٗنة، ٨ٞغال بسبرال اإلاغوع باو الٖا

ح٣اص ئلى الساني الٗنهغ ٌكحر خحو في  الح٨ٟحر ئلى ًنٓغ ٢ض اإلاسا٫، ؾبُل ٖلى  –الٟٗل ألصاا مغاصٝ ما ٞٗل في الح٨ٟحر باو الٖا

 نحاض  نه ًٟترى الازصقي الٗنهغ ىظا و طاثه، الٟٗل العث٩اب (الازص٢ُة الناخُة من) ممارل  نه ٖلى ما شخو ٢حل في
 . للصخو الخ٣ُ٣ُة اإلا٣انض و الُبُٗة ٖلى مإقغ" الؿِئة" ألا٩ٞاع  و في اإلاحمسل و زُأ الؾحنحاض

ح٣اص ىظا ًخؿبب  و اإلادحمل ومن  ٦مداولة زانة ؾلى٦ُة اؾحجابة ْهىع  في الٟٗل و الح٨ٟحر بحو الانضماض ٖملُة في الٖا

 ؾلبُا، قِئا ٞٗل ٢ض  نه ٌٗجي لضًه ؾلبي ث٨ٟحر ثىاٞغ  و في ٌٗح٣ض ألاٞغاص  خض ٧او ئطا: طل٪ ٖلى مسا٫ الح٨ٟحر، في الحد٨م

.  اإلاخؿلِ ال٨ٟغ ىظا لح٨ظًب منه مداولة في ؾلى٧ي  و طىجي ثأ٦ض بٗملُة ٣ًىم الٟغص ًجٗل عبما

لؼ ٌٗحبرو ما وىى ٖلُه، والحأرحر الؿُُغال ومماعؾة ٨ٞغو في الحد٨م بمداوالت الصخو ٣ًىم خُص  & Wells)وصافِـ ٍو

Davis,1994) ة وعاا ما نمىطض  بٗاص  خض  للخٟاّ ال٨ٟغ في الحد٨م اؾتراثُجُات صوع  ٖلى ًإ٦ض والظي الظاجي، للحنُٓم اإلاٗٞغ

ىب ٚحر ألا٩ٞاع ٖلى .  وا٢حداما ثىاثغا  ٦ثر وطٗلها ٞيها، اإلاٚغ

ـــه ٍٖغًة زٍُى الٗلماا عؾم الحىطه ىظا ٖلى واٖحماصا  ال٨ٟغ م٘ للحٗامل الٍُغ٤ مٗالم لهم وثنحر الُٗاصًحو ثىطّة
ة  ٞٗا٫ من ٖنه ًنجم وما الىؾىاؾُاال٢حدامي، ُُٟا اإلاسحل ال٨ٟغ مٗالجة من الانح٣ا٫ و ٢هٍغ  ئلى ْو

ُة الٗملُات  ـة اإلاٗٞغ
ّة
ُُٟا، اإلاسحل غ ْو  اإلاغضخى مٗاناال إلجهاا الٗملُات ىظو جؿتهضٝ ٞاٖلة ٖصطُة اؾتراثُجُات وثٍُى

ة  .وبنجاح بؿٖغ

: اللهغي  الىؾىاؽ اليُغاب معغفُت واإلااوعاء اإلاعغفُت العالحاث

ُة مٗالجة ناثج  و مدحىي ) زانة بمٗح٣ضات ثحمحز الا٧لُن٨ُُة الايُغابات ٧اند ئطا  إلاٗالجة زانة باؾتراثُجُات و ( مٗٞغ

ُة ؾحروعات) اإلاٗلىمات  ًم٨ن الانٟٗالي و الؿلى٧ي الحٛحر لخؿهُل ٧ىؾُلة اإلاٗغفي الحٛحر ٖلى ًغث٨ؼ ثضزل ٧ل ٞاو ،(مٗٞغ
.  الجم٘ بهُٛة اإلاٗغفي الٗصض ٖن الخضًص ًبرعو ما وىظا اإلاٗغفي، الٗصض اق٩ا٫ من ق٨ص اٖحباعو

                                                           
 
 - Gwilliam P,  Wells A

, 
and Cartwright-Hatto S. (2004) : Dose meta-cognition or responsibility predict obsessive– 

Compulsive symptoms: a test of the metacognitive model, journal of  Clinical Psychology & Psychotherapy,Volume 

11, Issue 2,  137–144 
 .ٖٓٔ:، صالعػالج اؼبعرفػي السلوكي اؼبعاصر، ترصبػة مراد عيسى، القاىرة، دار الفجر: (ٕٕٔٓ)ىوفماف إ س جي -2
 .ٜٓٔ: ص.e ktabبرامج عالجية للوساكس كاألفعاؿ القهرية، :(ٕٗٔٓ) عبد اهلل ؿبمد عبد الظاىراػبورل،  -3

4
-Newbolt,J(2013) : Dieters‘ Experience of Craving Thoughts: The Role of Appraisal and Thought Control in   

Dysfunctional Eating Behaviour and Emotional Distress. Proquest LLC, Parkway.p :37. 
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ُة الاؾتراثُجُات من ل٩ل صمجا الىؾاوؽ مغضخى ٖصض في الناجر اإلانهج ًحًمن الىا٢٘ وفي  الؿلى٦ُة و اإلاٗٞغ

(1988salkovskis&warwick ,)و ثهمُم  و ٚحر اإلاٗح٣ضات في جٛحرات إلخضاذ زام بك٩ل ٧اُٞة الؿلى٦ُة ألاؾالُب جٗحبر و 
ُة بٗنانغ اإلاغثبُة الؿلى٦ُة الحضزصت ثىطُه غ  و ًم٨ن مٗٞغ ُة ألاؾالُب جؿحُُ٘ ٦ما جٗؼػو، و الٗصض ٞترال ثـ٣هّة  اإلاٗٞغ

ــِ او .  ُٞه والاؾحمغاع له الخًٕى و الاطٖاو يماو و الؿلى٧ي للٗصض اإلاٍغٌ ازًإ ٖملُة ثبؿّة

ة الحٟؿحرات ىظو وثخُذ      الايُغاب، لهظا اإلاناؾبة الٗصض لؿحروعال مح٩امل ثهىع  وي٘ ال٣هغي  الىؾىاؽ اليُغاب النٍٓغ

. ًلي ُٞما ط٦غو ٖلى ؾنأجي ما وىى الٗصض، إلان٤ُ اإلاىضخة الهىعال  طؼاا زصلها من ثجحم٘ والتي

: اإلاعغفي البىاء ئعاصة

 ما ٖن مؿإولُحه خى٫  و الىؾىاؾُة لؤل٩ٞاع ثٟؿحرو خى٫  اإلاٍغٌ لضي اإلاىطىصال ألا٩ٞاع جٗضًل و ثدضًض ىى ىنا اإلا٣هىص 

بحه وبحو طل٪ بحو الٗص٢ة و ؾلى٦ُاثه نخُجة لآلزٍغن و له ًدضذ ٢ض ُا ثٟؿحرا اإلاٗالج ٣ًضم خُص. الحدُـُض في ٚع  مٗٞغ
مه مصامة مضي ثٟدو و اإلاٍغٌ مؿاٖضال زص٫ من الاؾحجابة من٘ ألىمُة  جٗضًلها مداولة و الىؾىاؾُة لؤل٩ٞاع ث٣ٍى

 ًحمٗن اإلاٍغٌ طٗل ئلى اإلاغخلة ىظو في اإلاٗالج ٌؿعى و. ألا٩ٞاع سجل و اإلاىطه الا٦خكاٝ و الؿ٣غاَُة باألؾئلة باالؾحٗانة

 ٞٗص  نه (1) اإلاك٩لة ٧اند ئطا مما الحأ٦ض زصله من اإلاٍغٌ ٌؿحُُ٘ ل٩ي الىؾاوؽ مك٩لة الؾحمغاع اإلاٗغفي النمىطض في
 ما ٧ل ًٟٗل  و ٖلُه ًجب  نه و لٛحرىم  و لهم ألاطي خضوذ من٘ في ٞكل  و آلازٍغن ئًظاا  و نٟؿه ئًظاا في ًخؿبب ؾٝى

 و ال٣ل٤ ىظا ىى اإلاك٩لة مهضع  و  و باآلزٍغن  و به ألاطي ئلخا١ خى٫  مجزعج  نه (2)  و طل٪ صوو  للخُلىلة ٌؿحُُ٘

.   الىا٢٘ في خ٣ُ٣ي زُغ وطىص لِـ و الؼاةض الاىحمام

: الحالُــة ألامسلة زص٫ من مىضر ىى ٦ما الىؾىاؽ مٍغٌ مٗح٣ضات م٘ اإلاباقغ الحٗامل ًم٨ن وىنا

: الًغع  عً اإلاؿإولُت اعخلاص مع الخعامل: مثاٌ

 التي اإلاٍغًة مسا٫ الٗصض، ٖلى ٌؿاٖض  مغ وىى وا٢ُٗة، و ٦ثر  بؿِ ٨ٞغال ئلى الًغع  ٖن اإلاؿإولُة ٨ٞغال نٛحر  و ًم٨ن 
ا الٟغو  ئٚص١ من الحأ٦ض ثغاط٘  ٖن الحى٠٢ في نٟؿها جؿاٖض ول٩ي ٢بل، من طل٪ خضذ ٦ما مجزلها ًدتر١   و من زٞى

 ،"اإلاغال ىظو  ٦ثر الٛاػ ن٣ٟات  صٞ٘ ؾٝى"  طابد رم خ٣ُ٣ة؟ ًدضذ  و ًم٨ن شخيا  ؾى  ىى ما: "نٟؿها ؾألد اإلاغاطٗة

اصت . ثماما اإلاغاطٗة ٖن ثى٢ٟد الخحو طل٪ ومنظ للنىم، ٖو

 الىؾىاؽ مغضخى مك٨صت في  ؾاؾُا صوعا لآلزٍغن  و للنٟـ الًغع  ٖن باإلاؿإولُة للىؾاوؽ اإلاٗغفي النمىطض ئو

ى رناا .  ياعال نحاةج له لِـ ؾاب٣ا، نحجنبها ٦نا التي اإلاؿإولُة ثدمل  وّة  ثىيُذ ًحم الٗصض ال٣هٍغ

 "وؾاوؽ ألامغ ًىىن  ال كض" فىغة مع الخعامل: مثاٌ

                                                                                                                                                                                           
 

 .ٓٚ:اغبديث، صالعالج النفسي اؼبعريف، األردف، عادل الكتب  :(ٜٕٓٓ) :زغبوش، بن عيسى. علوم، اظباعيل-
، زىراء الشرؽ، العالج اؼبعريف كاؼبمارسة اإلكلينيكية، ترصبة حسن مصطفى عبد اؼبعطي، القاىرة: (2002):سكوت، جاف. كليامز، مارؾ. بيك، آركف -2
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 ٧اند ئو محأ٦ضًن ٚحر) خ٣ُ٣ي زُغ ٖن  و ال٣ل٤ ٖن ناثجة هي مك٨صتهم  و من محأ٦ضًن ٚحر اإلاغضخى بٌٗ ٩ًىو     

ها  و اإلاٍغًة جٗح٣ض ٦أو (وؾاوؽ  ٩ٞاعىم  ئلى ًإصي الٗصض  و طل٪ ومٗجى خ٣ُ٣ُة، ث٩ىو   و ًم٨ن الحلىذ من مساٞو
. (الٗصض و٠٢ ئلى بها ًإصي ٢ض ما وىى) وسخها

: زان مثاٌ
 ألامغ ىظا و٧او ئًظااىم ثحمجى  و  و  َٟالها، وثإطي نٟؿها ٖلى الؿُُغال ث٣ٟض  و ًم٨ن  جها مإصاىا  ٩ٞاع لضحها امغ ال

ض ٧اند ٞاطا ،(ىنا ٨ًمن والؿغ) ًًا٣ًها بة ٖن جٗبر وال وؾىاؾُة، ٨ٞغال ىظو ئطا) بال٤ًُ؟ جكٗغ إلااطا ئًظااىم خ٣ا ثٍغ  ٚع

. (خ٣ُ٣ُة
ب  نه لى ٦ما ٌكٗغ الظي الغطل ٖن آزغ مسا٫      ًداو٫  ًجٗله مما بال٤ًُ ِٞكٗغ الكٍغ٠ اإلاصخ٠ ٖلى الضوؽ في ًٚغ

ض ٧او لى. ٢ضمُه بحدٍغ٪ (الحدُُض)  ٨ٞغال لِؿد ٞهي ،(وؾىاؾُة ٨ٞغال مجغص ئجها) ًحًا٤ً؟ إلااطا ٞٗص، طل٪ ًٟٗل  و ًٍغ

بة  و خ٣ُ٣ُة . (ألاؾى  النخُجة ئلى ًهل  و ًم٨ن ال) ًٟٗلها  و ًم٨ن ال لظل٪ خ٣ُ٣ُة، ٚع

: الؿلىن ــــ الخفىحر اهههاع معخلض ــــ مع الخعامل: مثاٌ

 ما نغي  صٖنا: "اإلاٗالـج: طل٪ مسا٫ ،"خ٣ُ٣ــة ئلى ًدُلــه ما قـيا في الح٨ٟحر"  اإلاٗحـ٣ض ًسو ُٞما اإلاٍغـٌ ٞغى ٞـدو ًجب
ب" ،"طل٪ في الح٨ٟحر بمجغص قضًض  لم من  ٖاني نٟسخي  طٗل  و  ؾحُُ٘ ٦ند ئطا ىعا آلاو نهٟحو  نكُغ  و  ٚع  لخٓة) ٞو

 ٖلى ومؿإولُحه ٢ضعثه مدضوصًة ا٦خكاٝ ٖلى اإلاٍغٌ مؿاٖضال ىظا من والهضٝ خضذ؟ الظي ما ىنا٥؟ ماطا...  ىـا (انحٓاع

. ومؿإولُحه ٢ضعثه مدضوصًة ًضع٥ ل٩ي مُٗنة ل٨ٟغال ثبنُه بمجغص وزُمة ٖىا٢ب طلب مداولة

ُة ألاؾالُب ٌؿحسضم الظي النٟؿاني اإلاٗالج  و نصخٔ الؿاب٣ة ألامسلة ٖلى اٖحماصا و      اإلاٍغٌ مؿاٖضال ٖلى ٌٗمل اإلاٗٞغ

٣ة ٞدو ٖلى ىطهه طىنه، ث٣حدم التي لؤل٩ٞاع الض٣ُ٢ة ٚحر (نٓغو وطهة) ئصعا٦ه ٍَغ  ال بضًلة ثٟؿحرات ا٦خكاٝ ئلى ٍو

. الُمأنة َلب وال الحجنب جؿحضعي

: Mindfulnessالعللُت الُلظت اؾتراجُجُاث
 ثنُٓم بهضٝ الغاىنة اللخٓة في بها ًمغ التي والخاعطُة الضازلُة الخبرات ندى محٗمض بك٩ل الٟغص انخباو ثىطُه ئٖاصال وجٗجي
ن زص٫ من انٟٗاالثه وئصاعال .  الحأمل ثماٍع
نات جؿاٖض خُص حر منٟحذ بك٩ل الغاىنة اللخٓة بسبرال اإلاغوع ٖلى الحأمل ثمٍغ  الىاعي الح٨ٟحر  رناا  نه خُص خ٨مي، ٚو
تراٝ له ٌؿمذ وىظا وآلاو، ىنا وخىله بضازله ًدضذ إلاا الانخباو للصخو ًم٨ن  والابحٗاص هي، ٦ما واإلاكاٖغ باأل٩ٞاع بااٖل

.  الخبراجي الحجنب  و النا٢ض للخ٨م الخاطة ٖن
 للىعي الانٟٗالُة بالخبرال الصخو عبِ ىى طل٪ من ال٨ٗـ بل الظىن جكحِد ٖلى الٗمل الحأمل اؾحسضام من الهضٝ لِـ

 الانٟٗالُة الاؾحجابات انُٟاا ٖلى ٌؿاٖض ٦ما للظات، وثىا٣ُٞة واُٖة ئصاعال ُٞسمغ الخايغ، ٖلى ًغ٦ؼ الظي الصخ٨مي

. الخبراجي الحجنب وؾلى٦ُات اإلاغيُة
ن ث٩ىو   و ًم٨ن وى٨ظا  والانٟٗاالت اإلاؼعجة وألا٩ٞاع اإلاإإلاة الخبرات م٘ للحٗامل ىاصةا  ؾلىبا بؿاَتها ٖلى الحأمل ثماٍع

ل  و ثجاىلها، مداولة من بضال الؿلبُة . و٦بدها ٖليها الخكَى

                                                           
 ٜٙٔ:، دار صفاء للنشر كالتوزيع، صاؼبيتا انفعالية لدل العاديُت كذكم اإلعاقة الذىنية، عماف: (ٜٕٓٓ)الفرماكم، ضبدم علي ك حسن، كليد رضواف  - 

2
- Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future. Clinical Psychology: 

Science and Practice, 10, 144–156. 



 
 
 

 

 
 

    2017–ًىاًغ    : 27العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

32 

 

دة ٚحر اإلاسحرات ىظو ندى م٣بىلة ثأملُة نٓغ وطهة ثبجي ٖلى اإلاٍغٌ جصجُ٘  و َىفمانًإ٦ض الؿُا١ ىظا وفي   و ًم٨ن اإلاٍغ
 ٌٗلم  و البض لظا. (الانٟٗالي الحجنب اؾتراثُجُات طل٪ في بما) آلالُة الحجنب الؾتراثُجُات ٞٗا٫ بك٩ل مٗا٦ؿة ث٩ىو 

ى النٟسخي اإلاٗالج ٣ًاعب خحو في صعطة  ٢صخى ئلى ال٣ل٤  و الغاخة ٖضم بسبرال ًمغ بأو اإلاٍغٌ . ألاؾى  الخالة ؾِناٍع
 الخ٣ُ٣ة، و٢ُاؽ و٢بىله الىا٢٘ ازحباع للمٍغٌ ًخؿجى ختى الخٝى مضعض وبناا ؾلى٦ُة ثجاعب ثهمُم ئلى ٣ًىصنا ىظا ئو

. اإلاىالي الٗنهغ في نٗغيه الظي الاؾحجابة ومن٘ الحٗغى زص٫ من وطل٪

لت : الاؾخجابت ومىع الخعغى ٍَغ

ٍــِ ئطغااات  ؾـاؽ ٖلى الاؾحجابـة منـ٘ و الحٗــغى  ؾلــىب ٣ًــىم       من والخٝى ال٣ل٤ اؾحجابة لخٌٟ الح٣لُــضي الخكغ
 ال٣ل٤ و للخٝى اإلاؿبب للمسحر الحٗغى ىى الٗصض في الجىىغي  الٗنهغ و ال٣ل٤، و الخٝى إلاسحرات اإلاٍغٌ جٍٗغٌ زص٫

.  اإلاٍغٌ طل٪ ٖنض ال٣ل٤ زٌٟ ئلى ثإصي  و اإلاٟغوى من التي و الغوثُنُة بال٣ُىؽ ال٣ُام من اإلاٍغٌ ومن٘

ض و :  ماًغ ط٦غىما ٦ما  ؾاؾِححو زُىثحو ٖلى ٣ًىم الٗصض ىظا ٞاو الض٢ة من بمٍؼ

 ٘ال مغخلة ئلى ًهل  و ئلى متزاًض و مؿحمغ بك٩ل الغاخة ٖضم و بال٣ل٤ ٌكٗغو ثسُلي  و حي مى٠٢ في اإلاٍغٌ وي 
ة بال٣ُىؽ لل٣ُام ٦بحر ئلخاح لضًه و الحدمل ٞيها ٌؿحُُ٘  .باالعثُاح الكٗىع  ثمنده التي ال٣هٍغ

 ة الؿلى٦ُات بهظو ال٣ُام من اإلاٍغٌ ًمن٘ طل٪ بٗض و  . لل٣ل٤ اإلاسًٟة ال٣ُىؽ  و ال٣هٍغ

ؿاٖض  الظي ال٣ل٤ ثدمل ًحٗلمىا  و ٖلى ال٣هغي  الىؾىاؽ بايُغاب اإلاهابحو ألاشخام مٗا الاؾحجابة من٘ و الحٗغى َو
ة، ٣َىؾهم ثنُٟظ من منٗهم ًحم ٖنضما به ٌكٗغوو  و اإلاح٨غع، للحٗغى نخُجة ًنسٌٟ و ال٣ل٤ ًسمض النهاًة في و ال٣هٍغ

  و (Extinction) ؤلانُٟاا مبض   و الباخسحو بٌٗ ٌٗح٣ض و. بها ٣ًىم ٧او التي بال٣ُىؽ لل٣ُام  ٢ل باطباع الٟغص ٌكٗغ

 الظي ىى منٟغال، نحاةج  و ٖىا٢ب  ي ُٚاب في الىؾىاؾُة (Cues)للهاصًات اإلاح٨غع  الح٣ضًم بٗض ال٣ل٤ اؾحجابة ئيٗاٝ
٣ة لهظو الٗصجي الحأرحر وعاا ٨ًمن .  الٍُغ

 في ألاؾلىب لهظا ٞاةضال وطىص ئلى (Wells,1997) ٌكحر خُص الاؾحجابة ومن٘ للحٗغى اإلاٟاىُمي الحهىع  يبِ ئٖاصال ثـمّة  ول٣ض
٣ة الانٟٗالي الاعثُاح لٗضم للحٗغى بالنؿبة و ًًا (DetachedMindfulness) اإلاؿح٣ل الانخباو ٖلى الحضٍعب  ثىاطه بٍُغ

ٗمل. الاعثُاح ٖضم بُبُٗة الخانة الؿلبُة اإلاٗح٣ضات  ومن٘ للحٗغى النٓغي  ألاؾاؽ جٗضًل ٖلى اإلاٗغفي اإلانٓىع  َو
جب. الاؾحجابة اع ًغ٦ؼ  و ٍو  ٧ىؾُلة وألاخضاذ لؤل٩ٞاع، الحٗغى ٖلى اإلاٗغفي الٗصجي الٗمل ئَاع زص٫ من النٓغي  ؤلَا

 Elimination ofألاماو ؾلى٦ُات اؾخبٗاص) الاؾحجابة ومن٘ اإلاسحرات، ىظو بمسل اإلاغثبُة عرُةال٩ا اإلاٗح٣ضات لحدضي

SafetyBehaviors)، مك٨٨ة مناوعال"  بمسابة ثهبذ رمDisconfirmatoryManeuver "خضوذ لٗضم الٗؼو  جؿهُل ٖلى جٗمل 
ح٣اص صخة ٖضم ئلى ال٩اعرة لؼم. ألانلي الٖا  ىى ٦ما ثماما واإلاؿحترال الٓاىغال الاؾتراثُجُات لجمُ٘ ثٟهُلي ٞدو ئطغاا ٍو

اع في اإلاؿحسضم الاؾحجابة ومن٘ للحٗغى لصؾحٗضاص بالنؿبة الخا٫ . الؿلى٧ي ؤلَا
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 .ٕٙ:، صالوسػاكس القهػرية، الكويت، غراس للنشػر كالتوزيع:(ٕٚٓٓ)البشر، سعاد  -
3

 .ٕٖٙ:عبد اػبالق، مرجع سابق،ص -



 
 
 

 

 
 

    2017–ًىاًغ    : 27العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

33 

 

م٨ن  والحنبإات الح٣ُُمات زص٫ من اإلاٗح٣ضات لحدضي الاؾحجابة ومن٘ الحٗغى ثجاعب من مسحلٟة  ق٩ا٫ اؾحسضام ٍو

اصال ٖلى ألاق٩ا٫ ىظو وجكحمل. اإلاٍغٌ مٗح٣ضات ٖن الناقئة الؿلبُة ة ٍػ ىبة ٚحر ألا٩ٞاع ث٨غاٍع اصال  و اإلاٚغ  في مضتها ٍػ
  (الىا٢٘ في ٞٗلُة زُىعال لها لِـ)زُغال بأؾالُب الحهٝغ  و بها، الحنبإ رم ٧اعرة في للخؿبب مداولة

ة والٗملُات ال٨ٟغ وعاا ث٠٣ التي للح٣ُُمات الض٤ُ٢ الٟهم ٖلى ٞـنـُـاثه و بأَُاٞه اإلاٗغفي الٗصض ثُب٤ُ ٌؿاٖض
ّة
 اإلاسحل

ُُٟا اصال ئلى ًإصي طل٪ ألو) وم٣اومتها ال٨ٟغال ٦بذ ئلى لِـ انخباىه وثىطُه اإلاٍغٌ لضي ْو جر لحجغبة ثبٗا ألا٩ٞاع ٍػ  ،(1987ٍو
. الحىا٣ُٞة ٚحر ث٣ُُماتهم ومىاطهة الىؾىاؾُة أل٩ٞاعىم اإلاؿح٣ل اإلاىيىعي بالىعي والاخحٟاّ بسبراثه، ال٩امل الىعي بل

ٗحمض  الجلؿات بحو ُٞما منه اإلاُلىبة اإلاجزلُة الىاطبات ئطغاا في ومسابغثه اإلاٍغٌ ئؾهام ٖلى ٦بحر بـك٨ـل طل٪ ٧ل َو

غى السجصت، ٖلى اإلاُلىبة اإلاٗلىمات وجسجُل .  طلؿة ٧ل في ألازهاتي م٘ ومنا٢كتها النحاةج ٖو

:  الؿلىوي اإلاعغفي العالج فعالُت

ة اإلاٗم٤ الحدلُل صعاؾات  ْهغت       ثأرحر وحجم بالٛة ٖصطُة ٞٗالُة له ٧اند ٖمىما الؿلى٧ي اإلاٗغفي الٗصض  و اإلاًبَى
ُة الٗصطات ٣ٞضمد ٦بحر  إلمُليامبىبُيـ صعاؾة في طاا ٦ما الٟغص، مٗح٣ضات جُٛحر ٖلى جٗحمض  ؾالُب اإلاٗٞغ

(Emmelkamp&Beens1991) قهغ (6) إلاضال اإلاحابٗة ٧اند و٢ض ( ض-ب-  ) ئلِـ ث٣نُة  ؾاؽ ٖلى اإلاٗغفي الٗصض اؾحٗمص  
.  الاؾحجابة ومن٘ بالحٗغى الؿلى٧ي الٗصض م٘ اإلاٗغفي الٗصض ٞاٖلُة جؿاوي  النحاةج و ْهغت

ٗــصض  و (Foa&Coldstein,1978,Marks,1987)  ٦ــضت خُـن ٞــي  ًدضذ الاؾحجابـة مــنــ٘ مــ٘ الخــي الحٗــغى باؾـــحــســــضام ال

 .  (%75)واإلاحىؾِ الخاالت من (%85) ئلى ًهل ونجاخـا ثدؿـنا

  و ٣ِٞ، بالحٗغى ال٣هغي  الىؾىاؽ مغضخى ٖىلج ٣ٞض الاؾحجابة ومن٘ الحٗغى إلطغااات النؿبي الحأرحر لضعاؾة وبالنؿبة

 م٩اؾب  ُٖى ألاؾلىبحو بحو الجم٘  و  –اإلاحابٗة وفي  –الٗصض بٗض وطض و ألاؾلىبحو، بحو بالجم٘ ٣ِٞ، و الاؾحجابة من٘

. الٗصض في  ًٞل

 اإلاسحرال الىؾىاؾُة ألا٩ٞاع ٖلى الحٗغى  رغ ٞبِنما ٞاع٢ة، نحاةج  ُُٖا الٗصض ٖنهغي   و للنحاةج الض٣ُ٢ة الضعاؾة بُند و٢ض

.  ال٣ُىؽ ٖلى منهبا الاؾحجابة إلان٘ ألا٦بر الحأرحر ٧او لل٨ضع،

 إلاٗالج ألامسل والخُاع انخكاعا الاوؾ٘ و اإلاٗحمض الٗصض ىى ٧او   -الاؾحجابة ومن٘ الحٗغى  -النٟسخي الٗصض من النٕى ىظا و
ا، ثدؿنا به ٖىلجىا الظًن ال٣هغي  الىؾىاؽ  مغضخى من (75%) ْهغ خُص ال٣هغي  الىؾىاؽ  من الحدؿن اؾحمغ و ملخْى

ة  و ٦ما الؿلى٧ي، الٗصض ثى٠٢ بٗض ٖام بك٩ل انح٩اؽ صوو   النىا٢ل من صماغي ٦هغمىو  الؿحرثىنحو إلٞغاػ اإلانكُة الاصٍو

 ٖصض في ٞٗالة  جها ثبحو ،٢ض(Paxilالبا٦ؿل) ،و(٧Prozakالبروػا٥) الا٦حئاب ومًاصات ،(Anafranil ناٞغانُل)مسل الٗهبُة،

                                                           
 .ٜٔ:عبد اهلل ؿبمد عبد الظاىر، مرجع سابق، صاػبورل،  - 

2
- Cottraux, J (2001): Les thérapies comportementales et cognitives, Masson, Paris.p :299. 

3
 .ٜٙ:مرجع سابق، ص. سكوت، جاف. كليامز، مارؾ. بيك، آركف -
 .ٜٓٗ:، مرجع سابق،ق ديفيد  كآخركفبارلو -4
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ة الٗصض بٗض الانح٩اؽ مٗضالت ٞاو طل٪، م٘ و. ال٣هغي  الىؾاوؽ  ًهاخبه لم ئطا (89%)ئلى ثهل النٟؿُة الُبُة باألصٍو

.  ًنح٨ؿىو  ال اإلاغضخى من (89%)ٞاو مٗا، الُبي و الؿلى٧ي للٗصطحو اإلاغضخى زًٕى ثم ئطا  ما. الؿلى٧ي الٗصض

  و الًابُة باإلاٗالجات الاؾحجابة ومن٘ الحٗغى م٣اعنة اٖحمضت صعاؾة (19) ٖكغ لخؿٗة الحجمُعي الحدلُل ًغجر و

ــا٫ الاؾحجابة ومن٘ الحٗغى ّٗة ة وألاٞٗـا٫ الىؾاوؽ زٟــٌ في ٞ  &,Rosa-Alcazar,Sanchez-Meca,Gomez-Conesa)ال٣هٍغ
al,2008).ال٣ــهــغي  الىؾــىاؽ ٖــصض في ال٩لىمبحرامُــن من ٞاٖلُة  ٦ثر الاؾحجابــة ومن٘ الحٗغى  و ٦ما (Foa,Libowitz,Kozak, 

& al,2005)، ــا٫ و نه ّٗة  زاعض طُضا ٌٗمل الاؾحجابة الحٗغيىمن٘  و ٦ما ،(Franklin & Foa,2011) وال٨باع والبالٛحو لؤلَٟا٫ ٞــ
 ٢ضمها الاؾحجابة ومن٘ للحٗغى ممحاػال نحاةج باخسىو  بحّةو ٣ٞض. بٗناًة اإلاد٨مة الٗصطُة الحجاعب وزاعض ألا٧اصًمُة الًىابِ

.   (Franklin & Foa,2011)ال٣هغي  الىؾىاؽ ايُغاب في محسههحو ٚحر اإلاجحم٘ من مٗالجىو 

ُة وعاا اإلاا اإلاٗالجة اؾحسضام ثًمند مد٨مة صعاؾة وفي  وجُٛحر جٗضًل بهضٝ ال٣هغي  الىؾىاؽ اليُغاب (MCT) مٗٞغ
ُة وعاا اإلاا اإلاٗح٣ضات ة مٗٞغ ة  ٖغاى من ٌٗانىو  اإلاغضخى من (8)رمانُة من م٩ىنة إلاجمٖى  وألاٞٗا٫ الىؾاوؽ من محنٖى

ة،  ىظو و اإلاحـابٗـة، من  قهغ (3) رصرة ٚاًــة ئلى مغيــى رمانُــة من لؿبٗــة ىام ثدؿن باربات الضعاؾة انتهد خُص ال٣هٍغ
.  واٖضال جٗــحبر النحاةـج

ُة للٗصطات السالسة اإلاىطة زص٫ من اإلا٣ضمة الٗصطُة اإلاناحي  و الضعاؾات بٌٗ  ْهغت ٦ما  بالح٣بل الٗصض مسل اإلاٗٞغ

ات ثسحر ال ألجها لضحهم وم٣بىلة ال٣هغي، الىؾىاؽ إلاغضخى طضا محناؾبة ث٩ىو   و ًم٨ن (ACT) والالتزام  من مغثٟٗة مؿحٍى

 . بالحٗغى الٗصض في الخا٫ ىى ٦ما ال٣ل٤

 نحاةج ٌٗاص٫ بما اإلاٗغفي للٗصض السالسة للمىطة الٗصطُة اإلاناحي ٦ٟااال مضي ئلى  زغي  صعاؾات  قاعت الؿُا١ نٟـ وفي

.  زهىنا ال٣هغي  الىؾىاؽ ايُغاب ٖصض في الؿلى٧ي اإلاٗغفي الٗصض

:  زــاجــمــت

 اإلاٍغٌ ٌؿاٖض طل٪ ٞاو ؾلٟا، اإلاظ٧ىعال الٗصض  نماٍ ٧اُٞة زبرال طوي  مٗالجىو  اؾحسضم ئطا  نه ال٣ى٫  ًم٨ن ؾب٤ ومما
ملُاثه وانٟٗاالثه، طاثه ئصاعال ٖلى ُة ٖو ُة اإلاٗٞغ  الظي ألامغ ون٣ضًة، ث٣ُُمُة  خ٩ام  ي ٖن وبُٗضا ٧اٝ بىعي واإلاُحامٗٞغ

ُٟئ والًٛب، ٧ال٣ل٤ الؿلبُة الانٟٗاالت ًس٠ٟ  ؾلى٥ ألي الخاطة ٣ًلل مما الحجنبُة، والؿلى٦ُات الخٝى اؾحجابات ٍو

غاى اؾخئهاال ٌٗض طاثه خض في وىظا ثأمُنُة، ؾلى٦ُات او ٢هغي  . الجظوع  من ال٣هغي  الىؾىاؽ أٖل

                                                           
 .ٖٕٔ:مرجع سابق، ص. ليهي، ركبرت- 
علم النفس اؼبرضي، استنادا على الدليل التشخيصي كاالحصائي اػبامس ترصبة : (ٕٙٔٓ)دافيدسوف، جَتالد . نيل، جوف. جونسوف، شَتم. كرينغ، آف-2

 .٘ٔٗ:، صاغبويلة أمثاؿ كآخركف، القاىرة، األقبلومصرية
3
- Clare S. Rees, Kate E. van Koesveld, (2008) : An open trial of group metacognitive therapy for obsessive-

compulsive     disorder, Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry .xx, 1-8 
4
-Twohig, M. P., Hayes, S. C., Plumb, J. C., Pruitt, L. D., Collins, A. B., HazlettStevens, H. et Woidneck, M. R. 

(2010).  A randomized clinical trial of acceptance and commitment therapy versus progressive relaxation  

trainingfor obsessive-compulsive disorder. J Consult ClinPsychol, 78(5), 705-716. 
5
- Öst,L.G.(2008).Efficacy of the third wave of behavioral therapies : a systematic review and meta-analysis. 

Behavioral  Researche Therapy, 46(3), 296-321. 
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ة لضواٞ٘ ٧امحص٦ه طاثه باإلاٍغٌ ًحٗل٤ مهم طانب ئلى نكحر  و ًم٨ن ٦ما  بالىاطبات و٢ُامه الٗصض، ندى وئًجابُة ٢ٍى
بات ومسحل٠ اإلاجزلُة اصال في بد٤ ٌؿهم مما  ىمُتها، وئصعا٥ الجلؿات بحو ُٞما بها ال٣ُام ئلُه ًى٧ل التي الحضٍع  ٢ضعات ٍػ

. اإلاغيُة و ٖغايه ٢ل٣ه ئصاعال ٖلى اإلاٍغٌ

لُه  لضٞ٘ ٧اُٞة وونٟة واإلا٨س٠، واإلاٟهل اإلانٓم ق٩له في الٗصجي اإلانخى ىظا ْل في وآمنة مم٨نة جٗض الحٗافي عخلة ٞاو ٖو

 .ؾىاا خض ٖلى والاطحماعي النٟسخي  صاةه وثدؿحو الكٟاا، مؿحرال في طىىغي  ث٣ضم لحد٤ُ٣ ر٣ة ب٩ل اإلاٍغٌ
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سُـــت لعلـم احخمـــاع البِئـت في فىـغ ابـــً زلــضون اٌ حظوع الخــــاٍع

ــــِ،َالبت صهخىعاٍ ؾىُىضة 1955أوث  20حامعت /وفـــــــــــاء لعٍغ

 

 

 

 

:  ملخو

ن ٖلى ًسٟى ال ٢ض              و ن٣ى٫   و ل٨ن. الاطحمإ لٗلم والخ٣ُ٣ي ألاو٫  اإلاإؾـ ىى زلضوو  بن الغخمن ٖبض  و ، ال٨سحًر
سُة طظوع  لها خضًسا ْهغت التي ٞغوٖه  خض ا البٌٗ ٌٗحبرو ٢ض ما ىظا  ئلُه، جٗىص ثاٍع  ٖلم ىى واإلا٣هىص ، اإلابالٛة من نٖى

 ٣ٖض ئلى ْهىعو ًغطٗىو  الظًن الباخسحو من للٗضًض بالنؿبة النكأال خضًص ٌٗحبر الظي الٟٕغ ىظا ، البِئة اطحمإ
٨ُة اإلاحدضال الىالًات في اإلااضخي ال٣غو  من الخمؿِنات ٕص ل٨ن ، ألامٍغ  ثدضذ من  و٫   نه نجض زلضوو  ابن  ٩ٞاع ٖلى بااَل

 ، اإلاجحم٘ نٕى جك٩ل خؿبه ٞالبِئة ، و مؼطتهم الناؽ  خىا٫ ٖلى البِئة ثأرحر ثناو٫  ئط  ، الاطحماُٖة الخُاال في البِئة صوع  ٖن

ة ونٕى بُٗة البكغال لىو  ، الخٞغ .   مؿح٣بلهم ؾ٩ُىو  ٠ُ٦  ًًا ثدضص ٦ما الناؽ  زص١ َو

سُة الجظوع " بـ اإلاىؾىم الظي اإلا٣ا٫ ىظا زص٫ من نداو٫  ٞاننا لهظا             "  زلضوو  ابن ٨ٞغ في البِئة اطحمإ لٗلم الحاٍع
ذي البٗض ئبغاػ ئلى الحُغ١   . زلضوو  ابن ٦حابات بٌٗ في وعص ٦ما البِئة اطحمإ لٗلم الحاٍع

. زلضون  ابً فىغ  –البِئت احخماع علم:  اإلافخاخُت اليلماث

:  ملـــضمــت

 في  ؾب٣هم و الٗالم، في  اإلا٨ٍٟغن  بغػ  من ٌٗض"  زلضون  ابً الغخمً عبض"  الٗصمة  و ئلى الضعاؾات من ال٨سحر جكحر        

 نٕى جك٩ل في صوع  لها البِئة ع ًه ٞدؿب.   زص٢هم و َباتٗهم و  لىاجهم و البكغ خُاال في البِئة ثأرحر مضي ٖن الخضًص

ة نٕى ، اإلاجحم٘ باتٗهم الناؽ  زص١ ختى و  (ئلخ...  ثجاعال  و نُض ، نناٖة ، ػعاٖة) الخٞغ ائهم وبُىتهم َو  نجضو ،ئط و ٍػ
 ىى ئنما ،  خىالهم في ألاطُا٫ ٞازحصٝ ، اإلاؿح٣بلُة اإلاأالت ٖلى اإلاٗحو الخُاال لنمِ ثأرحرا ىنا٥  و"  م٣ضمحه في ٣ًى٫ 

 وىم ، والجبا٫ واإلاضو ال٣غي  ؾ٩او وىإالا ،  ولى به اإلا٣ام ٧او مسص الؼعاٖة في مٗاقه ٧او ٞمن ، اإلاٗاف من ندلتهم ازحصٝ
لب في ْٗن ٞهم والب٣غ الٛنم مسل الؿاةدة من مٗاقه ٧او ومن البربغ ٖامة  من وئزىاجهم والتر٥ البربغ مسل وىإالا ، ألٚا

حمحزوو الٗغب ىم وىإالا ، مجاال ال٣ٟغ في  بٗض و ْٗنا  ٦ثر ٞهم ، ؤلابل في مٗاقهم من و ما ، اله٣لُة و  التر٦ماو  ٍو

  ". ٣ِٞ باإلبل ال٣ُام ٖلى مسحهىو  ألجهم بضاوال  قض ب٩ىجهم

                                                           

. ٗ٘، ص  ٜٚٚٔ، ٔمقدمة ابن خلدكف ، دار القلم ، بَتكت ط: عبد الرضبن ابن خلدكف  1 
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 و م٣ٗضال و٢بلُة ؾُاؾُة ْغوٝ في ٖاف خُص  ، بها ٢ام التي الحن٣صت مسحل٠ من ثلل٪   ٩ٞاعو مٗٓم اؾح٣ى ل٣ض و       
ة، بِئات ٌؿميها ٦ما وهي ، ألانضلـ و اإلاٛغب ئلى ٚاصع ثىنـ ٞمن ، مسحلٟة بِئات  اإلانا٤َ و ألاجهاع ٞيها ث٨ثر خُص خًٍغ

 خُص بالجؼاةغ، بؿ٨غال مضًنة في  ًًا ٖاف ٦ما ، اإلاسحلٟة الخٝغ و اإلاٗاٝع و  الٗلىم باػصىاع  ًًا ثحمحز و الؼعاُٖة،

ة البِئة ٖلى ىنا٥ جٗٝغ  زهاةو ٖلى الحٗٝغ من طل٪ م٨نه خُص م٣ضمحه، في ٖليها  َل٤ ٦ما"  البضو خُاال"  و الصخغاٍو
ة الخُاال . ث٣الُضىم و  ٖاصاتهم و الصخغاٍو

 صوع  اإلاسحلٟة البِئات لحل٪ ٧او و٢ض ، مهغ و الدجاػ ، الكام بصص:  مسل الٗغبُة الضو٫  من الٗضًض ئلى طل٪ بٗض انح٣ل        

ن في ٦بحر غ و زلضوو  ابن ٨ٞغ ث٩ٍى .  طىانبها طمُ٘ من الخُاال ئلى نٓغثه ثٍُى

لُه         الٗمغاو ىى ٌؿمُه ٦ما  و باإلاجحم٘ ٖص٢ة له ما ٧ل ثخناو٫   ٩ٞاع وي٘ من م٨نحه الغطل ٖاقها التي ٞالخُاال ٖو

حه نجض ألا٩ٞاع ىظو ومن ، البكغي  . ؤلانؿاو ٖلى  رغىا و البِئة و اإلانار خى٫  نٍٓغ

 اإلاحدضال الىالًات في اإلااضخي ال٣غو  زمؿُنُات ئلى الباخسحو ٣ًى٫  ٦ما ٌٗىص ال البِئة اطحمإ ٖلم ٖن ٞالخضًص بالحالي         
٨ُة  الظي اإلا٣ا٫ ىظا زص٫ من وئبغاػو ثىيُده نداو٫  ما ىظا  ٢غوو، منظ زلضوو  ابن ٦حابات في وعص ما ئلى ئنما و ، ألامٍغ

سُة الجظوع  ٖنىاو خمل .   زلضوو  ابن ٨ٞغ في البِئة اطحمإ لٗلم الحاٍع

ت واججاَاجه البِئت احخماع علم ــــ أوال :  الخضًثت الىظٍغ

ٕص ئو          وفي الاطحماُٖة الخُاال ثٟانُل ب٩ل الغطل اىحمام لنا ًىضر البكغي  الٗمغاو خى٫  زلضوو  ابن ٦حبه ما ٖلى الَا
 مٓاىغ نخناو٫   و و٢بل ،ٞاننا ٨ٞغو في  البِئة اطحمإ ٖلم طظوع  ٖن الخضًص ئلى الحُغ١  بهضص  ننا وبما ، مسحلٟة بِئات

ة اثجاىاثه و ىم البِئة اطحمإ ٖلم  وال نٗٝغ ،  ٩ٞاعو  ىم و بالبِئة اىحمامه . الخضًسة النٍٓغ

ف -   ٧ل وثأرحر به، اإلادُُة  والبِئة اإلاجحم٘ بحو بالٗص٢ة تهحم التي الاطحمإ ٖلم ٞغوٕ  خض ىى: البِئت احخماع علم حعٍغ
بدص في منهما  و٦ٟٕغ مؿح٣ل ٦ٗلم ْهغ ول٣ض ، البُئُة وألانٓمة واإلاجحمٗات والجماٖات ألاٞغاص في الٟٕغ ىظا  ًًا آلازغ،ٍو

٨ُة اإلاحدضال الىالًات في 1945 من بضاًة الىيعي ال٨ٟغ في الاطحمإ ٖلم من  من ومؿاعىا ؤلانؿانُة الخُاال ٞهم  طل من ألامٍغ

  .الُبُُٗة الخُاال زص٫

ت الاججاَاث -2 :  البِئت احخماع علم صعاؾت في الخضًثت الىظٍغ

ت -أ ة ىظو ثٟترى:  البُئُت الخخمُت هظٍغ  ال٨ٗـ ولِـ ٖلُه جؿُُغ التي ٞهي للبِئة ُٞه ما ب٩ل ًسً٘ ؤلانؿاو  و النٍٓغ

ُاا مٗحو منار من ٞيها بما ٞالبِئة ،  ثأرحر طل٪ ومسا٫.  الجىانب مسحل٠ من ؤلانؿاو ٖلى ثإرغ خُىانُة وخُاال نباجي ٚو
ة  عطله ٖٓام ث٩ىو  طبلُة بِئة في ٌِٗل ؤلانؿاو ٧او ٞاطا ؤلانؿاو، ٖٓام ٖلى البِئة ة بِئة ٧اند ئطا  ما ، ٢ٍى  ٞح٩ىو  بدٍغ
حو وزانة الكٗىب بحو الىاضر والحنا٢ٌ اإلاحباًن الحأرحر ىظا  صي و٢ض ، ًضًه في ال٣ىال  مسل ْهىع  ئلى وألاوعوبُحو آلاؾٍُى

ة ىظو  . ألاٞغاص ٖلى   للبِئة واضر ثأرحر بىطىص ث٣غ التي النٍٓغ

ت-ب ت الىظٍغ ة ىظو ثٟترى: الازخُاٍع  له وئنما خُاثه، ب٣غاعات ًحٗل٤ ُٞما ٣ِٞ لِـ ومإرغال ٞٗالة ئعاصال لئلنؿاو بأو النٍٓغ
ة ىظو ٞاو بالحالي البِئة، في للحد٨م  ًًا ٢ىال ة ٨ٖـ هي النٍٓغ لُه. البُئُة الخحمُة نٍٓغ  ٖلى ؤلانؿاو ب٣ضعال ث٣غ ٞهي ٖو
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ة ًٖصثه ث٩ىو  طبلُة بِئة في ًىطض من بالًغوعال ٞلِـ ، ٞيها ًىطض التي البِئة ثجاوػ  ة بِئة في ًىطض ومن ٢ٍى  ث٩ىو  خًٍغ

 . طل٪ من ال٨ٗـ نجض ٢ض ،بل يُٟٗة ًٖصثه

ت -ج ة بمسابة  جها ال٣ى٫  ًم٨ن : الاخخمالُت الىظٍغ  واخض ٧ل وثأرحر البِئة و ؤلانؿاو بضوع  وثإمن ثغي  خُص ، ثىا٣ُٞة نٍٓغ
 ًدضذ و٢ض ، ٖليها ؤلانؿاو ثأرحر وؾلبُة الُبُٗة ثأرحر جٗاْم البِئات بٌٗ ٖلى ٞحٛلب ، محٛحر بك٩ل آلازغ في منهما

ؿحُُ٘ البِئة ٖلى ٢ىثه ؤلانؿاو ًٟغى بأو ال٨ٗـ .    ٢ىتها ثجاوػ  َو

 : بالبِئت زلضون  ابً اَخمام مظاَغ ــــ زاهُا

" الخهغمي زلضوو  بن مدمض بن الغخمن ٖبض الضًن ولي" ىى ال٩امل اؾمه:  زلضون  أبً وأفياع خُاة عً مسخهغة هبظة  -1
 مٗلمه  بىو ،و٧او مغمى٢ة ؾُاؾُة بم٩انة ثحمح٘ ًمنُة  نى٫  من ألؾغال م 1332 ٖام بحىنـ ولض ول٣ض"   بىػٍض"  و٦نِحه ،

م ال٣غآو خٟٔ خُص ، ألاو٫  ٝغ ، َٟص ًؼا٫ ال وىى ًضًه ٖلى ال٨ٍغ  ٧او خُص ، الىاؾٗة ر٣اٞحه و ال٨بحر َمىخه ٖنه ٖو
٣ُا قما٫ منها ٖضًضال بلضاو ئلى ؾاٞغ ئط ، الاؾح٨كاٝ وخب باإلاُالٗة مىلٗا  ال٣غآو بحٟؿحر ٢ام ول٣ض ، الدجاػ  عى و ئٍٞغ

م ة الؿنة وصعاؾة ال٨ٍغ لُه.  ثىنـ من ٖلماا ًض ٖلى ألازغي  الٗلىم من ٖضص ئلى باإلياٞة واللٛة وال٣ٟه ، النبٍى  ٧ىو  ٣ٞض ٖو
 ٢ض ٩ًىو  بظل٪ ، البكغي  الٗمغاو ٖلم ٖلُه  َل٤ ٦ما  و الاطحمإ ٖلم في  ٩ٞاعو مجمل ئرغىا ٖلى بجى زانة ٞلؿٟة لنٟؿه

ش، اإلاحٗل٣ة  ٩ٞاعو  نجض طل٪ ئلى ئياٞة.  الٛغب ؾب٤ ٣ة في طضص ئط  بالحاٍع سُة ألاخضاذ ٖغى ٍَغ ٝغ الحاٍع ش ٖو "  بأنه الحاٍع
ض ال ْاىغو في  ب٨ُُٟات ٖلم و مباصئها و              لل٩اةنات وجٗلُل وثد٤ُ٣ نٓغ باَنه وفي والضو٫  ألاًام ٖن  زباع ٖلى ًٍؼ

نبي" الانجلحزي  اإلاإعر ٖنه ٢ا٫ ول٣ض ،"  و ؾبابها الى٢ات٘ سه في زلضوو  ابن ٦حبها التي اإلا٣ضمة في" :" ثٍى  و  صع٥ الٗام ثاٍع

ش ٞلؿٟة  نكأ و ثهىع  ه من ٖمل  ٖٓم ق٪ بص وهي الحاٍع  من ألاعبٗحو و الخامؿة وفي" . ػماو  ي في ٣ٖل  ي زل٣ه نٖى

  التي ( اإلا٣ضمة )  و ( الخبر و اإلابحض  صًىاو و الٗبر ) ٦حابه ٞأثم والحأل٠ُ لل٨حابة وان٣ُ٘ الناؽ زلضوو  ابن اٖتز٫  ٖمغو
ات  ٩ٞاع من اخحىثه ما بؿبب الجض٫ من ال٨سحر  راعت ،خُص ٦حاباثه  ىم جٗحبر  ألاخضاذ َب٣ات وثُىع  ؾحر خى٫  ونٍٓغ

٣ة ومبِنا ، النهىى  ؾباب مٗلص ألامم جهىى نماطض و  واإلاجحمٗات . الخًاعي  الان٣غاى و الؿ٣ٍى ٍَغ

 ألاوبئة و ألامغاى وؾاةغ ال٨بر و للتٝر ونماطض الاطحماعي و والا٢حهاصي الؿُاسخي والٓلم للُُٛاو نماطض ٢ضم ٦ما  
 من ٖهغ ٧ل في ٖنها نضع ُٞما لؤلمة الاطحماُٖة الهىعال يبِ من ثم٨ن ٦ما ، الحضمحر و بالخغاب اإلاإطنة الاطحماُٖة

حه قغح ،خُص البكغي  بالٗمغاو ًحٗل٤ ما ٧ل  ًًا وثناو٫  ، الس٣اٞة و الخًاعال مضاع٥  ٖلى  رغىا  و والبِئة اإلانار في نٍٓغ
ة مجحمٗات ئلى اإلاجحمٗات و٢ؿم الخًغي  الٗمغاو وثناو٫   ؤلانؿاو ة  زغي  و خًٍغ  ممحزات منهما ل٩ل وي٘ و بضٍو

.   بُنهما م٣اعنة  طغي  ٦ما وزهاةو

.  والٗلماا للباخسحو مغطٗا الُىم ئلى وماػا٫  خض ئلُه ٌؿب٣ه لم ٖلما وعااو مسلٟا 1406 ٖام مهغ في زلضوو  ابن ثىفي   

ا و للبِئت زلضون  ابً هظغة  -2  ثجاوػ  ٢ض بالبِئة زلضوو  ابن اىحمام  و ئلى  ؤلاقاعال ثجضع: الاحخماعُت الخُاة في أزَغ
ة بالبِئة اىحمامه ة  و الصخغاٍو ة و  البضٍو  خُاال ٖلى ثإرغ ٠ُ٦ و ، ٩٦ل بالجٛغاُٞا اىحمامه ئلى ، ٞيها ٖاف التي الخًٍغ

 ٖلى  رغىا ثدضًض خاو٫   ٢الُم،و ؾبٗة ئلى الٗالم ٢ؿم ئط.  خًاعاتهم و  لىاجهم ، َباتٗهم ازحصٝ في جؿاىم و ؤلانؿاو

                                                           

1 ٖٕاؼبرجع السابق ، صإنشاد ؿبمد عز الدين ،
 

ٕٚ، ص ،مرجع سابقصالح الدين مًتكح  2
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 ازحصٝ في و ؤلانؿاو ؾلى٥ في البِئة  رغ ثىيُذ الحدضًض و الح٣ؿُم طل٪ زص٫ من خاو٫  ٦ما.  ِٞؿُىلىطُا ؤلانؿاو

ض في ؾ٩اجها ٧ل ال و ، الخهب لها ًىطب ٧لها لِـ اإلاٗحضلة ألا٢الُم ىظو  و  ٖلم ):  ٣ًى٫  خُص الٗمغاو،  . ( الِٗل من ٚع
ه ما و اإلاحىؾِ البدغ رم ألانضلـ من ابحضااًة  الكغ١  ندى الٛغب من ًمحض الظي و الغاب٘  ؤلا٢لُم  و مسص ًغي  ٞهى  من ًدحٍى

 ):  نه ٖنه ٣ًى٫  ، عوؾُا بجنىب آلاو اإلاٗغوٞة ؤلاؾصمُة ٞالجمهىعٍات (ثغ٦ُا ) الهٛغي  آؾُا بصص ، ئًُالُا طنىب ، طؼع 

.  ( قماله في الجؼا ىظا في الٗماعال و ٦ثر  الٗمغاو  ٖض٫

٣ُا قما٫:  من ٧ل ًًم.  باإلااا مٛمىع   ٦ثرو  و ٣ُٞى٫  ): الخامـ و السالص ؤلا٢لُم  ما        غال ، ئٍٞغ  قما٫ ، الٗغبُة    الجٍؼ

  عاضخي و  اؾُنبى٫  و ألاؾىص البدغ و  عوبا طنىب ٌُٛي و ئؾبانُا قما٫ ،" ٧ابل  عى"  باؾم اإلاٗغوٞة  ٞٛانؿحاو و ئًغاو
حضا٫ ئلى  ٢غب اإلانا٤َ ىظو  و ًغي  و ، مأطىض و ًأطىض ا قما٫ ًًم و: الؿاصؽ و الساني ؤلا٢لُم .(الٖا  طنىب ، نُجحًر

غال قبه ٚغب طنىب ، مهغ لًُم قغ٢ا ًمحض ،و الجؼاةغ   عوبا قما٫ و الؿض ئلى الهنض بصص ، ئًغاو من  طؼاا و الٗغبُة الجٍؼ
 زلضوو  ابن ٌٗحبر خُص ،  الهحو قما٫ و عوؾُا ختى الكغ٢ُة  عوبا ،  إلاانُا ، اإلانسًٟة ألاعاضخي ، الكما٫ بدغ من ابحضااًة  ،

حضا٫ ٖن بُٗضاو  ؤلا٢لُماو ىظاو .   ب٨سحر الٖا

با الٛؼا٫ بدغ ئلى الاؾحىاا زِ من خضصو ٣ٞض:  ألاو٫  باإل٢لُم ًحٗل٤ ُٞما        باب ، بأرُىبُا اإلاٗغوٞة البصص ُٞه ث٣٘ و ، ث٣ٍغ

 ًأ٧لىو  خُص ، الخُىاو ئلى  ٢غب الُٟافي و ال٨هٝى ٌؿ٨نىو  الظًن َبإ ):   و ٣ًى٫  و.  الهنض طنىب و الُمن ، اإلانضب

.  ( البكغ  ٖضاص في لِؿىا و بًٗا بًٗهم ًأ٧ل عبما و ، اإلاهُأال ٚحر الخبىب و الٗكب

  و ًغي  ئط  ٌؿلنضا:  مسل ، نٛحرال طؼع  ؾىي  به ًىطض ال و ٖامحه ٚمغ البدغ  و ٞظ٦غ:  ألازحر و الؿاب٘ ؤلا٢لُم  ما       
 مما ٚحرو ئلى نؿبة ٢لُص ٖمغانه طٗل مما الؿنة  و٢ات بٌٗ في الجلُض ٌُٛيها ًابؿة  عى ، ؤلا٢لُم لهظا الكغ٢ُة ألاطؼاا

.   ؾب٤

ن  طل من البرص و الخغ اطحمإ بًغوعال ، ألا٢الُم خؿب البكغي  الحىػَ٘ ىظا زلضوو  ابن ٌٗلل          نكىا  و الح٩ٍى
ن البرص  و الخغ في ؤلاٞغاٍ  و ع ًه ٞدؿب ، ال٩اةنات ن بهظا ياٍع أال  قض الخغ ٧او ئو و ، الح٩ٍى  في الٗمغاو طٗل مما َو

غ و  ٦ثر ألاعى من الكمالي الغب٘ .   البكغي  الٗمغاو  ٢الُم  ٞو

بات٘ البكغال لىو  ازحصٝ في البِئة صوع  ٖن للخضًص زلضوو  ابن ثُغ١  الؿُا١ نٟـ في         ىظا  عط٘ ئط ، الناؽ َو
  و طل٪ و خُىانات من ُٞه ًح٩ىو  ُٞما و ، الهىاا في  رغىما و البرص و الخغ َبُٗة ئلى الناؽ بحو الُبات٘ و اللىو  في الازحصٝ

ه امحُة ؿَة لة إلاضال الكمـ مُة ض ٍَى  قٗب ًسو الهضص ىظا في مساال و٢ضم.  طلىصىم ٞخؿىص ، الكضًض  الٌُٟ ثأرحر ثٍؼ
حو ، ثى٢ُ٘ ٧ل ٖلى بالغ٢و مىلٗحو ٞحجضىم ، الُغب و٦ثرال والُِل بالخٟة ونٟه الظي الؿىصاو  ٧ل في بالخم٤ مىنٞى

نهم وفي  مؼطتهم ٖلى الخغ واؾحىلى الخاع ؤلا٢لُم في ؾا٦نحو الؿىصاو ٧او وإلاا:"  م٣ضمحه في ٣ًى٫  خُص ، ٢ُغ  في ٧او ث٩ٍى
جحئ انبؿاَا و ٦ثر وؾغوعا ٞغخا  ؾٕغ ٞح٩ىو  ئ٢لُمهم و  بضاجهم نؿبة ٖلى الخغاعال من  عواخهم  و ىظو،  رغ ٖلى الُِل ٍو

ة البصص  ىل ٢لُص بهم ًلخ٤ ٦ظل٪  البدغ بؿُِ  يىاا من ٖلُه ًن٨ٗـ بما الخغاعال محًا٠ٖ ىىاؤىا ٧او إلاا البدٍغ

  " الباعصال والجبا٫ الحلى٫  بصص من  ٦ثر مىطىصال والخٟة الٟغح في الخغاعال ثىاب٘ من خهتهم ٧اند و قٗحه
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 من ؾغوعا  ٦ثر الخاعال اإلانا٤َ  ىل ع ًه ٞدؿب الخغاعال ئلى والؿغوع والٟغح الغوح زٟة  عط٘ ٢ض زلضوو  ابن نجض وبظا        

ل في منها بال٨ٗـ اإلاٛغب بصص من ٞاؽ ٧اند وإلاا:"  ب٣ىله الباعصال اإلانا٤َ ؾ٩او ًه٠ ئط الباعصال اإلانا٤َ  ىل  الحلى٫  في الحٚى
ىا و٠ُ٦ الخؼو  ئَغا١ مُغ٢حو  ىلها ثغي  ٠ُ٦ الباعصال  من ؾنححو ٢ىت لُضزغ منهم الغطل ئو ختى ، الٗىا٢ب   نٓغ في  َٞغ

با٦غ الخنُة خبىب  في  ٣ُٞة ث٩ىو  الكمـ  و خحو في ،" مضزغو من قِئا ًغػ   و مساٞة لُىمه ٢ىثه لكغاا ألاؾىا١ ٍو
ض ، الخغ ثأرحر ٠ًُٗٞ الكمالُة اإلانا٤َ ٍؼ  ػع٢ة من اإلاٍٟغ البرص مؼاض طل٪ ٖن ًنحج و  ىلها  لىاو ٞحبٌُ البرص ثأرحر من ٍو
حضا٫ نجض خُص ، خغاعتها في اإلاٗحضلة اإلانا٤َ  ىل بسصٝ طل٪ و ، الكٗغ نهىبة و الجلىص بغف و الُٗىو  ل٤ِة  في الٖا

َة
 و الخ

٤
ُة
ل
ُة
تهم مؼاض ٖن الناطم الخ .  اإلاٗحض٫  ىٍى

ظىب         . الؼمن مغوع م٘ لئلنؿاو الىعارُة الهٟات جٗضًل ٖلى ٢اصعال البِئة  و ًغي  خُص ، طل٪ من  بٗض زلضوو  ابن ٍو

  لىاو ٞحبٌُ البُاى ئلى اإلاندٝغ الؿاب٘  و اإلاٗحض٫ الغاب٘ ؾ٩او من الجنىب  ىل الؿىصاو من نجض ٢ض ):  ٣ًى٫  خُص

.   (  ٣ٖابهم ٞخؿىص بالجنىب الغاب٘  و الكما٫  ىل من ؾ٨ن ٞمن بال٨ٗـ و ، ألاًام م٘ الحضعض ٖلى  ٣ٖابهم

 الناخُة من  البكغ خُاال ٖلى  رغىا مضي ٖن ثدضذ خُص ، للبِئة زلضوو  ابن نٓغال ٖم٤ مضي ؾب٤ مما ًحطر       
 ، الاطحمإ ٖلم ٞغوٕ من  خضًص ٦ٟٕغ البِئة اطحمإ ٖلم ٖن للخضًص وبالٗىصال ، الىعارُة ختى و الاطحماُٖة ، النٟؿُة

لُه.  الاطحماُٖة الخُاال ٖلى البِئة بحأرحر حهحم ٖلم نجضو  ابن به طاا ما بحو ألا٩ٞاع في امحضاص ىنا٥  و ال٣ى٫  ًم٨ن ٖو
ات ألا٩ٞاع ،وبحو ٢غوو منظ زلضوو  لى بل ،  الاطحمإ ٖلم ٞغوٕ من خضًص ٕٞغ  جها  ؾاؽ ٖلى الُىم ثخناو٫  التي والنٍٓغ  ٖو

.   وقمىال ٖم٣ا  ٦ثر ٞأ٩ٞاعو ال٨ٗـ

ض         ثأرحرىا ومضي البِئات ازحصٝ خى٫   ٩ٞاعو  ىم آلاو نخناو٫  ، بالبِئة زلضوو  ابن اىحمام مضي خى٫  الحٟهُل من وإلاٍؼ
ة خؿب الُىم ٌٗٝغ ما ،وىظا الاطحماُٖة الخُاال ٖلى  ٢ىال  و ثٟترى ٞهي ، ؤلانؿاو ٖلى  البِئة بحأرحر البِئة الخحمُة نٍٓغ

 ٖلى الخضًص في ثناولها ٢ض زلضوو  ابن  و نجض ال٨ٟغال ىظو وفي  ٞيها ًحىاطضوو  التي البِئات بازحصٝ ثسحل٠ ألاٞغاص ًٖصت
 النٟؿُة الخالة في البِئة ثأرحر ٖن للخضًص ال٨ٟغال ىظو وثجاوػ  بل الخًغ،  ىل من وشجاٖة ٢ىال  قض ىم البضو  ىل  و

نهم و لؤلٞغاص . الىعازي ث٩ٍى

ف -3 ت البِئت حعٍغ " :  البضو"  زلضون  ابً عىض الصخغاٍو

ة باإلانا٤َ ثغثبِ التي الخُاال  نماٍ من نمِ ئلى ٖام بىطه" البضو"  لٟٔ ٌكحر         التي ال٣بُلة ٖلى جٗحمض و ، الصخغاٍو
ها ٞل٣ض زلضوو  ابن  ما ، الصخُدة الا٢حهاصًة اإلاىاعص و ال٣اؾُة الُبُُٗة للٓغوٝ اإلاناؾب الاطحماعي النٓام ثمسل  ٖٞغ

ة البِئة ٞهي البضو  ما ):  ب٣ىله  الٛالب في ٢لُل ٞمأ٧لهم البضو  ىل  ما):  ًًا ب٣ىله ًهٟهم ،و ( الناةُة ال٣غي  و ، الصخغاٍو

ُتهم  ما و...  بالجملة م٣ٟىصال  و لضحهم ٢لُلة ألاصمة رم...  ٖاصال طل٪ لهم ناع ختى ، الخبىب ل٣لة ٖليهم  ٚلب الجٕى و ،   ٖو
ىبة ل٣لة الٟٗن ٣ٞلُلة اية ئو رم الَغ  ُٞدؿن... الخاطات َلب  و الهُض  و الخُل ع٦ٌ في الخغ٦ة ل٨ثرال مىطىصال الٍغ

  ٦ثر  جهم ٦ظل٪ ٠ًًُ و ( الُب ئلى خاطتهم ٞح٣ل ألامغاى من  بٗض و  نلر  مؼطتهم ٞح٩ىو ...  ًجىص و الهًم ٧له بظل٪

.  الخًغ من الخحر ئلى  ٢غب  جهم و......  ممحل٩اتهم ٖن الضٞإ في  نٟؿهم ٖلى اٖحماصا
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 البِئة ئلى عاط٘ (٢لُل مأ٧لهم ) ٣ٞىله الصخغاا،  ىل" البضو"  بــ ٣ًهض ٧او زلضوو  ابن  و الحٍٗغ٠ ىظا من ًصخٔ       
ىبة  ٢لة ٖن خضًسه  ًًا و ، الخبىب و الؼعٕ ب٣لة ثحمحز التي و ٞيها ٌِٗكىو  التي ال٣اؾُة  ، اإلاغثٟٗة الخغاعال ئلى عاط٘ ، الَغ

ىبة  و اإلاٗغوٝ ٞمن .   الباعصال اإلانا٤َ ثمحز الَغ

ٟه ، الصخغاا ٖلى بضو ٧لمة ًُل٤ زلضوو  ابن  و  ًًا ًإ٦ض ما       ة للبِئة جٍٗغ  ثنبد ال خغال  عى هي ):   ب٣ىله الصخغاٍو
 ننهاطة من اإلالسمحو مسل و ، الُمن طنىب و الدجاػ  ىل مسل الِٗل من ق٠ٓ في ٞؿ٩اجها ، بالجملة ٖكبا ال و ػعٖا

صم و الخبىب ٣ًٟضوو  ىإالا ٞاو ، الؿىصاو و البربغ بحو ُٞما الغما٫  َغاٝ و اإلاٛغب بصخغاا الؿا٦نحو
َة
 ئنما ، طملة ألا

 ، الِٗل في اإلانٛمؿحو الحلى٫   ىل من  زص٢هم و طؿىمهم في خاال  خؿن ىم و...  اللخىم و ألالباو  ٢ىاتهم و  ٚظًتهم
 ، ؤلاصعا٧ات و اإلاٗاٝع في  ث٣ب  طىاجهم و الاندغاٝ من  بٗض  زص٢هم و  خؿن  ق٩الهم و       ن٣ى  بضاجهم و  نٟى ٞألىاجهم

.  ( منهم طُل ٧ل في الحجغبة قهضثه ألامغ ىظا

ــــــــت الــــبِئـــت زهــــــاةـــــو - أ :   الــــصخغاٍو

 ش اإلادغ٥ بمسابة زلضوو  ابن ٌٗحبرىا : اللبلُت العهبُت  ٖملُة  ي  ؾاؽ  ًًا ٌٗضىا ٦ما ، للمجحمٗات الاطحماعي للحاٍع
.  الخًغي  الٗمغاو و البضوي  الٗمغاو بحو الجضلُة الٗص٢ة مبض  من ىظو ٨ٞغثه اؾحىحى ل٣ض و ، ٖام بك٩ل اطحماعي جٛحر

.  ػواله ئلى ثإصي التي هي و اإلال٪ ئلى ثإصي التي هي ع ًه ٞدؿب ، الٗهبُة آلُة ٖلى بنااًة  ػوالها و الضو٫  لنكأال ثٟؿحرو  ًًا
 ، الخًغي  الٗمغاو في خضال  ٢ل بك٩ل ثٓهغ و ، الخهىم ٖلى البضوي  بالٗمغاو ملحدمة اطحماُٖة ْاىغال  جها ٦ظل٪ ًغي 

ها خُص  من بُنهم اإلاصػمة قٍغ ئلى باإلياٞة ، الىالا  و الخل٤ عابُة  و الضم عابُة بُنهم ثجم٘ الظًن ألاٞغاص"  بأجها ٌٗٞغ
ة و مؿحمغال ثب٣ى و ، الاطحماعي الحٟاٖل ًحم  و  طل   ٞغاصىا بحو ُٞنكأ ، ثناؾلهم اؾحمغاع و ألاٞغاص ىإالا بىطىص محٟٖغ

 ال طؼ  بأنه الٟغص ٌكٗغ و ، للحٗهب صإ ىنا٥ ٩ًىو  خُنما لبًٗهم ًحٗهبىو  ىم و اإلاضاٞٗة، و اإلاداماال ئلى ًإصي قٗىع 

 طماعي قٗىع  ىى و  الجماٖة شخهُة في ثظوب بدُص الٟغصًة شخهِحه ٣ًٟض الخالة ىظو في ، " ٖهبُحه  ىل من ًحجؼ 
ة و الٟغص بحو  ؾاؾُة طمُٗة نُٛة طو ٞهى ، الٗهبُة  ٞغاص لضي مكتر٥  خا٫ في و ، ٣ِٞ آزغ و ٞغص بحو لِـ و اإلاجمٖى

 ئلى الٗهبة  ٞغاص ٌكض الظي ىى الٗهبي الىعي وىظا  بالٗهبُة" الىعي" الخالة ىظو في ًٓهغ ٖضواو ئلى الٗهبُة جٗغيد

 نٓغثه بدؿب و. ٖلُه ًجحم٘  مغ و٧ل واإلاُالبة واإلاضاٞٗة الخماًة ث٩ىو  بها  التي ، بالٗهبُة نؿمُه ما وىى ، بًٗهم
ة لها وي٘ ٞل٣ض ال٣بلُة للٗهبُة  : هي والخهاةو اإلامحزات من مجمٖى

. اإلاُالبة و اإلاىاطهة ٖلى ال٣ضعال ثمنذ التي الجماُٖة ال٣ىال -

ة و الٟغص بحو عابُة هي وئنما الٗهبة صازل آزغ و ٞغص بحو مدهىعال ٖص٢ة لها لِؿد -  ٞالٟغص, مح٩املة وخضال في اإلاجمٖى
 ثنانغ هي الخ٣ُ٣ة في ٞانما   ٞغاصىا  خض ثنانغ خُنما الٗهبة ٦ظل٪ و لنٟؿه ًحٗهب ٞانما ، لٗهبحه ًحٗهب خُنما
حرو الٟغص بحو الحىانل مجا٫ ٩ُٞىو  الخاعض و الضازل في ٖهبحه و الٟغص بحو محباصال ثًامنا ىنا٥  و ، ي نٟؿها  مدضوص ٚو

 .الخاعض و الضازل في ٖهبحه بدضوص

 .٢ىتها ؾغ ىى ىظا و  ًٖائها، بحو الحماؾ٪ ثًمن بهظا ٞهي لها، الخًٕى  طل من ألاٞغاص ٖلى يُٛا ثماعؽ الٗهبُة -
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 الٟغص به ًدٓى الظي الىخُض الامحُاػ ٩ًىو  ٢ض ئنما ألاٞغاص، بحو الٗهبُة صازل لصؾحٛص٫ صعطات  و ٞىاع١  ب٣ُام جؿمذ ال -

 .مجحمٗة الٗهبُة لهالر زضمات ث٣ضًمه ىى الٗهبُة صازل
او لها الًغع  في جؿبب ئطا و إلاهالخها، اخترامه و مٗها ثًامنه ب٣ضع الٟغص م٘ الٗهبُة ثًامن -  ٣ُٟٞض ثنبظو، ما ؾٖغ

 .الحٗايض و الحٗاوو  و الخماًة
 ئلى جؿمى الٛلبة و ، اإلانٟٗة ئلى ثإصي الٗهبُة  و"  زلضوو  ابن ٣ًى٫  خُص ، الضولة نكىا وعاا الؿبب هي الٗهبُة -

اؾة اؾة و الٍغ ا ًٓل و  الٗهبُة بٛحر  نص ٣ًىم ال اإلال٪ ٞاو ثم من و ، اإلال٪ ئلى الحُل٘ ٖلى ثبٗص الٍغ  ٠ًًٗ و ب٣ىتها ٢ٍى

 .  "بًٟٗها
  و ئلى الباصًة  ىل خُاال جٛحر و انح٣ا٫ في ٌؿاىم مما جٗهبا  ٦ثر البضو  و ئلى جكحر زلضوو  ابن ثدلُصت ٞاو لهظا     

. نكىةه في للبضو مضًن الخًغ  و ٣ًى٫  خُص الخًغ، من ًهبدىا

ىاةضىم ألامم و الٗالم  خىا٫"  و ٣ًغ و     و ألاػمنة و ألاًام ٖلى ازحصٝ ىى وئنما مؿح٣غ ومنهاض واخضال وثحرال ٖلى ثضوم ال ٖو

 الى الخكىنة من  و الخًاعال ئلى البضاوال من الانح٣ا٫ ئلى نٓغو خؿب الحُٛحر ىظا ًإصي خُص.   "خا٫ ئلى خا٫ من انح٣ا٫
 نٟة ٖلُه ثُػى مجحم٘ ئلى الب٣اا  طل من الحًامن  ؾاؽ ىى الظي الخغماو و الِٗل ق٠ٓ مجحم٘ ومن التٝر

.  ع ًه خؿب الٓهىع  في ألاؾب٤ ألنه الخًغ و اإلاضو  نل البضو  و ٣ًى٫  ٞانه لظا. اإلاا٫ ندى والجزوٕ الٟغصانُة

ة للبِئة خضص ول٣ض    ة و البضٍو ة الصخغاٍو . الخًغ ٖن ثماما مسحلٟة ثجٗلها التي اإلامحزات و الخهاةو من مجمٖى

ت البِئت بحن الفغق   -ب ت البِئت و الصخغاٍو ":  الخًغ و البضو" زلضون  ابً عىض الخًٍغ

 ، مجاال ال٣ٟغ في  بٗض و ْٗنا  ٦ثر ٞهم ، ؤلابل في مٗاقهم ٧او من ىم البضو  و ٣ًى٫  زلضوو  ابن نجض الؿُا١ ىظا في       
اال ٞاو لهظا ، مسايا و ٞهاال الخُىانات  نٗب ؤلابل  و ٠ًًُ ٦ما  اللٟٔ ىظا في ىى و ) ثىخكا الناؽ  قض من ؤلابل ٖع

اىُة  ؾباب ٖن بٗضا  ٦ثر ٌٗجي  و اإلاضو  نل البضو  و  ًًا ًظ٦غ ٦ما".  الٗغب"  اؾم ٖليهم  َل٤ ل٣ض و.  (الحنٗم و الٞغ
 له خهل الظي ىى الخًغي   و ٣ًى٫  ٦ما ، البضو  ىل من  ٦ثرىم بضاًات وطضنا البصص من بلض  ي  ىل صعؾنا ٞاطا ، الخًغ

 من  ٢ضم الًغوعي   و الق٪ و ، طل٪ ًٟى١  ٖما الٗاطؼ ،  خىاله في الًغوعي  ٖلى م٣حهغ ٞهى البضوي   ما ، خاطحه ٞى١  ما
.  ٖنه ناشخئ ٕٞغ ال٨مالي و  نل الًغوعي  ألو  ٖلُه ؾاب٤ و ال٨مالي

ة ألازص١ ٖلى ان٩ٗاؽ لها الا٢حهاصًة و اإلااصًة الخُاال  و  ًًا ًغي       ىل من الخحر ئلى  ٢غب البضو  ىل  و ٣ُٞى٫  البكٍغ

. الخامُة ٖن وبٗضىم ثىخكهم ئلى عاط٘ وىظا ،  ًًا الصجاٖة ئلى  ٢غب و الخًغ

 ٞيها ٖليها ًغص ما ل٣بى٫  متهُأال ألاولى الُٟغال ٖلى ٧اند ئو النٟـ  و ): ب٣ىله طل٪ ًىضر ٞانه الخحر بمؿألة ًحٗل٤ ُٞما   
 اإلا٣ضاع في ئال ٩ًىو  ال ئ٢بالهم  و ئال الخًغ ئ٢با٫ الضنُا ٖلى م٣بلحو ٧انىا وئو البضو ٞأىل ، قغ  و زحر من وثنُب٘

ة النٟـ َم٘ ٖلى ًبٗص الظي اللظات و  التٝر خض ئلى ًهلىا لم  جهم  ي ،(الًغوعي  ظىب الخل٤ بمظمىمات البكٍغ  بها ٍو
 النٟـ في ًنُب٘ ٖما  بٗض و ألاولى الُٟغال ئلى  ٢غب البضو  و ىى طل٪ ثد٤ُ٣ ٖلى جُٗنه التي ألاؾباب ومن ، الؿىا مظاىب

.  طل٪ من لهم ٌٗغى ما ٖصض بالحالي ِٞؿهل ٖليها اإلاترصصال اإلاظمىمة الٗىاةض ل٨ثرال  اإلال٩ات ؾىا من

                                                           

ٕٕٔ، ص ٕٜٜٔفكر ابن خلدكف ، العصبية ك الدكلة ،  ،عابد اعبابرم  ؿبمد 1 

ٕ٘ٔاؼبرجع نفسو ، ص  ،ؿبمد عابد اعبابرم  2
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ىاو اإلاصط ٞنىو  من ًجضوو  ما ل٨ثرال  جهم ٞحري  ، الخًغ  ىل  ما     ، قهىاتهم ٖلى ال٩ٗٝى و الضنُا ٖلى ؤلا٢با٫ و التٝر ٖو
 َغ١  ٖليهم وبٗضت  نٟؿهم بها ثلىرد ٢ض الكغ و الخل٤ مظمىمات من ٦سحرا  و زص٫ من واضر ىظا و ٖليهم طل٪  رغ ٣ٞض

 وبحو مجالؿهم في الٟدكاا ٢ى٫  في ٣ًٗضوو  منهم ٨ٞسحر ،   خىالهم في الخكمة مظاىب ٖنهم طىبد ٦ما ، ومؿال٨ه الخحر

ٗص ٢ىال بالٟىاخل الحٓاىغ في الؿىا ٖىاةض به  زظتهم إلاا طل٪ و الخكمة وإػ ٖنه ًهضىم ال مداعمهم و ىل ٦برائهم .  ٞو
 ٢ض الخًغ ): ئو ب٣ىله طل٪ ًىضر و الخًغ  ىل من ئليها  ٢غب البضو  و ًسبد زلضوو  ابن ٞاو الصجاٖة نٟة  ما   

 ئلى  نٟؿهم و  مىالهم ٖن اإلاضاٞٗة في   مغىم و٧لىا  و بٗض طل٪ و والتٝر النُٗم في وانٛمؿىا الضٖة و للغاخة اؾخؿلمىا

 بُىتهم في ع٢ضوا و  منىا  و طل٪ نخُجة و٧او,  خغاؾتهم ثىلد التي -الجِل -الخامُة و ٌؿىؾهم الظي والخا٦م واليهم
هم التي ألاؾىاع ئلى واَمأنىا  .( الُبُٗة مجزلة ًجز٫  ناع و نٟىؾهم في الصخيا ىظا انُب٘ ختى ألاطُا٫ طل٪ ٖلى ثىالد و ثدَى

 باإلاضاٞٗة ٢اةمىو  ٞهم ألابىاب و ألاؾىاع ٖن وانخباطىم -الجِل –الخامُة ٖن بٗضىم  و اإلاجحم٘ ٖن لحٟغصىم البضو  ما    
ؿغال ًمنة ًلحٟحىو  صاةما  الؿصح خاملىو  صاةما ٞهم بٛحرىم ٞيها ًس٣ىو  وال ؾىاىم ئلى ٩ًلىجها ال  نٟؿهم ٖن  ألازُاع ندى َو

ن بهم اإلادض٢ة  ًغطٗىو  سجُة الصجاٖة و زل٣ا البأؽ لهم ناع ٣ٞض ،بظل٪ بأنٟؿهم وار٣حو ًسُىجها زُىال ٧ل في خظٍع
.  صإ صٖاىم متى ئليها

ٌ  زلضون  أبً ألفياع عام جلُُم  -عابعا :  البِئت خى

 ًم٨ن ، و خىالهم الناؽ َبات٘ في ثأرحرىا ومضي البِئة خى٫  زلضوو  ابن  ٩ٞاع  ىم خى٫  ، ؾاب٣ا ط٦غ ما ٧ل زص٫ من   
 ثهض١ ال ٢ض وثدلُصثه   ٩ٞاعو بٌٗ  و ًنٟي ال ىظا ل٨ن ، ؤلانؿاو ٖلى البِئة  رغ مىيٕى ثناو٫  في ؾبا٢ا ٧او  نه  ال٣ى٫ 
ة ئلُه  قاعت ما نجض ىنا و ، الُىم ة النٍٓغ  بًٟل ٞاإلنؿاو ، البِئة ٢ىال وثٟى١  ثحجاوػ  ؤلانؿاو ٢ىال بأو ث٣غ التي الازحُاٍع
٤ واؾحٛصلها ٞيها الحد٨م بام٩انه و نبذ له زايٗة البِئة وطٗل اإلاؿاٞات  لػى ٣ٖله م٨ن مهلخحه، ث٣حطخي ما ٞو  ٍو

 ٦ما. ال٨بحر والح٨نىلىجي الٗلمي الح٣ضم ىظا جكهض لم ٞيها ٖاف التي البِئة ٧ىو  ئلى زلضوو  ابن  ٩ٞاع في ال٣هىع  ىظا ئعطإ
ة بالبِئة اإلاحٗل٣ة  ًًا  ٩ٞاعو  و ة الصخغاٍو  ثل٪ لىا٢٘ صخُدا ثٟؿحرا ث٣ضم ال  نبدد  جها ال٣ى٫  ،ًم٨ن والخًٍغ

 ٢ض خُص ، الازحصٞات و٢لهد اإلاضو بحو اإلاؿاٞات  لٛد الن٣ل وؾاةل مسحل٠ و الح٨نىلىجي ٞالح٣ضم ، الُىم اإلاجحمٗات
ة منا٤َ نجض ضا  ٦ثر صخغاٍو ة منا٤َ من الِٗل في ٚع  من الؿ٩او انح٣ا٫ ىى الُىم ونِٗكه نكاىضو ما  نبذ بل خًٍغ

 زهىنا ، ىنا٥ اإلاسحلٟة اإلاهان٘ بناا بؿبب الٗمل ٞغم وجٗضص الحلىذ ل٣لة وىظا الصخغاا في للِٗل اإلاضو  و الخًغ
ة ألاعاضخي باَن في  اإلاىطىصال الُبُُٗة الثروات ا٦خكاٝ بٗض حرىا والٛاػ ٧البترو٫ ، الصخغاٍو  ىظو ْهغت لى ٞغبما ، ٚو

ة ٞالبِئة ، طل٪ ئلى ،ئياٞة ازحلٟد ٢ض  ٩ٞاعو ل٩اند زلضوو  ابن ٞيها ٖاف التي الٟترال في الثروات  وبًٟل الُىم الصخغاٍو
حه الحن٣ل ؾهىلة   نىاٖها بمسحل٠ الؼعاُٖة اإلادانُل ثنحج  نبدد خُص ػعاُٖة منا٤َ  نبدد الٗلمي الحُىع  و وؾٖغ

 الخضًسة ٞالح٨نىلىطُا ، اإلاضو  ىل ٖن ٦سحرا ًسحلٟىو  ال  نبدىا الصخغاا  ىل  و ٦ما وزًغ مسمغال و شجاع خبىب من
 بام٩او  نبذ بل الخًغي  اإلاجم٘ ٖلى خ٨غا ًٓل لم الحٗلُم  و ٦ما الصخغاا في مىطىصال  نبدد اإلاضو في جؿحسضم التي
حو ثن٣ل ٍَغ٤ ٖن  و لضحهم والجامٗات اإلاضاعؽ ٞحذ بًٟل وىظا ، الضعاؾة الصخغاا  ىل   زغي  من٣ُة  ي ئلى الصخغاٍو

غال ؾهلة  نبدد ٞاإلاىانصت للضعاؾة  للحىؾ٘ عاط٘ وىظا الصخغاا م٘ اإلاضًنة ٞيها ثضازلد منا٤َ وىنا٥ باؾحمغاع ومحٞى

.  ال٨بحر الٗمغاني
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 ، لها  زغي  ومٓاىغ  زغي   ق٩ا٫ ىنا٥  نبدد و الُىم ازحٟد التي ال٣بلُة الٗهبُة ٨ٞغال ئلى ؤلاقاعال ننسخى  و صوو     
٨غال ، ألاخؼاب ْهغت خُص  للحىخض طضًضال  وطه جٗحبر ٧لها ، البرإلاانات ْهىع   ًًا ، وألا٢لُات والُاةُٟة ؤلاًضًىلىطُا ٞو

نها في ثسحل٠ وهي ، والحصخم .    زلضوو  البن ال٣بلُة الٗهبُة ٖن و ىضاٞها ث٩ٍى
م لظل٪          و ال٣ى٫  نؿحُُ٘ ، ٖليها البِئة و رغ الٗغبُة للمجحمٗات صعاؾحه في ٢ضمه الظي ال٨بحر ؤلاؾهام من ٞبالٚغ

 من ًن٣و لم ال٣هىع  ىظا ل٨ن. ٢هىعىا ْهغ ٢ض الؼمن مغوع وم٘ ، آلازغ بًٗها  و ئال بًٗها في  نابد ئو ثدلُصثه
لمه  ٩ٞاعو ٢ُمة  ٖامة الاطحمإ ٖلم ْهىع  في اإلامحز وئؾهامه ال٨بحر بضوعو ؤلا٢غاع ًجب بل ، ألاخىا٫ من خا٫ بأي ٖو

.  البِئة اطحمإ ٖلم بـ الُىم ٌٗٝغ ما ، و زانة ؤلانؿاو ٖلى و رغىا البِئة خى٫  ،و ٩ٞاعو

  زاجمت

 نابٛة، ٧او خُص ، اإلاؿلمحو اإلا٨ٍٟغن  ىم من ٌٗض زلضوو  ابن الغخمن ٖبض الٗصمة  و ؾاب٣ا ط٦غ ما زص٫ من لنا ًخبحو     
 ومسحل٠ ، ٖاقه الظي الاطحماعي الىا٢٘ من اؾح٣اىا والتي ٖهغو في اإلاٗغوٞة والٟنىو  الٗلىم و اإلاٗاٝع ب٩ل  ملما ومس٣ٟا

سُة الخىاصذ ة، و مسحلٟة طٛغاُٞة بِئات في ثن٣صثه ئلى ئياٞة ، ٖانغىا التي الحاٍع  و بٗم٤ ٨ًحب طٗله طل٪ ٧ل محنٖى
ُة ًٟؿغ و ًدلل د ،خُص وألا٩ٞاع ال٣ًاًا مسحل٠ بمىيٖى ش في بٕغ ئط وازحلٟد ٦حاباثه ثنٖى لؿٟحه الحاٍع  ، ومنهجه ٞو
 البِئة  رغ ٖن الخضًص ئلى ثُغ١  ٦ما ، ومحزاثه الخام نُا٢ه ئ٢لُم ل٩ل   ٢الُم ؾبٗة ئلى الٗالم و٢ؿم الجٛغاُٞا في و٦حب

 ع٦ؼ و البكغي  الاطحمإ في ٦حب ٦ما ، البِئة اطحمإ بٗلم الُىم ٌٗٝغ ما وىى ، طل٪ ئلى ؾبا٢ا و٧او ، البكغي  الؿلى٥ في
 و وثصخمهم، البكغ اطحمإ في ألاىم الؿبب ألجها الضو٫  بناا في ألاؾاؾُة اللبنة بمسابة اٖحبرىا و ال٣بلُة الٗهبُة ٨ٞغال ٖلى

.   نكإو في للخًغ مضًن البضو  و واٖحبر وخًغي  بضوي  ئلى ٢ؿمه و البكغي  الٗمغاو ب٨ٟغال طاا
 الخُاال ٖلى و رغىا بالبِئة اإلاحٗل٣ة  ٩ٞاعو  من الٗضًض  و ال٣ى٫  ًم٨ننا ٦حبه، ما ٖلى ٢غوو ٖضال مغوع وبٗض ألاو و      

م ، الُىم امحضاص لها الاطحماُٖة  ْهغ طضًض ٕٞغ ىى البِئة اطحمإ ٖلم  و ٌٗحبروو الباخسحو من ال٨سحر  و من ٞبالٚغ
سُة الجظوع  ئبغاػ خاولنا اإلا٣ا٫ ىظا زص٫ ومن  ننا ئال خضًسا،  ألاو٫  الاطحمإ ٖلم مإؾـ ئلى جٗىص التي ، الٟٕغ لهظا الحاٍع

.    زلضوو  ابن الغخمن ٖبض الٗصمة

: كاةمــــــــــت اإلاــغاحـــــــــــع 

ة البضو والخًغ في ٞلؿٟة -1 ،وػاعال  152ابن زلضوو ،مجلة صٖىال الخ٤ ، الٗضص  اإلاكىع الؿُٗض، ن٣ض ثدلُلي لنٍٓغ

 .2000ألاو٢اٝ والكإوو ؤلاؾصمُة، اإلامل٨ة اإلاٛغبُة،

  1977، 1م٣ضمة ابن زلضوو ، صاع ال٣لم ، بحروت ٍ: ٖبض الغخمن ابن زلضوو   -2

غال الس٣اُٞة ، الٗضص : ٖبض الغػا١ الؼىغاني  -3 -www.al 1428،  209ابن زلضوو  بغػ م٨ٟغي الٗالم ، مجلة الجٍؼ

jazirah/culture.htm 

بي  -4  . 2004ال٨ٟغ الاطحماعي الخلضوني ، بحروت ، مغ٦ؼ صعاؾات الىخضال الٗغبُة ، : مدمض  خمض الٖؼ

 . ٨ٞ1992غ ابن زلضوو ، الٗهبُة و الضولة ، : مدمض ٖابض الجابغي  - 5

.  2011نكغ ، ئنكاص مدمض ٖؼ الضًن ، مضزل ٖلم اطحمإ البِئة ، بِ ، بضوو صاع  - 6

اى ، الٗضص : خؿحو مإنـ  - 7 .  1999، 3ابن زلضوو طٛغاُٞا ، مجلة الٗلىم الاطحماُٖة ، الٍغ
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 (م1405/ َـ 808 )الفىغ الؿُاس ي عىض عبض الغخمً بً زلضون 

 حامعت اإلاؿُلت/ئلهام كاجل .أ ، اإلاغهؼ الجامعي جِؿمؿُلذ / خمؼة ول .أ

 

 

 

: ملخو

 (م1405/  َـ808 ث ) زلضوو  بن  الغخمن ٖبض ٢ضمه الظي الٗلمي ؤلانجاػ بحو الٟهل ًم٨ننا ال  نه ئلى  ؤلاقاعال ثجضع 
ة الس٣اُٞة و الؿُاؾُة الخُاال َبُٗة وبحو لئلنؿانُة نه ٨ٞغو مصمذ وق٩لد ٖاقها التي وال٨ٍٟغ   و طل٪ اإلاٗغفي، وث٩ٍى

  ٖلى ثىلى ئط الؿُاسخي، و الاطحماعي ٨ٞغو مهاصع من مهضعا جٗحبر زلضوو  بن ٖاقها التي والاطحماُٖة الؿُاؾُة الحجغبة
صت في اإلانانب ة  ٦ؿبه الظي ألامغ  خىالها، ص٢اة٤ ٖلى واَل٘ ؾُاؾتها زٟاًا زبر و ؤلاؾصمي، الٛغب صٍو  ص٣ُ٢ة مٗٞغ

. بامحُاػ ؾُاؾُا منٓغا ٩ًىو  ألو و ىله

 من ٞهىال ٞنجض الؿُاسخي، اإلاجا٫ في  ياٞه وما ئنجاػو ٖنض الحى٠٢ صوو  الخلضوني النو ٢غااال ًم٨ننا ال  نه والىا٢٘
ص٢تها  ىمُتها و  نىاٖها و الٗهبُة ٖن م٣ضمحه  و و خىالها الضولة ٖن و و نناٞه، يغوعثه و اإلال٪ ٖن ث٩لم و بالضًن، ٖو

ها ثُىعىا . وؾ٣َى

 .اإلال٪ الضولة، الٗهبُة، الؿُاسخي، ال٨ٟغ ، زلضوو  ابن: اإلافخاخُت اليلماث

ت -أ : زلضون  ابً عىض العهبُت هظٍغ

: وأهىاعها العهبُت فىغة       

 الىالا مسل النؿب بمٗجى محهص ٧او ما  و الغخم، و بالنؿب الالحدام ٖلى بنُتها في ث٣ىم زلضوو  ابن إلاٟهىم َب٣ا الٗهبُة 
 في ًجض ال٣ٍغب ٞاوّة  ألاعخام،  ىل و ال٣غبى طوي  ٖن الضٞإ صواٖيها ومن  البكغ في َبُٗة الغخم نلة  و طل٪ الخل٠، و

 ( ) .ٖنهم للضٞإ ُٞنكِ بهم، ًدض١ زُغ  و عخمه، بظوي  ًجز٫  يغا ًغي  خحو ًٚاية نٟؿه

او اإلاصػمة و ال٣غابة ئو او قَغ  من ٚحرىا ٖن ًمحزاجها اللظاو الٗنهغاو ىما و زلضوو، ابن ٖنض الٗهبُة لىطىص يغوٍع
حباع بهظا الٗهبُة ألو طل٪ الجماٖات،  بمناؾبة ثل٣اةُا ثخك٩ل التي اإلاإ٢حة الجماٖات من لِؿد ٞهي صاةمة طماٖة الٖا

٤  ًٖائها باثٟا١ ث٣ىم التي الحٗا٢ضًة الجماٖات ثل٪ من لِؿد  ًًا وهي زاعجي، بضاٞ٘ مُٗنحو، ػماو و م٩او في َاعةة  ٞو

 ئوّة  ،... ألاؾباب من آزغ بؿبب  و ىضٞها، ثد٤ُ٣ بٗض ثندل ٢ض التي و ألاىضاٝ من ىضٝ ثد٤ُ٣  طل ومن زام نٓام
ها بل الحٗا٢ض،  نىإ من نٕى  ي ٖلى ال و زاعجي ٖامل ٖلى نكأتها في جٗحمض ال طل٪ من ال٨ٗـ ٖلى الٗهبُة  ثمل٪ ال  جّة

                                                           
؛ مصطفى ٕٗٔـ، ص ٕٚٓٓ/ىػٕٛٗٔخليل شحادة، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت، : ، ربقيقالمقدمة: عبد الرضبن بن خلدكف (ٔ)

. ٜٕ٘ـ، ص ٜٚٛٔ/ىػٚٓٗٔ، مطبعة هنضة مصر، القاىرة، ٔ، طالمغرب و األندلس آفاق إسالمية و حضارة إنسانية و مباحث أدبية: الشكعة
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ة و مؿحمغال لحب٣ى منهم ثخك٩ل الظًن ألاٞغاص بىطىص ثىطض ألجها ثندل،  و  ثنكأ  و لنٟؿها  ىإالا وطىص باؾحمغاع ( ) .محٟٖغ
 ثح٩ىو  الظًن ألاٞغاص ٩ًىو  ٣ٞض مٗحو ػماو  و زام بم٩او م٣ُضال ٚحر الٗهبُة ٧اند ىنا من و ثناؾلهم، اؾحمغاع و ألاٞغاص

 ؾىاا منهم، ٞاألخُاا طل٪ وم٘  خُانا، اإلاىت بُنهم ًٟهل ٢ض بل ػمنُة مؿاٞات بُنهم ثٟهل  و اإلا٩او في محباٖضًن منهم
  م خايٍغن  مىاثا  م ٧انىا  خُاا الباقي م٘ واخضال وخضال ٌك٩لىو   نٟؿهم ٌٗحبروو ٚضا  و الُىم ؾىاا ىنا٥،  و ىنا ٧انىا

ة عابُة بُنهم ثغبِ التي الغابُة ألو طل٪ و ٚاةبحو،  اإلاٗجى بهظا ٞالٗهبُة ،...اإلا٩او و الؼماو ثحٗضي ؾ٩ُىلىطُة صمٍى

ة طماٖة) الىاؾ٘  ٩ًىو  ٖنضما له ُٞحٗهبىو  ًصػمىنه، الظًن الغطل  ٢اعب في ثخصخو ول٨نها عابُة مجغص  جها بمٗجى (مٗنٍى

 ( ) .للحٗهب صإ ىنا٥

 زلضون  ابً عىض العهبُت أؾاؽ :

:  نىإ ئلى ثن٣ؿم ٞالٗهبُة والخل٠ الىالا  ىل جكمل بل ٣ِٞ الضم عابُة ٌكمل ال زلضوو  ابن ٖنض الٗهبُة  ؾاؽ و

.  ٢ىاىا هي و النؿب و ال٣غابة -

. آزغ نؿب ئلى انًمامه و ألانلي نؿبه ٖن الٟغص انٟها٫ نخُجة الخل٠، ٖهبُة -

 النخُجة ث٩ىو  الخالة ىظو في و اطحماُٖة، ْغوٝ نخُجة آزغ، نؿب ئلى نؿبه من الٟغص انح٣ا٫ ٖن ثنحج هي الىالا ٖهبُة -

. الجضًض للنؿب الٟغص انًمام ٖن ثنجم التي الٗكغال و للصخبة َبُُٗة

. آزغ نؿبا صزىله و ٢ىمه و نؿبه من ٞغص ٞغاع ٖن ثنحج وهي الضزالة، ٖهبُة -

. بؿاصتهم اإلاىالي و الٗبُض اعثباٍ ٖن  ثنحج هي و الانُنإ، و الغ١  ٖهبُة -

 و التراخم و بالحآدي الكٗىع  من  ؾاؽ ٖلى ث٣ىم ٞهي ؾب٤ ما ئلى باإلياٞة  ؾاؾا الضم عابُة ٖلى ث٣ىم ال ئطو الٗهبُة

 ( ) .الاطحماعي الحًامن

به نهغال ئلى ناخبه ًضٞ٘ ُٞغي  َبُعي  ؾاؽ ٖلى ث٣ىم زلضوو  ابن ع ي في ئطا الٗهبُة و  جٗغى ئطا ما خالة في الضم في ٢ٍغ
به خماًة ئلى الٟغص ىظا ٌؿعى و زُغ، ئلى  نؿب ٧او ئطا ٨ًثر و الحنانغ ىظا ٣ًىي  و  طي، به ًلخ٤  و ًم٨ن شخيا ٧ل من ٢ٍغ

ن، ألاٞغاص بحو ًجم٘ ٢ٍغب ا اإلاحنانٍغ  مٟهىم في زلضوو  ابن وؾ٘ ل٣ض ٞكِئا، قِئا ٣ًل الحنانغ ٞاوّة  النؿب بٗض ئطا  مّة
ه ٦ما اإلاٗاقغال، َى٫  بؿبب ألاٞغاص بحو ثنكأ عابُة ٧ل ئَاعو في  صزل ٣ٞض النؿب

ّة
 بمٗجى بالنؿب الٗهبُة ًغبِ لم  ن

ة ال٣غابة  ٌٗجي ال ٖنضو النؿب و النؿب، بؿبب الخانل الالحدام نخُجة هي الٗهبُة  و ًغي  ٞهى مُل٣ا، عبُا الضمٍى
ة، ال٣غابة بالًغوعال ا للجماٖة، اإلامحزال الٗصمة ىى بل الضمٍى  ٖن ثحمحز مُٗنة ٖهبة ئلى الانخؿاب رمغال ٞهي الٗهبُة  مّة

 ما و اإلاٗاقغال َى٫  و ألالٟة ئلى ًغط٘ لٗهبة الٟغص جٗهب ٩ًىو  بالحالي و النؿب،: اإلامحزال الٗصمة بحل٪ الٗهبات من ٚحرىا

                                                           
، التاريخ اإلسالميمعالم النظرية خلدونية في -فكر ابن خلدون العصبية و الدولة  :؛ ؿبمد عابد اعبابرمٖٗٔخليل شحادة، ص: ، ربقيقالمقدمة (ٔ)

. ٚٙٔـ، ص ٕٚٓٓالطبعة السادسة، مركز درسات الوحدة العربية، بَتكت،  
. ٕٛٔص  المرجع السابق،: ؿبمد عبد اعبابرم (ٕ)
. ٗٗٔخليل شحادة، ص : ، ربقيقالمقدمة (ٖ)
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 وطىصو و بمهلختها مهلخحه واعثباٍ ٞيها، الؿاةضال الجماُٖة وبالغوح ث٣الُضىا، و بٗاصاتها جكبٗه من طل٪ ٖن ًنحج

 ( ) .بىطىصىا

 زلضون  ابً فىغ في العهبُت أهىاع :

 عهبُت زانة، ٖهبُات ٖضال جكمل ثغابُا  ٢ل و اجؿاٖا  ٦ثر وهي عامت، عهبُت: ٖهبُحاو بحو لنا ًمحز زلضوو  ابن ئو
 الغةاؾة ٞح٩ىو  الٗهبُات ؾاةغ من  ٢ىي  ث٩ىو  التي الخانة للٗهبُة ث٩ىو  ٞيهم الغةاؾة و الحداما،  قض وهي زانت،
ما ال٣ىم ٖلى الغةاؾة و ثخبٗها، و ال٣باةل ٧اٞة لها ثسً٘ وبالحالي نٟىطا وألا٦ثر ألا٢ىي  ٖنض صاةما ث٩ىو  هي و ألىلها،

ّة
 ث٩ىو  ئن

. بالٗهبُة ال٣لب له جٗحو واخض منبد في محنا٢لة

ة، ٖهبُة و يُٟٗة ٖهبُة ٞهنا٥ الٗهبُات بحو زلضوو  ابن ًمحز و   ثحم ال ٞالؿُاؾة ٞاأل٢ىي، ألا٢ىي  الٗهبُة و ٢ٍى

اؾة و بالٗهبُة، ث٩ىو  ال٣ىال و بال٣ىال، ئال . ألىلها ثحم و ألا٢ىي  الٗهبُة في ثندهغ الٍغ

 خضص ٣ٞض بضوامه، ثضوم و يٟٗا و ٢ىال الخؿب ثخب٘ هي بل اإلانٗة و ال٣ىال من واخضال وثحرال ٖلى ثضوم ال الٗهبُة  و ٦ما
 ابنه و ب٣اةه، و ٧ىنه  ؾباب هي التي الخص٫ ٖلى مداٞٓا و بناةه في ٖناو بما ٖالم اإلاجض باني  وّة  طل٪ و آباا  عبٗة في جهاًتها

  ٖنه، و زظ طل٪ منه ؾم٘ ٢ض ألبُه مباقغ بٗضو من
ّة
ه ئال

ّة
 ( ) .له اإلاٗاني ٖن بالصخيا الؿام٘ ث٣هحر طل٪ في م٣هغ  ن

 الغاب٘ طاا ئطا رم اإلاجتهض، ٖن اإلا٣لض ث٣هحر الساني ٖن ٣ٞهغ زانة، الح٣لُض و الا٢حضاا خٓه ٧او السالص الجض طاا ئطا رم
٣هم ٖن ٢هغ  ال و بمٗناو ٨ًن لم البنُاو طل٪  وّة  ثىىم و اخح٣غىا، و مجضىم لبناا الخاٞٓة الخص٫ و يإ طملة ٍَغ

 ( ) .ث٩لٟا

  زلضون  ابً عىض العهبُت وأَمُت صوع :

ا الٗهبُة جٗحبر  التي الاطحماُٖة ال٣ىانحو  ىم الٗهبُة  و ًغي  زلضوو  ٞابن الخصٞة، و٢ُام الضولة لحأؾِـ  ؾاؾُا قَغ

ٗة طي ٧ل ًخبٗها  و ًجب  ( ) .صًنُة صٖىال  و قَغ

                                                           
، ك عمر بن الخطاب؛ لكي يدعم ابن خلدكف طرحو ىذا استدؿ بقصة من عهد أمَت اؼبؤمنُت ٗٗٔ-ٕٗٔخليل شحادة، ص ص : ، ربقيقالمقدمة (ٔ)

ك : "على جبيلة  فسألوه بعض قومها اإلعفاء منو حبجة أنو ليس من ىذه القبيلة ك يف ىذا يقوؿ ابن خلدكف عرفجة بن ىرثمةذلك حينما كرل رجال يدعى 
يف اختلط عرفجة ببجيلة ك لبس جلدهتم، ك دعي بنسبهم حىت ترشح للرئاسة عليهم لوال علم بعضهم بوشائجو، كلو غفلوا عن ذلك ك امتد انظر منو ؾ

. ٖٗٔ-ٕٗٔ، ص ص المصدر السابق، "الزمن لتنوسي باعبملة ك عد منهم بكل كجو كمذىب
ذل ظاىرة ادعاء كثَت من الرؤساء ك القبائل بنسب ليس نسبهم، ك ذلك ؛ أشار ابن خلدكف إ٘ٗٔ-ٗٗٔخليل شحادة، ص ص : ، ربقيقالمقدمة (ٕ)

ف القدح ػبصوصية ىذا النسب بشجاعة أك كـر أك فضيلة، فينزعوف إذل ذلك النسب ك يتورطوف بالدعول يف شعوبو، كال يعلموف ما يوقعوف فيو أنفسهم ـ
. ٘ٗٔ-ٗٗٔ، ص ص المصدر السابقمن ذلك إدعاء زناتو النسب العريب، يف رئاستهم ك الطعن يف شرفهم مستدال يف كالمو ىذا بعده أمثلة ك

. ٓ٘ٔ-ٜٗٔخليل شحادة، ص ص : ، ربقيقالمقدمة (ٖ)
؛ يبدكا ٜٜـ، صٜٚٚٔ، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، منطق ابن خلدون في ضوء حضارتو و شخصيتو: ؛ علي الوردمٛٙٔ، ص المصدر نفسو (ٗ)

قض نظرتو أك نظريتو يف العصبية فعاد كذكر بعض االستثناءات يف شأف قياـ اؼبلك على العصبية،فقرر أنو إذا استقرت الدكلة أف ابن خلدكف قد قرأ ما ينا
العباسيُت يف كسبهدت قد تستغٍت عن العصبية ،كضرب لذلك مثلُت أحدمها يف اؼبشرؽ ك اآلخر يف اؼبغرب ،فأما اؼبثاؿ الذم ضربو يف اؼبشرؽ فهو على عهد 

مي ؼبعتصم ك من جاء بعده من اػبلفاء باؼبوارل من فرس ك ترؾ ك ديلم ك سالجقة، كذلك أف صفة الرئاسة كانت قد استحكمت، ك االنقياد كالتسلعهد ا
. ٚٙٔ-ٙٙٔ، ص ص المصدر نفسوكاف قد رسخ يف النفوس فبقيت الدكلة قوية، 
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سُة ألاخضاذ ؾحر ًُغخها التي اإلاكا٧ل طمُ٘ به خل الظي الىخُض اإلاٟحاح" الٗهبُة" اٖحبر زلضوو  ابن  وّة  ٦ما  الحاٍع
ٟا، مٟحاخا ألابىاب طمُ٘ ًٟحذ الظي اإلاٟحاح ٧او ئطا و ٖهضو، ئلى ؤلاؾصمُة  في لِؿد زلضوو  ابن ٢ُمة ٞاو ٣ًا٫، ٦ما مٍؼ

اٖلُتها، للٗهبُة ٌُٗيها التي ألاصواع حه ثُغخها التي الٗضًضال ؤلاق٩الُات في ث٨من ئجها بل ٞو  الضولة و الٗهبُة في نٍٓغ

ش خغ٦ة ثجؿم و الٗمغاو ق٩ل نٓغو في ثدضص التي الٗص٢ة ىظو بُنهما، ال٣اةمة والٗص٢ة  ( ) .الحاٍع

 في ألاؾاؽ لِؿد  جها ئال الؿُاؾُة، الؿلُة و الضو٫  و٢ُام اإلاجحم٘ نكأال ٖلى جؿاٖض التي الٗىامل من الٗهبُة جٗحبر و
 ٞهص لظل٪ زهو خُص م٣ضمحه في لهظا زلضوو  ابن ثُٟن و٢ض ٢ُامها في ألانل  و الخا٦مة الؿلُة و اإلاجحم٘ نكأال

 ( )".الٗهبُة ٖن جؿحٛجي صولة اإلال٩ي النهاب  ىل لبٌٗ ًدضذ ٢ض" ٖنىانه طٗل

 الىاخضال ال٣بُلة  ٞغاص ًجٗل الظي الاطحماعي الغابِ و الاطحماُٖة الضًنام٨ُُة مٟحاح بمسابة الٗهبُة زلضوو  ابن طٗل ل٣ض
 نٟـ في ال٣ىال و الحًامن ثىلض ٞهي ٣ِٞ خل٠ ٖهبُة ٧اند  و الضم، لغابُة نخُجة الٗهبُة ىظو ٧اند ؾىاا محماؾ٨حو،

 ( ) .مىخضال و ضخمة ئنؿانُة طماٖة لح٩ىو  اإلاحٗاعية الٗهبُات مسحل٠ بحو بال٣ىال ثىخض  و ًم٨نها ٦ما الجماٖة،

 بُاب٘ ًظىب ٞالضًن آلازغ، ًضٖم منهما ٩ٞل الضًن و الٗهبُة بحو محباصال ثأرحرا ىنا٥ ٞاو زلضوو  ابن ًغي  ٧او ما خؿب و
ض ٞهظا الىاخضال الٗهبُة  ىل بحو اإلاىطىص الحناٞـ  ٞالٗهبُة ثحم، ال ٖهبُة ٚحر من الضًنُة الضٖىال  و ٦ما ٢ىتهم، ًٍؼ

 ( ).الٗهبُة ًضٖم الضًن و الضًن ثضٖم

ة ٧اند ئطا الؿُاسخي، الحنُٓم من زام نٕى الٗهبُة زلضوو  ابن ٨ٞغ في و  ختى ألاي٠ٗ الٗهبُات ٖلى ثحٛلب  زظت ٢ٍى
 ٞاو ٢ُامها، في ألاؾاؽ هي ٧اند  و بٗض الضولة اجؿإ ٖىامل من ٞهي ٞٗلد اإلانهاعال الضولة ٖلى لصؾخُصا الٟغنة طااتها ئطا

ة ٧اند  له ثنخؿب  و بٗض الغةِـ  و ئال الاجؿإ مدضوصال الضولة ٧اند نؿبُا يُٟٗة ٧اند ئطا  ما ٦بحرال، الضولة ٧اند ٢ٍى
 مؿاعا ئطو ثأزظ هي و ٖليها، ال٣ًاا ئلى ًًُغ لظا و الٗغف  طل من ٖهبُحه  ىل م٘ صاةم نؼإ في نٟؿه ًغي  ألامىع 

 جِٗل البضاوال مغخلة ٟٞي ألازغي  منها ٧ل ثنا٢ٌ مغاخل بسصذ ثمغ ٞهي الجزإ، بظعال صازلها في ثدمل و واضخا صًال٨ح٨ُُا
ٌ و اإلاؿاواال، ٖلى الٗهبُة ة ؾلُة ٧ل ثٞغ  الٗهبُة ث٠ًٗ ؤلامبراَىعٍة ث٩ىو  بٗض السانُة، اإلاغخلة في و منٓمة مغ٦ٍؼ

ا قأجها من الح٣لُل الؿلُاو إلاداولة نخُجة ا منها، زٞى  بالحالي و ثماما ازحٟد ٢ض ث٩ىو  الٗهبُة ٞاوّة  السالسة اإلاغخلة في  مّة

. مل٨ه خماًة  طل من  زغي  ٢ىي  ئلى الخا٦م ًلجأ

                                                           
. ٕٔ، صٜ٘ٛٔلطباعة ك النشر ك التوزيع، بَتكت، ، دار الطليعة ؿٕ، طالفكر الواقعي عند ابن خلدون: ناصيف نصار (ٔ)
، دار قباء للنشر ك التوزيع، القاىرة، السياسية و االقتصاد عند ابن خلدون: ؛ صالح الدين بسيوين رسالفٛٙٔخليل شحادة، ص : ، ربقيقالمقدمة (ٕ)

، ص ص المصدر نفسوصى ك العبيديُت بإفريقية كمصر، ، ك يدعم ابن خلدكف طرحو ىذا باالستدالؿ دبا كقع لألدارسة باؼبغرب األؽٔ٘ـ، صٜٜٜٔ
ٔٙٛ-ٜٔٙ .

. ٜٖٕـ ، ص ٕٗٓٓ، دار األمة اعبزائر، تاريخ الفكر السياسي: ؛ نور الدين حاركشٕٗٔخليل شحادة، ص : ، ربقيقالمقدمة (ٖ)
، ٕٙٓٓالنشر ك التوزيع،  بَتكت، ، دار التنوير للطباعة  للطباعة ك فلسفة التاريخ عند ابن خلدون:  زينب ؿبمود اػبضَتم (ٗ) -

ذىب  إف ىذه النظرة اليت أكالىا ابن خلدكف للعصبية ىي نظرة كاقعية أيدىا بالكثَت من األمثلة، لكن األمر يدعوا إذل الًتيث يف قبوؿ كل ما. ٙٚٔص  
أف الدعوة الدينية من غَت عصبية ال تتم، ك يرل أف إليو، ابن خلدكف يف شأف العصبية، خاصة ما كاف مناقضا ألمور دينية أك أحكاـ شرعية، فهو يرل 

ية العهد العصبية تنوب يف اإلمامة عن النسب القريشي، كأف خالفة معاكية صحيحة ألهنا استندت إذل العصبية، ك األغرب من ذلك كلو رأيو يف صحة كال
، ص المرجع السابق: تاج إذل اؼبناقشة كاؼبراجعة، مصطفى الشكعةليزيد الستنادىا إذل العصبية مع كجود من ىم أصلح للخالفة منو، ك ىي قضايا تح

ٕٙٔ .
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 ( ) .الٟنىو  و الٗلىم ئػصىاع  ؾاؽ  ًًا هي و اإلاسحلٟة، الاطحماُٖة الحٛحرات ٧ل  ؾاؽ هي ٞالٗهبُة

ة ئو لة و٢ٟات ئلى ثدحاض زلضوو  ابن ٖنض الٗهبُة نٍٓغ . صخُدا ٞهما ٞهمها و بمٗانيها، و بها ؤلاإلاام ًحم ل٩ي محأنُة ٍَى

: زلضون  ابً عىض والعهبُت الضًً -ب

ة في ٦بحر  رغ زلضوو  ابن ٖنض للضًن غال، للحُلٗات اؾخئها٫ من ئلُه ًإصي بما الضولة، ث٣ٍى  اإلاحباصلة، الٛحرال مكاٖغ و الكٍغ
 صًنُة بضٖاًة آزغ بحٗبحر  و صًنُة، بضٖىال ٢ىتها ثحٗاْم ٞالٗهبُة اله٠، وخضال ثد٤ُ٣ و الحًامن مكاٖغ زل٤ و

 الحٛلب ىى و م٣هضو بٗبىع  ٖابغا ٩ًىو   و ًم٨ن الظي ال٣بلُة  و الٟغصًة ال٣ىي  ئعاصات ثدال٠ ئلى ٠ًًُ ٞالضًن ؾُاؾُة
 اإلاهالر ٚاًحه ثحسُى الظي وال٣ٗى٫  ال٣لىب اةحصٝ ث٠ًُ طضًضال  مهاع ٖلى الاؾخُصا  و اإلاجاوعال الجماٖات ٖلى

 ( ).نٗىبحه في نض٤ً ٖلى النٗغال من ال٨غامة ثحُلبه ٖما مسحل٠  مغ هي ما ٢ًُة زضمة في الجماٖة ٞتهُئه اإلاباقغال

 الضًجي الاطحمإ ئو و الٗهبُة، ثىلضىا التي ال٣ىال طانب ئلى بأؾا،  قض ئياُٞة ب٣ىال الؿُاؾُة الؿلُة ًؼوص الضًن ئو
غ ىم من ٖلى الحٛلب للجماٖة ٨ًٟل و الهغإ ٖىامل ٖلى ال٣ًاا ٖلى ٌٗمل و الٗهبُة ٢ىال ًًا٠ٖ   ٢ىي   و ٖضصا  ٞو

 ( ) .آلازغ ًضٖم منهما ٩ٞل الضًن و الٗهبُة بحو محباصال ثأرحرا ىنا٥  و ٦ما منهم، ٖهبُة

ض ٞالضًن وث٩امل، جٗايض و ثآػع  ٖص٢ة زلضوو  ابن ًٟهمها ٦ما الٗهبُة، و الضًن بحو الٗص٢ة ئو  الٗهبُة ٢ىال من ًٍؼ
حضاص و ٧األنانُة الحٗهب، مٓاىغ من بالحس٠ُٟ   ي هللا ئلى ٧لهم الٗهبُة  ىل بحىطُه طل٪ و ال٣ُُٗة عوح و باألنؿاب الٖا

 ال الٟاؾضال ألاويإ جُٛحر  و ًغي  زلضوو  ٞابن ٞاٖلُة، و ٢ىال الضًنُة الضٖىال ثمنذ طهتها من والٗهبُة الهالر الٗمل ئلى
 ممارلة خا٫ ٧ل في و ىنا اإلاُلىبة ال٣ىال و الضٖىال ىظو ثنهغ ماصًة ٢ىال ئلى بل  خؿن  ويإ ئلى الضٖىال بمجغص مُل٣ا ًأجي

 ( ) .الٗهبُة هي

                                                           
؛ ترل فوزية صعب اؼبهيدب أف العصبية ىي احملور األساسي الذم يشرح بو ابن خلدكف كاقع ٛٙٔ-ٙٙٔخليل شحادة، ص ص : ، ربقيقالمقدمة (ٔ)

ساعد الدكلة على البقاء، ك ألمهية العصبية فإنو ال ديكن اإلؼباـ بأطرافها يف مكاف التاريخ يف قياـ الدكؿ، ك يدير حولو العوامل االجتماعية الفرعية اليت ت
العصبية، فوزية  كاحد، كفصل من فصوؿ اؼبقدمة فالبد من استقراء اؼبقدمة كلها فيما يتعلق بقياـ الدكؿ ك ازدىارىا مث سقوطها لكي ذبمع أطراؼ نظريتو يف

. ٕٛ، مؤسسة اؼبختار للنشر ك التوزيع، القاىرة، دت، صبن خلدون منهاالدولة األموية و موقف ا: صعب اؼبهيدب
موسى كىيب كشوقي دكيهي، الطبعة االكذل، :،  تعريبالسياسة و الدين عند ابن خلدون: ، جورج البيكآٚٔخليل شحادة، ص : ، ربقيقالمقدمة (ٕ)

رأيو دبا كقع للعرب يف صدر اإلسالـ بالقادسية ك الَتموؾ، حيث غلبت ؛ يستدؿ ابن خلدكف ىنا ليبُت صحة ٘ٓٔ، ص ٜٓٛٔدار الفرايب،  بَتكت، 
. ٓٚٔ، ص المصدر نفسوجيوش اؼبسلمُت صبوع الفرس ك صبوع ىرقل على الرغم من قلة عددىم ك كثرة عدد جيوش العدك، 

 .ٖ٘ص المرجع السابق، : صالح الدين بسيوين رسالف (ٖ)
إف الدعوة الدينية "؛ ينتقد صالح الدين بسيوين رسالف قوؿ ابن خلدكف يف أحد فصوؿ اؼبقدمة ٓٚٔ-ٜٙٔخليل شحادة، ص ص : ، ربقيقالمقدمة (ٗ)

، ك قوؿ ابن خلدكف بأف قباح األنبياء "ما بعث اهلل نبيا إال يف منعة من قومو : "()، ك قد استشهد ابن خلدكف يف ىذا بقوؿ النيب "من غَت عصبية ال تتم
ا كانت بالعشائر ك العصائب فَتل أف ابن خلدكف قد جانب التوفيق يف فهم نص اغبديث النبوم، إذ أف القـو ىنا حسب ما أفادت يف دعوهتم إذل اهلل إزل

، مث بٍت ىشاـ قواميس اللغة، ىم اعبماعة أك العشَتة ك ليست القبيلة، ك على ذلك يكوف قـو الرسوؿ بٍت عبد اؼبطلب على سبيل التحديد ك التضييق، أكال
كؼبواقفهم العدائية اؼبعركفة  (القـو)سبيل التوسعة بعد ذلك، كىم صباعة أك عشَتة ك ليسوا قبيلة، إذ القبيلة ىم قريش، ك ىم مستبعدكف ؼبقتضى لفظ  على

ا شأف يف الدعوة احملمدية، من الرسالة ك الرسوؿ، ك لشدة قسوهتم على الرسوؿ ك اؼبؤمنُت، ك إيقاع األذل بو كهبم، ك ىذا ما يعٍت أف العصبية ىنا دل يكن لو
. ٘٘، صالمرجع السابق: صالح الدين بسيوين رسالف
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 ثنه٪ ٧اند التي والٛؼوات والخغوب طامٗة ٖهبُة بالضًن  نبدد مٟغ٢ة ٧اند بٗضما زلضوو  ابن ٨ٞغ في ٞالٗهبُة
 الهغإ ئو رم لؤلمم، اؾحخباٖا و للبلضاو ٞحدا الضًنُة الضٖىال بحأرحر  نبدد اإلاحن٣ل الٗهبي اإلاجحم٘ ىظا ٦ُاو باؾحمغاع
 والكٗىب، ألامم يض ٖامة ٖهبُة ث٣ىصو ىاصٞا نغاٖا  نبذ الخانة الٗهبُات بحو نغاٖا ٢بل من ٧او الظي الٗهبي

 ئخضاذ ٖلى ٢اصعال  نبدد و ٢ىال بظل٪ الٗهبُة ٞاػصاصت النؿب، وخضال  ٣ًٓد ٢ض زلضوو  ابن ٖنض الضًن وخضال ٖن
 ئلى الخام الحٗهب من  وؾ٘ ئَاع ئلى ي٤ُ ئَاع من ًن٣لها بل الٗهبُة ٖلى ٣ًطخي ال ٞالضًن ألاويإ، في ان٣صب

 ( ) .اإلان٨غ ٖن ثنهى و باإلاٗغوٝ ثأمغ صًنُة ٣ُٖضثه و الٗام، الحٗهب

: زلضون  ابً جهىع  في اإلالً -ج

غ خُص من ًحد٤٣، ٠ُ٦ و البكغي  الٗمغاو و ًنكأ ٠ُ٦ و ؤلانؿاني اإلاجحم٘ زلضوو  ابن ثهىع  ل٣ض  في الخُاال يغوعات ثٞى
 الحٟد ٦ما والا٢حهاص، واإلاا٫ الحجاعال و والهناٖة الؼعاٖة مُاصًن في اإلاىنى٫  الٗلم منُل٤ ومن اإلاكتر٥، الحٗاوو  نُا١

ا ٧او وما الهنات٘،  نىإ ئلى اىُة، و بالنُٗم مغثبُا ٦مالُا ٧او ما و منها، يغوٍع  ألاؾـ من الحٗلُم و الٗلم طٗل ٦ما الٞغ
 اإلاىايُ٘ من ٚحرو و طل٪ زلضوو  ابن ٞهل ل٣ض طل٪  ؾباب و اػصىاعو  ما٦ن ٖن ثدضذ و البكغي، الٗمغاو بها ًغقى التي

اع ىظا عؾم  و بٗض و ص٣ُ٢ا، ثٟهُص  و قإونه ثنٓم خ٩ىمة و بُضو، ثأزظ ٢ُاصال اإلاجحم٘ لهظا ٩ًىو   و ٞصبض للمجحم٘، ؤلَا

 ( ) . مىعو ثد٨م

 اإلالً يغوعة :

 للؿلُة امحص٦ه و الناؽ، خُاال ثنُٓم ٖلى ٢ضعثه زصله من طل٪ و البكغي  للٗمغاو يغوعي  اإلال٪  و زلضوو  ابن ًغي 

: هي اإلاؿلمات ىظو و اإلال٪، يغوعال ئ٢غاع ئلى ثإصي مؿلمات زلضوو  ابن ًً٘ و اإلاجحم٘، خُاال ثنُٓم ثٟغى التي ال٣اىغال

. بالُب٘ اطحماعي ؤلانؿاو الو الاطحمإ، ئلى ؤلانؿاو خاطة -1

. باالطحمإ ئال ًحد٤٣ ال الٗمغاو -2

. ٖضوانُة َبُٗة وهي ؤلانؿاو، لضي الخُىانُة الُبُٗة لىطىص الىإػ بىطىص ئال ًحد٤٣ ال الاطحمإ -3

. الؿلُاو و الٛلبة و ال٣ىال و ال٣هغ هي الىإػ  صاال -4

ة، ثنُٓم و الجُىف ئٖضاص و الٛؼاال يض الضٞإ: هي الخا٦م لىطىص  زغي  صواٞ٘ زلضوو  ابن خضص ٦ما  ئقاٖة و الكَغ
 ٧اند رم ومن الٗمغاو، ٣ًحًُه مما طل٪ ٚحر ئلى نىاخُه وجكُٗب  عطاةه ثىؾُ٘ و الٗمغاو نكغ و الٓلم، صٞ٘ و الٗض٫،

 ( ).مهماثه و بىاٖسه و مٗناو زلضوو  ابن ًدضص الظي اإلال٪  و الؿلُات ئلى يغوعال الخاطة

ُة مهلخة ٞاو زلضوو  ابن منٓىع  ومن  اجؿإ  و طسمانه ٖٓم  و طؿمه  و ق٩له  و طاثه في ٨ًمن ال الؿلُاو في الٖغ
ُحه اىحمامه خُص من مهلختهم ث٨من ئنما زُه، طىصال  و ٖمله ٤ و بٖغ  للناؽ، ٢اىغا باَكا ٧او ئطا ٞاإلال٪ بهم، الٞغ

                                                           
؛ يؤيد ؿبمد عابد اعبابرم رأم ابن خلدكف ىذا فهو يرل أف أساس العصبية ك قوهتا مستمدة ٓٚٔ-ٜٙٔخليل شحادة، ص ص : ، ربقيقالمقدمة (ٔ)

ك أصبحت العصبية قوة ال يقف أماىا  (الدين)لتحاـ االجتماعي التحاما آخر ركحي أساسا من االلتحاـ الذم ىو شبرة النسب، فإذا أضيف إذل ىذا اال
. ٜٓٔ، ص المرجع السابق: شيء، ؿبمد عابد اعبابرم

. ٕٚ٘، ص المرجع السابق: ، مصطفى الشكعةٜٛٔ، ٛٚٔخليل شحادة، ص ص : ، ربقيقالمقدمة (ٕ)
. ٜٛٔ، ص نفسو، ..."اؼبلك منصب طبيعي لإلنساف: "خلدكف اؼبلك فقاؿ؛ عرؼ ابن ٜٛٔ، ٛٚٔخليل شحادة، ص ص : ، ربقيقالمقدمة (ٖ)
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، و الخٝى قملهم ُّ٫
ُة
ؿضت بها، ٞحسل٣ىا الخضٌٗة و اإلا٨غ و بال٨ظب منه الطوا و الظ  ناعوا و  زص٢هم، و بهاةغىم ٞو

٣ُا ٧او ئطا و ٢حله ٖلى  طمٗىا عبما و النُات، بٟؿاص الخماًة ٟٞؿضت اإلاضاٞٗات، و الخغوب في ًسظلىنه  محجاوػا بهم ٞع
 ٩ًل٠ ال ل٩ي طل٪ و الظ٧اا، في ؤلاٞغاٍ ٢لة الخا٦م في الكإع اقتٍر ٦ظل٪ ٖنه، صاٞٗىا و بجلىو، و  خبىو ؾِئاتهم، ٖن

ُة  ابن ٩ًىو  وبهظا ٞيهل٩ىو، باإلاُٗة مباصئها في ألامىع  ٖىا٢ب ٖلى ئَصٖه و مضاع٦هم، وعاا ُٞما نٓغو لنٟىط َا٢تهم ٞى١  الٖغ

غ  و الًغوعي  من التي الهٟات خضص ٢ض زلضوو   ( ) .الؿلُاو في ثحٞى

 اإلالً أنىاف :

ُة ٖلى ال٩املة الؿُُغال خالة ئلى اإلال٪ من النٕى ىظا ٌكحر و :الخام اإلالً -  الخ٣ُ٣ة ٖلى ٞاإلال٪ قإوجها، في والحد٨م الٖغ

ُة ٌؿخبٗض إلان . ٢اىغال ًض ًضو ٞى١  ث٩ىو  ال و السٛىع، ًدمي و البٗىذ ًبٗص و ألامىا٫ ًجبي و الٖغ

كحر :الىاكو اإلالً - اًاو ٖلى ؾلُحه في اإلادضوص اإلال٪ من النٕى طل٪ ئلى َو  ىى و الناؽ، قإوو ٧ل في الحد٨م في ويٟٗه ٖع
 من النا٢و اإلال٪  و ئلى زلضوو  ابن ٠ًًُ و البٗىذ، بٗص  و ألامىا٫ طباًة  و السٛىع  خماًة ٖن ٌعجؼ الظي اإلال٪

  ًًا، ٢اىغ ٞهى ٚحرو، خ٨م ٞى٢ه ٧او و ألاًضي، ؾاةغ ٖلى والًغ الٗهبُات، طمُ٘ في الاؾحٗصا ٖن ٖهبُحه به ٢هغت

 ( ).خ٣ُ٣حه ثحم لم نا٢و مل٪

 اإلالً و العهبُت :

 (ال٣بُلة ،عةِـ الٗهبُة عةِـ) ٞالغةِـ  اإلال٪ و الٗهبُة عةِـ بحو ٞغ١  ٦ما ، اإلال٪ و الٗهبُة بحو زلضوو  ابن ٞغ١  ل٣ض
ة بالؿُاصال ٨ًحٟي  مُل٣ة ؾلُحه ٞاو الٗهبُة بىاؾُة ئال اإلال٪ ئلى ًهل ال الظي اإلال٪  ما ، ال٣بُلة  ٞغاص ب٣ُة ٖلى اإلاٗنٍى

اؾة مغخلة ىى ٞاإلال٪.  الحام الحد٨م و ال٣هغ صعطة ئلى ثهل  ( ) .الٗهبُة  ؾاؾهما الارنحو ل٨ن و الٓغوٝ ؾاٖضت ئطا للٍغ

ضو زلضوو  ابن ًىا٤ٞ" زلضوو  ابن ٖنض الضًن و الؿُاؾة" ٦حابه في الب٩ُا طىعض نجض و ٍإ  البضوي : "٣ُٞى٫  الغ ي في ٍو
اؾة بضوو  الٗهبُة و مسص، للماٖؼ الٛؼا٫ بمسابة للخًغي  ًاا م٣ُٕى شخو ٧ىطىص باإلنؿاو، الخانة الٍغ   و ألٖا

انا ْهىعو  ال٣هغ و الحٛلب  وال ىى اإلال٪  و ٢ىتها، الؿ٩او ٦ثرال و الضو٫، مؼاض ٞٗص هي الٗهبُة و الناؽ بحو ٍٖغ

ُحه الؿلُاو  و  ( ) .ل٣ُُٗه الغاعي بمسابة لٖغ

 ٍاللبلي اإلاجخمع كُاصة قغو  :

غ  و بض ال مإىصت،  و قغوٍ رصرة زلضوو  ابن وي٘ : ال٣بلي اإلاجحم٘ في الغةاؾة ًحىلى ُٞمن ثحٞى

                                                           
؛ دعم ابن خلدكف طرحو ىذا خبصوص أنو من صفات اغباكم قلة اإلفراط يف الذكاء حبديث النيب ٕٓٓ-ٜٜٔص ص  ،خليل شحادة: ، ربقيقالمقدمة (ٔ)
()"... دل : عن العراؽ، كقولو ؼبا عزلتٍت يا أمَت اؼبؤمنُت؟ لعجز أـ خيانة؟ فقاؿ عمر ، كبقصة زياد بن أيب سفياف ؼبا عزلو ُعمر"سَتك على سَت أضعفكم

 .ٕٓٓ، ص نفسوأعزلك لواحدة منهما ك لكٍت كرْىُت أف اضبل فضل عقلك عل الناس، 
؛ يرل ؿبمد عابد اعبابرم أف معٌت اؼبلك عند ابن خلدكف ينطبق سباما على ما نفهمو كبن اليـو من اغبكم، ك السلطة، فإذا ٜٜٔ-ٜٛٔ، ص ص نفسو (ٕ)

ذا كاف أما إ كاف اغباكم مستقال بنفسو ال يدين بالطاعة ألحد فوقو سواء كاف األمر يتعلق بطاعة فعلية حقيقة، أك بطاعة اظبية شكلية كاف ملكو تاما،
. ٜٙٔ، ص المرجع السابق: خيضع بشكل من األشكاؿ إذل حاكم فوقو فملكو حينئذ ملك ناقص، ؿبمد عابد اعبابرم

. ٕ٘ٔخليل شحادة، ص : ، ربقيقالمقدمة (ٖ)
. ٖٕٗ-ٖٖٕص ص المرجع السابق، : جورج البيكا (ٗ)
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ذ اليؿب -   زغي  عوابِ ئليها جكضىم بل الضم، ٢غابة بها ثغبُهم ال آزٍغن  ٞغاصا ثًم ٢ض الٗهبُة  وّة  وطل٪ :الهٍغ
 الكٍغ ىظا ل٨ن النؿب، نغخاا ئلى بالنؿبة السانُة الضعطة في ىم ىإالا و طل٪، قابه ما و الجىاع، و الىالا و ٧الخل٠

 الانحماا ٢ضًم للغةاؾة اإلاإىل الصخو ىظا  و ٣ِٞ جٗجي ئنما و الضم، ن٣اوال بالًغوعال جٗجي ال النؿب ٞهغاخة مُل٣ا لِـ
 الٟٗلي ٞاإلا٣ُاؽ الجماُٖة، وعوخها بأخىالها جكبٗه و محِنا اعثباَا بها اعثباَه ًجٗل الظي الصخيا ٞيها، مغ٦ؼ و الٗهبة، ئلى

حرىا الغةاؾة من بظل٪ ًحهل ما و للٗهبُة الانخؿاب في  ئلى اإلانحمىو  ألاشخام ٧او لظل٪ و ،"اإلاٗاقغال َى٫ " صاةما ىى ٚو

 ( ) .صازلها الٗهض بهظا ث٣اصم ئطا ٖليها للغةاؾة مإىلحو  ًًا ىم ًهبدىو  النؿب، وطىو من بىطه الٗهبة

دا ٧او لى ختى ٞالنؿب :الخؿب و الكغف - ، و الخؿب من بض ال بل للغةاؾة ٦مإىل وخضو ٨ًٟي ال خ٣ُ٣ُا نٍغ  و الكٝغ
 عةِؿا، ألاو٫  الجض من طٗلد التي الخمُضال الخص٫ وعارة بل الضم، وعارة جٗجي ال ىنا الىعارة و طض، ٖن  ب مىعوذ شخيا ىى

 ( ) .خمُضال زها٫ من طل٪ ٚحر ئلى للٗهبة، الٗالم الهالر زضمة و اإلاا٫، و بالنٟـ الحطخُة و وال٨غم، ٧الصجاٖة

  خؿد ئطا منهم ٖهبُة ٧ل ألو واخضال، واخضال لٗهبُاتهم ٚالبة ٖهبُة من ث٩ىو   و ال٣ىم ٖلى الغةاؾة في بض ٞص :الؼلب -
 بُنهما ًٟغ١  طماٖات  و وخضات من  ؾاؾا م٩ىو  ال٣بلي ٞاإلاجحم٘ ؤلاثبإ و باإلطٖاو  ٢غوا لهم، الغةِـ ٖهبُة بٛلب

 ثًمها ٦بري  وخضال اإلاحناٞغال و بل اإلاحٛاًغال، الجماٖات ىظو من ثخك٩ل ل٩ي و ازحصٍ بمسابة ٞهي البُٗض،  و ال٣ٍغب النؿب

 ( ) .مٗحو مؼاض اطحماٖها من ًخك٩ل التي لؤلزصٍ بالنؿبة الكأو ىى ٦ما ثماما الباقي، ٖلى  خضىما ٚلبة من البض طمُٗا،

 واإلالً الغةاؾت :

 ىى و الخ٣ُ٣ة ٖلى اإلال٪ ئلى  خُانا ًإصي ٢ض ؾهل، ممهض ٍَغ٤  نه ٣ُٞى٫  اإلال٪ ئلى الغةاؾة من الٍُغ٤ زلضوو  ابن ٌكغح
ُة ٌؿخبٗض إلان  ٣ِٞ ًإصي  زغي   خُانا و ٢اىغال، ًض ًضو ٞى١  ث٩ىو  ال و السٛىع  ًدمي و البٗىذ، ًبٗص و ألامىا٫ ًججي و الٖغ
 و ال٨ؿب و النُٗم في الضولة  ىل مكاع٦ة ٖلى ناخبه ُٞه ٣ًحهغ اإلاؿخبض اإلال٪ صوو  آزغ مل٪ ىى و ألانٛغ اإلال٪ ئلى

 ( ) .اإلاصبـ و اإلاباني في اإلال٪ بمظاىب وألازظ الغاخة ئلى الضولة ْل في الؿ٩ىو  و الِٗل زهب

 ًالخالفت و اإلال :

ٟا ( )الخالفتو والؿُاؾة اإلال٪ زلضوو  ابن ٖٝغ  ٖن للمٟهىم اإلامحزال اإلاناؾبة الٗباعال ازحُاع في وؤلاث٣او بالًبِ ًحمحز جٍٗغ
 ٖلى ال٩اٞة خمل هي والؿُاؾة والكهىال، الٛغى م٣حطخى ٖلى ال٩اٞة خمل ىى ٖنضو الُبُعي ٞاإلال٪ اإلاٟاىُم، ب٣ُة

ة اإلاهالر طلب في ال٣ٗلي النٓغ م٣حطخى  في الكغعي النٓغ م٣حطخى ٖلى ال٩اٞة خمل هي والخصٞة اإلاًاع، وصٞ٘ الضنٍُى
ة ألازغوٍة مهالخهم  في ٞهي آلازغال، بمهالر اٖحباعىا ئلى الكإع ٖنض ٧لها ثغط٘ الضنُا  خىا٫ ئط ئليها، الغاطٗة والضنٍُى

. الضنُا ؾُاؾة و الضًن خغاؾة في الكٕغ ناخب ٖن زصٞة الخ٣ُ٣ة

                                                           
. ٛٗٔ-ٚٗٔخليل شحادة، ص ص : ، ربقيقالمقدمة (ٔ)
. ٜٗٔص ، خليل شحادة: ، ربقيقالمقدمة(ٕ)
. ٓ٘ٔ، ص نفسو (ٖ)
. ٕ٘ٔ، ص نفسو (ٗ)
ىي ضبل الكافة على مقتضى النظر الشرعي باعبمع بُت العقل ك الدين يف جلب اؼبصاحل الدينية ك الدنيوية ك عامتها تتمثل يف اإلتياف : الخالفة (٘)

، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، بن عكنوف، البالغة و العمران عند ابن خلدون: بالطاعات ـبلصة من نظر الفقو األجزاء ك االمتثاؿ، ؿبمد الصغَت بناين
 .ٜٚ، ص ٜٜٙٔ
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 بهظا اإلاإعزىو  ثأرغ و٢ض قغا، اإلال٪ و زحرا الخصٞة ٞاٖحبروا واإلال٪، الخصٞة بحو الحٍٟغ٤ ٖلى ال٣ٟهاا من ال٨سحر اٖحاص ل٣ض
 ل٣ب ٖليهم  َل٣ىا خُص النبي، بٗض الخ٨م ثىلىا الظًن ألاعبٗة الخلٟاا في مدهىعال الصخُدة الخصٞة ٞجٗلىا الغ ي

 اؾخناصا بالخلٟاا منهم باإلالى٥  قبه ٖاصًحو زلٟاا اإلاإعزحو نٓغ في ٞهم بٗضىم الخ٨م ثىلىا الظًن  ما الغاقضًن، الخلٟاا

 ( ) .مل٩ا جٗىص رم ؾنة رصرىو  الخصٞة بأو ال٣اةل النبىي  الخضًص ئلى

 ْىاىغ من ٦ٛحرو ئنه مُل٤ وطه ٖلى مظمىما قغا ٩ًىو   و ًجىػ  ال ع ًه في ٞاإلال٪ آزغ، ع ًا اإلال٪ في ًغي  ٞهى زلضوو  ابن  ما

 ( ) .ئلُه منها ننٓغ التي للناخُة ثبٗا قغا  و زحرا ٩ًىو  ٢ض الاطحماُٖة الخُاال

 الحمح٘ و الٓلم و ال٣هغ من ٖنه الناقئة اإلاٟاؾض طم ئنما و به ال٣ُام خٓغ ال و لظاثه اإلال٪ ًظم لم الكٕغ  و  ًغي  ٦ما
 الظب و الضًن مغاؾُم وئ٢امة والنهٟة الٗض٫ ٖلى ٞأرجى ، ثىابٗهن من وهي مدٓىعال مٟاؾض ىظو في  و ق٪ ال و باللظات،

 ًظمه لم و  زغي، خا٫ صوو  وخا٫ نٟة ٖلى اإلال٪ طم و٢٘ ئنما ٞاطا اإلال٪، ثىاب٘ من ٧لها هي و السىاب باػائها و وطب ٖنه،

 ( ).ثغ٦ه َلب وال لظاثه

ات آلاعاا، مسحل٠ ُٞه اؾحٗغى مؿحٌُٟ ببدص الخصٞة مؿألة زلضوو  ابن زو ٦ما  بأؾلىب ٞيها ٢ُلد التي والنٍٓغ
 ٞاو منهم، واخض ىى و الؿنة،  ىل مى٠٢ ثأًُض ئلى لها جٗغى التي اإلاؿاةل من ٦سحر في ما٫ ٢ض ٧او ئطا و واضر، مغ٦ؼ

 ئلى وثُىعو نكأثه في زايٗا ٧او الخصٞة نٓام  و ئربات اإلاض٤٢، للناْغ ًحجلى ٦ما ىى ٧له البدص من الخ٣ُ٣ي الٛغى
حه زلضوو  ابن بنا ل٣ض الٗهبُة، الٟاٖلُة  ىى بل الخ٨م، من زام نٕى الخصٞة  و بما و الٗهبُة، ٖلى الخ٨م في نٍٓغ

حه ٖمىمُة و نىاب ئربات ٞاو باإلؾصم، الخام النٕى  الخصٞة  و ٖلى الضلُل ئ٢امة منه ًحُلب ٧او الٗهبُة، في نٍٓغ

 ( ) .طاتها الٗهبُة بم٣حطخى اإلال٪ ئلى ان٣لبد رم ثُىعت و نكأت ٢ض نٟؿها

 ؤلامامت :

ٗة ناخب ٖن نُابة  جها ٖلى ؤلامامة زلضوو  ابن ٌٗٝغ  ( )ئمامة  و زصٞة جؿمى و الضنُا، وؾُاؾة الضًن خٟٔ في الكَغ
. زلُٟة  و ئماما ٌؿمى بها وال٣اةم

غ  و البض قغوَا زلضوو  ابن وي٘ و٢ض  الخىاؽ وؾالمت والىفاًت والعضالت، العلم: وهي الخلُٟة  و ؤلامام في ثحٞى

ص ي اليؿب وىى زامـ قٍغ في وازحل٠ ،وألاعًاء . اللَغ

  ٖاإلاا ٧او ئطا جٗالى هللا ألخ٩ام منٟظا ٩ًىو  وؤلامام الخلُٟة ألو منه البض: ٞالٗلم -
. لها ث٣ضًمه ًصر ال ٌٗلمها ال ما و بها،

غ في زصٝ وال - ح٣اصًة بالبضٕ انحٟائها وفي و مسالها اإلادٓىعات اعث٩اب من الجىاعح بٟؿ٤ ُٞه، الٗضالة ثٞى . زصٝ الٖا

                                                           
. ٕٔٓخليل شحادة، ص : ، ربقيقالمقدمة (ٔ)
. ٖٕٓ، ص نفسو (ٕ)
ا من أنبياء ملكا ك ىم -صلوات اهلل عليهما –؛ ك استدؿ ابن خلدكف ليدعم ىذا بأف كاف لداككد كسليماف ٖٕٓخليل شحادة، ص : ، ربقيقالمقدمة (ٖ)

. ٖٕٓ، ص المصدر نفسواهلل تعاذل، ك من أكـر اػبلق عنده، 
. ٕٕٓ-ٕٔٓ، ص ص المرجع السابق: ؿبمد عابد اعبابرم (ٗ)
ـ أك يعرؼ ابن خلدكف اإلمامة على أهنا نيابة عن صاحب الشريعة يف حفظ الدين ك سياسة الدنيا، ك تسمى خالفة أك إمامة كالقائم هبا يسمى إما (٘)

 .ٕٔٓخليل شحادة، ص : ، ربقيقالمقدمةة، ك ظبي إماـ نسبة إذل إماـ الصالة ك ظبي خليفة خليفة ألنو خيلف اهلل يف أمتو، خليف
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ئا ٩ًىو   و ٞهى ال٨ٟاًة  ما و - ا ٖليها، الناؽ بدمل ٦ُٟص بها بهحرا الخغوب ا٢حدام و الخضوص، ئ٢امة ٖلى طٍغ  ٖاٞع
ا الضىاا،  خىا٫ و بالٗهبُة  ئ٢امة و الٗضو، وطهاص الضًن، خماًة من ئلُه طٗل ما بظل٪ له لُصر الؿُاؾة مٗاناال ٖلى ٢ٍى
. اإلاهالر وثضبحر ألاخ٩ام،

ًاا و الخىاؽ ؾصمة  ما و - ًاا من ٣ٞض ًإرغ ما و والخغؽ، الهمم و الٗمى و ٧الجنىو  الُٗلة، و الن٣و من ألٖا  في ألٖا

... الغطلحو و الُضًن ٣ٟ٦ض الٗمل

صخي النؿب  ما و -  ( ) .ُٞه ازحل٠ ٢ض و طل٪، ٖلى الؿ٣ُٟة ًىم الصخابة ٞئلطمإ ال٣َغ

: الضولت -ص

  ٖهبُة لخ٨م الؼماني و اإلا٩اني الامحضاص هي زلضوو  ابن نٓغ وطهة من الضولة

ىطض ما، حو ٍو ٣هض زانت، صولت: الضو٫  من نٖى   ئ٢لُم في زانة ٖهبُة خ٨م بها ٍو
ا لى و ثاب٘ مٗحو،  هي الٗامة ٞالضولة ،العامت الضولت ى٨ظا ٞخك٩ل ٖضًضال  ٢الُم ئلى ؾلُتها ثمحض ٖامة ٖهبُة لخ٨م نٍٓغ
،  ق٩ا٫ من بك٩ل لٛحرىا ثسً٘ التي الضولة  نٟىطىا، ثدد الضازلُة اإلانا٤َ طمُ٘ ئلى ٞٗلُا ؾلُتها ثمحض ٢ض والتي الخًٕى

حباع وبهظا ٣ِٞ، اؾمُة ؾلُة و ئماعات  و زانة صو٫  ٞيها ٢امد التي ألا٢الُم بٌٗ ٖلى ؾلُتها ث٩ىو  ٢ض ٦ما  ٞاو الٖا

 ( ) .(ثام مل٪) الٗامة الضولة ؾلُة  و خحو في ،(نا٢و مل٪) الخانة الضولة ؾلُة

 هللا  خ٩ام ئلى باالؾخناص طل٪ ٧او ؾىاا الٗض٫ ثد٤ُ٣ ٖلى جؿهغ ٦ما ؤلانؿاني، الاطحمإ مناٍ زلضوو  ابن ٨ٞغ في الضولة ئو

 ( ) .٣ٖابه و الخا٦م رىاب من ًنحٓغونه ما و النحاةج من ًحى٢ٗىنه ما بمىطب ئليها الناؽ ًن٣اص ٣ٖلُة ؾُاؾة ئلى باالخح٩ام  و

 كُامها عىامل :

: ٖىامل ٖضال ئلى زلضوو  ابن  عطٗها ٣ٞض الضولة ٢ُام زهىم في  ما

 ٩ًىو   و ُٞم٨ن الغخم، و ال٣غابة خضوص ٖنض الٗهبُة مٟهىم ٠٣ً  و الًغوعي  من لِـ و ال٣ُام،  ؾاؽ ٞهي ،الٗهبُة -
 ٢ُام و للضًن، الىالا من ًحجؼ  ال طؼا ٦أنه لها الىالا ًهبذ و مؿاختها، ٞحخؿ٘ الضولة ثحُىع  ٢ض و بالىالا، ٖهبُة ىنا٥
 زلضوو  ابن ًهل ؤلاًماو و ال٣ُٗضال ٖلى ال٣اةمة الٗهبُة من و الغخم، و الضم ٖهبُة ٖن ٌٛنيها الضًن ٖهبُة ٖلى الضولة

 نبىال من ئما الضًن  نلها اإلال٪ الُٗٓمة الاؾخُصا الٗامة الضو٫   و ٣ُٞغع  الضو٫  ٢ُام ٖىامل في  قمل و  ٖم آزغ ٢انىو  ئلى

ظًة، و ٧اإلانار  زغي  َبُُٗة ٖىامل ىنا٥ الضولة ٢ُام في الٗهبُة ٖامل ئلى باإلياٞة ،( )خ٤ صٖىال  و   الٗىامل و ألٚا

                                                           
. ٕٛٔ، ص المرجع السابق: ؛ جورج البيكإٗٓ-ٖٕٓخليل شحادة، ص ص : ، ربقيقالمقدمة(ٔ)
؛ فالدكلة البويهية مثال ىي دكلة خاصة بالنسبة للدكلة العباسية اليت كانت تشملها ك تشمل غَتىا ٘ٚٔ-ٗٚٔخليل شحادة، ص ص :، ربقيقالمقدمة (ٕ)

. ٕٕٔ-ٕٔٔ، ص ص المرجع السابق: من اإلمارات فبا جعل منها دكلة عامة، ؿبمد عابد اعبابرم
.  ٜٚ، ص المرجع السابق: فوزية صعب اؼبهيدب (ٖ)
لزمن، تقد فوزية صعب اؼبهيدب نظرة ابن خلدكف ىذه فتقوؿ أف ىناؾ دكال عاما كثَتة قامت على عقائد بعضها كاف باطال، ك استمرت هبا ردحا من اتن (ٗ)

 الواقع ك تستدؿ برأيها ىذا على أف ابن حـز األندلسي يرل أف الدكؿ البد ؽبا من معتقد سواء كاف ذلك اؼبعتقد حقا أـ باطال ك ىي رؤية أقرب إذل
الدكلة بل تتعداه إذل  التارخيي، فابن خلدكف يضع رباطا كثيقا بُت قياـ الدكلة كالعصبية يف أشكاؽبا اؼبختلفة، ك العصبية يف فكر ابن خلدكف ال تقف عند قياـ

 .ٙٛ-ٕٛ، ص ص المرجع السابق: كل مراحل الدكلة فهي اؼبعيار لبقاء الدكلة أك زكاؽبا، فوزية صعب اؼبهيدب
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 الٗىامل ٞهظو الاطحماُٖة م٘ الُبُُٗة الٗىامل باطحمإ ث٩ىو  الضولة ٢ُام ٖىامل  و زلضوو  ابن ٨ٞغ ٟٞي الجٛغاُٞة،

اٖلُتها الضولة مؿاع ثدضص ش في ٞو  ( ) .الحاٍع

ة الضولة  و زلضوو  ابن ًغي   التي هي النٟـ ٖن والضٞإ واإلاأوي  للٛظاا ؤلانؿاو خاطة و و اإلاجحمٗات، خُاال في يغوٍع
 و ٦سحرال  ٖماال ًحُلب طل٪ ألو بمٟغصو، للٛظاا خاطحه ٌؿض  و ٌؿحُُ٘ ال ٞاإلنؿاو ئنؿاني، مجحم٘ في الانحٓام ئلى ثضٞٗه

ة ا٢ه، م٘ جٗاونه من البض بل بمٟغصو، بها ال٣ُام  بضا ًم٨نه ال محنٖى  الخُىانات طانب من لِـ للخُغ مٗغى ؤلانؿاو و ٞع
 البٌٗ ٖلى بًٗهم الناؽ اٖحضاا صوو  ثدى٫  ؾلُة وطىص من البض لظل٪ و ؤلانؿاو،  زُه طانب من بل ٞدؿب، اإلاٟترؾة

 ( ).اإلال٪  و الؿلُاو ًض في ث٩ىو  الؿلُة ىظو و آلازغ،

 ا  :أعماَع

 خُاثه ثنحهي مدضص ٖمغ شخو ل٩ل ٧او ئطا  نه بمٗجى ألاشخام، ٦أٖماع مٗلىما، ٖمغا صولة ل٩ل  و زلضوو  ابن ًغي 
 ث٣ضمه في ألنه الٗمغاو، م٘ ًنسخب طاثه والخ٨م بنهاًحه، ؾلُانه ثؼو٫ و ثنحهي مدضصال  ٖماعا ٦ظل٪ للضو٫  ٞاو بنهاًحه،

 ( ).خُاتها مؿحرال في الضولة بحضعض مغثبِ واندؿاعو ثنا٢هه في  و واػصىاعو

  و لها الؿاب٣ة اإلاغخلة ٖن ممحزال خُاال مغخلة ٧ل جِٗل َبُُٗة، مغخلُة  ٖماع رصرة للخًاعال زلضوو  ابن طٗل ٣ٞض
لب في الضولة ٖمغ  و ًغي  و زهاةهها، و جهاًتها و بضاًتها و ٖمغىا لها اإلاغاخل من مغخلة و٧ل بها، الصخ٣ة  ٌٗضوا ال ألٚا

كٍغن ماةة الضولة ٖمغ ٩ًىو  رم من و ؾنة، بأعبٗحو الجُل ٣ًضع وىى  طُا٫، رصرة  ٖماع  ( ).اإلاحىؾِ في ؾنة ٖو

 :البىاء و الخأؾِـ مغخلت -1

 ثجٗله زهاال ًدمل اإلاغخلة ىظو طُل و الُٟىلة، و اإلاُصص بمسابة هي و للضولة، الخك٩ل و الحأؾِـ و البناا مغخلة ئجها
ة خُاال ٌِٗل ٞهى ٢ىاٖضىا، ئعؾاا و وخماًتها الضولة ثأؾِـ ٖلى ٢اصعا و مإىص،  و التٝر ٖن ثماما بُٗضال زكنة بضٍو
 وبحو البىاصي و الٍغ٠ خُاال زكىنة بحو زلضوو  ابن عبِ ٣ٞض بالٗهبُة، ًحمحز و والبىاصي، الٍغ٠ في ٌِٗل ئنه اإلاضو،

 ( ).ؤلانؿانُة ال٣ُم ب٣ُة و الصجاٖة

 ئَاع في الجماعي الخؿُحر و واإلاؿاىمة، اإلاكاع٦ة نٓام أولها: ؾلُمة  ؾـ رصرة ٖلى ث٣ىم الُىع  ىظا في الضولة ٞؿُاؾة
 زاهحها و الخا٦مة، الٛالبة الجماٖة صازل الالحدام و الىخضال ٖلى الخٟاّ في  ؾاسخي و مهم ٖنهغ ىظا و الخا٦مة، الٗهبُة

 و خ٨مها، ٖليها ٌؿغي  التي الٟئات مسحل٠ والا للضولة ًًمن ما ىظا و مناػلهم الناؽ وئنؼا٫ ال٣لىب ٦ؿب ؾُاؾة ؾلى٥
 من طى زل٤ ئلى الخا٫ بُبُٗة ًإصي ىظا و الجباًات، و الًغاةب ٞغى في الٛلى ٖضم و الن٣ٟات في الا٢حهاص زالثها

                                                           
. ٜٙٔخليل شحادة، ص : ، ربقيقالمقدمة (ٔ)
. ٕ٘ٔ، ص نفسو (ٕ)
، ٕٓٓٓ، مؤسسة شباب اعبامعة، اإلسكندرية، بحوث في تاريخ الحضارة اإلسالمية: ؛ عبد اؼبنعم ماجدٕٜٔخليل شحادة، ص : ، ربقيقالمقدمة(ٖ)

. ٕٗٔص 
دار مدين، اعبزائر،  مشتركة بين مالك بن نبي و ابن خلدون،مواقف و أفكار : ؛ الطيب بن إبراىيمٕٛٔخليل شحادة، ص : ، ربقيقالمقدمة(ٗ)

. ٘ٛ، صٕٛٓٓ
. ٕٛٔخليل شحادة، ص : ، ربقيقالمقدمة (٘)
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مئناو ُة والا ٞحزصاص الاػصىاع و الَا  البضاوال طُل ألاو٫، الجُل ىظا وزها٫  زص١ ٣ٞىال ( ) .بٗهابتها ثمؿ٨هم و للضولة الٖغ
 الخاطة صٖد ٧لما لها خنِنه ًٓهغ لظا َباتٗها، و بسهاةهها معجب ىى و قباب، و ٢ىال و وزكىنة بضاًة زلضوو  ابن ٖنض
اىُة الغزاا بىاصع ْهىع  هي الُىع  ىظا ؾُاؾة إلاسل اإلادحىمة النخُجة ئو. طل٪ ئلى  الخا٦مة الٟئات، مسحل٠ نٟٝى في والٞغ

 ( ) .اإلاجض و الٗٓمة َىع  الساني الُىع  في الضولة ثضزل بظل٪ و الؿىاا، ٖلى اإلاد٩ىمة و منها

: اإلاجض و العظمت مغخلت -2

 والجُل ٢ىتها، و وض مغاخلها  ػهى في وث٩ىو   ٢هاىا الخًاعال ثبلٜ اإلاغخلة ىظو ٟٞي واإلاجض الاػصىاع، و ال٣ىال مغخلة ئجها
 ب٣ُة وئزًإ ألا٢الُم ٖلى الؿُُغال نخُجة الٗمغاني، الحٟجو و الحىؾ٘ و الا٢حهاصي باالػصىاع ًحمح٘ اإلاغخلة لهظو اإلاهاخب
حدى٫  ال٣باةل،  و الضولة، ًإؾـ والظي اإلال٪ ًضو ٖلى ًحد٤٣ الظي الجُل ٞهى الخًاعال، ئلى البضاوال من اإلاغخلة ىظو طُل ٍو
، نخُجة يٟٗد الٗهبُة و و الٗمغاو، نٕى بحٛحر ثحٛحر  ألازص١  و الٓاىغ  الند، الُبإ  و و ٢لد، الصجاٖة  و و التٝر

ة ال٣ُم و الضولة لىطىص نخُجة خضذ ىظا و٧ل ة ال٣ُم مدلها لحدل ثظىب بالٗهبُة اإلاغثبُة البضٍو  اإلاغثبُة الخًٍغ

 ( ) .بالضولة

: الايمدالٌ و الهغم َىع  -3

ة الضوعال لحبض  الان٣غاى رم الاندُاٍ و ال٠ًٗ مغخلة وهي  ٌؿىص اإلاغخلة ىظو في و اإلاغاخل، وبنٟـ طضًض من الخًاٍع
  و٧لىا و الكهىات في وؤلاؾغاٝ والتٝر النُٗم في ًنٛمؿىو  و الضٖة، و الغاخة ئلى الناؽ ُٞلجأ للضولة، الهىاو و ال٠ًٗ

  نبذ و ُٖا٫، ىم الظًن الىلضاو و النؿاا مجزلة ثجزلىا و الؿصح  ل٣ىا و خغاؾتهم، خامُة و مىاليهم ئلى ٖنهم الضٞإ  مغ
 و الٗهبُة، و الٗؼ خصوال ٣ٞضوا و ونكىتها، البضاوال ٖهض الجُل ىظا نسخي ٣ٞض ٞيهم، الُبُٗة مجزلة ثجز٫  زل٣ا ٞيهم طل٪

. بالٟناا الضولة ٖمغ ًحأطو ٧له طل٪  مام منه، التٝر و ؤلاؾغاٝ وثم٨ن خمُحه، و ل٣ىثه الجُل ىظا ٣ٞضام  مام

، في ٚغ١  ألنه الضولة اجهُاع ًضو ٖلى ًحم الظي ىى الجُل ىظا ئو  و الغطىلة و ال٨غامة مٗجى ٣ٞض و منه، الجبو ثم٨ن و التٝر
ًُغ الصجاٖة،  صوو  ًدى٫   و ئلى ٖليها الٗضواو خالة في الضولة ٖن للضٞإ واإلاغثؼ٢ة باإلاىالي الاؾحٗانة ئلى الؿلُاو ٍو

 ( ).اجهُاعىا

 الضولت أَىاع :

 و جهاًتها ٚاًة ئلى ثأؾِؿها منظ الحُىعٍة مؿحرتها زص٫  ٢ؿام زمؿة ئلى  َىاعىا و الضولة مغاخل زلضوو  ابن ٢ؿم ل٣ض

ها . ؾ٣َى

                                                           
. ٕٛٔص ، خليل شحادة: ، ربقيقالمقدمة(ٔ)
. ٕٕٗ، ص المرجع السابق: ؿبمد عابد اعبابرم (ٕ)
.  ٕٛٔخليل شحادة، ص: ، ربقيقالمقدمة (ٖ)
؛ ك حيلل ؿبمد عابد اعبابرم نظرية ابن خلدكف حوؿ أعمار الدكؿ ك يقوؿ بأف ابن خلدكف قد فصل تطور ٕٛٔخليل شحادة، ص : ، ربقيقالمقدمة (ٗ)

لضعف، ك يف الدكلة باعتبارىا شخصا ديلك، ك عصبية غالبة، ك أخرل مغلوبة، ك ربط تطور الدكلة يف اؼبستول األكؿ بتطور اغبسب نازال من القوة إذل ا
كمة ك عصبيات ستول الثاين ربط تطور الدكلة بتحوؿ العصبية من التعاكف ك التعاضد إذل التنافس ك التخاذؿ، أما تطور كلية الدكلة باعتبارىا أسرة حاادل

المرجع : كم، ؿبمد عابد اعبابرممغلوبة ؿبكومة، فيعٍت أساسا تطور اغبكم كلو من اؼبسامهة ك اؼبشاركة، ك الرفق بالرعية إذل االنفراد باجملد ك االستبداد باحل
. ٖٕٓ، ص السابق
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ٌ  الُىع  -1 ُه :ألاو  ال ٢باةل  و اإلان٣غية الضولة ب٣اًا من به محمؿ٩ا ماػا٫ ٧او ممن انتزاٖه و اإلال٪، ٖلى الاؾخُصا ًحم ٞو
 ىظا ُٞاب٘ الًغاةب، بجباًة ًبض  و الٛلب بها و٢٘ التي ال٣بلُة الٗهبُة ٖلى الخٟاّ و الضولة ثأؾِـ ُٞبض  بالىالا، ثضًن

. ثىؾعي ٖؿ٨غي  ىى الُىع 

 ٌٗحمض ئنما و الٗهبُة، ٖن ٌؿحٛجي ال ٞهى ولظا باإلال٪، الٗهض طضًض الؿلُاو ٩ًىو  الُىع  ىظا في و الحأؾِـ، َىع  ىى و
ا مكتر٧ا اإلاغخلة ىظو في الخ٨م ٩ُٞىو  مل٨ه ٢ىاٖض إلعؾاا ٖليها  اإلاِٗكة ببضاوال الُىع  ىظا ًحمحز و ٢ىمه، و اإلال٪ بحو ما نٖى

، بٗض الجضص الٛؼاال ٌٗٝغ ٞلم مؿحىاىا بانسٟاى و  ال٣ىال و البضو شجاٖة ػالد ٞما ٖنها الضٞإ في الجمُ٘ وباقترا٥ التٝر

ة الخُاال نخُجة البضنُة غثحو البضٍو  ( ) .الجمُ٘ لضي محٞى

 َىع  في ًضزل ختى ألامغ ٌؿحخب  و ًلبص ال  نه ٚحر اإلاناٞؿحو، مضاٞٗة و باإلال٪، الانٟغاص و الاؾخبضاص َىع : الثاوي الُىع  -2
 ًبض  و اإلال٪ مهام ٖن ُٞبٗضىم اإلاكاع٦ة، و للمؿاىمة الحُاو٫  ٖن و٦بدهم باإلال٪ صوجهم الانٟغاص و ٢ىمه ٖلى الاؾخبضاص

ن   .ألامغ وخضو له ًسبد الخ٨م ًنٓم و مأطىع  طِل بح٩ٍى

 و بالخ٨م الانٟغاص ٖلى ٌٗمل ٦ما الٗهبُة ٢م٘ ٖلى ٌٗمل اؾح٣غ ٢ض مل٨ه ًغي  ٖنضما الؿلُاو  و ًغي  زلضوو  ٞابن
 ًبض   نه  ي اإلاهُنٗحو، و باإلاىالي الاؾحٗانة ئلى الؿلُاو ًًُغ بهظا لل٣ُام و الخ٨م، مماعؾة من ٖهبُحه  ىل اؾخبٗاص

حماص اإلاغخلة ىظو في  ( ) .مل٪ ئلى ٖهبُة عةِـ من ىنا الؿلُاو ًحدى٫  و اإلال٪، ٖلى اإلاداٞٓة  طل من منٓم طِل ٖلى الٖا

  نبدد و للمل٪  ونلحه و ؾانضثه التي ال٣بلُة الٗهبُة من الضولة ناخب ًحسلو الُىع  ىظا في :الثالث الُىع  -3
 مضازُل ٦ثرال و  مىا٫، من لضًه اطحم٘ بما ًهنٗها و ٩ًىجها  زغي، طضًضال بٗهبُة اؾخبضالها ثم و ٖلُه، زُغا جك٩ل

، الهنات٘ ثنٕى و جٗضص و ألا٢الُم يغاةب ا ٖمغانُا ا٢حهاصًا الُىع  ىظا ٌٗحبر و والخٝغ  ( ) .٢ٍى

ه مؿاإلاا  ؾصٞه، خ٣٣ه بما ٞحرضخى للخا٦م مؿاإلاة و واؾح٣غاع ٢نٕى مغخلة وىى :الغابع الُىع  -4  من طحرانه و إلانانٍغ
. ال٣بُلة ٖهبُة بض٫ الثروال و الٗؿا٦غ و اإلاىالي ٖهبُة ٖلى مٗحمضا ؾب٣ىو، من آراع محخبٗا و م٣لضا اإلالى٥، و ألامغاا

 ( ) .جهاًتها بضاًة ثنحٓغ الضولة ٦أو ًُغ  جُٛحر وال ًدض١ طضًض شخيا ٞص ثجمض خالة في ث٩ىو  اإلاغخلة ىظو في الضولة ئو

ٗحبر :الخامـ الُىع  -5  خُاال في رغوات من  ؾصٞه طمٗه مما وئؾغاٞه ن٣ٟاثه من الخا٦م ٨ًثر ئط الضولة،  َىاع آزغ َو
 ٌؿخبٗض و مجالؿه، في الؿىا بُانة خىله ث٨ثر و ألا٦ٟاا، من  ىلها لٛحر الٗلُا اإلانانب ٌؿنض و الكهىات و التٝر و البظر
 ثٓهغ التي اإلاغخلة ىظو في ٖلُه، ًحسلىا و طنضو ٖنه ًحٟغ١  و نهغثه، ٖن ُٞحساطلىو  ؾلٟه ننات٘ و ٢ىمه من ألاولُاا ٦باع

 ( ). الضولة ٖلى اإلاغى آراع ٞيها لنا

 َىع  ٧ل به ًمحاػ ما و ثُىعات، من ناخبها وما الضو٫  مؿحرال ثخب٘ ٢ض زلضوو  ابن بأو ن٣ى٫   و نؿحُُ٘ ؾب٤ ما زص٫ ومن
 الؿحروعال ٖم٤ في ٞٛام خغ٦تها، ٖلل و ٢ىانحو ٨ًك٠  و و الضازل من  نٟاؾها ًحدؿـ  و خاو٫  ٦ما زهاةو، من

                                                           
. ٙٛٔخليل شحادة، ص : ، ربقيقالمقدمة (ٔ)
.  ٚٛٔص ، خليل شحادة: ، ربقيقالمقدمة (ٕ)
.  ٚٛٔص نفسو،  (ٖ)
. ٚٛٔص نفسو،  (ٗ)
. ٛٛٔ-ٚٛٔ، ص ص نفسو (٘)
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سُة الاطحماُٖة ة للٓاىغال محأمص والحاٍع  خغ٦ة ٧ل وعاا ال٩امنة والٗلل وال٣ىانحو ألاؾباب  ىم واؾحنبِ خغ٦تها، و الخًاٍع

سُة ْاىغال  و  ( ) .منها مٟغ ال خحمُة ًغاىا ٢ض نحاةج ئلى النهاًة في ثإصي اطحماُٖة  و ثاٍع

حه ٧ىو  زلضوو  ابن  و ًبضو  ٞاو وبالحالي الىؾُى ال٣غوو ٖبر ؤلاؾصمي اإلاٛغب في وثُىعىا الضولة مصخٓة ٍَغ٤ ٖن نٍٓغ
حه  بٌٗ لها  و ٚحر ال٨سحروو اصعى ٦ما طامضال لِؿد ٞاجها لظا  ٦ثر،و وا٢ُٗة ٧اند بل ٣ٞض، ال٨ٟغ من ٌؿحنبُها لم نٍٓغ

. اإلا٣ضمة في وضخها التي الاؾحشنااات

 زلضون  ابً عىض الضولت ؾلىٍ عىامل :

 ٩ًىو  ٢ض الضولة بناا ئلى ًإصي الظي ٞالٗامل ، اجهُاعىا و يٟٗها ٖىامل نٟؿها هي ث٩ىو  ٢ض الضولة لبناا ال٣ىال ٖىامل ئو

.  ٖليها وئما لها ئما خضًن طو ؾُٟا

ٗها ثمىو  ٞبأمىالها الا٢حهاصًة، و اإلاالُة مىاعصىا طمُ٘ ب٣ىال عىحو زلضوو  ابن ٖنض الضولة ٢ىال ئو ـ  ئنجاػاتها، ثد٤٣ و مكاَع
غال ٚحرىا، ٖن جؿحٛجي و ؾلمها و خغبها ن٣ٟات ثن٤ٟ باألمىا٫ و ؾ٩اجها، ن٣ٟات ثضٞ٘ و  ٞاو الضولة ًض في ؾصح اإلاا٫ ٞٞى

. ٖليها مؿلُا ؾصخا  نبذ ٣ٞضثه

ض و الضولة ن٣ٟات ث٨ثر بالحالي و التٝر ث٣حطخي اإلال٪ َبُٗة  و ًغي  زلضوو  ٞابن  ، بسغطهم صزلهم ًٟي وال ،  ُُٖاتهم ثٍؼ
عجؼ ألامىا٫ ث٣ل و الخاطة وثؼصاص ، نُٗم و عزاا في ٌِٗل اإلاتٝر و ، حهل٪ منهم ٞال٣ٟحر  و الضولة ن٣ٟات جُُٛة ٖن اإلالى٥ َو
 ٖن الؿىاٖض ثى٠٢  و ٦ما  ٖضاؤىا، ٞيها ًُم٘ و الضولة ث٠ًٗ بالحالي و الناؽ ٧اىل ثس٣ل ختى الًغاةب ثؼصاص و الجِل،

 اإلاا٫ لجلب ًضىا الضولة ٞحمض طنضىا و وعطالها الضولة ن٣ٟات ثحًا٠ٖ و ثغثٟ٘ الظي الى٢د في الخغ٦ة و ال٨ض ٖن و الٗمل

ُة من  ( ).الٖغ

 بها، و لها ألاولى النىاال هي بل الضولة، ٖن اإلاضاٞٗة و الخامُة اإلاجنضال، الكٗبُة ال٣اٖضال جك٩ل الٗهبُة  و ؾاب٣ا ط٦غنا ٦ما

 نلة ثجمٗهم الظًن وألا٢اعب ال٣بُلة و الٗكحرال من وثح٩ىو  و ىل ٢غابة ٖهبُة: ٖهبُحاو زلضوو  ابن ٖنض والٗهبُة
 ٖن الضٞإ في الهصبة و الك٨ُمة ب٣ىال طنضىا ًمحاػ و زلضوو  ابن ٌؿميها ٦ما ال٨بري  الٗهبُة هي ىظو و والنؿب الغخم
 ثبض  الخًاعال مغخلة ئلى الحأؾِـ مغخلة من الانح٣ا٫ و الاؾح٣غاع بٗض و الضولة، ثأؾِـ بضاًة في خالها ىظا ٩ًىو  و الضولة
 الٗهبُة ثأجي رم ال٣هغ، و التٝر ىما  ؾاؾُحو ىاصمحو بؿبب والاندص٫ ال٠ًٗ و الحٟسخ في الٗهبُة ىظو ٖص٢ة

 اإلاهالر  صخاب و ؤلاخؿاو ننات٘ و النٗم مىالي من و الخا٦م بُانة من ثح٩ىو  و ال٨بري، الٗهبُة ػوا٫ بٗض الهٛغي 
 و الغخم نلة ل٣ٟضاو وال٣ىال الك٨ُمة يُٟٗة ث٩ىو   جها ئال لها، ٖهبُة خا٦مها و الضولة منهم ثحسظ ىإالا و الٗامة،

 ( ) .للضولة ي٠ٗ يٟٗها و للضولة، ٢ىال ٣ٞىتها الاطحماُٖة الضًنام٨ُُة مٟحاح هي زلضوو  ابن ٖنض ٞالٗهبُة بُنهم، ال٣غابة

 الناؽ، ٧اىل ئعىا١ و الًغاةب من طضًضال  نىإ اؾحدضاذ  ي الضولة،  وازغ في اإلا٩ىؽ يغب ٦ظل٪ الؿ٣ٍى ٖىامل ومن
ة  ولها في ث٩ىو  ٞالضولة ٤ زل٤ ٞيها ٩ًىو  و ال٨سحرال، لؤلمىا٫ ثدحاض ال بضٍو اًا الٞغ  جٗٓم بٗضما و الن٣ٟات، في ال٣هض و بالٖغ
ؿحٟدل الضولة اصال ألامىا٫ ئلى ثدحاض و الٗمىم ٖلى الضولة  ىل و الؿلُاو ن٣ٟات جٗٓم و ؤلانٟا١ ٨ُٞثر اإلال٪، َو  في للٍؼ

                                                           
. ٓٛ، ص المرجع السابق: بن إبراىيم الطيب (ٔ)
. ٛٛ، ص المرجع السابق: ؛ بن إبراىيم بن طيبٔٛٔخليل شحادة، ص : ، ربقيقالمقدمة (ٕ)
؛ كاستدؿ ابن خلدكف ىنا بالدكلة األموية ك ذلك عندما كانت تستعُت يف حركهبا كالة أعماؽبا ٜٗٔ، ٜٚٔخليل شحادة، ص ص : ، ربقيقالمقدمة (ٖ)

. ٜ٘ٔ-ٜٗٔ، ص ص نفسوثاؽبم من رجاالت العرب كانت يف أكج قوهتا، إخل، ك أـ...برجاؿ العرب مثل اغبجاج بن يوسف، ك موسى بن نصَت



 
 
 

 

 
 

    2017–ًىاًغ    : 27العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

61 

 

 ث٨ٟي ال ٖنضما و ألاؾىا١ ٖلى اإلا٩ىؽ يغب ئلى الؿلُاو ُٞلجأ ؤلاؾغاٝ ٨ُٞثر الضولة،  ىل  عػا١ و الجنض  ُُٖات

 ( ) .الضولة صازل مكا٧ل ًسحر ما ىظا و صٞٗها، ٖن الناؽ ٌعجؼ طضًضال يغاةب ٞغى ئلى الؿلُاو ًلجأ الن٣ٟات ؾض اإلا٩ىؽ

٠ًُ  مٟاثُذ ًضو في ٞالؿلُاو الٟصخحو، ثًا٤ً الؿلُاو َٝغ من الحجاعال  و الضولة ؾ٣ٍى ٖىامل ئلى زلضوو  ابن ٍو

 ( ).مهلخحه ث٣حطخي ما خؿب ألامىع  ٌؿحر و البُ٘ و الكغاا

  ي و ثهاو، و الضولة ثإؾـ وبهم الؿلُاو و الضولة ٢ُام في  ؾاؾُة م٩انة والًٟاةل ألازص١ و لل٣ُم  و ٠ًًُ ٦ما
 هي و لؿلُاجها، و للضولة وصٖامة ٢ىال هي الٗلُا والًٟاةل الهٟات ٧ل و الاندص٫ و الٟؿاص ئلى ًإصي الجانب بهظا مؿاؽ

غت التي . خاميها و الضولة مإؾـ ألاو٫  الجُل ٖنض ثٞى

بة، اثجاو البُل و الٓلم و الُٛغؾة ٖلى جٗحمض التي و والصمؿإولة الغاقضال ٚحر الؿُاؾة ئلى باإلياٞة  الانٟغاص و الٚغ

. زغابها و باجهُاعىا ٞحعجل الضولة ٢ىاٖض تهضم ىضم مٗى٫  ث٩ىو  و ثجم٘ مما  ٦ثر ثٟغ١  باإلال٪،

غي   من مال٨ه ًض من اإلال٪  و اإلاا٫  زظ لِـ الٓلم و ْلمات، الٓلم و الٗمغاو، في الن٣و ئلى ًإصي الٓلم  و زلضوو  ابن ٍو
هبه  خض مل٪  زظ من ٩ٞل طل٪، من  ٖم الٓلم بل ٣ِٞ، ؾبب ال و ٖىى ٚحر  ًٟغيه لم خ٤ بٛحر َالبه  و ٖمله في ٚو

 طل٪ ٚحر ئلى... ْلمة الناؽ لخ٣ى١  اإلاانٗىو  و ْلمة، ٖليها اإلاٗحضوو  و ْلمة، خ٣ها بٛحر ألامىا٫ ٞجباال ْلمه، ٣ٞض الكٕغ
 ٣ٞض البكغي  النٕى بان٣ُإ مإطو ىى و زغابه، و الٗمغاو ٞؿاص ئلى ًإصي الٓلم بأوّة  ًغي  زلضوو  ٞابن الٓلم،  نىإ من

 ( ) .و صانه الكٕغ خغمه

ُحه لٗىعات محخبٗا طباعا ٧او ئطا الخا٦م  و طل٪ ئلى ي٠  ال٨ظب وعاا الطوا و الخٝى قملهم مصخ٣تهم  ؾباب ٖن باخسا ٖع
ا الخضٌٗة و اإلا٨غ و ٤ اإلال٨ة خؿن من ًجٗل زلضوو  ٞابن بهاةغىم، ثٟؿض التي بالهٟات ُٞحسل٣ىا  نٟؿهم ٖلى زٞى  الٞغ

  .الٗمغاو ٞؿاص ئلى ثإصي الؿُاؾة ىظو ألو بالناؽ، البُل و الٓلم ٖن البٗض و واللُنة

. الضو٫  ؾ٣ٍى في ؾببا زلضوو  ابن منها طٗل ٦سحرال ٖىامل ىنال٪ الٗىامل ىظو ئلى باإلياٞة

 ُٞما ثٟاٖلها ٦ُُٟة و الضو٫، لؿ٣ٍى اإلاؿببة لؤلمغاى لخصخُهه طل٪ و ٦سحرال، بمغاخل ٖهغو ؾب٤ ٢ض زلضوو  ابن ئو

 ( ) .الؿ٣ٍى ئلى ثإصي  و ئلى بُنها

                                                           
. ٖٓٓ، ص نفسو (ٔ)
. ٕٙٛ-ٕ٘ٛ، ص نفسو (ٕ)
؛ يشَت ؿبمد عبد اهلل عناف إذل تقارب شديد بُت ابن خلدكف كاؼبفكر اإليطارل مكيافيللي حبيث ٜٕٗ-ٜٕٓخليل شحادة، ص  ص : ، ربقيقالمقدمة (ٖ)

ك من ذلك تطرقهما إذل آثار البطش كالسياسة العاسفة يف نفوس الشعب، ك عن ضباية الدكلة ك أعطيات اعبند، ك عن منافسة  أهنم يلتقياف يف  آراء كثَتة
يافيللي يف كتابو األمَت للرعية يف التجارة ك الكسب، كعن تطرؽ اػبلل إذل الدكلة، ك امتداد يد اعبند إذل أمواؿ الرعية، فكل ىذه اؼبوضوعات يعاعبها مك

، ٖٖٜٔنوفمرب  ٔ -ىػٕٖ٘ٔرجب  ٕٔ، األربعاء ٕٓؾبلة الرسالة، العددابن خلدون و مكيافيللي، : ، ؿبمد عبد اهلل عناف"األمَت"أك " ريخ فلورانستا"
. ٕٓالسنة األكذل، القاىرة، ص 

كط الدكؿ فتقوؿ أف ابن خلدكف ؛ تنتقد زينب ؿبمود اػبضَتم نظرية ابن خلدكف ىذه حوؿ عوامل سقٜٜٔخليل شحادة، ص : ، ربقيقالمقدمة (ٗ)
كاحدة على أنقاض شخص التاريخ بأنو عبارة من الدكؿ تسَت كل منها يف حلقات متتالية ك تتشابو ىذه الدكؿ يف مراحلها اؼبختلفة ، ك يف أعمارىا ك تقـو اؿ

سبابو ك كيفية حدكثو كأنو يدرس أطوار الدكلة اؼبختلفة من أ: األخرل، كما انو كاف متشائما يف نظرتو لتطور الدكلة ك ركز جل اىتمامو على اهنيار الدكلة
=  أجل توضيح كيفية حدكث اإلهنيار ك ترجع نظرتو ىذه إذل ظركؼ عصره ك اغبياة اليت عاشها فقد كاف رجل سياسة، خاض غمار السياسة يف العادل



 
 
 

 

 
 

    2017–ًىاًغ    : 27العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

62 

 

ها ٖاقها التي الى٢ات٘ و ألاخضاذ من ٞيها انُل٤ وا٢ُٗة زلضوو  ابن آعاا و  ٩ٞاع ٧اند ل٣ض ٞغ  ػاعىا التي البلضاو مٗٓم في ٖو
ا ٧او زلضوو  ابن بأو ن٣ى٫  ًجٗلنا ما ىظا و اإلاكغ١، ئلى اإلاٛغب من  زُالُا ٨ًن ولم ألاولى، بالضعطة وا٢ُٗا ؾُاؾُا ُٞلؿٞى

ا  و .  الؿُاسخي الاطحمإ و الؿُاؾة لٗلم  اإلاإؾؿحو  من ٌٗحبر زلضوو  ٞابن ٦أٞصَىو، نٍٓغ

ش مسبر في صعؾها ل٣ض ٖنها، ٦ؿام٘ لِـ و ُٖاو، ٦كاىض قإوجها و الخًاعال زلضوو  ابن ثناو٫  ل٣ض  الىا٢٘  عى ٖلى و الحاٍع
ها الُبُٗة وفي ها مىا٢٘، ٖضال من ٖٞغ ها و ٧اثب وىى ٢اى وىى ٖٞغ  مى٢٘ من و واإلا٣ُم، اإلاحن٣ل اإلاؿاٞغ مى٢٘ من ٖٞغ

نانغىا، ومغ٦باتها  طؼائها بحو والٟهل الىنل ٞداو٫  ومغ٦بة م٨٨ٟة وهي الخًاعال ٖٝغ والسجحو، اإلان٩ىب  ئليها نٓغا ٖو
 الٛجى وفي والؿلم الخغب في و الخًغ، و البضو وفي واإلال٪، الٗهبُة في و والضولة ال٣بُلة في و الجماٖة، و الٟغص ؤلانؿاو في
ُا وثاطغا، ٞصخا ؤلانؿاو ثناو٫  وال٠ًٗ، ال٣ىال وفي ال٣ٟغ و  مٓلىما، و ٖاصال ومد٩ىما خا٦ما محٗلما، و ٖاإلاا نانٗا، و خٞغ
حلىو  ًهُبٜ و٠ُ٦ خا٫، ئلى خا٫ من ًخن٣ل وىى ٌؿح٣غ ٠ُ٦ و  زها٫، من ٨ًؿب وماطا ٣ًٟض ماطا و خا٫، ٧ل بلىو  ٍو

ة وجٗحبر ،( )منحهغ ٧ل لٛة ثدضثها و ٖهغ ٧ل لباؽ ثلبؿها و ٞهل ٧ل في والس٣اٞة والا٢حهاص الضًن صوع  ىى وما  ابن نٍٓغ
ة زلضوو   الضو٫  جؿلِ ٖن ناثج طل٪ و الٓلم من ٦سحرال  نىاٖا اإلاؿلمىو  ُٞه ٖانى الظي ٖهغو من اؾخؿ٣اىا عاتٗة نٍٓغ

ة ُة اؾخبضاصىا من و اإلاكغ١، و ألانضلـ و اإلاٛغب في اإلاحناٖػ  زغاب في الٓلم  رغ ئلى زلضوو  ابن نٓغال طاات ىنا ومن بالٖغ
ة شخهُة ثجغبة ٖن ثحم ٖم٣ُة نٓغال البصص ة وعٍؤ ة ثب٣ى و واخض، آو في خًاٍع ها الضو٫  ٢ُام في زلضوو  ابن نٍٓغ  وؾ٣َى
ة ات  مام اإلاجا٫ ٞحدد و ٦سحرال ب٣غوو ٖهغىا ؾ٣د عاةضال مح٩املة نٍٓغ ش، ٞلؿٟة نٍٓغ  ؤلاؾصمي لل٨ٟغ و٢ضمد الحاٍع

ذي ش ؤلاؾصمُة الغؤٍة في مٗالم الحاٍع  ( ) .والخًاعال للحاٍع

ة ٞاو الىا٢٘، في و ة  جها  و ٞغاٙ من ثأت لم النٍٓغ  ؤلاؾصمُة الضولة م٘ لحجغبة نحاض هي ئنما الهضٞة، ولُضال  و ٍٖٟى
 بصصا عبُد و واؾٗة، ع٢ٗة وقملد وا٢حهاصًة، واطحماُٖة صًنُة ٖىامل ٧ىنتها  ٦ثر،  و ٖاما زمؿحو مضال وخًاعتها

 ( ) .ؤلاؾصم صاع هي ٖضًضال

: كاةمت اإلاهاصع واإلاغاحع
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. ٜٚ-ٜٙ، ص المرجع السابق: بن ابراىيم الطيب (ٔ)
. ٜٛ-ٜ٘، ص ص المرجع السابق: فوزية صعب اؼبهيدب (ٕ)
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اهاث الاكخهاصًت  مؿخلبل  الاؾدثماع في الُاكاث اإلاخجضصة بالجؼاةغ في ظل الَغ
الي.حامعت ػغصاًت                                   أ/عؼوػ ول.أ  3حامعت الجؼاةغ/خفُظت بَى

 

 

 

 : ملخو

صم وؾاةل في الجض٫ و الاىحمام من ال٨سحر الجؼاةغ في اإلاحجضصال الُا٢ات ٢ُإ مؿح٣بل و وا٢٘  مىيٕى  راع  الاثها٫ و ؤلٖا
  راع ثس٠ُٟ من ال٣ُإ ىظا  ئم٩انُات خى٫  ، ؤلاؾخكغافي و الا٢حهاصي اإلاجا٫ في الخبراا و الباخسحو مسحل٠ بحو ثدضًضا و

ها التي النُُٟة الهضمة  من لخ٣بة و جٗحمض ٧اند الٗغبُة  الضو٫  من ٚحرىا و الجؼاةغ ألو ، ألازحرال آلاونة في الجؼاةغ ٖٞغ
جي لص٢حهاصي  ؾاسخي مهضع ٌك٩ل ٧او الظي ألاخٟىعي الى٢ىص ٖلى الؼمن  و الا٢حهاصًة اإلاإقغات ٖلى بنااا و الَى

٘ ؾبل ٖن البدص في الجؼاةغ  زظت للبترو٫ اإلاححالُة الاجهُاعات   الحجاعي  الاؾخسماع مغخلة في الضزى٫  و ؤلانحاطُة ٢ضعاتها ٞع
 ثبٗا عاسخة ٢ىاٖض و  ؾـ ٖلى اإلاحجضصال للُا٢ات اإلاؿح٣بلُة الؿُاؾات و اؾتراثجُات ئعؾاا و الحسُُِ منُل٤ من

.  الٗالم ٌكهضىا التي الا٢حهاصًة و الؿُاؾُة للحدىالت

.  الا٢حهاصًة اإلاحجضصال،الغىانات و الجضًضال ألاخٟىعي،الاؾخسماع،الُا٢ة الكمؿُة،الى٢ىص الُا٢ة:اإلافخاخُت اليلماث 

 : ملضمت

 و اطحماُٖة و الؿُاؾُة و الا٢حهاصًة الضواٞ٘ من لٛحرو و الٗكٍغن و الىاخض ال٣غو  جهاًة في اإلاحى٢٘ للنًىب ثدؿبا
  النِٟ بٗض ما إلاغخلة التر٢ب م٘ النِٟ  ؾٗاع في اإلاؿحمغال الح٣لبات مىاطهة في الُا٢ة مهاصع ثأمحو  طل من البُئُة،
ة مهاصع ئًجاص و الُا٢ة منٓىمة ثدضًض اثجاو في مححابٗة ئطغااات البلضاو من الٗضًض اثسظت م ،و لها بضًلة و محنٖى  ٚع

 ئلى ثهل بنؿبة اإلاحىؾِ و ال٣هحر اإلاضًحو في ( ثدضًضا الُبُعي الٛاػ و  البترو٫ ) ألاخٟىعي الى٢ىص ىُمنة اؾحمغاع ثى٢٘

 ئلى %83 من الُا٢ة جكهضو الظي النمى نؿبة ثنسٌٟ  و  اإلاحى٢٘ من  نه ئال الٗالم مؿحىي  ٖل الُا٢ة ئمضاص من% 80 ندى
 بالُا٢ة اإلاغثبُة النمى في اإلاحجضصال الُا٢ة مؿاىمة نؿبة ثؼاًض م٘ ( 2030-2010 ) الٟترال و (2010-1990 ) الٟترال بحو ما 64%

 ندى الٗالم صٞ٘ ٖلى ىاةلة بُئُة و اطحماُٖة و ا٢حهاصًة ٢ىي  ٖملد ،خُص آلازغثحو اإلاضثحو زص٫ % 17 ئلى %5 من اإلانحجة
 التي و بُئُا النُٟٓة و اإلاحجضصال باإلاهاصع اعثباَا  ٦ثر و ألاخٟىعٍة الُا٢ات ٖلى اٖحماصا  ٢ل ٩ًىو  للُا٢ة طضًض نٓام

. ثىاػجها و للبِئة ؤلاؾحٗابُة ال٣ضعال ٖلى باإلاداٞٓة جؿمذ

 نا٢ىؽ بسهىنها اإلاغا٢بىو  ص١ التي للمدغو٢ات بضًل ٦دل ألازحرال الؿنىات في نٟؿها اإلاحجضصال الُا٢ات ٞغيد ٣ٞض 
 ندى اإلادحملة الخُاعات ٧ل صعاؾة يغوعال ٖلى مإ٦ضًن منها، الٗاإلاُة الخؼانات وانتهاا نًىبها ٢غب اربحىا بٗضما الخُغ

غ ٣ًى٫ . النىوٍة الُا٢ة من   من و بالبِئة يغعا  ٢ل و ٖمغا  َى٫  بضًلة َا٢ات  الُا٢ة ؾُاؾة قب٨ة  نضعثه ث٣ٍغ
 الُا٢ة ئمضاصات في عةِؿُا صوعا اإلاحجضصال الُا٢ة ثلٗب  و ًجب بأنه (21  و ئي آع) والٗكٍغن الىاخض لل٣غو  اإلاحجضصال
٣ى٫  زُحرا ثتزاًض التي اإلانادي للحٛحر والا٢حهاصًة البُئُة التهضًضات مىاطهة  طل من وطل٪ الٗاإلاُة غ مإل٠ ٍو  وىى الح٣ٍغ
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ؿخُنؿحو طىو  ؼو  مغ٦ؼ من ٦َغ  الٗضًض بأو (ًىنِب) للبِئة اإلاحدضال ألامم لبرنامج الحاب٘ اإلاؿحضامة والحنمُة والُا٢ة للمنار ٍع
بة مجغص ٧ىجها من ثدىلد ٢ض اإلاحجضصال الُا٢ة ث٣نُات من  ضخما ا٢حهاصًا ٢ُاٖا لحهبذ الناؽ من ال٣لُلة ال٣لة لضي ٚع

غ في و. اإلاالُة واإلاإؾؿات الهناُٖة الكغ٧ات من الٗضًض ًجظب  بظاثه ما٢اب  لؤلمم الحاب٘ البِئة بغنامج ٖن مإزغا نضع ث٣ٍغ
ض  و ُٞه طاا اإلاحدضال  من ًدحاطه ما بغب٘ الٗالم ئمضاص في ؾِؿاىم الٗالم خى٫  اإلاحجضصال  َا٢ة مجا٫ في الاؾخسماعات ثٍؼ

غ  قاع ٣ٞض 2030 ٖام بدلى٫  النُٟٓة الُا٢ة اح ٢ُإ في  نه ئلى الح٣ٍغ  ثم الكمؿُة الُا٢ة و الخُىي  الى٢ىص و الٍغ

اح َا٢ة طظبد خُص 2005 ٖام ٖن %43 بنؿبة  ٦ثر  ي 2006 ؾنة زص٫ صوالع ملُاع 35 من  ٦ثر ٞيها الاؾخسماع   ٚلب الٍغ
 الٗالم صو٫  قتى في اثجاو ىنا٥ و 16%بنؿبة الكمؿُة الُا٢ة رم %26 بنؿبة الخُىي  الى٢ىص ًليها %40 بنؿبة الاؾخسماعات

غ حهضٝ النامُة و اإلاح٣ضمة  ٖلى الخٟاّ بهضٝ طل٪ و اؾخسماعىا و اإلاحجضصال الُا٢ة نىع  من الاؾحٟاصال ؾُاؾات لحٍُى

.  الحجضص و الاؾحمغاع ئم٩انُة لها ث٩ىو  الُا٢ة من   زغي   ق٩ا٫ و مهاصع ئًجاص  زغي  ناخُة من و ناخُة من البِئة
 ن٣ٟاتها اعثٟإ و الثروال ىظو ٖلى الخهغي  اٖحماصىا بؿبب النِٟ  ؾٗاع ثغاط٘ من ثًغعا ألا٦ثر الضو٫  بحو من والجؼاةغ

 النِٟ  ػمة إلاجابهة الحضابحر و ؤلاطغااات من طملة ئثداص ئلى الخ٩ىمة صٞ٘ ما ىى و ٞجزوٍص و ئًغاو ٚغاع ٖلى

 140 ئلى النُٟٓة ال٨هغباا ئنحاض ٢ضعال مؿحىي  بلٜ خحو 2008 منظ ٖاإلاُا ثغطم اإلاحجضصال بالُا٢ات اإلاحنامي ٞاالىحمام.الغاىنة
 وؤلانحاض الاؾتهص٥ مؿاع  زظو الظي ال٨بحر الحدى٫  ٖلى ًض٫ ما وىى ، ال٨هغباا من  نحج ما نه٠ ٣ًاعب ما وىى طُٛاواٍ

أجي. للُا٢ة الٗالمي  إلنحاض  ؾاسخي ٦مهضع الكمؿُة الُا٢ة الؾحٛص٫ الضولُة اإلا٣ترخات  ىم من صًؼعثُ٪ بغنامج ٍو
كمل  إلاانُا في اإلاكغوٕ لهظا الحأؾِـ ثم خُص ، ال٨هغباا  ئلى البرنامج حهضٝ و بلضا، 15 ثمسل مإؾؿة 56 بحو قغا٦ة َو

٣ُا قما٫ في ال٨بري  الصخغاا من انُص٢ا الهناعي الهُٗض ٖلى اإلاحجضصال للُا٢ات ؾى١  اؾحدضاذ  ، ألاوؾِ والكغ١  ئٍٞغ

 صو٫  ٖضال في الجضوي  صعاؾات من الٗضًض  ربخد خُص.. صوالع ملُاع 560 ٌٗاص٫ بما اوعو ملُاع 400 ب ؤلاطمالُة ٢ُمحه وث٣ضع
 ؾنىات زمـ ئلى رصذ من ثتراوح ٞترال زص٫ الكمؿُة الُا٢ة في اإلاؿخسمغ اإلاا٫ ع ؽ اؾحٗاصال ًم٨ن  نه الجؼاةغ بُنها من
  و اإلاحى٢٘ ثل٪ خالُا الجؼاةغ في اإلاحجضصال الُا٢ة مهاصع  ىم ٞمن ، الح٩لٟة منسًٟة نُٟٓة َا٢ة ٖلى الخهى٫   طل من

حر في قأو لها ٩ًىو  اح َا٢ة و ألاولى بالضعطة الكمؿُة الُا٢ة من ٧ل هي اإلاؿح٣بل في الُا٢ة ثٞى  و.اإلااةُة الُا٢ة و الٍغ
 ٧ىو  بالُا٢ة اإلاغثبُة الحدضًات ثىاطه الضو٫  من ٦ٛحرىا ٞهي اإلاحجضصال للُا٢ات اىحماما ثىلي الضو٫  من ٦ٛحرىا الجؼاةغ

ل مهضع ًمسل الجؼاةغ في الُا٢ة ٢ُإ جي لص٢حهاص  الغةِسخي الحمٍى  الُا٢ات في الجؼاةغي  الاؾخسماع ٌٗحمض خُص  الَى
ٗات و ٢ىانحو ٖضال ٖلى اإلاحجضصال اصال و جؿهُل  طل من الضولة ٞغيتها جكَغ  ثل٪ ئلى باإلياٞة اإلاحجضصال الُا٢ة في اؾخسماع ٍػ

.  آلُاتها بمسحل٠ اإلاحجضصال الخؿهُصت و الحدٟحزات

 I /وكأتها و اإلاخجضصة الُاكت ماَُت :

: اإلاخجضصة الُاكت مفهىم/أوال

 مسلٟاتها  و خُص اإلاحجضصال، الُا٢ة ومهاصع  ثنٟظ  و ًم٨ن ال التي  و ثحجضص التي الُبُُٗة اإلاىاعص من اإلاؿحمضال الُا٢ة هي

دم بترو٫ من ألاخٟىعي الى٢ىص اخترا١ في ٦ما  زغي  وملىرات ٚاػات ٖلى ثدحىي  ال  ٖن ثنحج هي و  ، الخ.. .الُبُعي والٛاػ ٞو
اح ة َا٢ة  و الجؼع  و اإلاض و ألامىاض خغ٦ة من انحاطها ًم٨ن ٦ما والكمـ، واإلاُاو الٍغ  ال٨حل من ٦ظل٪ و  عيُة خغاٍع

ة . اإلاُاو مؿا٢ِ و ال٨بحرال الؿضوص بىاؾُة ال٨هغماةُة ال٣ىي  مدُات في ًنحج اإلاحجضصال للُا٢ة  انحاض  ٦ثر خالُا ، الًٍٗى
دحاض، ًنًب، ال مؿحمغ ث٣لُضي، ٚحر َبُعي مهضع من اإلاىلضال ثل٪ بها نٗجي اإلاحجضصال الُا٢ة له ٣ِٞ، ٍو  َا٢ة من لحدٍى

http://www.djazairess.com/city/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.djazairess.com/city/%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7
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 َبُُٗة مهاصع ٧ىجها البضًلة  و اإلاحجضصال الُا٢ة ثمحاػ و الٗهغ، ث٣نُات بىؾاَة اؾحسضامها ٌؿهل  زغي  ئلى َبُُٗة

غال و نايبة ٚحر صاةمة   .نُٟٓة و باؾحمغاع محجضصال و الُبُٗة في محٞى

: وجُىعَا الكمؿُت الُاكت اؾخسضام وكأة/ زاهُا 

ش ًمحض ش، ٢بل ما ٖهغ ئلى الكمؿُة الُا٢ة اؾحسضام ثاٍع  محزاو إلقٗا٫ اإلاظىبة ألاؾُذ الغىباو اؾحسضم ٖنضما الحاٍع

 من ٖلُه الكمـ يىا بتر٦حز وطل٪ الغوماني ألاؾُى٫  ًدغ١   و (Archimedes) اعقمُضؽ اؾحُإ م.١ 212 ٖام وفي اإلاظبذ،

 ٌؿمى ما بحٟؿحر (Saomon De Caux )٧ى٦ـ صي ؾاإلاىو  الٗالم ٢ام م1615 ٖام وفي الٗا٦ؿة، اإلاغاًا مؿحسضما بُٗضال مؿاٞة

ة وهي" الكمسخي باإلاىثىع " ة الٗضؾات من مجمٖى  ماا، به مد٨م ئناا ٖلى الكمـ  قٗة ثغ٦حز مهمتها مٗحو ئَاع في مىيٖى
نضما ًِٛ ًحمضص ؤلاناا صازل الهىاا ٌسخن ٖو ضٞٗه اإلااا ٖلى ٍو    .ناٞىعال ق٩ل ٖلى ُٞسغض ٍو

ـ طىعض الٟغنسخي الٗالم وازتٕر           ن ل٩لحر٥ لَى  ثم٨ن 1747 ٖام وفي. الُٗام لُهي قمسخي ٞغو   و٫  (George Buffn )بٞى
 ٖلى الخهى٫  من م٨نحه ؾم،112 ٢ُغال خاع١  ػطاض نناٖة من( Jacques Casseni) ٧اؾُجي طا٥ الٟغنسخي الٟل٩ي الٗالم

ة صعطة  ل٠ ٖن ػاصت خغاعال صعطة  La )الٞىػٍُة الٗالم ونمم رىاني، زص٫ الخضًض من ٢ًِب لههغ ٧اُٞة ٧اند مئٍى

Voisier )ؾح٪ و طغي  م،  ْة 1760 صعطة ٖلى الخهى٫  من م٨نه قمؿُا ٞغنا Stock وىُنماو( Heinemann)، و٫   إلاانُا، في  
 مجمٗات ٖالم قهض 1875 ٖام وفي. واإلانجنحز والخضًض، والنداؽ، الؿُل٩ُىو، لههغ الكمؿُة، الُا٢ة باؾحسضام ثجغبة

ا، ث٣ضما الكمؿُة الُا٢ة ة آلة نممد خُص ملخْى  )بُٟغ  بُل اؾحُإ 1878 ٖام وفي ال٨هغباا، من ٧لىواٍ 1.5 ثىلض بساٍع
Abal Pifre )٨ؿىو  طىو  الٗالم ازتٕر 1881 -1884 من الٟترال وفي الكمؿُة، بالُا٢ة جٗمل التي الُباٖة ما٦ُنة جكُٛل  ئٍع

(Ericson) ٨ؿىو  صاةغال ل الؿازن بالهىاا جٗمل التي ئٍع  ؤلانجلحزي  الٗالم واؾحُإ خغ٦ُة، َا٢ة ئلى الكمؿُة الُا٢ة لحدٍى
د التي الكمؿُة آلاالت و٧اند  .٧لىوا2ٍ ثنحج الكمؿُة بالُا٢ة جٗمل ٚصًة نن٘( W.Adams )آصمؼ.و  السمانِنات في ازتٖر

 ٖام وفي. الُٛىم ٞترات وفي اللُل  رناا الٗمل ٖن ثحى٠٢ خحو في جهاعا، الكمـ وطىص في ٣ِٞ جٗمل ٖكغ، الحاؾ٘ ال٣غو  من

 ثسؼو  خُص الُىم في ؾاٖة 24 زص٫ جٗمل قمؿُة آللة ازترإ بغااال ٖلى M.L Severy ؾُٟغي . ٫. م الٗالم خهل 1893
ات في جهاعا الُا٢ة .  الكمـ ٚغوب بٗض لخؿحسضم زانة، بُاٍع

٣ة ئلى Weston)) وؾحىو  ثىنل 1888 ٖام وفي           ل ٍَغ  ٌؿمى ما باؾحسضام م٩ُان٨ُُة، َا٢ة ئلى الكمؿُة الُا٢ة لحدٍى
 مسص، والخضًض ٧الن٩ُل مسحلٟحو مٗضنحو بحو الباعصال الؿازنة الاثها٫ ن٣ِ بحو طهض ثىلُض ًم٨ن خُص" الخغاعي  باالػصواض"

جاو. سخي. ىـ الٗالم نن٘ 1897 ٖام وفي .  الكمؿُة الُا٢ة باؾحسضام ال٨هغباا لحىلُض خغاعي  اػصواض طهاػ( H.C. Reagan) ٍع

ـ ؾاند في  نحجد، 1904 ٖام وفي           ٩ا، لَى ل نٟظ 1905 ٖام وفي ٦هغباا، ٦ُلىواٍ 5 ثنحج قمؿُة آلة بأمٍغ  Boyle )بٍى
 1911ٖام وفي. ٧الُٟىعنُا صخغاا في ال٨هغباا من ٦ُلىوات 15 ثنحج قمؿُة آلة  و٫  (Edward Wyman) واًماو وئصواعص(

 ٖام وفي. ا٢حهاصًا مكغوٖا ٌٗض طل٪ و٧او ال٨هغباا من ٦ُلىوات 32 ًنحج قمسخي نٓام جكُٛل قىماو ٞغان٪ اؾحُإ
ؼ (Shuman) قىماو ايُل٘ ،1912  بمهغ، اإلاٗاصي بمضًنة طل٪ و٧او الٗالم، في اإلاُاو لطخ مكغوٕ  ٦بر بخنُٟظ ،(Boys) وبٍى

                                                           

 .اعبزائر_يف_اؼبتجددة/_الطاقة/https://ar.wikipedia.org/wiki: موقع كيكيبيديا  ٔ  
، ص  ٕٚٓٓ، األكادديية العربية اؼبفتوحة يف الدامنارؾ ، كلية اإلدارة ك االقتصاد ، قسم إدارة البيئة ،  المشكالت البيئية المعاصرةكاظم اؼبقدادم ، ٕ

٘ٙ. 
 .ٕٖ، ص ٜٜٜٔدار الفكر العريب ، مصر،  الطاقة و تلوث البيئة،أضبد مدحت ،  3
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 الخغب بؿبب  ىمل اإلاكغوٕ ىظا ول٨ن محهلة، جكُٛل ؾاٖات زمـ مضي ٖلى ٦ُلىواٍ، 37ـ45 اإلاكغوٕ ىظا انحج و٢ض

.  1915ؾنة ألاولى الٗاإلاُة

 بؿٗة الكمؿُة السخانات في اؾحسضامها مجا٫ في وزانة الكمؿُة، بالُا٢ة الاىحمام ػاص السصرُنُات، زص٫ وفي          

 منحه٠ وفي بالُاباو، 1960 ٖام وخضال ملُىو  عب٘ اإلاناػ٫   ؾُذ ٞى١  الكٗبُة السخانات ٖضص بلٜ ختى لتر، 200ـ100
ات ٨ٞغال ْهغت السصرِنات   .الكمؿُة البُاٍع

II /البضًلت أو اإلاخجضصة الُاكت ومهاصع أهىاع 

 :الكمؿُت الُاكت/  أوال

ها ٢ض و ألاعى ئلى  قٗتها ثغؾل هي و اإلاىطىصال والخغاعال الًىا مهاصع  ٦بر من الكمـ جٗض  الٗهىع  من ؤلانؿاو ٖٞغ

 و صاةمة َا٢ة ٞهي اؾحٛصلها ًم٨ن التي الُا٢ة  نىإ  ىم من الكمؿُة الُا٢ة و ، ال٣ىال و للخُاال مهضع  جها ال٣ضًمة
م ٖلى و نُٟٓة و محجضصال  اؾح٣ُبد ٣ٞض اإلاحجضصال الُا٢ات ئطمالي من الكمؿُة للُا٢ة اإلاحىايٗة اإلاؿاىمة من الٚغ

ا% 60 خىالي نؿبُا ٖالُة نمى بمٗضالت ثمحز و واؾٗا اىحماما  و. الكمـ ألقٗة اإلاباقغ الؿ٣ٍى ٖلى جٗحمض هي و ؾنٍى
 ٚحر ٧ىجها ألازغي  الُا٢ة مهاصع من ٚحرىا ٖلى مًٟلة ثجٗلها التي ؤلاًجابُة اإلاؼاًا من بالٗضًض الكمؿُة للُا٢ة ثحمحز
ها ٖضم و للنًىب ٢ابلة ٚحر هي و للبِئة ملىرة  ثحُلب ال  جها ٦ما اإلادلُة  و الضولُة و الؿُاؾُة النٓم لؿُُغال زًٖى

  . الُا٢ة انحاض ٖملُات في ٚحرىم و الٗاملحو ٖلى زُىعال جك٩ل ال و م٣ٗضال ث٨نىلىطُا

 الاؾحىاا زِ من ٢غبها خؿب ألاعى  طؼاا ٖلى -الكمـ صازل النىوي الانضماض ثٟاٖصت من اإلاحىلضال -الُا٢ة ىظو وثحىػٕ
ة والُا٢ة الُا٢ة، ثل٪ من نهِب بأ٦بر ثدٓى التي اإلان٣ُة ىى الخِ وىظا  منها ٌؿحٟاص الكمـ  قٗة ٖن اإلاحىلضال الخغاٍع

لها زص٫ من  خىالي ألاعى ئلى الىانل الكمسخي ؤلاقٗإ ٦مُة ث٣ضع و.  )الكمؿُة الخصًا) بىاؾُة (٦هغباةُة َا٢ة) ئلى ثدٍى

 ٢بل من ًمحو 35 و ألاعى ؾُذ ٖلى ثن٨ٗـ منها 15 و الًٟاا في ثن٨ٗـ منها % 50 خىالي  و و اإلاغب٘ متر/  ٦ُلىواٍ 1.36
غال اإلاٗغوٞة الُا٢ة مهاصع  ٦ثر الكمؿُة الُا٢ة جٗض و ألاثغبة و اإلااا و الهىاا غ ألجها ٞو  الصػم الؿُل٩ىو  ٖنهغ ٖلى ثحٞى

لها بؿهىلة ثحمحز  جها ٦ما ألاعى في ٦بحرال ب٨مُات الكمؿُة الُا٢ة الؾحسضام  ،مما ألازغي  الُا٢ة  ق٩ا٫ مٗٓم ئلى ثدٍى
  .الاؾحسضام و الاؾحٛص٫  وطه محٗضصال ًجٗلها

 الا٢حهاص بحو ثجم٘ بأطهؼال الكمؿُة الُا٢ة الؾحٛص٫ ثجاعبهم و بدىثهم الضو٫  من ٦بحر ٖضص في الٗلماا و الخبراا ٌؿعى و

ؼونا والًة في صولي مإثمغ  و٫  ٣ٖض 1953 ٖام في و. الُا٢ة من مم٨ن ٢ضع  ٦بر ٖلى الخهى٫  و الن٣ٟات في ٨ُة  ٍع  رم ألامٍغ
 و  اإلاحجضصال الُا٢ة بضاةل من ٚحرىا و الكمؿُة الُا٢ة اؾحٛص٫ آلُات خى٫   زغي  صولُة مإثمغات طل٪ بٗض جٗا٢بد

اىُة  طل من اؾحٛصلها ة ٞع .   ٧اٞة البكٍغ

 في مغب٘ متر ل٩ل ؾاٖة ٦ُلىات زمؿة خىالي ألا٣ٞي اإلاؿحىي  ٖلى الؿا٢ِ ال٩ي الكمسخي لئلقٗإ الؿنىي  اإلاحىؾِ ًبلٜ و

 مُجاوات x 10 34,25 ٌٗاص٫ ما ىظا و ؾاٖة ٦ُلىات 685x 10 م٣غصىا قمؿُة َا٢ة ثحل٣ى الٗغبُة الضو٫   و ٌٗجي ىظا و الُىم

                                                           
  .ٖٔ، ص ٜٛٛٔ، جامعة طنطا ، دار الشركؽ ، مصر ، الطاقات المتجددةأضبد رأفت اظباعيل رمضاف ، علي صبعاف الشكيل ،   
ص ص  ٖٕٔٓ، مصر ،  ٗٙ/ٖٙ، حبوث اقتصادية عربية ، جامعة بور سعيد ، العدد  إنتاج الوقود الحيوي في إطار االقتصاد العالميدينا جالؿ ،  2

ٖٛ-ٖٜ. 
 .ٔ٘، ، مرجع سبق ذكره ، ص الطاقات المتجددةأضبد رأفت اظباعيل رمضاف ، علي صبعاف الشكيل ،  3
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 ًىمُا بترو٫ بغمُل ملُىو  383,75 ٌٗاص٫ ما ىظا و %5 ٦ٟااال طات قمؿُة زصًا اؾحسضمد ئطا ال٨هغباةُة الُا٢ة من ؾاٖة

 الضو٫  مٗٓم في الكمـ ؾُىح ٖضص ث٣ضع ٦ما.الخايغ الى٢د في مجحمٗة(OPEC) ألاوب٪ لضو٫  البترو٫ ئنحاض ٌٗاص٫ ما  ي
ا ؾاٖة آالٝ بسصرة الٗغبُة ىلحُة الُا٢ة ئطمالي بلٜ (IEA) للُا٢ة الضولُة الى٧الة اخهاةُات ئلى اؾخناصا و  . ؾنٍى  الٟىثٞى

 البلضاو  إلاانُا ثهضعت 2007 ٖام جهاًة مُٛاواٍ 7866 م٘ م٣اعنة مُٛاواٍ 13425 خىالي 2008 ٖام جهاًة الٗالم في اإلاغ٦بة
ىلحُة للخصًا اإلاؿحسضمة  3835.5 م٘ م٣اعنة مُٛاواٍ 5340 خىالي 2008 ٖام في  لضحها الُا٢ات اطمالي بلٜ خُص الٟىثٞى

 و 2008 ٖام في مُٛاواٍ 3354 ئلى ونلد  طمالُة مغ٦بة بُا٢ة السانُة اإلاغثبة ئؾبانُا اخحلد و 2007 ٖام جهاًة مُٛاواٍ
٨ُة اإلاحدضال الىالًات في  ما 2008 ٖام في مُٛاواٍ 2144.2 ئلى ثهل بُا٢ة السالسة اإلاغثبة الُاباو اخحلد  عثبةالم ٞاخحلد ألامٍغ

٘ ئلى الهحو ثحجه ٦ما م٣اعنة 2008 ٖام في مُٛاواٍ 1168.5 ئلى ثهل بُا٢ة الغابٗة  اإلاؿتهضٝ الكمؿُة الُا٢ة مؿحىي  ٞع

 بحو من  384 نؿبة  ٖلى  ؾبانُا في اإلاغ٦بة للُا٢ات الؿنىي  النمى مٗض٫ بلٜ ٢ض و 2020 ٖام بدلى٫  طُٛاواٍ  ئلى ثغ٦ُبها
  . 2008 و 2007 ٖامي في الٗالم صو٫ 

 ىى ٦ما اإلاُاو، ثدلُة وفي للمُاو اإلاجزلي الخسخحو مجالي في الكمؿُة الُا٢ة اؾحسضام -الٗغبُة الضو٫  بٌٗ في –ثنخكغ و
لؿُحو، ولبناو، وؾىعٍا، اإلاحدضال، الٗغبُة ؤلاماعات في الخا٫  مهان٘ من الٗضًض وطىص ئلي باإلياٞة ومهغ، وألاعصو، ٞو

 جسخحو نٓام 4000 ثنحج مهن٘ 25 ًىطض ألاعصو ٟٞي الٗغبُة، الضو٫  من الٗضًض في للمُاو الكمسخي الخسخحو  نٓمة ئنحاض

ا، للمُاو قمسخي  الٗام ختى الكمؿُة اإلاجمٗات من مغب٘ متر  ل٠ 700 ندى ألاعصو في ثغ٦ُبه ثم ما مجمٕى بلٜ و٢ض ؾنٍى

 الًٟة في مهان٘ 10 وطىص م٘ اإلاناػ٫، من%  70 خىالي في للمُاو الكمسخي الخسخحو  طهؼال جؿحسضم ٞلؿُحو وفي. 2006
اصًة اإلاكغوٖات بٌٗ ثنُٟظ ثم ٣ٞض مهغ في  ما. ٚؼال ٢ُإ في مهان٘ وزمـ الٛغبُة  الكمسخي الخسخحو مجا٫ في الٍغ
هل ألاطنبُة، الجهات بٌٗ م٘ بالحٗاوو  اإلا٣ٟىصال الخغاعال واؾحٗاصال اإلاحىؾُة الخغاعال لضعطات للمُاو  السخانات ٖضص ٍو

 ألاىم الحُىع   و ئال. مغب٘ متر  ل٠ 500 ندى ٌٗاص٫ ما  ي سخاو  ل٠ 250 ندى ئلي اإلاناػ٫  في اإلاؿحسضمة الكمؿُة
 الحُب٤ُ، خحز ئلي لل٨هغباا الخغاعي  الكمسخي الحىلُض نٓم في الضزى٫  بضا ىى الٗغبُة الضو٫  في الكمؿُة الُا٢ة الؾحسضام

ة قمؿُة مدُة ثغ٦ُب في البضا ثم مهغ ٟٞي  "Integrated Solar Combined Cycle, ISCC" اإلاغ٦بة الضوعال م٘ بالح٩امل خغاٍع

حى٢٘ وات مُجا 140 ب٣ضعال ضاص ًجغي   اإلاٛغب وفي ،2010 ٖام  وازغ ال٨هغباةُة بالكب٨ة عبُها ٍو  ئنكاا مغاخل لبضا ؤلٖا
 مدُة ئنكاا ٣ٖض ثى٢ُ٘ ثم ٣ٞض الجؼاةغ في  ما ، الكمؿُة الُا٢ة من مُٛاواٍ 20 منها مُٛاواٍ 470 ب٣ضعال ممارلة مدُة

ة قمؿُة  مُٛاواٍ 150 ب٣ضعال "Build, Own, Operate, and Transfer, BOOT"  (ان٣ل قٛل، ثمل٪، ئنصخئ،) بنٓام مكابهة خغاٍع

غ ٦ما .الكمؿُة الُا٢ة من مُٛاواٍ 25 منها  في الكمؿُة واإلاناطم الخ٣ى٫   ٖلى ، الجٛغافي مى٢ٗها طغاا الجؼاةغ، ثحٞى
جي التراب ٧امل في الخكمـ ٞمضال الٗالم، با الَى م٨نها الؿنة في ؾاٖة 2000 ثٟى١  ث٣ٍغ  الهًاب) ؾاٖة 3900 ئلى ثهل  و ٍو

                                                           
، كرشة عمل من أجل توسيع  العربية السعودية تكلفة االستثمار و تكلفة اإلنتاج لمصادر الطاقة المتجددة في المملكةصاحل بن عبد الرضباف ،   

  .ٙٔ، ص ٕٕٔٓنطاؽ استخداـ الطاقة اؼبتجددة يف اؼبناطق الريفية للبلداف األعضاء يف اإلسكوا ، بَتكت ، لبناف ، 
لشمسية  في الجنوب الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر ، دراسة لواقع مشروع تطبيق الطاقة افركحات حدة ،  2

ة ـبرب اؼبؤسسة ك التنمية احمللية اؼبستدامة ، كلية العلـو اإلقتصادية ك التجارية ك علـو التسيَت ، جامعة قاصدم مرباح ، كرقلة ، ؾبل الكبير بالجزائر ،
 .ٕ٘ٔػ ص  ٕٕٔٓ،  ٔٔالباحث ، عدد 

 ٜٕٓٓ، ىيئة الطاقة اعبديدة ك اؼبتجددة ، مصر ،  ة المتجددة إقليميا و عالمياسياسات الطاقؿبمد مصطفى ؿبمد اػبياط ، ماجد كـر الدين ؿبمود ، 3
 ٙٔص 
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غال والُا٢ة. (والصخغاا الٗلُا   طؼاا مٗٓم ٖلى الؿاٖة في ٦ُلىاٍ 5 ئلى ثهل 2 م 1 ٢ضعىا ٖغيُة مؿاخة ٖلى ًىمُا اإلاحٞى

جي التراب   .البصص طنىب في الؿنة في 2م/ ٦ُلىاٍ 2263 و البصص قما٫ في الؿنة في 3 م/  الؿاٖة في ٦ُلىاٍ 1700 ندى  ي الَى

 : الىىوٍت الُاكت/ زاهُا

 ٍَغ٤ ٖن لها م٨س٠ و ٦بحر بك٩ل ثىلضىا التي الُا٢ة زص٫ من طل٪ و ثغ٦حزا الُا٢ة مهاصع  ٦ثر من و بضًلة َا٢ة هي
 ٖلى مغال ألو٫  ال٨هغباا ثىلُض في النىوٍة الُا٢ة اؾحسضام ثم ٢ض و النىوي الانضماض بىاؾُة  و النىوي الانكُاع ٖملُة

ُانُا  نكأت ٖنضما الٗالمي اإلاؿحىي   مٟاٖص 37 خىالي 1992 ٖام جهاًة لضحها  نبذ رم من و نىوي مٟاٖل  و٫  1956 ٖام في بٍغ

ة بنؿبة جؿاىم نىوٍا  من النٕى بهظا ٦بحرا اىحماما الٗالم قهض 1956 ٖام بٗض و ٞيها ال٨هغباةُة الُا٢ة مجمٕى من ملخْى
٨ُة اإلاحدضال الىالًات زانة و الٗالم صو٫  من ٦سحر َٝغ من الؿلُمة لؤلٚغاى النىوٍة اإلاٟاٖصت ئنكاا ٞتزاًض الُا٢ة  ألامٍغ

ُاجي ؤلاثداص و ا بلضاو و الؿٞى  النىوٍة اإلاٟاٖصت ٖضص  و في اإلاحسههة ؤلاخهاةُات جكحر و ٦نضا و الُاباو و الٛغبُة  وعٍو

 ٦هغباا مُٛاواٍ 129, 326 ٢ضعتها مٟاٖص 419 بلٜ 1996 ٖام جهاًة في الٗالمي اإلاؿحىي  ٖلى ال٨هغباةُة الُا٢ة ثىلُض في الٗامة

  .الاقترا٦ُة البلضاو و الٛغبُة الهناُٖة البلضاو في مٗٓمها ٣ً٘

: اإلااةُت الُاكت/ زالثا

 ٞاو بالحالي و بُئُا م٣بىلة نُٟٓة َا٢ة هي و  عزهها من و الٗاإلاُة الُا٢ة إلنحاض الهامة مهاصع من هي اإلااةُة الُا٢ة 
 اإلاُاو خغ٦ة من اإلاؿحمضال الُا٢ة هي اإلااةُة الُا٢ة و  ٖاإلاُا و ٖغبُا ٦بحرال  ىمُة ثأزظ اإلااةُة الُا٢ة ثُىع  ئم٩انُات
غ انخكاع ٢بل اإلااةُة الُا٢ة اؾحسضام ٧او ٣ٞض ثنٟظ  و ًم٨ن ال والتي اإلاؿحمغال ة، ال٨هغباةُة الُا٢ة ثٞى  في وطل٪ الحجاٍع

دن الغي  لة لـ٣غوو اإلاُاو َا٢ة اؾحٛص٫ ثم ٢ض و  اإلاناقحر جكُٛل ٖن ًٞص النؿُج، ونناٖة الخبىب، َو  ٟٞي. ٍَى
 الكغ١  بلضاو وب٣ُة الهحو في ٦ما ، الخبىب وئنحاض الض٤ُ٢ مُاخن في جؿحسضم اإلااةُة الُا٢ة ٧اند عوما، امبراَىعٍة

 وفي.بالنىاٖحر ٌٗٝغ ما وىى الغي  ٢نىات في اإلاُاو لطخ عجلة ثدٍغ٪ ٖلى الهُضعول٨ُُة اإلااا خغ٦ة وجؿحسضم ألا٢صخى
 الحص٫ ٖبر ونؼوال نٗىصا الكا٢ىلي للن٣ل اإلاُاو اؾحسضمد اإلااةُة ال٣ناال بناا طعوال في ، ٖكغ السامن ال٣غو  من السصرِنات

:   بُنها من نظ٦غ  زغي   نىإ الُا٢ات من النٕى ىظا ٖن ًحٟٕغ و . الخضًضًة الؿ٨٪ باؾحسضام

: الىهغوماةُت الُاكت/ 1

 ؾاٖة ثحرواٍ 3000 خىالي ئلى ئنحاطها ًهل خُص الٗالمي اإلاؿحىي  ٖلى الُا٢ة إلنحاض عةِسخي مهضع ال٨هغوماةُة الُا٢ة

(TWh) ٖلى ٧او ألازحرال الؿنىات زص٫ نمىىا  و ٦ما الٗالم، في ال٨هغباا ئنحاض من% 18 خىالي جك٩ل ٞهي وبالحالي  2002 ٖام  

اصال طضا واؾٗة مهاصع الٗالم في وثىطض. ٖاإلاُا الُا٢ة ٖلى الُلب نمى مٗض٫ من ٢لُص   و ئال اإلااةُة الُا٢ة اؾحٛص٫ لٍؼ

                                                           
، مذكرة ماجستَت يف العلـو االقتصادية ، كلية العلـو  الطاقة في ظل التنمية المستدامة ، دراسة حالة الطاقة المستدامة في الجزائرذحبي عقلية ،   

 .٘ٛ، ص  ٜٜٜٔاإلقتصادية ك علـو التسيَت ، جامعة منتورم قسنطينة ، 
مذكرة ماجستَت يف اقتصاد التنمية ، كلية العلـو االقتصادية ك التجارية ك علـو  واقع و آفاق الطاقة المتجددة و دورىا في الجزائر ،تكواشت عماد ،  2

 .ٜٗٔ، ص ٕٕٔٓالتسيَت ، قسم العلـو اإلقتصادية ، جامعة اغباج ػبضر باتنة ، 
 .ٔ٘ مرجع سبق ذكره ػ صإنتاج الوقود الحيوي في إطار االقتصاد العالمي، دينا جالؿ ،  3
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 ٦بحرال بُئُة مكا٧ل من جٗاني اإلااةُة الُا٢ة ٞاو ٦ظل٪. الاؾخسماع وبحو بُنها ًدى٫  الاؾتهص٥ مهاصع ٖن وبٗضىا ث٩الُٟها

  .الؿضوص ثنُٟظ بٗض الناؽ من ٦بحرال  ٖضاص ئؾ٩او وئٖاصال ثدٍغ٪ ًحُلب مما واؾٗة إلانا٤َ ٚمغىا من ناثجة

 الُا٢ة مهاصع من  جها في  ىمُتها ث٨من و الٗاإلاُة ال٨هغماةُة الُا٢ة انحاض من% 19 نؿبة ال٨هغماةُة الُا٢ة خهة ث٣ضع

ة ال٨هغباا بمٗامل م٣اعنة البِئة ٖلى زُغا ألا٢ل و اإلاحجضصال  جٗحبر ٦ما ( نِٟ  –ٞدم ) الًٗىي  بالى٢ىص جٗمل التي الخغاٍع
 في اإلااةُة الُا٢ة مهاصع في ال٩امنة الُا٢ة ثبلٜ و% 90 ٖن مغوصىا ال٣ًل خُص اإلاغوص ٖالُة ال٨هغماةُة الُا٢ة ثىلُض ٖملُة

٣ُا في عبٗها خىالي ًىطض مُٛاواٍ مصًحو 3 الٗالم ٩ا في% 20 و اٍٞغ  الهحو في% 16 و آؾُا قغ١  طنىب في% 16 و الجنىبُة  مٍغ
ُاجي ؤلاثداص و ٩ا في الباقي ًحىػٕ و ؾاب٣ا الؿٞى  مدضوصا مهضعا اإلااةُة الُا٢ة جك٩ل و.  زغي  منا٤َ و  وعبا و الكمالُة  مٍغ

٣ضع اإلان٣ُة في وألاجهاع اإلاُاو إلادضوصًة الٗغبُة البصص في للُا٢ة  طُٛاواٍ  ل٠ 28 بدىالي الٗغبُة اإلااةُة الُا٢ة ئنحاض ٍو

 نخُجة التراط٘ في آزظال نؿبة وهي ،(AUPTDE 2004) الٗغبي الٗالم في ال٨هغباا ئنحاض من% 12 ئال ٌك٩ل وال (GWh) ؾاٖة
ا ٖاإلاُا اإلااةُة الُا٢ة ئنحاض ئم٩انُات ثبلٜ ٦ما .ألاخٟىعٍة الُا٢ة مهاصع من ؤلانحاض ثؼاًض  ؾاٖة ثحراواٍ 14000 خىالي نٍٓغ

ا ال٨هغباا من  ٞاو وبُئُة ا٢حهاصًة ألؾباب  نه ئال.  (WEC 1998)خالُا الٗالم في ال٨هغباةُة الُا٢ة ئنحاض ٣ًاعب ما وىى ؾنٍى
 ئجها ئط اإلاحجضصال الُا٢ة مهاصع  ىم ٞهي الحُىع  في ؾخؿحمغ اإلااةُة الُا٢ة ٞاو طل٪ م٘. ٌؿحٛل لن الُا٢ة ىظو مٗٓم

 الى٢ىص من ؤلانحاض ٦ٟااال مٗض٫)%  100 خىالي ث٣اعب ئنحاطها و٦ٟااال للخكُٛل بؿُُة ٧لٟا وثحُلب نؿبُا وعزُهة نُٟٓة

 مهاصع في اإلااةُة الُا٢ة مؿاىمة ٞاو ال٣اصمة ال٣لُلة الؿنىات وفي وبالحالي ،(٣ِٞ%   33 خىالي هي والنىوي ألاخٟىعي
 الُا٢ة انحاض مجا٫ في الغاةضال الضو٫  بحو من.  الٗاإلاُة الُا٢ة ئنحاض نمى من  ؾٕغ بهىعال ًنمى ٢ض الٗاإلاُة الُا٢ة

ل و ٦نضا ثليها رم ، الٗالمي ؤلانحاض من%  14 بنؿبة الهحو نجض 2006 زص٫ ال٨هغماةُة  اإلاحدضال الىالًات و%  12 بنؿبة البراٍػ
  % .  6 بنؿبة عوؾُا و%  10 بنؿبة

 : والجؼع  اإلاض َاكت/  2

ة الُا٢ة  و والجؼع  اإلاض َا٢ة  والجؼع  اإلاض ٖن الناثجة الحُاعات في مسؼنة ث٩ىو  التي الخغ٦ُة الُا٢ة من نٕى هي ال٣مٍغ
لُه ألاعى وصوعاو الكمـ و ال٣مغ طاطبُة ٖن الخا٫ بُبُٗة الناثجة  َا٢ة  جها ٖلى الُا٢ة ىظو ثهن٠ ٖو

 ثس٠ُٟ بالحالي و ال٨هغباةُة الُا٢ة لحىلُض الخغ٦ُة الُا٢ة ىظو من باالؾحٟاصال بض ت الؿاخلُة الضو٫  من ٞال٨سحر.محجضصال

ة الُا٢ة مٗامل ٖن الًِٛ  و اإلاض ْاىغال اؾحسضمد ٢ض و.اإلاٗامل ىظو ٖن الهاصع الحلىذ ثس٠ُٟ بالنخُجة و الخغاٍع
  .الٛص٫ َىاخحو بٌٗ إلصاعال ٣ِٞ مدغ٦ة َا٢ة إلنحاض ٖكغ الؿاب٘ ال٣غو  منظ اإلاحدضال الىالًات في الجؼع 

:  الجىفُت الُاكت/ 3

لها الُا٢ة ىظو باؾحسغاض ألاعى طٝى في الخغاعال صعطة اعثٟإ من ٌؿحٟاص خُص ألاعيُة، الخغاعال َا٢ة وهي  ئلى وثدٍى
ُة اإلاُاو ثخؿغب ألاعيُة والخك٣٣ات الهضٕو منا٤َ بٌٗ وفي  زغي،  ق٩ا٫  ٦بحرال  ٖما١ ئلى والك٣ى١  الهضٕو ٖبر الجٞى
 في مغات ٖضال ًسىع  الُنابُ٘ ىظو وبٌٗ ؾازنة، ٞىاعال  ٖلى ئلى وثهٗض ٞخسخن السخىنة قضًضال منا٤َ ثصمـ بدُص

ٓهغ الٗم٣ُة، الصخىع  َب٣ات من اإلاظابة اإلاٗاصو مٗه خامص انؿُابي وبك٩ل باؾحمغاع ًحض٤ٞ وبًٗها الؿاٖة  ما بظل٪ ٍو

                                                           
 .ٕٔمرجع سبق ذكره،ص كلفة االستثمار و تكلفة اإلنتاج لمصادر الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، تصاحل بن عبد الرضباف ،   
 .145ص  ، مرجع سبق ذكره ، واقع و آفاق الطاقة المتجددة و دورىا في الجزائرتكواشت عماد ،  2
 .ٚ٘أضبد رأفت اظباعيل رمضاف ، علي صبعاف الشكيل، مرجع سبق ذكره، ص  3
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٣هض الخاعال، الُنابُ٘ ٖلُه ًُل٤ ٘ ىنا٥  و ئلى باإلياٞة لصؾخكٟاا الُنابُ٘ من النٕى ىظا الناؽ ٍو  ٖلى ث٣ىم مكاَع

  .ال٨هغباا ثىلُض في ألاعى من اإلانُل٣ة اإلاُاو خغاعال اؾحٛص٫

ُة الخغاعال َا٢ة بلٛد  و 2007 ٖام في مُٛاواٍ 10045.5 م٣اعنة مُٛاواٍ 10469.7 خىالي 2008 ٖام الٗالم في اإلاغ٦بة الجٞى
غ ئلى اؾخناصا طل٪ حِـ ث٣اٍع ُة الخغاعال َا٢ة ئطمالي بلٜ ٣ٞض للُا٢ة الضولُة الى٧الة اخهاةُات و بترلُىم بٍغ  اإلاغ٦بة الجٞى

 الخغاعال َا٢ة اطمالي بلٜ ُٞما 2006 ٖام مُٛاواٍ 3972 م٘ م٣اعنة 2007 ٖام في مُٛاواٍ 3919 خىالي ألاوبُ٪ صو٫  طمُ٘ في

ُة  5354 م٘ م٣اعنة مُٛاواٍ 5364 خىالي2007 ٖام في  (OECD) الحنمُة و ؤلا٢حهاصي الحٗاوو  منٓمة صو٫  في اإلاغ٦بة الجٞى
ُة الخغاعال َا٢ة ئطمالي   ما 2006 ٖام في مُٛاواٍ  723 بلٜ ٣ٞض للُا٢ة الضولُة الى٧الة في و ألاوعبُة الضو٫  في اإلاغ٦بة الجٞى

 ثحمسل ٞهي اإلاهاصع من النٕى ىظا ثىاطه التي اإلاكا٧ل  ىم  ما  .2006 ٖام في مُٛاواٍ 720 م٘ م٣اعنة 2007 ٖام في مُٛاواٍ
 ئلى للىنى٫  الخٟغ و اإلاؿحسضمة آلاالت و اإلاٗضات ثآ٧ل و ألاعى ؾُذ ئلى بٗن٠ اإلاخؿغبة الخغاعال م٘ الحٗامل زُىعال في

ب بساع  و ماا نىعال في اإلاحىلضال الخغاعال ٧اند ئطا الؾُما الخغاعال م٩او . منها اإلاؿحٟاصال الُا٢ة نؿبة ٢لة  ًًا و َع

ت الىخلت/  عابعا :  العًٍى

ة الُا٢ة لها بٗض النٟاًات و الخُىانُة و النباثُة اإلاىاص من اؾحسغاطها ًم٨ن التي ثل٪ هي الًٍٗى  ٚاع  و ؾاةل ئلى ثدٍى
ة بالُغ١   ٖن الناثجة الخغاعال اؾحسضام و مباقغال ئخغا٢ها ٍَغ٤ ٖن منها الاؾحٟاصال ًم٨ن ٦ما الخغاعي  الحدلل  و ال٨ُماٍو
 ٚحر الُا٢ة من النٕى ىظا ٌٗحبر و ال٨هغباةُة الُا٢ة ثىلُض و جكُٛل بىاؾُحه ًم٨ن الظي البساع انحاض  و اإلاُاو جسخحو
م ٖلى و الهناُٖة الضو٫  بٌٗ و ٧الهنض النامُة الضو٫  في ي٠ُ نُا١ ٖلى ٌؿحٗمل خُص ثجاعي   و ال٨بحر الهضع من الٚغ

 في اإلاؿتهل٨ة الُا٢ة من %10 خىالي ًإمن ًؼا٫ ال اإلاىعص ىظا ٞاو ، الُا٢ة ىظو  ؤلانحاض الخالُة الح٣نُات في ٦ٟاًة ٖضم
ة الُا٢ة مهاصع من باألىمُة ًدٓى الظي النٕى ىظا ًب٣ى و الٗالم  للُا٢ة الضولُة الى٧الة إلخهاةُات اؾخناصا و  . الًٍٗى

ة ال٨حلة  طمالي بلٜ  22163 م٘ م٣اعنة مُٛاواٍ 23285 خىالي 2007 ألاوبُ٪  ًٖاا صو٫  طمُ٘ في اإلاغ٦بة الهلبة الخٍُى

 اإلاغ٦بة الُا٢ة ئطمالي  ما 2006 ٖام في( (OECD الحنمُة و ؤلا٢حهاصي الحٗاوو  منٓمة صو٫  في بلٜ ُٞما 2006 ٖام في مُٛاواٍ
ة ال٨حلة من ًاا ألاوعوبُة الضو٫  في الهلبة الخٍُى  2007 في مُٛاواٍ 14185 خىالي بلٜ ٣ٞض الضولُة الُا٢ة و٧الة في ألٖا

 مجا٫ في الؾحسضامها زهُها النباثات من مُٗنة  نىإ بؼعاٖة اإلانا٤َ بٌٗ بض ت . 2006 ٖام مُٛاٍو 13357 م٘ م٣اعنة
ى٫  الظعال منها الخُىي، الى٢ىص ا ٞو ل في الؿ٨غ و٢هب.  وعوبا في اللٟد، اإلاحدضالو الىالًات في الهٍى  في النسُل وػٍد. البراٍػ

ات الهناعي الحدلُل من الخُىي  الى٢ىص ٖلى الخهى٫   ًًا ًحم و .آؾُا قغ١  طنىب  الخُىانات وب٣اًا والًٟصت للمؼعٖو
ظًة، ومسلٟات النٟاًات، وثدلل واإلاجاعي، ألاعػ  و٢كغ والؿماص، والخكب ال٣ل مسل اؾحسضامها، ئٖاصال ًم٨ن التى  التي ألٚا

لها ًم٨ن  الُا٢ة ثؼوٍض في الخُة ال٨حلة مؿاىمة ثتزاًض  و ًحى٢٘ ال .الصىىاتي الهًم ٍَغ٤ ٖن الخُىي  الٛاػ ئلى ثدٍى

 ٖلى الُلب ثؼاًض م٘  نه ئال. الضزل اإلانسًٟة النامُة الضو٫  في للُا٢ة عةِسخي ٦مهضع جؿحٗمل ؾخب٣ى  نه ئال الٗاإلاُة،

                                                           
، ؾبلة سياسية اقتصادية اسًتاتيجية تصدر عن مركز اإلمارات للدراسات ك الطاقة المتجددة ثورة عربية متنامية ، مجلة أفاق المستقبل بشار ضبيض ،  

 . ٕٔ،ص  ٕٕٔٓالبحوث اإلسًتاذبية ، اإلمارات العربية اؼبتحدة ، 

، مذكرة ماجستَت يف التحليل ك اإلستشراؼ اإلقتصادم ، كلية العلـو  نمية المستدامةدور و أىمية الطاقات المتجددة في تحقيق التبوعشَت مرمي ،  2
  ٙٚٔ، ص  ٕٔٔٓاإلقتصادية ك علـو التسيَت ، جامعة منتورم  قسنطينة ، 

 .ٚٔ، ص  ٕٔٓٓ، اؼبعهد العريب للتخطيط ، القاىرة ، "  آفاق و مستقبل"الطاقة و البيئة و التنمية المستدامة قباة النيش ،  3
  .ٕٛٔمرجع سبق ذكره، ص  دور و أىمية الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة،بوعشَت مرمي ،  4
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جي ثدى٫   ًًا ًدضذ  و ًحى٢٘ ٞانه الضو٫  ىظو في الُا٢ة ة الُا٢ة ئلى الخُة ال٨حلة من ثضٍع  الضو٫  من ٖضًض في الحجاٍع

.  اإلادضوص الضزل طات النامُة

اح َاكت/ زامؿا :  الٍغ

حم الهىاا، بٟٗل مغثٟٗة بأما٦ن مسبحة ٦بحرال  لىاح ثدٍغ٪ من اإلاحىلضال الُا٢ة وهي اح من ال٨هغباةُة الُا٢ة ئنحاض ٍو  الٍغ

ل ٖلى جٗمل ٖمىص ٖلى ثدمل صواعال  طٕع رصرة طات (ثىعبِنات ) و) مدغ٧ات بىاؾُة اح الخغ٦ُة الُا٢ة ثدٍى  َا٢ة ئلى للٍغ
اح ثمغ ٞٗنضما ٦هغبُة،  الحىعبِنات ٌكٛل الضوعاو وىظا صوعاجها، في ثخؿبب صًنام٨ُُة ىىاا صٞٗة ثسل٤ ألاطٕع ٖلى الٍغ

  .٦هغبُة َا٢ة ٞحنحج

اح َا٢ة اؾحٛص٫ ئو تها ٧لُا مغثبِ الٍغ ة/ مُل 8 ىى و مٗحو خض ٖن اإلاحىؾِ في ث٣ل  ال ًجب التي بؿٖغ  ،خُص ؾٖغ
اح َا٢ة اؾحسضمد ٘ و الخبىب َدن في اؾحسضمها ٦ما الكغاُٖة ال٣ىاعب ثدٍغ٪ في ؤلانؿاو اؾحٛلها و ٢ضًما الٍغ  اإلاُاو ٞع

 جهغ في اإلاغا٦ب جؿُحر في الٟغاٖنة اؾحسضمها  ٦ما اإلاُصص ٢بل ٢غوو لٗضال الُىنانُىو  اؾحسضما ٢ض و الخُىاو َا٢ة بجانب

ُة اإلاُاو لطخ الهىاا َىاخحو ٍَغ٤ ٖن الهِنُىو  واؾحسضمها النُل    .الجٞى

اح َا٢ة ئو ا ًتزاًض ٖاإلاُا ال٨هغباا ثىلُض في وصوعىا الٍغ  محىاي٘ خالُا الحىلُض ىظا حجم ألو نٓغا  نه ئال%  13 بمٗض٫ ؾنٍى
اح َا٢ة مؿاىمة ٞاو ،2005 ٖام ؾاٖة ثحراوات 65 خىالي ًحجاوػ  وال  اإلاؿح٣بل في مدضوصال ؾحٓل ال٨هغباا ثىلُض في الٍغ

حى٢٘  من الٗضًض بض . ٖنضةظ ال٨هغباا ئنحاض من% 3 خىالي  ي 2030 ٖام ؾاٖة ثحراوات 930 ئلى اإلاؿاىمة ىظو ثهل  و ٍو

اح َا٢ة اؾحٛص٫ في (وألاعصو وؾىعٍا، اإلاٛغب، مهغ،) منها الٗغبُة الضو٫  ة، بهىعال الٍغ  لُا٢ة ٦بحرال مؼإع ئنكاا وثم ثجاٍع
اح اح َا٢ة من ال٨هغباا ئنحاض ث٩ال٠ُ ٞاو ٖامة وبهىعال. اإلاٛغب في و ًًا وؾىعٍا مهغ من ٧ل في الٍغ  مناٞؿة ٖاإلاُا الٍغ
ا اح َا٢ة ٞغم  و ئال والنىوي، ألاخٟىعي الى٢ىص مهاصع من ال٨هغباا ئنحاض لح٩ال٠ُ ثجاٍع  ث٩ىو  لن الٗغبُة الضو٫  في الٍغ

غ ، اإلاؿح٣بل في ٦بحرال  low ( محضنُة بضًلة و٧لٟة عزُهة و ؾٗاع ٦بحرال وب٨مُات الٗغبُة الضو٫  مٗٓم في الُبُعي الٛاػ لحٞى
opportunity cost ( و وزانة ال٨هغباا، ئنحاض  ؾالُب  عزو الٗغبي الُبُعي الٛاػ و٢ىص من ال٨هغباا ئنحاض ًجٗل مما  

اح مهاصع ضم ث٣ُٗها من جٗاني الٍغ تها ٖو اح َا٢ة ٞاو وبالحالي الؿلبُة البُئُة ثأرحراتها وبٌٗ اؾحمغاٍع  في ا نه ولى الٍغ

 ٦ما  .مدضوصال ؾحٓل الٗغبُة البصص في الُا٢ة ئنحاض في مؿاىمتها  و ئال  ًًا الٗغبُة البصص وفي الٗالم في انخكاع مغخلة
اح َا٢ة اؾحسضام انخكغ  ألاوعوبُة، البلضاو بٌٗ في اإلاٗضالت ىظو  ٦بر ثغ٦ؼت وئو الٗالم بلضاو من الٗضًض في الٍغ

اح، ثىعبِنات من ال٨هغباةُة َا٢تها من% 15 خىالي ٖلي ثدهل ٞالضنماع٥  من%  75 خىالي ثىلُض ًحم  إلاانُا من  طؼاا وفي الٍغ

اح، من ال٨هغباةُة الُا٢ة اح مؼإع من اإلاغ٦بة ال٣ضعات نؿبة ثمسل  ؾبانُا وفي الٍغ  ئطمالي من%  50 بالكب٨ة اإلاغثبُة الٍغ
  ي ،2008 ؾنة في مُجاوات 93881 بلٛد ٢ض الحىعبِنات من الٗاإلاُة ال٣ضعات ئطمالي بأو ٖلما للم٣اَٗة، الصػمة ال٣ضعات

اصال د  ٢ض و . 2006 الٗام ٖن%  25 م٣ضاعىا بٍؼ اح، من َا٢تها اؾحٛص٫ في الجؼاةغ وبض ت قٖغ  في الخبراا ًحى٢٘ خُص الٍغ
ا، ًىعو ملُاعات السصذ ٖن ثغبى  عباخا الجؼاةغ ٖلى ًضع  و اإلاجا٫ ىظا  ٖلى الىاٖض ال٣ُإ ىظا ٢ضعال ٖن ًٞص ؾنٍى

حر الكٛل منانب آالٝ اؾحدضاذ غ َمىخا بغنامجا الجؼاةغ ؾُغت ٢ض و .نُٟٓة َا٢ة وثٞى  اإلاحجضصال الُا٢ات لحٍُى

                                                           
 .ٔٙؿبمد رأفت اظباعيل رمضاف ، علي صبعاف الشكيل ، مرجع سبق ذكره ، ص   
2

 .ٖٙ،ص مرجع سبق ذكره، صاحل بن عبد الرضباف ،  
 .ٕٕ٘، ص  ٕٔٔٓ،  ٜٓ، جامعة كرقلة ، ؾبلة الباحث ، العدد النفط و الطاقات البديلة و غير المتجددة ـبلفي أمينة ،  3
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٣ىم (2010-2014)زماسخي مسُِ بغؾم اح َا٢ة لحىلُض اإلادلُة الىخضات  نكُة صٖم ٖلى  ؾاؾُاثه في اإلاسُِ ىظا ،ٍو  الٍغ

 َا٢ة من انُص٢ا 2015 ؾنة آٞا١ في ال٨هغباةُة َا٢ةا٫ من% 3 نؿبة ئنحاض ئلى والحىنل لُا٢ة،ا ىظو لحىلُض مؼإع ئ٢امة و
اح  ع ؽ" بمنا٤َ ال٨هغباةُة لحىلُضالُا٢ة مؼإع الخحًاو مإىلة مىا٢٘ ثدضًض طغي  خضًسة، صعاؾات بمىطب  نه .الٍغ

ج بغض" ،"ؾ٠ُُ" ،"بجاًة" ،"الىاصي ٍغ ٍغ اح َا٢ة اؾحٛص٫ ئم٩انُة ٖن ناىُ٪ ،"ثُاعت"و "بٖى  طنىبُة مداٞٓات في الٍغ
  " .بكاع"و" ثُمُمىو " ،"ثنضٝو" مسل

اح َا٢ة من اإلاغ٦بة الُا٢ة اطمالي بلٜ بترولُىم بٍغخل اخهاةُات ئلى واؾخناصا  مُٛاواٍ 122158 خىالي 2008 ؾنة في الٍغ
اح َا٢ة ئطمالي بلٜ و 2007 ٖام مُٛاواٍ 94005  م٘ م٣اعنة  مُٛاواٍ 6493527 ألاوعوبي ؤلاثداص صو٫  في اإلاغ٦بة الترا٦مُة الٍغ

اح لُا٢ة ألاوعوبُة الجمُٗة مهاصع ئلى اؾخناصا طل٪ و 2007 ٖام جهاًة مُٛاواٍ 56517 ب م٣اعنة 2008 جهاًة  ثدحل ، الٍغ
٨ُة اإلاحدضال الىالًات اح َا٢ة انحاض في الٗالم في ألاولى اإلاغثبة ألامٍغ اح َا٢ة ئطمالي بلٜ خُص الٍغ  خىالي لضحها اإلاغ٦بة الٍغ

 َا٢ة ئطمالي بلٜ خُص السانُة اإلاغثبة ئلى  إلاانُا ثغاطٗد و 2007 جهاًة مٛاواٍ 16824 م٣اعنة 2008 جهاًة في مُٛاواٍ 25170
اح  اإلاغثبة اؾبانُا ثدحل ُٞما 2007 ٖام في مُٛىاٍ 22247 م٘ م٣اعنة مُٛاواٍ 23903 خىالي 2008 ٖام جهاًة لضحها اإلاغ٦بة الٍغ

  . 2007 ٖام جهاًة مُٛاواٍ 15131 م٘ م٣اعنة 2008 جهاًة مُٛاواٍ 16740 خىالي ئلى ونلد بُا٢ة السارة

III /جُىعَا معىكاث أَم و اإلاخجضصة الُاكاث  زهاةو : 

: الخهاةو/ أوال

ة اإلاحجضصال الُا٢ات ثحمح٘  ٦ما باؾحمغاع اإلاسؼوو محجضصال ئنما و نايبة ٚحر َا٢ات  جها ع ؾها ٖلى الخهاةو من بمجمٖى
  خض ٧اند بما وع  الُٗىب من ثسلى ال  جها ئال  خضي ٖلى نٕى ٧ل بها ًحمح٘  زغي  زهاةو ئلى باإلياٞة للبِئة ملىرة ٚحر  جها

 . ثُىعىا صوع  ثدى٫  التي الٗىاة٤

 الُا٢ة مهاصع من ٚحرىا ٖن مًٟلة ثجٗلها التي ؤلاًجابُة الخهاةو من بالٗضًض ثحمحز  جها الكمؿُت للُاكت فاليؿبت
غ ألجها ألازغي   زُىعال خضال ثؼاص ْل في زانة و ثلىذ اؾتهص٦ها ٖن ًنحج ال نُٟٓة َا٢ة هي و البُئي لؤلماو مهاصع ثٞى

ها التي البُئُة اإلاكا٧ل  ئنكاا ام٩انُات ٌؿهل مما م٣ابل بص و للنًىب ٢ابل ٚحر محجضصا مهضعا جٗحبر ٦ما الٗالم ٌٗٞغ
٘  في اإلاؿحسضمة الح٣نُة ؾهىلة و اإلادلُة و الضولُة و الؿُاؾُة النٓم لؿُُغال ثسً٘ ال  جها ثحمحز ٦ما اإلاؿحضامة اإلاكاَع

ل .  اإلاسحلٟة الُا٢ة  ق٩ا٫ ئلى الكمؿُة الُا٢ة ثدٍى

اح لُاكت باليؿبت  ما اح َا٢ة  و زهاةهها من الٍغ  95 و مىلسة ٚاػات  ي اؾحٛصلها ٖن ًنحج ال محجضصال مدلُة َا٢ة الٍغ
غ هي و ، الغعي و ٧الؼعاٖة  زغي   ٚغاى في اؾحٛصلها ًم٨ن اإلاؿحسضمة ألاعاضخي من%    ال٨هغباا ثىلُض في ٦بحرال ام٩انُات ثٞى

 للبِئة اإلالىرة الٗملُات من  ي ًحًمن ال اؾحسضامها و ثىلُضىا ٖملُة و ملىرة ٚحر َا٢ة بأجها اإلااةُة الُا٢ة ثحمحز ٦ما

. الاؾحسضام في لها نٓحر ال التي مغونتها و ال٨هغماةُة الُا٢ة ثىلُض ؾهىلة و ٧الخغ١ 

                                                           
 .ٙٓٔمرجع سبق ذكره ، ص الطاقة في ظل التنمية المستدامة ، دراسة حالة الطاقة المستدامة في الجزائر ، ذحبي عقلية ،   
 .ٜٔٔ، مرجع سبق ذكره ، ص  أىمية الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامةدور و بوعشَت مرمي ،  2

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ت الىخلت ثحمحز و %  5 ئلى 3 و ال٨بًرد  من%  0.1 من  ٢ل ٖلى اخحىائها و ألاعيُة ال٨غال  نداا مسحل٠ في ثىاٞغىا  و العًٍى
 ال٨حلة جؿحٗمل و مٗالجتها  و خغ٢ها ٖنض الخُة ال٨حلة من اإلانُل٤ ال٨غبىو    ٦ؿُض راني ٚاػ حجم ئلى باإلياٞة الغماص من

ة .  الخغاعال و ال٨هغباا لحىلُض واؾ٘ نُا١ ٖلى الًٍٗى

: جُىعَا عىاةم/  زاهُا

م ٖلى غ مجا٫ في الضو٫  بٌٗ َٝغ من اإلابظولة الجهىص من الٚغ  طل٪ ٖن نحج ما و اإلاحجضصال الُا٢ات اؾحسضام نكغ و ثٍُى
 الٗىاة٤ لبٌٗ نخُجة طل٪ و اإلاُلىب اإلاؿحىي  صوو  ًب٣ى الحُىع   و ئال اإلاجا٫ ىظا في الح٣نُة و الٗلمُة للخحرات ثُىع  من

:  منها نظ٦غ اإلاحجضصال للُا٢ات الىاؾ٘ الا٢حهاصي الاؾحسضام  ثد٤ُ٣ صوو  ثدى٫  التي

 ال٣ُاُٖة الؿُاؾات يمن  و ، للُا٢ة الٗامة الؿُاؾات في مح٩امل ٦جؼا اإلاحجضصال الُا٢ة ؾُاؾُات ئصعاض ٖضم 
ح٣اص ٖن ًٞص للضو٫   و الُا٢ة  ؾىا١ ٖلى ًإرغ ٢ض اإلاهاصع ىظو ثنمُة بأو البترولُة زانة الضو٫  لٌٗ لضي الؿاةض الٖا

.  البترو٫ ؾى١  في زانة
 ل مدضوصًة  ُٚاب م٘ الح٣لُضًة الُا٢ات في الطخمة الاؾخسماعات بد٨م م٣اعنة اإلاحجضصال للُا٢ات اإلاسهو الحمٍى

 .  اإلاجا٫ ىظا  في الاؾخسماع في الجاطبُة الؿُاؾة

 ثنُٟظىا ثم التي اإلاكغوٖات من اإلاؿحٟاصال الضعوؽ و الخبرات ثغنض التي ال٩اُٞة و اإلا٣ننة البُانات ٢ىاٖض مدضوصًة . 
 جي اإلاؿحىي  ٖلى الحنؿ٤ُ مؿحىي  ي٠ٗ غ اإلاٗنُة الجهات بحو الَى  و الحنؿ٤ُ بغامج ٢هىع  و اإلاهاصع ىظو لحٍُى

 . النهاتي اإلاؿتهل٪ ٖلى ونىال الؿُاؾات و ال٣غاع بهانعي بضاا اإلاجا٫ ىظا في ؤلا٢لُمي الحٗاوو 

 عي الجانب ي٠ٗ  . نىاٖها بمسحل٠ للُا٢ة الضاٖم  اإلاإؾؿاجي و الخكَغ
 ٕئنكاا ث٩لٟة  اعثٟا ٘  . الح٣لُضًة الُا٢ة م٘ م٣اعنة ثناٞؿُة ٚحر طٗلها و  ؾٗاعىا ٖلى ًن٨ٗـ مما الُا٢ة مكاَع

 اإلاحجضصال الُا٢ة اؾحسضامات مجا٫ في الخبحر و اإلاحسهو البكغي  ال٩اصع ا ٢لة . 

 النُٟٓة الُا٢ة اؾحٛص٫ بأىمُة اإلاىاَنحو لضي الىعي ٢لة و ي٠ٗ . 

IV  /عُت و اإلاإؾؿاجُت اإلاىظىمت : الجؼاةغ في اإلاخجضصة الُاكاث مجاٌ في الدكَغ

بة ثل٪ ثجؿضت و٢ض الاؾح٣ص٫ ؾنىات  ولى في اإلاحجضصال الُا٢ة اؾحٗما٫ في اىحمامها الجؼاةغ  ْهغت ل٣ض  ئنكاا في الٚغ
غ البدص جصجُ٘ في اإلاحسههة واإلاإؾؿات الهُئات من ٖضص بة ىظو ثأ٦ضت و٢ض ، والحٍُى  لغةِـ ألازحرال ال٣غاعات ٖبر الٚغ

٘ بًغوعال ال٣ايُة الجمهىعٍة جي البرنامج ثنُٟظ زص٫ من الُا٢ة مهاصع ثنَى  لًماو ٦دحمُة اإلاحجضصال للُا٢ات الَى

. اإلاؿحضامة الا٢حهاصًة الحنمُة

غىا و اإلاحجضصال الُا٢ة لتر٢ُة الىَنُة الؿُاؾة ئو غال ثٍُى ة ٖلى ثغث٨ؼ  جها ٦ما ثنُٓمُة نهىم و ب٣ىانحو مَإ  من مجمٖى

غ ازحهانها خضوص في منها واخضال ٧ل تهم بدُص الا٢حهاصًة اإلاإؾؿات و الهُئات .  اإلاحجضصال الُا٢ة بحٍُى

 بها الخام للمل٠ بالٛة  ىمُة ئُٖاا طل٪ و 1980 ؾنة منظ باالىحمام الجؼاةغ في اإلاحجضصال الُا٢ات مؿألة خًِد خُص 

ة اللجنة َٝغ من  ألاؾاؾُة الهُا٧ل ئٖضاص في بض ت رم من و 1982 ؾنة في الؿامُة اإلاداٞٓة مُصص ٖلى اإلاهاص٢ة في اإلاغ٦ٍؼ
بُة مدُة و ثنمُة مغا٦ؼ بسمـ ٞانُل٣د غ التي للىؾاةل ثجٍغ  الُا٢ة مجا٫ في  الهناُٖة و الح٨نىلىطُة الضٖامة ثٞى
اع ىظا وفي اإلاحجضصال : يمنها من اإلاإؾؿاثُة الهُئات ئنكاا  ثم ؤلَا
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:  اإلاإؾؿاجُت  اإلاىظىمت/ أوال

غ مغهؼ-1  ص٤ُ٢ ث٣ُُم  طل من اإلاُُٗات مٗالجة و طم٘ في اإلاغ٦ؼ ىظا مهام ثحسلو و:  (C.D.E.R )اإلاخجضصة الُاكاث جٍُى
دُة و الكمؿُة للُا٢ات ُة الُا٢ة و ألاعى خغاعال و الٍغ ة ال٨حلة و الجٞى  البدص  ٖما٫ نُاٚة ٖلى جٗمل ٦ما  ، الخٍُى

ة غ الًغوٍع  و اإلاحجضصال الُا٢ات مُضاو في الحجهحزات نناٖة مٗاًحر نُاٚة و اؾحٗمالها و اإلاحجضصال الُا٢ات انحاض لحٍُى

. اؾحٗماالتها

غ وخضة-2 غ م٩لٟة الىخضال ىظو : (U.D.E.S) الكمؿُت الخجهحزاث جىمُت و جٍُى  نماطض انجاػ و الكمؿُة الحجهحزات بحٍُى
بُة  الحجهحزات ، الٟصحي و الهناعي  و اإلاجزلي الاؾحٗما٫ طات و الخغاعي  اإلاٟٗى٫  طات  الكمؿُة بـالحجهحزات ثحٗل٤ ثجٍغ

ة ال٨هغباةُة ألانٓمة و الحجهحزات ، الٟصحي و اإلاجزلي الاؾحٗما٫ طات و الٟىلحُة ؤلاناعال بٟٗل الكمؿُة  و اإلا٩ُان٨ُُة الخغاٍع

غ في ثضزل التي . الكمؿُة الُا٢ة في الكمؿُة الحجهحزات ثٍُى

 و الُا٢ة وػاعال وناًة ثدد بالجؼاةغ 1985  وت 25 في ئنكاؤىا ثم :( APRUE )الُاكت اؾخعماٌ عللىت و جغكُت ووالت -3
 محابٗة و الحنؿ٤ُ في الغةِسخي صوعىا ًحمسل خُص الُا٢ة في الحد٨م ؾُاؾة ثنُٟظ ثنكُِ  طل من جٗمل هي و  ، اإلاناطم

اع في ٖليها ثمد التي البرامج مسحل٠ ثنُٟظ و اإلاحجضصال الُا٢ات ثغ٢ُة في و الُا٢ة في الحد٨م ؤلاطغااات  مسحل٠ م٘ ؤلَا

.  ال٣ُاٖات

 الٗلمي البدص و الٗالي الحٗلُم لىػاعال  ثابٗة هي:  (SEESMS) الصخغاء أكص ى في الكمؿُت الخجهحزاث ججٍغب مدُت -4

غ مهمتها .  الصخغاوي  ؤلا٢لُم  في الكمؿُة الحجهحزات ثجٍغب و ثٍُى

ىُت الىوالت -5 غىا و اإلاحجضصال و الجضًضال الُا٢ات ثغ٢ُة في مهمامها ثحلخو و :(NEAL) اإلاخجضصة للُاكاث الَى  ثٍُى
٘ ئنجاػ و ،جُٗحو  صازل للكغ٧اا بالنؿبة مكتر٦ة ٞاةضال لضحها ث٩ىو  التي و اإلاحجضصال و الجضًضال بالُا٢ة اإلاغثبُة اإلاكاَع

٘  ىم من و زاعطها و الجؼاةغ د التي اإلاكاَع . 2005 ؾنة زص٫ ثنُٟظىا في قٖغ

. % 30 الكمسخي الجؼا ًمسل الغمل خاسخي في ٚاػ قمسخي ثهجحو مُٛاواٍ 150 مكغوٕ-

ُٟة ؤلاناعال في الكمؿُة الُا٢ة واؾحٗما٫ ، ثنضٝو من٣ُة في مُٛاواٍ %10 بُا٢ة ىىاةُة خٓحرال انجاػ مكغوٕ-  في الٍغ
  . الٛغبي الجنىب من٣ُة و ثمجراؾد

عُت اإلاىظىمت/  زاهُا :  الدكَغ

غال هي اإلاحجضصال الُا٢ات لتر٢ُة الىَنُة الؿُاؾة ئو ُٗة نهىم و ب٣ىانحو مَإ  : في ثحمسل جكَغ

لُة 28 في الهاصع 09-99 ع٢م ال٣انىو  في اإلاحمسل و الُا٢ة في الحد٨م ٢انىو -  خُص ، الُا٢ة في بالحد٨م اإلاحٗل٤ و 1999 طٍى
اع ال٣انىو  ىظا ًغؾم . الُا٢ة في الحد٨م مُضاو في الىَنُة للؿُاؾة الٗام ؤلَا

 و 2004  وت 14 في الهاصع 09-04 ع٢م بال٣انىو  ألامغ ًحٗل٤ و اإلاؿحضامة الحنمُة َاع في اإلاحجضصال الُا٢ات ثغ٢ُة ٢انىو -

  .اإلاؿحضامة الحنمُة ئَاع في اإلاحجضصال الُا٢ات بتر٢ُة اإلاحٗل٤

                                                           
، ؾبلة العلـو االقتصادية ك  تطوير الطاقات المتجددة بين األىداف الطموحة و التحديات البيئيةخبابة عبد اهلل ، خبابة صهيب ، كعرار أضبد ،   

 .ٔ٘، ص ٖٕٔٓ،  ٓٔعدد التسيَت ك العلـو التجارية ، جامعة اؼبسيلة ، اؿ
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 V /ع و ئهجاػاث  :بالجؼاةغ اإلاخجضصة الُاكاث في  اإلاؿخلبلُت اإلاكاَع

:  ؤلاهجاػاث / أوال

 نٓغا الُا٢ة مٗاصلة في ومهم عةِسخي صوع  للٗب الٗالم في الُا٢ة زبراا ٢بل من اإلاغشخة الضو٫   بغػ  بحو من الجؼاةغ ثب٣ى
 . النًىب  ٍَغ٤ في الؿاةغال ألاخٟىعٍة الُا٢ة إلاهاصع البضًلة الُا٢ات ئنحاض مجا٫ في ىاةلة َبُُٗة مهاصع المحص٦ها

غ  طهة من مؿاختها لكؿاٖة نٓغا الكمؿُة الُا٢ة بالخهىم و اإلاحجضصال الُا٢ات من ىاةلة ئم٩انُات ٖلى الجؼاةغ ثحٞى
 منها اإلاغب٘ اإلاتر ئلى الىاعصال الُا٢ة ل٨مُة نٓغا الٗالم في الكمؿُة الخ٣ى٫   ٚجى جٗحبر خُص رانُة طهة من الجٛغافي مى٢ٗها و

جي التراب  طؼاا مٗٓم ٖلى 2 م الؿاٖة/  ٦ُلىواٍ 5 ا ئقٗاٖا ًخُذ مما 2 م الؿاٖة/  ٦ُلىواٍ 7 ئلى  خُانا ثهل و الَى  ؾنٍى

 جؿمذ الهاةلة ؤلام٩انُات ىظو 2 ٧لم 2.381.745 بـ ث٣ضع مؿاخة ٖلى الىاخض اإلاغب٘ للمتر 2م الؿاٖة/  ٦ُلىاٍو3000 ًحجاوػ 
جي الاؾتهص٥ مغال 5000 و الٗالمي الاؾتهص٥ من مغات 4 و الٛغبُة  وعوبا اخحُاَات من مغال 60 بحُُٛة   . ال٨هغباا من الَى

 في الجضًضال اإلاداٞٓة ئنكاا م٘ الجؼاةغ في الكمؿُة الُا٢ة الؾحٛص٫ ألاولى الجهىص بض ت الكمؿُة الُا٢ة مجا٫ ٟٞي

ة 20 قي نؿمة 1000 جُٛي ٦ُلىاٍ 100 ب٣ىال  بأصعاع مدُة انجاػ و مسُِ اٖحماص و السمانِنات  نُا١ ثىؾُ٘ ثم ٦ما ، ٢ٍغ
ٗة مغ٦ؼ نكاٍ غ ووخضال الكمؿُة الخصًا إلنحاض وخضال ئنكاا و بىػَع  ًدىي  ٧او الظي اإلاغ٦ؼ بهظا الؿُلِؿُىم ث٣نُة لحٍُى

م و الكمؿُة الُا٢ة  ٞغاو  ٦بر ٖلى  الكمؿُة الُا٢ة نهِب ًؼا٫ ٞص 2001 و 1999 بحو ما اإلاٗحمضال ال٣انىنُة الترؾانة ٚع
 اإلاحجضصال بالُا٢ات زانا ٢انىنا اٖحمضت ٢ض الجؼاةغ ٧اند ئو و اإلاُلىب بالك٩ل مؿحسضمة ٚحر و بالجؼاةغ طضا مدضوصا

غ حهضٝ و 2020 ؾنة %10 و 2012 ؾنة زص٫% 5 نؿبة ئلى الىنى٫  ىضٝ ثدضًض م٘  ئلى الجؼاةغ في اإلاحجضصال الُا٢ات ثٍُى
ة الخضمات ث٣ضًم  في اإلاؿاىمة في ألازغ الهضٝ ًحمسل و الُا٢ة ثىػَ٘ قب٩ات ٖن البُٗضال و اإلاٗؼولة اإلانا٤َ في الُا٢ٍى

ة مىاعص خ٣ى٫  اؾحٛص٫ و اإلادغو٢ات ئخحُاَات ئب٣اا   . منها الكمؿُة الُا٢ة ؾُما مجضصال الُا٢ٍى

جي البرنامج ًحًمن و جي ؤلاصزا٫ 2011 ُٟٞغي  في الىػعاا مجلـ ٖلُه ناص١ الظي اإلاحجضصال للُا٢ات الَى  للُا٢ات الحضٍع
يها الكمؿُة الؾُما البضًلة ة) بٟٖغ   و ًنحٓغ و .اإلا٣بلة ؾنة الٗكٍغن زص٫ ال٨هغباا ئنحاض في (الٟىلُُة الًىةُة و الخغاٍع

غىا الجؼاةغ ثنىي  التي اإلاحجضصال الُا٢ات مسحل٠ من انُص٢ا ال٨هغباا ئنحاض ًبلٜ  22.000 ندى 2030-2011 الٟترال زص٫ ثٍُى
 من مُٛاواٍ 10.000 ثهضًغ ئلى الجؼاةغ ثحُل٘ ٦ما ؤلاطمالي، ال٨هغباا ئنحاض من باإلااةة 40 ٌٗاص٫ ما  ي 2030   ٤ٞ في مُٛاواٍ

جي الُلب لحلبُة مُٛاواٍ 12.000 ثىطه خحو اإلا٣بلحو،في ال٣ٗضًن زص٫ بغمجتها ثم مُٛاواٍ 22.000 . ال٨هغباا ٖلى الَى

 جصجُ٘  طل من ؤلانجاػات من الٗضًض بحد٤ُ٣ ثمحزت التي  2014 ؾنة زص٫ مٗحبرا ثُىعا اإلاحجضصال الُا٢ة مجا٫ ٖٝغ
غ  وثمحزت. الٗلُا الهًاب و ال٨بحر بالجنىب الكمؿُة الُا٢ة نٟاةذ باؾحٗما٫ ًحٗل٤ ُٞما زانة البضًلة الُا٢ات ثٍُى

 مُٛاواٍ 1ع1 ب٣ضعال  الكمؿُة الُا٢ة إلنحاض الح٨نىلىطُات محٗضصال نمىططُة إلادُة الُا٢ة وػاعال بخكُٛل 2014 ؾنة
اح َا٢ة إلنحاض ومدُة بٛغصاًة ُٟة والحنمُة الٟصخة وػاعال ٢امد  بأصعاع،٦ما مُٛاواٍ 10 ب٣ضعال الٍغ ؼ الٍغ  ثغ٦ُب بحٍٗؼ

                                                                                                                                                                                           
 .ٕٙ٘، مرجع سبق ذكره ، ص  ، النفط و الطاقات البديلة و غير المتجددةـبلفي أمينة   
2

 .ٔٙٔتكواشت عماد ، مرجع سبق ذكره ، ص  
 .ٜٔٔمرجع سبق ذكره ، ص  ، دور و أىمية الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة ،بوعشَت مرمي  3
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جي اإلاغ٦ؼ ٢ام خحو في اإلاٗؼولة اإلانا٤َ و الٗلُا الهًاب حلها٫ اإلاُاو ضخ و ؤلاناعال لًماو الكمؿُة الُا٢ة ا٣َم  الَى

غ . اإلاُاو ضخ و لئلناعال قمؿُة َا٢ة َا٢م 2500 من  ٦ثر بتر٦ُب اإلاحجضصال الُا٢ات لحٍُى

 الؿاٖة في ٦ُلىواٍ  محىؾِ و الكمـ من ؾاٖة 39000 و 2000 بحو ما الجؼاةغ ثحل٣ى اإلاحسههة الضعاؾات آزغ خؿب و

جي التراب ٧امل ٖبر 2 م 1 مؿاخة ٖلى الُا٢ة من  في الؿنة في  2 م ٦ُلىواٍ 1700 ئلى ثهل ال٣ىال  و  ي ، الجؼاةغي  الَى

٘ باؾحشناا اإلاُلىب بالك٩ل مؿحٛلة ٚحر الُا٢ة ىظو ل٨ن الجنىب في 2 م ٦ُلىواٍ 2263 و الكما٫  مناىا  خضًسة مكاَع
 و ؾىنلٛاػ و ؾىنُغا٥ مإؾؿة من بالحٗاوو  ثنضٝو من٣ُة في مُٛاواٍ 10 بُا٢ة 2002 ُٟٞغي  في ىىاةُة مدُات انجاػ

ُٟة ؤلاناعال في الكمؿُة  الُا٢ة اؾحٗما٫ و ؾُم مجحم٘  ئلى باإلياٞة الجنىبُة ثمجراؾد لىالًة الحابٗة اؾ٨غام بمن٣ُة الٍغ
٣ُا في ٚاػي  خ٣ل  ٦بر ثمسل بظل٪ هي و الغمل خاسخي قما٫ في الٗاملة ال٨هغباا لحىلُض هجُنة مدُة  و٫  انجاػ  مغشخة ئٍٞغ

 واخض ٧ل َى٫  ًبلٜ للُا٢ة طام٘ 224 بها ًىطض خُص ى٨حاع 64 مؿاخة ٖلى ثترب٘ و ن٠ُٓ و بضًل َا٢ىي  مهضع ث٩ىو  ألو
ححو مدُححو بغمجة ثم ٦ما مترا 150 منها  مدُة و البصص قغ١  الىاصي بىالًة اإلاٛحر بمدُة ألامغ ًحٗل٤ و 2013 لؿنة  زٍغ

 مُٛاواٍ 300 بُا٢ة   زغي  مدُات  عبٗة ئنجاػ ؾِحم 2020 -2016 بحو اإلامحضال  الٟترال في و البصص ٚغب البٌُ بىالًة النٗامة
ا مُٛاواٍ 600 اؾحٗاب بُا٢ة 2030 ٚاًة ئلى ًمحض بغنامج و مُٛاواٍ 1200 بـ ث٣ضع ئياُٞة َا٢ة منها واخضال ل٩ل  ابحضاا ؾنٍى

   .2013 ؾنة من

ة الصخغاا  و بها ٢امد خضًسة صعاؾة بٗض ألاإلاانُة الًٟاةُة الى٧الة  ٖلند ٢ض و  الكمؿُة للُا٢ة زؼاو  ٦بر هي الجؼاةٍغ

ة الصخغاا في الكمؿُة ؤلاقٗاٖات ثضوم خُص الٗالم في  إلقغا١ مؿحىي   ٖلى ىى و الؿنة في اقٗإ ؾاٖة 3000 الجؼاةٍغ
 ال٨هغباا من %5 خىالي إلنحاض 2007 صٌؿحمغ في الخ٩ىمححو بحو اثٟا١ ث٣ضًم ثم ٖلُه بناا و الٗالمي اإلاؿحىي  ٖلى الكمـ
 بهن٘ اإلاحٗل٤ اإلاكغوٕ ئلى باإلياٞة اؾبانُا ٖبر بدغي  ٦هغباتي نا٢ل زص٫ من  إلاانُا ئلى ن٣لها و الكمؿُة الُا٢ة بًٟل

ة بُا٢ة اإلاكغوٕ ىظا ًضزل  و اإلا٣غع  من و عوٍبة من٣ُة في الكمؿُة اللىاةذ  خحز مُٛاواٍ 120 و 50 بحو ما ثترواح ؾنٍى
 الُا٢ة ثدحل خُص .2020 ؾنة بدلى٫  20 إلنحاض مدلي آزغ مسُِ م٘ الحهضًغ ندى الاثجاو ىظا ٌؿحر و 2012 ؾنة ؤلانحاض

دُة بالُا٢ة م٣اعنة %97 بـ ث٣ضع ئط بالجؼاةغ اإلاحجضصال الُا٢ة مهاصع من ألاولى اإلا٩انة الكمؿُة   .%3 ؾىي  ثمسل التي الٍغ

 مغات 4 بـ ث٣ضع اإلاحىؾِ ألابٌُ البدغ خىى في الكمؿُة الُا٢ة من نؿبة  ٦بر ثمحل٪ الجؼاةغ  و بالظ٦غ الجضًغ و
د طل٪ ألطل و للُا٢ة الٗالمي الاؾتهص٥ مجمل ها من ألاولى جٗحبر الهجُنة للُا٢ة مدُة ئنكاا في الجؼاةغ قٖغ  ٖلى نٖى

 ب٣ىال الهجُنة للُا٢ة  زغي  مدُات رصذ ئنكاا ئلى باإلياٞة الكمؿُة الُا٢ة و الٛاػ بحو مؼض ٖلى جٗمل الٗالمي اإلاؿحىي 

 ؤلانحاض خٓحرال الغي  ٢ضعات خهة ٞاو اإلااةُة َا٢ة  ما.   اإلادلي لصؾتهص٥ مىطهة ث٩ىو  التي و قمسخي مُٛاواٍ 400
 ٖضم ئلى و الغي  لىا٢٘ ال٩افي ٚحر الٗضص ئلى الًُٟٗة الاؾحُاٖة ىظو ثغط٘ و طُٛاواٍ 286 خىالي  ي %5 هي ال٨هغباتي

  .  مُٛاواٍ 100 ب٣ضعال طُجل بىالًة ال٨هغماةُة اإلادُة ثأنُل ئٖاصال ثم 2005 ؾنة زص٫ و اإلاىطىصال الغي  مىا٢٘ اؾحٛص٫

اح َا٢ة ًسو ُٞما  ما غ الٍغ اح تهب خُص مٗحبرال ئم٩انُات ٖلى الجؼاةغ ٞححٞى  الهىاا من ال٨سحر مٗها ثدمل الجؼاةغ ٖلى الٍغ

ة بمحىؾِ الصخغاوي  و ال٣اعي  و الُغب غ ما ىى و الؿاخلُة اإلانا٤َ زهىنا ، رانُة/ م7 ثٟى١  ؾٖغ  ثىلُض ئم٩انُة ًٞى

                                                           
 

 .ٕٕٔمرجع سبق ذكره ، ص ذحبي عقلية ،   

2
  portail.cder.dz-مستقبل الطاقات اؼبتجددة يف اعبزائر  البوابة اعبزائرية للطاقة اؼبتجددة يف اعبزائر   

  www.elkhabar.com/press/article/5379الطاقات اؼبتجددة يف اعبزائر عمالؽ نائم مقاؿ منشور يف جريدة اػبرب اإللكًتكنية   3

http://www.elkhabar.com/press/article/5379
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ة َا٢ة  في اإلاىطهة اإلاكغوٕ لطخامة نٓغا و. الُا٢ة من مؿ٨ن 1008 بتزوٍض جؿمذ ٢ض و ؾاعي واٍ ملُىو  673 بـ ث٣ضع ؾنٍى
اح َا٢ة اؾحٛص٫  و البدص مغ٦ؼ ئلى الجؼاةغ في الُا٢ة إلنحاض ىىاةُة مؼإع ئنكاا  طل من الح٣نُة صعاؾات  ؾنضت الٍغ
لة ال٣ضعات ثدلُل  طل من الٛاػ و ال٨هغباا في الحنمُة جي اإلا٨حب سجلها التي الهىاةُة ال٣ُمة طات الٍُى  الجؼاةغي  الَى

ة ألعناص اح مٗحضال نٓام الجؼاةغ  و ٖلما  الجٍى ة  عناص مدُات 10 ثنهِب ثم لظل٪ رانُة/  م 6 ئلى 2 من للٍغ  ٖضال في طٍى
ُة طات منا٤َ  الضعاؾات  بغػت ٢ض و الٗانمة الجؼاةغ في ئبغاىُم صالي ، ثُمُمىو  ، ثنضٝو ، بؿ٨غال من٣ُة منها زانة نٖى

   . الجنىب  ٢صخى في اإلاحىاطضال زانة اإلانا٤َ ثل٪  ىلُة

ة الخ٩ىمة جٗمل و الخالي الى٢د في مُٛاواٍ 0.7 بـ ٣ًضع ئط يُٟٗا مؼا٫ بالجؼاةغ الُا٢ة اؾحٗما٫  بمٗض٫  ٖلى الجؼاةٍغ
اح ٞيها ثنكِ مىاي٘ في للبدص بغامج وي٘  الُا٢ة من ث٩لٟة  ٢ل و ا٢حهاصًة ٧ىجها اإلاؿح٣بلي نكاَها ثُٟٗل  طل من الٍغ

. الكمؿُة

ة الؿى١   ىمُة ئلى وبالنٓغ غ مجا٫ في الجؼاةغ م٘ قغا٦ة ٞغم لنُل ٖضًضال  وعوبُة بلضاو ثخؿاب٤ وزهىبتها الجؼاةٍغ  ثٍُى
 اإلاحجضصال الُا٢ة خى٫  ألاوعوبي الُٝغ م٘ الكغا٦ة ٣ٖىص من الٗضًض الجؼاةغ  بغمد ،خُص اإلاحجضصال الُا٢ات واؾخسماع

 ."ؤلاؾبانُة  بِنحر" قغ٦ة م٘ الهجُنة الُا٢ة مدُُة بناا مكغوٕ ئلى باإلياٞة ،2009 ؾنة في البِئة وخماًة

 و٦ظا الكمؿُة الهٟاةذ إلنحاض بغوٍبة ئنحاطُة وخضال بانكاا ال٣اضخي ألازحر ألاإلااني الجؼاةغي  الكغا٦ة ٣ٖض الى ئياٞة
ؼ ئلى تهضٝ التي الاوعوبي الاثداص ومٟىيُة ؾىنلٛاػ بحو اإلامًُة الازحرال الحٟاىم مظ٦غال  و الح٣نُة الخبرات مباصالت جٍٗؼ

غ اإلاكتر٦ة التر٢ُة و الخاعطُة ألاؾىا١ ا٢حدام وؾاةل و ؾبل صعاؾة  . الخاعض و الضازل  الجؼاةغ في اإلاحجضصال الُا٢ات لحٍُى

ىطض ِـــ، لغمــل مذجـــغال 14 بالجــؼاةغ ٍو  ًجــغي  الكمؿُــة الهٟاةذ لهنــاٖة ألاولى ألاؾاؾُة اإلاــاصال ٌٗــض الظي الؿُل

ٛــصلها حو الباخسحو ٢اةمة سجلد ٦ما. الٗمىمي لل٣ُإ ثابٗـحو ورصذ زـــىام رمانُــة منهــم مؿخسمــغا، 11و خالُا، اؾح  الجؼاةٍغ
صو بٗض ؾُما ال ثىؾٗا ن٣ل ٖلى والٗمل الحنؿ٤ُ في الغاٚبحو الخاعض في اإلاحىاطضًن جي البرنامج ٖن الٖا  للُا٢ات الَى

حو محٗاملحو من والٗغوى الاثهاالت ث٨سٟد ٦ما اإلاحجضصال ٗهم ثجؿُض في البدص ىُئات إلاغا٣ٞة طؼاةٍغ ة مكاَع  من الُا٢ٍى
٤ قغا٦ة خل٣ة من الحدى٫  يغوعال و اإلاإىلة الٗاملة الُض جكُٛل و الكمؿُة الهٟاةذ نناٖة  طل  عابذ مٗاصلة ئلى الخؿٍى

.  مؿحضامة رغوال زل٤ و نُٟٓة َا٢ة اؾحٛص٫ زص٫ من عابذ

ة الُا٢ة بسهىم  ما غ الخغاٍع  الٛغبي الكما٫ و الكغقي الكما٫ في ثحمغ٦ؼ خغاعي  مهضع 200 من  ٦ثر ٖلى الجؼاةغ ٞححٞى

ن حو خمام في  0 98 و0 40خغاعتها صعطة ثحجاوػ  و للَى  مدُات بانكاا ٌؿمذ ما ىى و 0 118 ئلى لحهل بؿ٨غال بىالًة اإلاسخَى
 الاؾخكٟاا و الؼعاُٖة البُىت جسخحو و الؼعاُٖة اإلانحجات ثج٠ُٟ في ؾىي  خالُا اؾحٛصلها ًحم ال  نه ئال ال٨هغباا لحىلُض

  . اإلاٗضنُة بمُاةه

 الٛاػ من ثىلُضىا ُٞحم البا٢ُة  ما %3 بنؿبة ئال الُا٢ة ىظو جؿحٛل ال الجؼاةغ ٞاو ال٨هغوماةُة بالُا٢ة ًحٗل٤ ُٞما و
ا ) 3م ملُاع 65 بدىالي ث٣ضع الجؼاةغي  ؤلا٢لُم ٖلى جؿ٣ِ التي ألامُاع ٦مُات ألو ، الُبُعي  إلاؿاختها نٓغا الجؼاةغ و ( ؾنٍى

 20 من بأ٢ل الجؼاةغ في اإلااةُة ؤلام٩انُات ث٣ضع خُص الكمالي الجؼا في ثندهغ التي الؿُدُة اإلاُاو بنضعال ثحمحز الكاؾٗة
. 3 م ملُا
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ة اإلاىاعص ث٣ضع ة النٟاًات من الُا٢ٍى  اؾحٗاب ٖلى ناصعا خ٣ص ًمسل اإلاىعص ىظا و النِٟ مٗاص٫ ملُىو  5 بـ الؼعاُٖة و الخًٍغ

غ ٣ًحطخي و النِٟ مٗاص٫ َن ملُىو  1.93 ة الُا٢ة ئؾٛص٫ ثٍُى ة الُا٢ة ) الًٍٗى  ثغبُة مؼإع ٖلى الجؼاةغ في ( الخٍُى
ل و اإلاىاشخي حىو  ٍػد نناٖة مسلٟات و الحمىع  مسلٟات ثدٍى  الُا٢ة ثىلُض في ال٨بحرال ؤلام٩انُات ىظو اؾحٛص٫ ًم٨ن ما الٍؼ

.  ال٨هغباةُة

ل قهغ ثم الحنُٓمي، اإلاجا٫ وفي  الُا٢ة و الكمؿُة الُا٢ة نٟاةذ ا٢حناا بأؾٗاع ثحٗل٤ ٢انىنُة نهىم ئنضاع 2014  ٍٞغ
اح ٍَغ٤ ٖن اإلاىلضال د.مُٛاواٍ 1 ثٟى١  ب٣ضعال الٍغ ٞغ ُة ٢ٟؼال اإلاحجضصال الُا٢ات ٖو  وخضال جكُٛل زص٫ من زانة نٖى

 باصعاض ٞحذ ثم ٦ما".ئل٨ترون٨ُـ ٧ىنضوع " الخانة اإلاإؾؿة من بمباصعال مُٛاواٍ 50 ب٣ضعال الكمؿُة الُا٢ة نٟاةذ إلنحاض
ن مجا٫ في اإلاحجضصال الُا٢ات ن ٖغوى وث٨س٠ُ اإلانهي الح٩ٍى . الٗلُا اإلاضاعؽ و بالجامٗات الض٦حىعاو و اإلااؾتر ئَاع في الح٩ٍى

ع/  زاهُا  :  الجؼاةغ في الكمؿُت الُاكت مجاٌ في جىفُظَا اإلاخىكع اإلاكاَع

 في اإلاحىؾِ ألابٌُ البدغ من٣ُة في واٖض ا٢حهاصي ٢ُب و ٢ىال ث٩ىو   و م٨حو الجؼاةغ  و الُا٢ة مجا٫ في زبراا ًحى٢٘

  الا٢حهاص  ؾاؽ جك٩ل التي اإلادغو٢ات من مضازليها ثضُٖم  طل من ، 2020 ؾنة ًٚىو  في طل٪ و اإلاحجضصال الُا٢ة مجا٫

جي نة الغةِسخي اإلاىعص و الَى .  الجؼاةغ بن٪ ٖن الهاصعال ؤلاخهاةُات آزغ خؿب  %96 ثحجاوػ  بنؿبة الٗمىمُة للخٍؼ

ض ٖالمي َا٢ىي  بغض  ٦بر مكغوٕ ئنجاػ ألاإلاانُة" طىلُٜ" إلان٣ُة الُا٢ة مٗهض ٌٗتزم -  ه من ٍٞغ  ثىلُض في محسو نٖى

. البلُضال بىالًة صخلب ؾٗض بجامٗة الكمؿُة الُا٢ة

 الظي الٗانمة بالجؼاةغ هللا ٖبض ؾُضي  عيُة ٖلى ؾ٣ُام الظي الكمؿُة للُا٢ة ٖالمي بغض   ٦بر ئنجاػ ؾِحم ٦ما -2
 . الكمؿُة الُا٢ة ٦هغباا بانحاض ؾِؿمذ

ة الخ٩ىمة من ٧ل ؾخباصع ٦ما -3  و ثِباػال بىالًة الكمؿُة للُا٢ة بغض بانجاػ ألاإلاانُة البِئة وػاعال م٘ بالكغا٦ة الجؼاةٍغ
ه من بغض رالص ىى غ خُص ، الٗالم في نٖى  ى٨حاع 20 ٢ضعىا بمؿاخة الكمؿُة الُا٢ة مجا٫ في للبدص مدُة ٖلى البرض ًحٞى

ل ؾِحم و حو ل٨ن %50 خضوص في اإلاكغوٕ ثمٍى  .الُٞغ

ة مجمٗات  ٢امة زص٫ من طل٪ و اإلاحجضصال الُا٢ات في الاؾخسماع في"  ؾُُٟحا٫" مجم٘ ٌٗتزم ٦ما  الجنىب في َا٢ٍى
  ألاوعوبُة صو٫  ئلى ال٨هغباا ثهضًغ ٢هض  طانب مؿخسمٍغن من بالحٗاوو  الجؼاةغي 

 : زاجمت

ؿخُنؿحو طىو  ٣ًى٫  ؼو  مغ٦ؼ من ٦َغ  ( ًىنِب) للبِئة اإلاحدضال ألامم لبرنامج الحاب٘ اإلاؿحضامة والحنمُة والُا٢ة للمنار ٍع

م" غ في لئلؾغإ ثضٖى التي الجُضال والاطحماُٖة والا٢حهاصًة الؿُاؾُة ألاؾباب من الٗضًض ىنا٥  و من بالٚغ  مهاصع ثٍُى
 اإلاإؾؿُة والٗغا٢ُل اإلاكا٧ل من الٗضًض وطىص ىى ال٣ُإ ٌٗترى ما ٞاو اإلانادي، الحٛحر  ٢لها لِـ اإلاحجضصال، الُا٢ة

."    والا٢حهاصًة واإلاالُة

 من للٗضًض  بُئي و ا٢حهاصي زُاع و منها مٟغ ال  خحمُة  اإلاحجضصال الُا٢ات   و نٗحبر  و ًم٨ن ال٣ى٫   ىظا من انُص٢ا
 جكهضىا التي الخاصال  الا٢حهاصًة الحضاُٖات و  البترو٫   ؾٗاع اجهُاع ْل في  الجؼاةغ زانة  النامُة و اإلاح٣ضمة ؾىاا الضو٫ 

.   ألازحرال آلاونة في الجؼاةغ
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ة َا٢ة و  الكمؿُة الُا٢ة منها ؾُما ال الُا٢ة بمهاصع طضا ٚنُة  الجؼاةغ و   الضو٫  من ث٩ىو   و ًإىلها مما الًٍٗى

٤ و ثهضًغ و ئنحاض في  الغاةضال  ًب٣ى الخبراا ع ي خؿب  للُا٢ة ئنحاطها ألو.  ألازغي  الضو٫  ئلى النُٟٓة الُا٢ة ىظو جؿٍى
   إلاانُا و الهحو  مام الكغؽ الحناٞـ ْل في اإلاُلىب اإلاؿحىي  صوو 

 ألو ًإىلها  الاؾتراثجي منازها و مى٢ٗها بد٨م  الجؼاةغ ألو اإلاحجضصال الُا٢ات ٢ُإ  اؾحٛص٫ ؾىي  الجؼاةغ  مام ٞلِـ 
 و الحجاعب و الخبرات و ؤلام٩انُات ٧ل جؿحٛل  و ئال ٖليها وما ، النُٟٓة للُا٢ة اإلاهضعال و اإلانحجة الضو٫  مهاٝ في ث٩ىو 

. اإلاحجضصال الُا٢ات ٢ُإ  مام ٖثرال حجغال ث٠٣ التي الٗغا٢ُل و اإلاكا٧ل ٧ل ٖلى ال٣ًاا ئلى الؿعي

 

 : اإلاغاحع كاةمت

 .1999صاع ال٨ٟغ الٗغبي ، مهغ،  الُاكت و جلىر البِئت، خمض مضخد ، -1

، طامٗة َنُا ، صاع الكغو١ ، مهغ ، الُاكاث اإلاخجضصة خمض ع ٞد اؾماُٖل عمًاو ، ٖلي طمٗاو الك٨ُل ، -2

1988  .

م ،  -3 كحر مٍغ ، مظ٦غال ماطؿححر في الحدلُل و  صوع و أَمُت الُاكاث اإلاخجضصة في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامتبٖى

 2011، ٧لُة الٗلىم ؤلا٢حهاصًة و ٖلىم الخؿُحر ، طامٗة منحىعي  ٢ؿنُُنة ،  ؤلاؾخكغاٝ ؤلا٢حهاصي

مظ٦غال ماطؿححر في ا٢حهاص الحنمُة ، ٧لُة  واكع و آفاق الُاكت اإلاخجضصة و صوعَا في الجؼاةغ ،ث٩ىاقد ٖماص ،  -4

ة و ٖلىم الخؿُحر ، ٢ؿم الٗلىم ؤلا٢حهاصًة ، طامٗة الر  . 2012اض لخًغ باثنة ، الٗلىم الا٢حهاصًة و الحجاٍع

غ الُاكاث اإلاخجضصة بحن ألاَضاف الُمىخت و الخدضًاث البُئُتزبابة ٖبض هللا ، زبابة نهُب ، ٦ٗغاع  خمض ، -5  جٍُى

ة ، طامٗة اإلاؿُلة ، الٗضص  ،  2013،  10، مجلة الٗلىم الا٢حهاصًة و الخؿُحر و الٗلىم الحجاٍع

، بدىذ ا٢حهاصًة ٖغبُة ، طامٗة بىع ؾُٗض ، الٗضص  ئَاع الاكخهاص العاإلاي ئهخاج الىكىص الخُىي فيصًنا طص٫ ،  -6

 . 2013، مهغ ،  63/64

،  جيلفت الاؾدثماع و جيلفت ؤلاهخاج إلاهاصع الُاكت اإلاخجضصة في اإلاملىت العغبُت الؿعىصًتنالر بن ٖبض الغخماو ،  -7

ًاا في ؤلاؾ٩ىا ، بحروت ، وعقة ٖمل من  طل ثىؾُ٘ نُا١ اؾحسضام الُا٢ة اإلاحجضصال في ا ُٟة للبلضاو ألٖا إلانا٤َ الٍغ

. 2012لبناو ، 

الُاكاث اإلاخجضصة همضزل لخدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاةغ ، صعاؾت لىاكع مكغوع جُبُم ٞغوخات خضال ،  -8

ًة الٗلىم ؤلا٢حهاصًة و مسبر اإلاإؾؿة و الحنمُة اإلادلُة اإلاؿحضامة ، ٧ل الُاكت الكمؿُت  في الجىىب الىبحر بالجؼاةغ ،

ة و ٖلىم الخؿُحر ، طامٗة ٢انضي مغباح ، وع٢لة ، مجلة الباخص ، ٖضص  . 2012،  11الحجاٍع

، ألا٧اصًمُة الٗغبُة اإلاٟحىخة في الضانماع٥ ، ٧لُة ؤلاصاعال و الا٢حهاص ،  اإلاكىالث البُئُت اإلاعانغة٧اْم اإلا٣ضاصي ،  -9

. ٢2007ؿم ئصاعال البِئة ، 

، ىُئة  ؾُاؾاث الُاكت اإلاخجضصة ئكلُمُا و عاإلاُامهُٟى مدمض الخُاٍ ، ماطض ٦غم الضًن مدمىص ، مدمض  -10

. 2009الُا٢ة الجضًضال و اإلاحجضصال ، مهغ ، 

  2011،  09، طامٗة وع٢لة ، مجلة الباخص ، الٗضص الىفِ و الُاكاث البضًلت و ػحر اإلاخجضصة مسلٟي  مُنة ، 



 
 
 

 

 
 

    2017–ًىاًغ    : 27العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

82 

 

 .إلاىاكع ؤلالىتروهُت ا
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 الاؾدكهاصاث اإلاغحعُت الىعكُت وؤلالىتروهُت وفلا للمعاًحر الضولُت ألاعبعت

(ISO 690- APA- MLA- CM) في العلىم التربىٍت والىفؿُت والاحخماعُت 
وػو،الجؼاةغ طامٗة مىلىص مٗمغي،ثحزي /بىعاؽ ٧اىُنة.ص

      

 

 

 : ملخو

ل ٖاإلاُا، بها مٗتٝر َغ١   عبٗة ئلى الحىر٤ُ،ثن٣ؿم َغ١  ثحٗضص ٗمَة  ؤلاؾخكهاصات وهي الٗلمُة، الحسههات طمُ٘ في بها وَُة

٣ا  ؤلاؾخكهاصات ئليها باإلياٞة 1997 ؾنة مٗضلة وهي الضولُة الح٣ُِـ منٓمة من الهاصعالISO  690 ألاًؼو  إلاىانٟة ٞو

٣ا اإلاغطُٗة ؤلاؾخكهاصات  ًًا ونجض ؤلال٨ترونُة، اإلاغطُٗة ٨ُة النٟؿُة الجمُٗة لنمِ ٞو  ألا٦ثر وهي   APA ألامٍغ
٣ا اإلاغطُٗة ؤلاؾخكهاصات ونُاٚة لؿهىلتها، نٓغا الاطحماُٖة الٗلىم في اؾحٗماال   MLA اللٛات لجمُٗة الخضًص لنمِ ٞو

٣ة و٦ظا ، ؤلانؿانُة  و الاطحماُٖة الٗلىم في ؾىااًة  ب٨ثرال مؿحٗملة  ًًا وهي ٣ا اإلاغطُٗة ؤلاؾخكهاصات ٍَغ   ؾلىب لنمِ ٞو

. MC ق٩ُاٚى

: ملضمــــت 

 بأؾماا ٢اةمة وي٘ من الهضٝ  و ٦ما الخىاشخي  و الهىامل ٦حابة ٖن ٦حبا،ثسحل٠  و صعاؾة  ًة جهاًة في اإلاغاط٘ ٦حابة ئو
،ًسحل٠ ٖن اإلاحىاٞغال اإلاغاط٘  واإلانكىعال اإلاحىاٞغال بالضعاؾات  زغي، بآعاا البدص وئرغاا الا٢حباؽ، من الهضٝ ٖن اإلاىيٕى

 ٞيها ثىطض التي باإلاغاط٘ الاؾحٗانة ٖلى ًدغم ٞهى ولظل٪. بدسه ثسضم مُٗنة، مٗلىمات ثل٣ي البدص،ولِـ مىيٕى ٖن

. ٖنها ًبدص التي اإلاٗلىمات

 ٧املة ٢ىاةم وي٘ ًحٗحو: ولهظا. مٗحو خ٣ل في محٗضصال بمىايُ٘ والاىحمام بالكمىلُة ثحه٠ ٞهي للمغاط٘، بالنؿبة ئما
ن ثدمل التي واإلا٣االت، ال٨حب ًسحاعوا  و آلازٍغن للباخسحو ًخؿجى ختى اإلاغاط٘ بأؾماا . لهم بالنؿبة مسحرال ٖناٍو

  :(البِبلُىػغافُا في) اإلاغاحع جغجِب هُفُت-1

 ألاولي الح٣ؿُم وىظا ألاطنبُة، باللٛات ومغاط٘ ٖغبُة، مغاط٘: ٢ؿمحو ئلى اإلاغاط٘ ث٣ؿُم البضاًة، منظ الباخص ًداو٫ 

غال الضعاؾات بأىم ؤلاإلاام ٖلى ٌؿاٖض ب الظي اإلاىيٕى ٖن ألاطنبُة وباللٛات بالٗغبُة اإلاحٞى  ول٨ن -ُٞه ٨ًحب  و الباخص ًٚغ
ه خى٫  الىراة٤ ًهن٠  و الٗلمُة الناخُة من -  :ٞئات ٖضال ئلى مىيٖى

 .ال٨حب - أ
 .اإلا٣االت  - ب

. الخ٩ىمُة الىراة٤ -طـ
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  .اإلانكىعال ٚحر اإلاىاص -ص

: البدث مغاحع هخابت أَمُت-2

ة ننؿب  و جٗجي ٞاألمانة والض٢ة، ألامانة وهي اثجاىحو الٗلمي للبدص  اإلاغاط٘ ئال نسجل و و ناخبها ئلى اإلاٗلىمة  و اإلاٗٞغ

 ٚحر مدايغال من  و شخهُة م٣ابلة من  زظناىا ؾىاا اإلاٗلىمة مهضع ئلى نكحر  و جٗجي والض٢ة. ٞٗص اؾحسضمناىا التي
غ من  و منكىعال .    منكىع  ٦حاب من  و ث٣ٍغ

اة٠ ًإصي الٗلمي البدص جهاًة في اإلاغاط٘ ٢ُمة ط٦غنا ئط : الحالُة الْى

 مإقغا اإلاغاط٘ ىظو جٗحبر منها، واؾحٟاص الباخص ئليها عط٘ التي واإلاهاصع اإلاغاط٘ ئلى ؤلاقاعال زص٫ من البدص ٢ُمة ابغػا - 
 .و٢غااثه زبراثه وؾٗة الباخص إَص ٖلى ىاما

ش اإلاغاط٘ ٢اةمة ثىضر خُص الباخص، ئليها عط٘ التي اإلاٗلىمات خضارة مضي ثىيُذ -2  مضي ثىي٘ ٦ما مغط٘، ٧ل ثاٍع
ة، مُضاو في طغت التي الحُىعات بأزغ الباخص وعي ئلى جكحر الخضًسة اإلاٗلىمات  و مغاٖاال م٘ و٢ُمتها اإلاغاط٘  نالة  اإلاٗٞغ
بُٗة البدص َبُٗة ٖلى ًحى٠٢ وىظا و٢ضمتها،  نالتها من  ىمُتها ث٨خؿب الهامة اإلاغاط٘ من ٦سحر ىنا٥  و ًنٟي ال وىظا  َو

ة  .اإلاٗٞغ

 بدص، طهض زصنة ال٣اةمة ىظو جٗحبر خُص البدص، مىيٕى في بالبدص واإلاهحمحو الباخسحو ئلى باإلاغاط٘ ٢اةمة ث٣ضًم -3
غ اإلاغاط٘ ٢اةمة ٞىطىص  ل٩ل ٧امص ثٟهُلها ونٟا ال٣اةمة ىظو ندىي   و قٍغ والن٣ٟات، والى٢د الجهض الباخسحو ٖلى ثٞى

  .مغط٘

: اإلاغاحع كاةمت ئعضاص كىاعض-3

: الحالُة ال٣ىاٖض ٞيها وثغاعي البدص، جهاًة في اإلاغاط٘ ٢اةمة ن٨حب

ٗحبر بالبدص زانة ْغوٝ طل٪ ا٢حًد ئطا ئال الخضًسة، اإلاغاط٘ ؾىي  ال٣اةمة ثًم  ال -   ٢ض ٧او ئطا خضًسا اإلاغط٘ َو
 .ألازحرال الخمـ الؿنىات زص٫ نضع

 .مغال ألو٫  اإلاغط٘ ط٦غىا ٖنض الهٟدة ىامل في به ٦حبد الظي ألاؾلىب بنٟـ بالٗغبُة، اإلاغط٘ بُانات ث٨حب -2
 .مغال ألاو٫  اإلاغط٘ ط٦غ ٖنض الهٟدة ىامل في به ٦حب الظي ألاؾلىب ألاطنبي،بنٟـ اإلاغط٘ بُانات ث٨حب -3

ش ٨ًن لم ئطا -4 ش صوو  وجٗجي ،(ت.ص) الحالُة الخغوٝ اإلا٩او نٟـ وفي به اإلاغط٘،ٌؿخبض٫ ٖلى مظ٧ىعا النكغ ثاٍع  .ثاٍع

   .ناقغ صوو  وجٗجي ،(و.ص) الحالُة الخغوٝ م٩انه وفي به اإلاغط٘،ٌؿخبض٫ ٖلى مظ٧ىعا الناقغ اؾم ٨ًن لم ئطا -5

 

 

 

                                                           
. ٘ٚٔص  .2009 .ديواف اؼبطبوعات اعبامعية: اعبزائر. وطرق إعداد البحوثمناىج البحث العلمي .عمار، بوحوش كؿبمد ؿبمود، الذنيبات ٔ
 .ٖٜٕص . ٕٔٓٓ. دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع: عماف. ٚط .البحث العلمي مفهومو وأدواتو وأساليبو.ذكقاف، عبيدات كآخركف ٕ
 ٖ٘٘ص ٕٛٓٓ. موعة النيل العربيةمج: القاىرة. الدليل الشامل في البحث العملي. (ٕٛٓٓ)مربككة، عمر ؿبَتيق  ٖ
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 :اإلالضؾت الىخب مً الخىزُم-4

: اللغآهُت آلاًاث جىزُم-4-1

 وع٢م الؿىعال، اؾم: في ثحمسل والتي لآلًات الحىر٣ُُة البُانات ٨ًحب ٞانه وجٗالى ؾبدانه هللا ٦حاب من آلًات الحىر٤ُ خالة في

مة آلاًة . النو في وعصت التي آلاًات  و ال٨ٍغ

ًَد :"جٗالى ٢ا٫:مثاٌ ٌُد  آمَد ى ؾُد ا الغَّ مَد ٌَد  بِد هؼِد
ُد
هِد  أ

ُْد لَد ً ئِد هِد  مِد
ّد
بِد
  عَّ

َد
ىن

ُد
ى مِد

ْد
إ

ُد ْد
اإلا لٌّل  وَد

ُد
ًَد  و هِد  آمَد

َّ
الل هِد  بِد خِد

َد
ى ةِد

َد
ال مَد هِد  وَد بِد

ُد
خ

ُد
ه هِد  وَد لِد

ؾُد عُد   وَد
َد

  ال
ُد
ّدق

غِد
َد
ف

ُد
   ه

َد
  ال

ُد
ّدق

غِد
َد
ف

ُد
  ه

َد
ن حْد  بَد

ضٍد 
خَد

َد
ً أ ّد

هِد  مِد لِد
ؾُد ىا عُّ

ُد
ال

َد
ك ا وَد

َد
ى عْد مِد

ا ؾَد
َد
ى عْد

َد
َ

َد
أ ًَد  وَد

َد
اه غَد

ْد
ف

ُد
ا ػ

َد
ى بَّ ًَد  عَد ُْد لَد ئِد

حرُد  وَد هِد
َد ْد
   ". اإلا

ت ألاخاصًث جىزُم-4-2 فت الىبٍى : الكٍغ

ة ألاخاصًص لحىر٤ُ بالنؿبة ٟة، النبٍى  مؿلم صخُذ مسل اإلاٗغوٞة، الخضًص ٦حب من لها ألانلي للمهضع ِٞكاع الكٍغ

ة، مهاصع من الخضًص ن٣ل ًدبظ وال. ألازغي  الؿنة و٦حب البساعي  وصخُذ  عواو  و مؿلم، عواو: ال٣ى٫  ًنصر ال ٦ما رانٍى

  ي ٦حب ثىر٤ طل٪ وبٛحر والهٟدة، الجؼا وع٢م والُبٗة اإلاإل٠ باؾم الخضًص مهضع ئلى ٌكاع وئنما ئلخ،... البساعي 
. آزغ ثغبىي  مهضع

: مثاٌ

ُه آصم زل٤ ُٞه: الجمٗة ًىم الكمـ ُٞه َلٗد ًىم زحر" ُه  ىبِ، ٞو ُه  ٖلُه، ثِب ٞو ُه مات، ٞو    "الؿاٖة ث٣ىم ٞو

:    الضولُت اإلاعاًحر وفلا وؤلالىتروهُت الىعكُت اإلاغحعُت اؾدكهاصاث-5

: م1987 عام الضولُت الخلُِـ مىظمت عً الهاصعة 690 ألاًؼو  إلاىانفت وفلا الاؾدكهاصاث نُاػت-5-1

: الىخاب-ا

ة اإلاؿإولُة  -الٗنىاو  -اإلاؿإولُة ش  -(ازحُاعي ) والناقغ النكغ م٩او  -(ألاولى ث٨ن لم ئو) الُبٗة -(ازحُاعي ) السانٍى   -الحاٍع
. ISPM)) عصم٪ -(ازحُاعي ) مصخٓات -(ازحُاعي ) الؿلؿلة -(ازحُاعي ) اإلاجلضات  و الهٟدات ٖضص

: أمثلت

: واخض اإلاإلف هخاب* 

 بنٛاػي . و٢انىنه الاٞتراضخي الٗالم ئلى م٣ضمة/ الال٨ترونُة والخ٩ىمة اإلاٗلىماجي اإلاجحم٘. (2004) مدمض ٖمغ ًىنـ، بن :
AKAKUS. 

Kent, Allen (1985), Information strage and retrieval. University Press. New  

 

 

                                                           
 .ٕ٘ٛاآلية . سورة البقرة ٔ

 .ٕٗٚركاه أبو داكد، اعبزء الثاين، ص  ٕ
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: مإلفحن هخاب* 

 ؼ، ٖبض ، الٍٗؼ ة ألانجلى اإلا٨حبة: ال٣اىغال. طامُٗا بدسا ث٨حب ٠ُ٦. (1985) زٟاجي اإلانٗم، ٖبض مدمض قٝغ  .مهٍغ
Denhier, G, Baudet, S (1992). Lecture, compréhension de texte et sceince cognitive. Paris : Presse universitaire de France. 

 :واخض اإلاإلف هخابان* 

 ،ؼ ٖبض قٗباو زلُٟة ٗات. (1997) الٍٗؼ ة الضاع: ال٣اىغال. مهغ في واإلاٗلىمات واإلا٨حبات ال٨حب جكَغ  .اللبنانُة اإلاهٍغ

 ،ؼ ٖبض قٗباو زلُٟة ة الضاع: ال٣اىغال. واإلاٗلىمات اإلا٨حبات ٖالم في البدص مناهج في اإلاداوعات. (1997) الٍٗؼ  اإلاهٍغ

 .اللبنانُة

 :حامعُت وأَغوخاث عؾاةل -ب

 ،ملُة الٗلىم مكٝغ صوع  ثدلُل. "(1990) ٣ٖل الضًن نىع  ٖسماو  لحدؿُنها اإلاؿح٣بلُة والحُلٗات ومك٩لتها ؤلاقغاٝ ٖو
ة الٟئات مسحل٠ نٓغ وطهة من                                         .الحرمى٥ طامٗة منكىعال، ٚحر ماطؿححر عؾالة". ألاعصنُة التربٍى

: علمُت مإجمغاث -ج

 ،غ) ناىض نالر  الاطحماُٖة للبدىذ ال٣ىمي اإلاغ٦ؼ: ال٣اىغال. الاطحماعي الٗلمي البدص  زص٢ُات مإثمغ. (1995 )(ثدٍغ

 .( طؼاا 3). والجناةُة
 Akaike. H (1983) « Information measures and model selection ». Bulletin of  

the International Statistical Institute: Proceedings of the session. 

 :الخىىمُت اإلاُبىعاث

 جي الضًىاو: الجؼاةغ. الابحضاتي الحٗلُم من السانُة الؿنة مناهج. (2006) للمناهج الىَنُة اللجنة ات الَى  . للمُبٖى

:  جغحمت-ص

 ض ولـ ٞغان٪ صالحو، ٞاو لم التربُة في الٗلمي البدص مناهج. ٍٞغ  الخًغي  وؾلُماو نبُل مدمض ثغطمة/ النٟـ ٖو

ة ألانجلى م٨حبة: ال٣اىغال. (1999)  .اإلاهٍغ

: الضوعٍاث -ٌ

ش) الٗضص ثدضًض -(وخضت ئو) الُبٗة -اإلاؿإولُة  -الٗنىاو ش  -(ازحُاعي ) والناقغ النكغ م٩او -(ألاع٢ام  و )(الحىاٍع  -الحاٍع

.  (ISSN) عصمض (ازحُاعي ) مصخٓات -(ازحُاعي ) الؿلؿلة

 ش صاع: الٍغاى. 1981 ،1ٕ ،1ؽ. الٗغبُة واإلاٗلىمات اإلا٨حبات مجلة  .للنكغ اإلاٍغ

Library Trends /University of illmois Graduate School of library science (1952). University of  Illions, 

champoing. Il. 

                                                           
 .ٗٗٔ -ٖٗٔص ص . ٕٓٔٓ. دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع: عماف. مناىج البحث في التربية وعلم النفس. (ٕٓٔٓ)سامي ؿبمد، ملحم  ٔ
. ٗٛص . ٕٙٓٓ. ديواف اؼبطبوعات اعبامعية: اعبزائر .وإخراج البحث العلمي دليل الطالب إلعداد. (ٕٙٓٓ)عبد الكرمي، بوحفص  ٕ
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 :الغواًاث في اإلالاالث* 

 ،لم اإلا٨حبات في ٖغبُة صعاؾات//  ؤلال٨ترونُة اإلاؿلؿصت ٞهغؾة عػ١، خمض ٞإاص ٞغؾىني  ،3ٕ ،10مج الهلىؾات، ٖو

 .146 -12 م م. (2005 ؾبحمبر)
 Lyon, J.Hanson. Ifocus on careers in the information lindistry, information World Review. Vol.114.(1996). PP12-20. 

: 1997/ 11/ 15 في الهاصعة ISO 690 ألاًؼو  إلاىانفت وفلا الالىتروهُت اإلاغحعُت الاؾدكهاصاث نُاػت -5-2

 محاح) باإلاهُلر وثنؿ٤ُ بٗض، ٖن الال٨ترونُة للمهاصع الكب٩ي اإلاى٢٘ وثدضًض بحٍٗغ٠ الخانة اإلاٗلىمات جسجُل ًجب

 -Available From- disponible sur) من

جب  الٗنىاو ٨ٌٗـ  و ًجب ٦ما بالٟٗل، عؤٍحه ثمد الظي اإلاهضع ئلى ؤلال٨تروني للمهضع الكب٩ي اإلاى٢٘ ًض٫  و ٍو
 ٖصمات بنٟـ الكب٩ي الٗنىاو ئلى باإلياٞة (FFP: اإلالٟات ن٣ل بغوثى٧ى٫  مسل) الىر٣ُة ئلى للىنى٫  اإلاؿحسضم ألاؾلىب

. الكب٩ي الٗنىاو في ًٓهغ ٦ما ثماما والهٛحرال ال٨بحرال ألاخٝغ خالة ونٟـ اإلاؿحسضمة، التر٢ُم

: الحالي الندى ٖلى اإلاىانٟة خضصتها ٣ٞض بٗض، ٖن اإلاحاخة الال٨ترونُة باإلالٟات الخانة البُانات ٖنانغ ٖن  ما

: اإلاؿخسضمت التركُم وعالماث اإلاغحعي لإلؾدكهاص العام الكيل-

ة اإلاؿإولة. (الىؾُِ نٕى) اإلاًُٟة الىر٣ُة ٖنىاو. الغةِؿُة اإلاؿإولُة : النكغ م٩او. الُبٗة. اإلاًُٟة الىر٣ُة في السانٍى

ش الناقغ، ش. النكغ ثاٍع ش. اإلاغاطٗة/ الخضًص ثاٍع . الجؼا ٖنىاو. للجؼا اإلاكابهة الٗصمة  و الٟهل. اإلاغطعي الاؾخكهاص ثاٍع

. اإلاُٗاعي  الغ٢م. (الال٨تروني الٗنىاو): ؤلاثاخة. الحبهغات. اإلاًُٟة الىر٣ُة صازل التر٢ُم

: أمثلت

غ: ؤلانؿاو خ٣ى١  مغا٢بة منٓمة ىع٥. (اإلاباقغ الخِ) 2000 لٗام الؿنىي  الح٣ٍغ :  نٍُى

ش).  2000 ؤلانؿاو، خ٣ى١  مغا٢بة منٓمة اعال ثاٍع . مهغ نٟدة. 2006/ 9/ 14 الٍؼ

: ؤلاثاخة. ؤلانؿاو خ٣ى١  مجا٫ في الحُىعات: مهغ

 < http:// www.hrw.org/ arabic/1999/reports/wr2K/egypt.htm>  

: ؤلالىتروهُت الضوعٍاث-ا

ش الناقغ،: النكغ م٩او. الُبٗة. (الىؾُِ نٕى) الٗنىاو ش. النكغ ثاٍع ش). اإلاغاطٗة/ الحدضًص ثاٍع . (اإلاغطعي الاؾخكهاص ثاٍع

. اإلاُٗاعي  الغ٢م. (ؤلال٨تروني الٗنىاو) ؤلاثاخة. الحبهغات. الؿلؿلة

: أمثلت

 Journal of technology education [online]. Blocks burg (vo.) : Virginia Polytechnic Institute and State University, 1989. 

 [cited 5-9-2006]. Semi-annual. Available from Internet : 

<gopher: //bong.lib.vt.edu:70/1/jtes>.ISSN1045-1064. 

http://www.hrw.org/
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ش]. 2007 ،1ٕ والح٣نُة، لصثهاالت لُبُا قغ٦ة: َغابلـ. (اإلاباقغ الخِ ٖلى صوعٍة) لصثهاالت اللُبُة اإلاجلة*  اعال ثاٍع  الٍؼ

  www.mag.ltt.ly:ٖلى محاخة. [2077  –10-9

: ألازغي  وؤلاؾهاماث اإلالاالث-ب

 ثأقحرال. الُبٗة. (الىؾُِ نٕى) الضوعي الٗمل ٖنىاو. ؤلاؾهام  و اإلا٣الة ٖنىاو. ؤلاؾهام  و اإلا٣الة في الغةِؿُة اإلاؿإولُة

ش. الٗضص ش. اإلاغاطٗة) الحدضًص ثاٍع  الٗنىاو): ؤلاثاخة. الحبهغات. اإلاًُٟة الىر٣ُة صازل اإلاى٢٘. اإلاغطعي الاؾخكهاص ثاٍع

. اإلاُٗاعي  الغ٢م. (الال٨تروني

: أمثلت

 .STONE, Nan. The Globalization of Europe. Harvard Business Review [online]. May. June 1989 [cited 18-9- 2006]. 
Available from : BRS Information Technolgies .Melean (va). 

: الياملت الالىتروهُت الغؾاةل هظام -ج

ش الناقغ،: النكغ م٩او. (الىؾُِ نٕى) الٗنىاو ش). النكغ ثاٍع  الٗنىاو) ؤلاثاخة. الحهىعات. (اإلاغطعي الاؾخكهاص ثاٍع
. (ؤلال٨تروني

: مثاٌ

ة  بى ٖامغ  الخِ ٖلى صوعٍة) الغقُضال الخ٩ىمة ٢ىاٖض محُلبات ْل في وؤلا٢لُمُة الضولُة اإلانٓمات صوع  ثدى٫ . ياٍو

ش).24.2007 ،ٖضص(اإلاباقغ اعال ثاٍع  http://dirosat.com.ly/2006/pages/b1htn: ٖلى محاخة.(2007 -10-20 الٍؼ

: APA لىمِ وفلا اإلاغحعُت الاؾدكهاصاث -2

لت ىُت الىفؿُت الجمعُت ٍَغ  Style Americain Pschological Association:ألامٍغ

 ال٣اةمة ىظو وثًم البدص، في ئليها اإلاكاع اإلاهاصع ٢اةمة في مضعطة النو في الىاعصال الاؾخكهاصات ث٩ىو  ، وAPA ثىر٤ُ في
نبػي ألانلُة مهاصعىا ئلى الغطٕى اإلام٨ن من وا٢حباؾات وقغوح ثلخُهات من بها اإلاؿخكهض اإلاهاصع  ىظو ثًم  ال ٍو
 اإلاهاصع ثضعض الخُأ ىظا ولحجنب الهاثُٟة، والاثهاالت الصخهُة الخُابات مسل ال٣غاا اإلاحاخة ٚحر اإلاهاصع ال٣اةمة

. ٢ىؾحو بحو اإلادهىعال ؤلاؾخكهاصات في  ألازحرال

 .البدص نٟدات باقي م٘ بخؿلؿل مغ٢مة طضًضال نٟدة اإلاغاط٘ ٢اةمة ثبض  -
 .اإلاإل٠ اؾم من ألازحر اإلا٣ُ٘ خؿب ؤلاؾخكهاصات ثغثب -

 :الىخب-1

: واخض بمإلف هخاب* 

. ومؿاٞة بن٣ُة منها ٧ل ثخب٘ عةِؿُة، وخضات رصذ ئلى البُانات ثغثِب ًحم

 .( وال ألازحر) اإلاإل٠ اؾم - أ

ا الٟغعي، والٗنىاو الٗنىاو  - ب  .ماةل بك٩ل ال٨حابة  و زِ ثدحه مىيٖى

http://dirosat.com.ly/2006/pages/b1htn
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ش الناقغ، النكغ، م٩او -طـ . النكغ ثاٍع

ا ولِـ النكغ، خ٤ نٟدة  و ( الٗنىاو نٟدة) إلاٗلىمات ألاؾاسخي اإلاهضع من البُانات ثأزظ  ال٩امل الاؾم ًضعض  و يغوٍع
. للناقغ

: مثاٌ

. ال٨حب ٖالم: ال٣اىغال. 2ٍ. التربىي  ؤلاقغاٝ. (1976) خامض مدمض ألاٞنضي، -

 Fortanel, Jacque (2005). Evolution des politiques publiques. Alger : O.P.U1 

: زالزت أو إلاإلفحن هخاب* 

٣لب الٗنىاو، نٟدة ٖلى به ثٓهغ الظي ثغثِب في اإلاإلٟحو  ؾماا وي٘ ًحم ٟهل ٣ِٞ، ألاو٫  ٍو  اإلاإلٟحو  ؾماا بحو ٍو

 (،) بالٗصمة

. والحىػَ٘ للنكغ اإلاناهج صاع: ٖماو. 3ٍ. الال٨ترونُة الحجاعال. (2003) بكحر والٗص١، ٚالب ؾٗض ًاؾحو، -

 Smith, R.J.& Gibbs, M. (1994). Navigating the Internet. Indianapolis, IN: sans. 

: أهثر أو مإلفحن زالزت هخاب* 

ا ؤلاؾم، ٢لب م٘ ٣ِٞ ألاو٫  اإلاإل٠ باؾم الاؾخكهاص ًحم  مغاط٘ ٢اةمة وفي الٛغبُة في" ار" "al" و"    et" الازحهاع محبٖى
APA م. اإلاإلٟحو  ؾماا من ألاولى والخغوٝ ألازحرال اإلا٣اَ٘ يم ًحم  ٣ِٞ ألاو٫  اإلاإل٠ اؾم اؾحسضام ًم٨ن  نه من بالٚغ

.  ٦ثر  و مإلٟحو ؾد ٖلى الٗمل ًدحىي  ٖنضما

ل وىُضؾىو، ماً٪ طغي، - . الِٗسخي ٖبض بن الغخمن ٖبض بن ٖمغ ثغطمة. بٗض ٖن الٗمل صلُل. (2001) طُل وطىعصو، نٍى

. الٗامة ؤلاصاعال مٗهض: الٍغاى

 Cameson, D& Frager. E & Rampton, M.B.H & Richardson, K (1992). Researching Languge: Issues of pover and Methed. 
London: Routledge. 

: واخض اإلاإلف هخابان* 

ش خؿب اإلاضازل مضزل،وثغثب ل٩ل اإلاإل٠ اؾم ٨ًغع   لنٟـ  ٦ثر  و ب٨حابحو والاؾخكهاص. ألاخضذ ئلى ال٣ضًم من الحاٍع
 وفي ، (2001C 2001B, 2001a): مسا٫ ؾنة، ل٩ل خٝغ ًدضص رم الٗنىاو، خؿب هجاتي ثغثِب في وثغثب الؿنة، نٟـ في اإلاإل٠

. آزغ مهضع ٖن الؿنة نٟـ في مهضع للؿنة الحالي الخٝغ ًمحز ٢ىؾحو، بحو اإلادهىعال الاؾخكهاصات

- ،٤ُ . بمُ٪:ال٣اىغال ؤلال٨ترونُة، ؤلاصاعال. (2003) الغخمن ٖبض ثٞى

- ،٤ُ . لئلصاعال اإلاهنُة الخبرات مغ٦ؼ: ال٣اىغال. اإلاحٗضصال بالىؾاةل الحضٍعب. (2005) الغخمن ٖبض ثٞى

                                                           
. ٕٛٓٓ .دار صفاء للنشر كالتوزيع: عماف. ٔط. أساليب البحث العلمي وتطبيقاتو في التخطيط واإلدارة. (ٕٛٓٓ)مصطفى علياف، رحبي كآخركف   

 .ٕٕ٘ -ٕٕٕص ص 
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 Una Gupta (2001). Information Systems Succes in the 21st Centrury Nj : Prentice- H all. 
 Una Gupta (2001). Information Systems Succes in the 21st Centrury Nj : Prentice- H all. Upper Saddle River. 

: الضوعٍاث -2

 واإلاٗلىمات، الحىر٤ُ ئصاعال: ال٣اىغال. 1ٕ ،1مج. (1977) والٗلىم والس٣اٞة للتربُة الٗغبُة اإلانٓمة/للمٗلىمات الٗغبُة اإلاجلة -

. اإلانٓمة

 Philosophical Transactions (1995). Vol.1, N01. 

:  الضوعٍاث ملاالث* 

لم التربُة في الٗلمي البدص مناهج (1977) صًىبىلض صلحو، ٞاو ل نبُل مدمض ثغطمة النٟـ ٖو  ألانجلى م٨حبة: ال٣اىغال. نٞى
ة    . اإلاهٍغ

 27. (1) ،5 الٗغبُة،. الؿلبُة وآلاراع الاطحماُٖة ألابٗاص: اإلاٗلىمات والحض٤ٞ الٗىإلاة. (2005 ماعؽ). مجضي  خمض حجاػي، -
54 .

: جغحمت -3

بحو اإلاإل٠، اؾم ثدد اإلاضزل ًىي٘  اؾم و٦حابة" Trad"- "Trans"  الازحهاع ٦حابة م٘ الٗنىاو بٗض اإلاترطم اؾم ثدد ٍو

. اإلاترطم

: حامعُت وأَغوخاث الغؾاةل -4

غوخات الاؾخكهاص ًبض  ا الغؾالة ناخب باؾم اإلانكىعال ٚحر باأَل   َغوخة ثهن٠ُ، ٖصمات في الغؾالة بٗنىاو محبٖى

سُة الغؾالة مندد التي الجامٗة واؾم ص٦حىعاو،  َغوخة  و ماطؿححر ش الحاٍع . الغؾالة ئطاػال والحاٍع

 الٗلىم ٧لُة ماطؿححر، عؾالة 1995 -1988". الؿُاؾُة الحٗضصًة ْل في الجؼاةغ في الؿُاسخي الٗن٠. "ئلهام ؾُٗضي، ناًد -

صم، الؿُاؾُة                      . 2002 الجؼاةغ، طامٗة وؤلٖا

: علمُت مإجمغاث -5

 اإلاإل٠ اؾم ًضعض ٣ِٞ الٗنىاو، بٗض البُانات ىظو ث٨غع  ال. اإلاإثمغ وم٩او واؾم مإثمغ نحاةج النكغال ٖنىاو ًًم ٖنضما
. النكغ وثٟانُل

غ ندى. (1997) مدمض مدمض الهاصي، -   بداذ/ الخًاعي  الحدضي إلاىاطهة الٗغبُة ؤلال٨ترونُة اإلاٗلىمات مهاصع ثٍُى
. ألا٧اصًمُة اإلا٨حبة: ال٣اىغال -الخاؾبات وث٨نىلىطُا اإلاٗلىمات لنٓم الغاب٘ الٗلمي اإلاإثمغ وصعاؾات

: خىىمُت مُبىعاث -6

ضال ،.... لؿنة ،... ع٢م الجؼاةغي  ال٣انىو  جٗضًل. النىاب مجلـ. الجؼاةغ  .  2003 ،215ٕ الغؾمُة، الجٍغ
                                                           

 .ٖٖٓص . ٕٙٓٓ.مؤسسة الوراؽ للنشر كالتوزيع: عماف. ٔط. البحث العلمي أساسيات البحث العلمي مناىج. سعيد، التل كآخركف  
 .ٗٛٔ، اؼبرجع السابق ، ص عمار بوحوش 2
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غ -7 : الخلاٍع

غ. والحٗلُم التربُة وػاعال الجؼاةغ، - . م 37 ،1995 الجؼاةغ، الؿنىي، الح٣ٍغ

 :APA إلاعاًحر وفلا ؤلالىتروهُت ؤلاؾدكهاصاث نُاػت -ب

ما٫ مضازل جكمل بأو APA صلُل ٌكحر  البُانات من ٦سحر ٖلى WWW من الال٨ترونُة اإلاهاصع ثىر٤ُ ٖنض بها اإلاؿخكهض ألٖا

٣ا محاخا  و مم٨نا طل٪ ٧او ٧لما : الترثِب لها ٞو

ش -اإلاإل٠ اؾم ش  و النكغ ثاٍع  ئطا) الٗمل ٖنىاو  -الىر٣ُة ٖنىاو -٢ىؾحو بحو مدهىعا (مٗغوٞا ٧او ئطا) ئنضاعو  زغ ثاٍع

ا  و ماةل بك٩ل م٨حىبا (محاخا ٧او ش -(... الهٟدات،  ع٢ام اإلاجلض، ع٢م) ألازغي  البُانات بٌٗ -زِ ثدد مىيٖى  ثاٍع
 URL ٖنىاو -الىنى٫ 

: ؤلالىترووي هخاب -1

/ اإلاى٢٘: ؤلاثاخة. الُى٫  مإقغ  و التر٢ُم ،(الٗضص) اإلاجلض،. (الىؾُِ نٕى) الضوعٍة ٖنىاو. الٗنىاو. (الؿنة). اإلادغع / اإلاإل٠

ش) اإلال٠/ اإلاؿاع اعال ثاٍع . (الٍؼ

 Bryant, P. (1999). Biodiversity and Conservation Retrieved June 8, 2006 from the world wide : 
darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio 65/titl page.htm. 

: الضوعٍاث ملاالث-2

/ اإلاؿاع/ اإلاى٢٘: لئلثاخة. الُى٫  مإقغ  و التر٢ُم ،(الٗضص) اإلاجلض ،(الىؾُِ نٕى) الضوعٍة الٗنىاو. (الؿنة). اإلادغع / اإلاإل٠
ش) اإلال٠ اعال ثاٍع . (الٍؼ

 Baker, Thomas. (2000). Agramma of Dublin Gori. D-Lib Magazine, G, -10). URL: 
http://www.dlib.org/dlib/october00/boka/ 10 baker. html. (November 2000). 

ض عؾاةل -3 : ؤلالىتروهُت البًر

ض بغؾاةل الاؾخكهاص لهُاٚة ض عؾاةل بأو النمِ ىظا ٌكحر APA نُاٚة نمِ في ؤلال٨تروني البًر  بالنؿبة الال٨تروني البًر
 صازل ؤلاؾخكهاصات يمن ثضعض بل اإلاغاط٘ ٢اةمة في ثضعض ال ولهظا شخهُة اثهاالت  جها ٖلى بها ٌؿخكهض الٟغصًة لؤلٖما٫

:  طل٪ ولحىيُذ النو،

 Bryan Burgin (personal communication, November 18, 1998). 

: الاحخماعاث مىاككت عؾاةل -4

 البُانات ئصعاض ًم٨ن ، APA ، نُاٚة لنمِ ثبٗا الانترند ٖلى اإلاحاخة الاطحماٖات منا٢كة بغؾاةل الاؾخكهاص لهُاٚة

٣ا الحالُة : الترثِب لهظا ٞو

                                                                                                                                                                                           
 

 .306ص ، المرجع السابق،سعيد التل وأخرون 
 

http://www.dlib.org/dlib/october00/boka/
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ش -اإلاإل٠ اؾم - ش -(محاخا ٧او ئطا) اإلاغاؾلة نٕى -الغؾالة ٖنىاو  –٢ىؾحو بحو مدهىع  ؤلاعؾا٫ ثاٍع  ٖنىاو -الىنى٫  ثاٍع
URL 

 Ables, T. (1999, May 21). Technology and the future of ligher education. Formal discussion iniation. Retrieved March 11, 
2007 from world wide web: 

btp: 1 fets.gnd.de/past-archives/archiv-150499-250899/0107.html. 

: الىلاف حماعاث كىاةم زاصم عؾاةل -5

٣ا الحالُة البُانات ئصعاض ًم٨ن ،APA نُاٚة لنمِ ثبٗا الن٣اف طماٖات ٢ىاةم زاصم بغؾاةل الاؾخكهاص لهُاٚة  لهظا ٞو
: الترثِب

ش -اإلاإل٠ اؾم ش -(محاخا ٧او ئطا) اإلاغاؾلة نٕى -الغؾالة مىيٕى -٢ىؾحو بحو مدهىع  ثاٍع . الىنى٫  ثاٍع

 Parent, v. (1996, May 27). On expectations of closs participation. Retrieved June 19, 2007 from the listern: philosed @ 
sued.syr.edu. 

:  شخص ي مىكع-6

 Pellegrino, Joseph. (1998, December 16). Home page. World poetry Audio Library. Retrieved June 18, 2006 from the 
world wide web:  

http://www.english.eku.edu/pellegrino/default.htm. 

: MLA لىمِ وفلا اإلاغحعُت الاؾدكهاصاث نُاػت -3

Modern Language Association Style : 

 ٢اةمة) البدص في ئليها اإلاكاع٦ة اإلاهاصع ب٩ل ب٣اةمة النو بضازل التي ؤلاؾخكهاصات ثهاخب  و  نه ،MLA ثىر٤ُ في
ما٫  وثهاٙ الحلخُو  و قغح  و باال٢حباؽ ؾىاا اإلاإل٠ ئليها  قاع التي اإلاهاصع ال٣اةمة ىظو وثًم ،(بها اإلاؿخكهض ألٖا

: الحالُة بال٣ىاٖض ال٣اةمة ىظو

ما٫ ٢اةمة: "ٖنىاو ثدد الاؾخكهاصات ثضعض :اللاةمت عىىان -  ".بها اإلاؿخكهض ألٖا

. الٗمل نٟدات باقي م٘ الٗمل جهاًة في طضًضال نٟدة في ثبض : اللاةمت مىيع -

 البُانات وخضال جهاًة ن٣ُة بٗض واخضال مؿاخة: التركُم بعالماث الخانت اإلاؿافاث -

. الٗنىاو بضاًة في ثىي٘ التي ال٩لمة خؿب ثغثب ثىطض لم ٞاطا اإلاإل٠، ألازحر اإلا٣ُ٘ خؿب ثغثب -

ن الخانة اإلاٗالجة - ن ثدد زِ بىي٘: للٗناٍو . ال٨بحرال الٗناٍو

. والناقغ النكغ م٩او ًظ٦غ -

                                                           
1

ٜٜٗ -ٖٜٗ، ص اؼبرجع السابقمربككة ؿبَتيق،   

http://www.english.eku.edu/pellegrino/default.htm
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ن -   .oct.،  juil: مسص النكغ قهىع  في ازحهاعات وث٩ٍى

:  واخض إلاإلف هخاب -1

. ومؿاٞة بن٣ُة منها ٧ل ثخب٘ عةِؿُة، واخضات رصذ ئلى البُانات ثغثِب ًحم ال٨حب، إلاٗٓم بالنؿبة

: مثاٌ

. 1998 ال٨ٟغ، صاع: ٖماو. 6ٍ و ؾالُبه، و صواثه الٗلمي البدص. طو٢او ٖبُضات،

 Jacqueline, Roger. La personnalité de l’enfant à travers le dessin de bon homme, 2eme ed, Belgique : édition Bruxelles, 
1984. 

:  زالزت أو اإلاإلفحن هخاب -2

٣لب الٗنىاو، نٟدة ٖلى به ثٓهغ الظي َبُعي بترثِب اإلاإلٟحو  ؾماا ًىي٘ ٟهل ٣ِٞ، ألاو٫  اإلاإل٠ اؾم ٍو  بحو ٍو

   ،  بٗصمة اإلاإلٟحو  ؾماا

: مثال

. 2003 والحىػَ٘، للنكغ خاٞٔ صاع: طضال. الحنُٓمي الؿلى٥. هللا ٖىى بن َل٤ الؿىاٍ، و الٛجي ٖبض بن هلل ٖبض الُجم،

: مإلفحن زالر مً أهثر هخاب -3

٨حٟي ًسحهغ،  و الباخص ٖلى ًحٗحو رصرة اإلاإلٟحو ٖضص ثجاوػ  ئطا . البضاًة في اؾمه ًغص الظي ال٩اثب واؾم ل٣ب ب٨حابة ٍو

 مدمض بىخىف،). 2003 والنكغ، للُباٖة ال٨حب صاع: اإلاىنل. الٗلمي البدص في ألانى٫ . و ر ؾُٗض  ػىغ مدمض اؾما٥، -

 (176 ،2009 الظبىِباث،

: الضوعٍاث -4

: اإلاجاالث -أ

ؼ ٖبض البؿام مبر) ألاعصو-ٖماو. 12 اإلاٗلم، الغؾالة مجلة" الٗغا١ في التربىي  ؤلاقغاٝ مهمات. "الٍٗؼ  م (1990: صٌؿمبر-نٞى

.  321 -289: م

:  الجغاةض -ب

ضال ٖنىاو ٧امص، اإلا٣ا٫ ٖنىاو -(وطض ئو) اإلا٣ا٫ ٧اثب ش الٗضص زِ، وثدحه الجٍغ  الهٟدة (والؿنة والكهغ الُىم) والحاٍع

. منها الا٢حباؽ ثم التي

                                                           
 .ٗٛ ص،اؼبرجع السابقعبد الكرمي بوحفص،   

 
 .ٙٚٔص  اؼبرجع السابق،بوحوش، ؿبمود الذينيات،  2

 .ٕٕٗص  اؼبرجع السابق،رحيي مصطفى،  3
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ُٟة اإلانا٤َ في ؤلانحداع نؿبة ئعثٟإ.  .ٖىاصي    ضال وػو، ثحزي  بىالًة الٍغ .  16 م ،(2000  ٦حىبغ22) 425ٕ الكٗب، طٍغ

: جغحمت -5

 اؾم و٦حابة ،"Trad" " tans" ثغ،: بازحهاع ٦حابة م٘ الٗنىاو بٗض اإلاترطم اؾم ولِـ اإلاإل٠، اؾم ثدد اإلاضزل بىي٘
 .اإلاترطم

: مثاٌ

خكاعص، لُامؼ ٍع غ، م٨حبة ثغطمة. الكاملة الجىصال ئصاعال  ؾاؾُات. ٍو غ، م٨حبة: الٍغاى طٍغ . 2004 طٍغ

: الُبعاث -6

. 3ٍ ،2ٍ: الٗنىاو بٗض الُبٗة ع٢م نًم ألاولى ٚحرالُبٗة بُبٗة الا٢حباؽ ثم ئطا

ة وفي 2eme et 3er ed  الٟغنؿُة وفي    3nd et ; 2rd ed: ؤلانجلحًز

ىجي، ة اإلانٓمات في والجماعي الٟغصي ؤلانؿاني الؿلى٥ صعاؾة الحنُٓمي الؿلى٥. ٢اؾم مدمض ال٣ٍغ  صاع: ٖماو. 2ٍ. ؤلاصاٍع

. 1989 للنكغ، واةل

: حامعُت وأَغوخاث عؾاةل -7

غوخات ًبض  ا الغؾالة ناخب باؾم منكىعال ٚحر باأَل  الجامٗة واؾم ص٦حىعاو  و ماطؿححر  َغوخة الغؾالة بٗنىاو محبٖى

ش الغؾالة مندد التي . الغؾالة ئطاػال وثاٍع

: مثاٌ

او، لمُة الٗلىم مكٝغ صوع  ثدلُل: ٣ٖل الضًن نىع  ٖسمّة  وطهة من لحدؿُنها اإلاؿح٣بلُة والحُلٗات ومك٨صتها ؤلاقغاٝ ٖو
ة الٟئات مسحل٠ نٓغ . 1990 ألاعصو، - عبض الحرمى٥، طامٗة منكىعال، ٚحر ماطؿححر عؾالة. ألاعصنُة التربٍى

: علمُت مإجمغاث -8

/ اإلاإل٠ اؾم ًضعض ٣ٞض الٗنىاو، بٗض البُانات ىظو نظ٦غ ال اإلاإثمغ، وم٩او واؾم مإثمغ نحاةج النكغال، ٖنىاو ًًم ٖنضما

 .النكغ ثٟانل اإلاإلٟىو 

: مثاٌ

 ،"َغابلـ. الٗلمُة اإلاهنضؾحو" لجمُٗة -الغابٗة الٗلمُة النضوال ثُلٗات وا٢٘ -اإلاٗلىمات قب٩ات الل٠ُُ، ٖبض/ نىفي
. 1998. الهناُٖة البدىذ مغ٦ؼ

: الخىىمُت اإلاُبىعاث -9

نضما ، (Fran, USA- Alger)مسل  ولُة ٦بُانات الخ٩ىمة اؾم نؿحسضم اإلاغاط٘، لهظو بالنؿبة  ًضعض اإلاإلٟحو اؾم ًىطض ال ٖو

". الخ٩ىمة ٞغوٕ  و الخ٩ىمُة" اإلاإؾؿة اؾم
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: مثاٌ

جي اإلاٗهض غ. التربُة في للبدص الَى جي الح٣ٍغ م، مبروهت). 2002: الجؼاةغ الجؼاةغي، التربىي  الَى  (454 ،م2008 مدحًر

:  ؤلالىتروهُت  MLAلىمِ وفلا اإلاغحعُت الاؾدكهاصاث نُاػت -3

٤ ثغثب  : ألاجي الترثِب ٞو

ا ألازحر باالؾم هجاةُا مغثبا (محاخا  و مم٨نا ٧او ئطا) اإلاترطم  و اإلادغع   و اإلاإل٠ اؾم -  trd اإلاناؾب باالزحهاع ومحبٖى

ا (... م٣الة  و ٦حاب) الٗمل ٖنىاو -  . ٢ىاؽ في مىيٖى

ا  و ماةل بك٩ل به اإلاؿخكهض الجؼا ٖنىاو -  .زِ ثدد مىيٖى
 .مُبٕى ق٩ل في محاخا به اإلاؿخكهض الال٨تروني اإلاهضع ٧او ئطا خالة في النكغ بُانات -

ٟي ع٢م  ي اإلاجلض، ع٢م (الٗنىاو من طؼا ٨ًن لم ئطا) الانضاع ع٢م -  . زغ جٍٗغ
ش - ش  و ؤلال٨تروني، النكغ ثاٍع  .(محاخا ٧او ئطا) الحدضًص ثاٍع

 .اإلاى٢٘ نكغ ٖلى ٢امد التي اإلانٓمة  و اإلاإؾؿة اؾم -

ش -  . الىنل ثاٍع

: الالىترووي هخاب-1

 Bird, Isabella L. Alody’s Life in the Rocky Montains. New York, 1881 victorian Women writers Projets. Ed. Perry 
Willett.27/5/1999. Indiana. 24/10/2006. 
<http:// www.indiana.edu/~letrs/wwwp/bird/rocky.htmls. 

: الضوعٍاث ملاالث-2

 Joyce, Micheal. « On the Birthday of the Stranger (in memory of John Hawkes ». Evergreen Review 5/3/1999.12/5.1999. 

 <http:// www.evergreenreview. Com /102/evexite/joyce/nojoyce. Html>. 

ض عؾاةل-3 : الالىترووي البًر

ا الغؾالة مىيٕى -اإلاإل٠ اؾم ش -ئلُه اإلاغؾل اؾم ٖلى ٌكحمل الظي الغؾالة ون٠ -ثنهُها ٖصمات بحو مىيٖى  ثاٍع

.  ؤلاعؾا٫

 Rleppinger, Eugene. « How to cite information from the web ». Email to Adrew Harnack. 10/ 1/ 1999. 

: Diskettes مغن  وكغم (CD-ROM)مضمج كغم مً الخىزُم-4

ش الناقغال النكغ، م٩او َبٗة، نٛحرال،  ٢ىاؽ بحو اإلا٣الة ٖنىاو للمإل٠، ألاو٫  الاؾم للمإل٠، ألازحر الاؾم  انحاض وثاٍع

. ال٣غم

                                                           
- 

 
 .503ص  المرجع السابق،محيريق، مبروكة 

 

http://www.indiana.edu/~letrs/wwwp/bird/rocky.htmls
http://www.evergreenreview/
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 Kennedy, Lauren. « Emily Dickinson ». Grolier Multimidia Encyclopidia, (CD-ROM Macintosh ed). 1997. Danbury. Cit. 
Grolier, 1997. 

: CM لىمِ وفلا اإلاغحعُت الاؾدكهاصاث نُاػت-5-4

The chicogo Manuel of style : 

٤ُ خىاشخي  م٣الة بنهاًة ثُب٘ خُنما والخىاشخي الهٟدة، ىامل في ثُب٘ خُنما النو، في اإلاغط٘ بأع٢ام اإلاحهلة النو ثٞى
 ألؾباب و خُانا ٖامة بهٟة ا٢حهاصًة ألؾباب ق٩ُاٚى بجامٗة والخام  ال٨حب في الخكُة نٓام اؾحسضام ًحم صوعٍة،

ًٟل طمالُة، . الهىامل ٖن الؿٟلُة الخىاشخي اإلاإلٟىو  ٌؿحسضم  و ٍو

 ثىر٤ُ في والخىاشخي الؿٟلُة الجىانب وثغ٢ُم" الهىامل" ٖنىاو ثدد CM ثىر٤ُ نمِ في اإلاغطُٗة الاؾخكهاصات وجٗض
 ًحم خُص البدص  ؾٟل في الهىامل ثٓهغ) البدص في النو من نٟدة  زغ بٗض البدص، باقي بخؿلؿل طضًضال نٟدة

. (باإلاهاصع الاؾخكهاص

  .(م٣لىب ٚحر) ألانلي اإلاهضع في هي ٦ما ث٨حب: اإلاإلٟحو  ؾماا -

ن ٦حابة -  .٦بحرال بدغوٝ الٗناٍو

ما٫ ثدد زِ ًىي٘ - لة، ألٖا ن خى٫  ثنهُو ٖصمات وجؿحسضم الٍُى ما٫ ٖناٍو  .ال٣هحرال ألٖا

:  ٖصمة وجؿحسضم  ٢ىاؽ، في النكغ بُانات ثًم -   و ٧املة الناقٍغن  ؾماا ثضعض النكغ، مضًنة بٗض واخضال ومؿاٞة  

 .ال٨حب في الازحهاعات لُبُٗة َب٣ا ثسحهغ
نضما. اإلادحىي  خىاشخي اؾحسضام ثجنب ًنبػي -  .ألاع٢ام بس٠ (, * +) الغمىػ  نؿحسضم ارنحو،  و واخضال اؾحسضام ًلؼم ٖو

 :الىخب-1

:  واخض إلاإلف هخاب* 

ا ولِـ النكغ، خ٤ نٟدة  و (الٗنىاو نٟدة) للمٗلىمات ألاؾاسخي اإلاهضع من البُانات ثأزظ  الاؾم ًضعض  و يغوٍع
. للنكاع ال٩امل

م. مذجىب خؿناا - . 2005. والاؾتراثُجُة اإلاؿح٣بلُة للضعاؾات الضولي اإلاغ٦ؼ: ال٣اىغال. اإلاعلىماث مجخمع ػلى الٍُغ

 John Feather. The information society. (2nd ed). London : Llibrary. 

: زالزت أو بمإلفحن هخاب* 

ٟهل الٗنىاو الهٟدة ٖلى به ثٓهغ الظي الُبُعي الترثِب اإلاإلٟحو  ؾماا وي٘ ًحم .  ،  بالٗصمة اإلاإلٟحو  ؾماا بحو ٍو

د -.اإلاعغفت إلاجخمع عغبُت عؤٍت الغكمُت، الفجىة. حجاػي  ناصًة و ٖلي نبُل - جي اإلاجلـ: ال٩ٍى  والٟنىو  للس٣اٞة الَى

ة ٖالم) وألاصب، . 2005. (318 -اإلاٗٞغ

: أهثر أو مإلفحن بثالزت هخاب* 

ا الاؾم، ٢لب م٘ ٣ِٞ ألاو٫  اإلاإل٠ باؾم الاؾخكهاص ًحم  ". ر" والازحهاع et autr .And al باالزحهاع محبٖى
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. 1999. والحىػَ٘ للنكغ الهٟاا صاع: ٖماو العلمي، البدث أؾاؾُاث. و ر طمٗة خلمي  خمض -

: الضوعٍاث -2

جي اإلاجلـ/ الٗغبي د ،1ٕ. وآلاصاب والٟنىو  للس٣اٞة الَى . 1958. ال٩ٍى

 Journal des savants. Vol.1, N0.1-1965. 

: مخسههت صوعٍاث في اإلالالث أو والضعاؾاث البدىر -3

ن في والٟنىو  ألاصب صوع . "طٟٗغ نىعي  الخل ؾعُض). 42 م ،1979  ٦حىبغ ،240 ٕ. ٖغبُة آٞا١ مجلة". الٟغص شخهُة ث٩ٍى

 (304 ،2006 وار،

: جغحمت -4

. اإلاترطم اؾم و٦حابة  "trad"  لصزحهاع ٦حابة م٘ الٗنىاو بٗض اإلاترطم اؾم ثدد ولِـ اإلاإل٠، اؾم ثدد اإلاضزل ًىي٘

 ة، ٖالم ؾلؿلة .-عيىاو الؿصم ٖبض ثغطمة. اإلاؿح٣بل ٍَغ٤: ألانترند بٗض اإلاٗلىمات. طُنـ بُل د –. (231 اإلاٗٞغ : ال٩ٍى

جي اإلاجلـ  .وألاصب والٟنىو  للس٣اٞة الَى

: الُبعاث -5

. 2ٍ. اإلاٗلىمات مجحم٘ اإلاؿح٣بل ٖغبُة اؾتراثُجُة ندى: واإلا٨حبات اإلاٗلىمات في الخضًسة الح٣نُة. الهمىف مدمىص ب٨غ  بى
. والحىػَ٘ للنكغ الٟجغ صاع: ال٣اىغال

: الجامعُت وأَغوخاث عؾاةل -6

 الٟحاح ٖبض طامٗة ماطِؿححر، عؾالة". اإلاٗلىمات اؾترطإ ٖملُات في و ىمُحه الح٨ك٠ُ" اإلاهغاجي،  خمض مدمض- 
2005. 

: اإلاُبىعاث -7

 ئ٢لُمُة عؤٍة: "طن٠ُ ٖمل زُة ثُٟٗل ندى -الٗغبُة الضو٫  طامٗة ٘ غ لٞغ  اإلان٣ُة في اإلاٗلىمات مجحم٘ وثٍُى
 .2005. الجامٗة: ال٣اىغال ،"الٗغبُة

:  CM لىمِ وفلا ؤلالىتروهُت الاؾدكهاصاث نُاػت-

٣ا الحالُة البُانات ثضعض : الترثِب لهظا ٞو

ا الىر٣ُة ٖنىاو -اإلاإل٠ اؾم  ثدحه  و ماةل بك٩ل م٨حىب (محاخا ٧او ئطا) الٗمل ٖنىاو -ثنهُو ٖصمات بحو مىيٖى
ش -زِ ش  و النكغ ثاٍع ش -طانبُة  ٢ىاؽ فيURL  -ئنضاعو آزغ ثاٍع  .٢ىؾحو بحو مدهىعا ثاٍع

: الىترووي هخاب -1

                                                           
 

 .ٜٔ٘ -ٛٔ٘ص  اؼبرجع السابق، صؿبَتيق،  مربككة 
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 Peter J.Brant, « the Age of Mammals », in Biodiversity and conservation, April 
1999.<http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65/index.htm (May 1999) 
 Jonya: A journal for Teachers of writing in we bedded Environments 3, n0.1 (1997).<http://english.ttu.edu/Kairos/2-
1/feautures/browing/index.html). 

: شخص ي مىكع -3

 Joseph Pellegrino,” Hanepage”, 12-5-1999, <http://www.english.edu/pellegrino/default.htlm) (12-1-1999). 

 أواصًمي مىكع -4

 National Association of Invetors Corporation, NAIC online, 20-9-1999, 

http://www.better-investing.org (1-10-1999). 

٤ ، واخضال ٢اةمة في ؤلاؾخكهاصات طم٘ وىى واخض مٗجى لها ٧لها  جها ئال ، وجؿمُتها اإلاغاط٘ ثىر٤ُ َغ١  جٗضصت      ٢ىاٖض ٞو

٣ة، ٧ل ثدضصىا مدضصال ة في ٖلُه واإلاحُل٘ الباخص مؿاٖضال هي مهمتها ٍَغ . اإلاؿحسضمة اإلاغاط٘ مٗٞغ

: اإلاـــغاحع كـــاةمت

م .1 . ال٣غآو ال٨ٍغ

 .الخضًص النبىي  .2

صاع ال٨ٟغ للُباٖة والنكغ : ٖماو. 7ٍ .البدث العلمي مفهىمه وأصواجه وأؾالُبه.طو٢او، ٖبُضات وآزغوو .3

. 2001.والحىػَ٘

 2010.والحىػَ٘صاع اإلاؿحرال للنكغ : ٖماو. مىاهج البدث في التربُت وعلم الىفـ. ؾامي مدمض، ملخم .4
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 ألازالق والخًاعة عىض فغوٍض وصوعواًم
حامعت مىالي اؾماعُل،اإلاؼغب /مدمض زُضون .أ

 

 

 

   :ملخو

ة بحو للجض٫ مساعا والخًاعال ألازص١ ؾإالي ق٩ل    الجض٫ ىظا وطض و٢ض ٖكغ، الحاؾ٘ ال٣غو   وازغ في اإلا٨ٍٟغن من مجمٖى
 من ٖضص في الباعػٍن اإلا٨ٍٟغن ىظًن من ٧ل الح٣ى خُص. وصوع٧اًم ٞغوٍض من ٧ل ٞلؿٟتي في ئلُنا بالنؿبة اخحضامه بإعال

 ٖلم ٧ل ًنحجها  و ًم٨ن التي ؤلازحصٞات ٣ِٞ ج٨ٗـ لم  جها بدُص طضا، مسحلٟة ٧اند ئطاباتهما  و ئال ال٨بري، ؤلاق٩الُات

ة  ًًا ٨ٖؿد بل ألازغي، الٗلىم من ٚحرو ٖن ة ؤلازحصٞات من مجمٖى   و ًغي  ٟٞغوٍض. الٛغبي ال٨ٟغ ٢لب في الجىىٍغ
هغ والٗضوانُة، الجنؿُة الٛغاةؼ ل٨بد نخُجة ئال هي ما والخًاعال ألازص١  الٟغص بحو ٢اةما قضًضا نغاٖا ىنا٥  و ٖلى ٍو

ٌ ؤلاطحماعي، الحًامن  ق٩ا٫ من مح٣ضما ق٨ص الخًاعال ُٞٗحبر صوع٧اًم  ما. واإلاجحم٘ ٞغ  الهغإ ٨ٞغال الى٢د، نٟـ في ٍو
ُٟي ث٩امل ْل في ئال ثحد٤٣ ال خؿبه، الٟغص، ؾٗاصال ألو وطل٪. واإلاجحم٘ الٟغص بحو  .الاطحماعي الجؿض  ًٖاا ٧ل بحو ْو

. اإلاجحم٘ الٟغص، الًٗىي، الحًامن آلالي، الحًامن ال٨بد، الخًاعال، ألازص١،: اإلافخاخُت اليلماث

: جمهُض

ها التي الخ٣ب  ىم من ٖكغ الحاؾ٘ ال٣غو  ٌٗض ش ٖٞغ  ثأرغ و٢ض. الُىم ئلى نٟىطىا ثماعؽ ػالد ال والتي ألاوعوبي، ال٨ٟغ ثاٍع
ة ال٣غو  ىظا  السىعال زلٟحه الظي الؿُاسخي اإلانار  ىمها لٗل جك٨ُله، في خاؾم صوع  لها ٧او التي الٓغوٝ من بمجمٖى

غ في الكٗىب وخ٤ والضًم٣غاَُة واإلاؿاواال ال٣ىمُة خى٫   ٩ٞاع من ناخبها وما الٟغنؿُة،  الحأرحر ئلى ئياٞة اإلاهحر، ث٣ٍغ

 لٗبحه الظي الخاؾم الضوع  ننسخى وال. نُىثن ٢اصىا التي الٗلمُة السىعال و٦ظا ألانىاع، ٖهغ زلٟه الظي اإلالهم وال٨ٟغي  الس٣افي
 ال٨حابات من ىاةل ٖضص ْهىع  ناخبها ألاوعوبي، اإلاجحم٘ بنُة في ٖم٣ُة ثدىالت ئلى  صت خُص والهناُٖة، الح٣نُة السىعال

 الحاؾ٘ ال٣غو  قهض وى٨ظا. الحدى٫  ىظا َدغىا التي ؤلاطحماُٖة ال٣ًاًا ئلى الى٢د نٟـ في وثُغ٢د ثٟؿحرىا، خاولد التي
ة مُصص ٖكغ ة بغوػ  ًًا قهض ٦ما الٗلىم، من مجمٖى ش في ٦بحر بك٩ل  رغت التي ألاؾماا من مجمٖى  ألاوعوبي ال٨ٟغ ثاٍع

ش زانة، ُبر ماع٦ـ مسل( ٖامة ال٨ٟغ وثاٍع غوٍض وصوع٧اًم ٞو ىنٜ، ٞو ؿىو  وؾبنؿغ ونُخكه، ٍو . )...وبٚغ

 ٞيها ٌكحٛل ٧او التي اإلاؼعٍة الٓغوٝ ْل وفي البىاصي، من م٨سٟة هجغال الٟترال ثل٪ زص٫ اإلاضو في اإلاهان٘ ْهىع  ناخب
 ىىامل في مؿح٣غال ٧اند التي ال٣ٟحرال الٟئات يِٛ ثدد باإلجهُاع مهضصال و نبدد الخًاعال، مكا٧ل ثًاٖٟد الٗما٫،

مة، والبُالة ال٣ٟغ قضال اعثٟٗد خُص اإلاضو،  ال٨بحر الانخكاع بٗض زانة ألا٤ٞ، في باعػال السىعال مصمذ و نبدد والجٍغ
حه الظي  الصمؿاواال ٖلى الًىا الى٢د نٟـ في وؾلُد للسىعال، الحدٍغٌ ٖن ثحى٠٢ لم التي ؤلاقترا٦ُة ألا٩ٞاع ٖٞغ

٘ الحدى٫   صي  زغي، طهة ومن. الٗاملة الُب٣ة له ثحٗغى الظي والاؾحٛص٫ ؤلاطحماُٖة،  ئلى الخضارة ئلى الح٣لُض من الؿَغ
ٌ ٖن عجؼت ألازحرال ٞهظو ال٨بحرال، اإلاضًنة صازل الٟغص يُإ  ْهىع  طل٪ ٖن ونحج  زغي، ب٣ُم الح٣لُضًة ال٣ُم جٍٗى

ة .  مسُل له ٌؿب٤ لم بك٩ل والاطحماُٖة النٟؿُة اإلاكا٧ل من مجمٖى
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 ؤلانؿانُة، الٗلىم خ٣ل في واإلا٨ٍٟغن الباخسحو ٦باع باىحمام والخًاعال الحمضو ْهىع  ناخبد التي اإلاكا٧ل اؾحأرغت ل٣ض

ٗض   و خُص. الباخسحو ىإالا  بغػ   خض ٞغوٍض ؾُٛمىنض النٟسخي الحدلُل ومإؾـ صوع٧اًم، الٟغنسخي ؤلاطحمإ ٖالم َو
ة ئلى الى٢د نٟـ في وثُغ١   مغايه، وجصخُو اإلاجحم٘ ٞدو ئلى منٓىعو من ؾعى ٦صىما  ال٨بري  ؤلاق٩الُات من مجمٖى

ة، الُبُٗة خ٣ُ٣ة ؾإا٫ ٢بُل من ألاؾاسخي، الؿإا٫ بهظا اإلاغثبُة لة البكٍغ  ث٣ىم الظي الجىىغي  وألاؾاؽ الخًاعال ٖو
 الخضًص، واإلاجحم٘ الح٣لُضي اإلاجحم٘ صازل الٟغص ووي٘ ألازص٢ُة، والؿلُة وألازص١ تهضصىا، التي ألازُاع و٦ظا ٖلُه

حرىا...ألاٞغاص ؾٗاصال وقغوٍ  منهما ٧ل ٢ضمها التي ألاطىبة ٨ٖؿد و٢ض. الخالي و٢حنا ئلى محضاولة الػالد التي ألاؾئلة من ٚو
 اإلانٓىعٍن ٨ٌٗؿه الظي الحباًن  ًًا ٨ٖؿد ٦ما الخضًص، اإلاجحم٘ إلانجؼات ومنٓىعىما ٞلؿٟتهما، في الكضًض الحباًن

. ؤلاطحماُٖة والٓىاىغ للمجحم٘ والؿىؾُىلىجي الؿ٩ُىلىجي

ٌ  هبظة : العاإلاحن خى

 وباَعـ ُِٞنا بحو  ٖىام ٖكغ ٢غابة ثسغطه بٗض و مطخى ،1881 ؾنة َبِبا ٞغوٍض ؾُٛمىنض ثسغض: (1939-1856) فغوٍض
اثه نكغ 1893 ٖام وفي النٟسخي، الُب  ٚىاع ؾبر في منهم٩ا ات اؾحظ٧اع ٖن الناطم الٟٗا٫ الحنِٟـ  رغ" في نٍٓغ  الظ٦ٍغ

حه 1894 ٖام  ياٝ ثم ومن ،"اإلاإإلاة  ور٣ُا اعثباَا ثغثبِ باإلنؿاو، مغت التي اإلا٨بىثة الخىاصذ ٢هو بأو ال٣اةلة نٍٓغ
حه ٞغوٍض بجى و٢ض الجنـ، في الُٟىلة زبرال طل٪ في بما الجنـ، في الكهحرال بأبداره انُل٤ ىنا ومن طنؿُة، ب٣ًاًا  من نٍٓغ

م ثأرحر ثدد ٩ًىنىو  خُنما اإلاغضخى  و وطض خُص ال٣ٗلُة، ألامغاى ٌٗالج ٦ُبِب ٧ىجها التي الخبرال زص٫  اإلاٛناَِسخي الحنٍى
م ولِـ ال٣هو لغواًة  و وبضا ٖصطهم، في ٞٗاال  رغا ال٣هو لهظو و و خُاتهم، ٖن ٢هها ًغووو   اإلاٛناَِسخي، الحنٍى

 من الٗضًض من اإلاظىل الانٟغض و ربد الخغ، الحضاعي ث٣نُة طل٪ ٖلى بناا ُٞىع . الٗصض في الٟٗا٫ ؤلاًجابي ألارغ ٌٗىص
اثه  ٢ام طل٪ من وانُص٢ا م٨بىثاتهم، ٖن اإلاغضخى ثدضذ نخُجة الٗهابُة، ألامغاى  ( ).نٍٓغ

ات ٖبرىا ثنطر التي والكٗاب اإلاؿال٪ م٣حُٟا ؤلانؿانُة، النٟـ من الٗم٣ُة الُب٣ات ئلى الخؿلل ٖلى ٞغوٍض ص ب  ط٦ٍغ

لة طلؿاثه في لحضاُٖاتهم الٗناو ًُل٤ ٧او خُنما مغياو   و الحدلُلي الٗمل مُُٗات بًٟل و ٣ًن. مٗهم واإلاح٨غعال الٍُى
ة ايُغابات في ثحجؿض للصخو، محاٖب مؿببة وصاةم صًنامي بك٩ل جٗمل وزُٟة باَنُة نٟؿُة ٢ىي  رمة  ًٍٖى

ة النٟـ ٞغوٍض قبه ل٣ض. وؾلى٦ُة  ٞى١  والصوعي. ب٨سحر ْاىغ ىى مما و ٖٓم  ضخم منه ًسٟى ما طلُضي، بجبل البكٍغ

جُا الىعي منه ًح٩ىو  الظي وألانل النٟـ طىىغ ٞغوٍض، بغ ي ىى، ٧له، طل٪ لى. الؿن في الُٟل ث٣ضم م٘ ثضٍع  ىظا ٖو

 الى٢د نٟـ في اٖتٝر ل٨نه. الىعي ئلى الصوعي من اإلا٨بىثات ن٣ل ًحم ٖنضما ٣ِٞ ًدهل الٗصض  و ٞغوٍض اٖحبر ألاؾاؽ
 ( ).الىعي ؾُذ ئلى ثُٟى  و من ثمنٗها وم٣اومة ع٢ابة من الصواُٖة اإلا٨بىثات ث٣ابله إلاا نٓغا الٗملُة، ىظو نٗىبة بكضال

نات وزص٫ ٞغوٍض، باؾم ًدُِ الكهغال من شخيا بض  الٗكٍغن ال٣غو  من ألاو٫  ال٣ٗض زص٫ ُٗض  بداره ًحاب٘ ٧او الٗكٍغ  َو

اثه نُاٚة ة، و ؾؿها نٍٓغ   و ٞم٘ ( ).1930 ٖام في ٚىثُه طاةؼال ومنذ قهغثه اػصاصت ألاولى الٗاإلاُة الخغب وبٗض ال٨ٍٟغ
اثه ٌ ووطهد نٍٓغ ىا٫ البضاًة منظ الكضًضًن والن٣ض بالٞغ  الضٞإ ٖن ًحى٠٢ ولم نامضا ٞغوٍض ْل الٗلمي، مؿاعو َو

غىا،  ٩ٞاعو ٖن ة خ٣ى٫  طمُ٘  ٩ٞاعو ٞٛؼت النٟسخي، بالحدلُل الجمُ٘ اىحمام ئراعال من النهاًة في ثم٨ن  و ئلى وثٍُى  اإلاٗٞغ

                                                           
 (ٜٜٗٔدار القارئ العريب، : مصر العربية صبهورية)، ٖ، ت أضبد الشيباين، ط 1977-1601تاريخ الفكر األوروبي الحديث ركنالد سًتكمبورغ،  ٔ

 .ٜٜٗ.-ٜٛٗص 
 ٜٕٙ -ٕٕٙ،  ص (ٕٔٓٓدمشق، ارباد الكتاب العرب، )، ٔ، ط (الجزء األول)علم النفس في القرن العشرين بدر الدين عامود،  2
 .ٔٓ٘ص  ،نفس اؼبرجع ،بدر الدين ٖ
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لؿٟة انؿانُة ٖلىم من ص١ ٖلى النٟـ ٖلم في ألاؾماا  قهغ  نبذ ٦ما و صب، ٞو . ؤلَا

 ٦ما خازاما لُهبذ مٗضا و٧او.  لؼاسخي  نل من حهىصًة ٖاةلة من ابِنا٫ في 1858 ٖام صوع٧اًم ولض: (1917 -1858) صوعواًم
ة، وجٗلم الخازامُة اإلاضعؾة ئلى  عؾل وى٨ظا وطضو، والضو ٧او او ل٨نه الٗبًر  مضعؾة صزل 1879 ٖام وفي. وطهحه ٚحر ما ؾٖغ

ة صوع٧اًم ثىطه بُبُٗحه و٦ُٟلؿٝى. خض  ٢صخى ئلى صًنامُة ر٣اُٞة بِئة ٧اند التي الٗلُا اإلاٗلمحو  مؿاةل نىب بؿٖغ

غ 1882 ٖام بىعصو في  ؾحاطا  نبذ  و وبٗض ٖلمُا،  ؾاؾا ٌُٗيها  و في عاٚبا ألازص١ ًّة  ث٣ؿُم خى٫  اإلاكهىعال  َغوخحه خ

بٗها الاطحماعي الٗمل  ( ).1893 ٖام َو

. الٟغنسخي ؤلاطحمإ لٗلم مإؾؿا الى٢د نٟـ في ٌٗض ٦ما وماع٦ـ، ُٞبر من ٧ل طانب ئلى الاطحمإ لٗلم عاةضا صوع٧اًم ٌٗحبر
ؿد  ؾحاطو ئلُه ؾب٣ه ٢ض ٧او اإلاجحم٘ بضاؾة حهحم ص٤ُ٢ ٖلم ثأؾِـ في َمىخه  و وم٘  زلٟد ٦حاباثه  و ئال ٧ىند،  ٚو
 آلاعاا من ٦سحرا  و ٌٗح٣ض ٧او  نه ئال ٧ىند،  ٖما٫ من بجىانب صوع٧اًم اؾحٗاو و٢ض ألازحر، ىظا ٦حابات من ب٨سحر  ىم  رغا

ة ثخؿم ٧اند  ؾصٞه َغخها التي  اؾحسضامه ًم٨ن ٖلما الاطحمإ ٖلم في ًغي  صوع٧اًم و٧او. والٛمىى الحأملُة بالجٖز
٣ُة  ؾـ ٖلى بحمدُهها الح٣لُضًة، الٟلؿُٟة ألاؾئلة إلًًاح  الظي ألاو٫  اإلابض  و٧او الُبُُٗة، الٗلىم ٚغاع ٖلى امبًر

 من ٦بحرا ٖضصا قملد بدُص الاجؿإ من ٦حاباثه ٧اند و٢ض.  قُاا ٧اند لى ٦ما الاطحماُٖة الٓىاىغ م٘ الحٗامل ىى ويٗه

ات ٧او اىحمامه من ألا٦بر بال٣ضع اؾحأرغ الظي  و ئال اإلاىيٗات،  ٖلما باٖحباعو الاطحمإ ٖلم  ىمُة: السصذ اإلاىيٖى
٣ُا بُا، امبًر  ( ).اإلاجحم٘ في ألازصقي والنٓام طضًض، اطحماعي نٓام ونكىا الٟغص بغوػ مؿألة ثجٍغ

تٝر انتزإ  طل من ونايل  ٩ٞاعو ٖن الٗلمي مؿاعو َىا٫ آلازغ، ىى صوع٧اًم صاٞ٘ ل٣ض  ٢اةم ٦ٗلم ؤلاطحمإ بٗلم الٖا
ه له بظاثه، اٖلُحه ومٟاىُمه، ومنهجه مىيٖى  و٢ض ألا٧اصًمُة، ألاوؾاٍ صازل م٩او له ٩ًىو   و ٌؿحد٤ وبالحالي  ًًا، ٞو

 ٖن ثمحزىا التي زهىنُاتها لها ؤلاطحماُٖة الٓاىغال  و ٖلى ًبرىن  و زصلها من خاو٫  ٦بحرال بمجهىصات طل٪ ؾبُل في ٢ام

 ٧ل ًٟؿغ ؤلاطحماعي و و. ٞغصي ىى إلاا اإلادضص ىى ؤلاطحماعي  و ٞاٖحبر طل٪ من  بٗض ئلى وطىب الٟغصًة، الٓىاىغ ؾاةغ
 التي الحدلُلُة الضعاؾة في ثجلُاتها  بغػ  في ال٣اٖضال ىظو ْهغت و٢ض. ؤلاطحماعي ٚحر ؤلاطحماعي ًٟؿغ شخيا ال ل٨ن شخيا،

 الصخهُة، الحٗاؾة صعطات  ٢صخى من لخالة ونحاطا بدحا ٞغصًا ٖمص ثبضو ٢ض الٓاىغال ىظو  و ٞم٘. ؤلانحداع ٖن ويٗها
ا ثأرحرا ثتر٥ اطحماُٖة ٖىامل  و  ْهغ صوع٧اًم ل٨ن  في إلاباصةه ثُب٤ُ بمسابة ىظا ٧او و٢ض ( ).ؤلانحداعي  الؿلى٥ ٖلى طىىٍغ
 ؾ٩ُىلىطُة، نٗحبرىا التي ثل٪ ختى الٓىاىغ، ثٟؿحر في ؤلاطحماُٖة الٗىامل  ىمُة ٖلى ملمىؾا وصلُص ؤلاطحمإ، ٖلم

. الٟغصًة باإلعاصال ومغثبُة

غي  وألاؾاؽ الخًاعة  :علُه جلىم الظي الجَى

  َغوخحه في اإلاىيٕى ىظا ثناو٫  و٢ض ٖهغو، قهضىا التي الحدىالت ٞهم خاولىا الظًن الباخسحو  بغػ  بحو من صوع٧اًم ٌٗحبر

  و و٦ما اطحماُٖحو، نمُحو ٣ًابلهما ،(والًٗىي  آلالي) الحًامن من نمُحو بحو محز خُص". ؤلاطحماعي الٗمل ث٣ؿُم في"
حو  ث٣ضم ئطا ئال ًتراط٘ ال ٣ًابصجهما، اللظًن ؤلاطحماُٖحو النمىططحو  خض ٞاو ٨ٖؿُة، بنؿبة ًحُىعاو ألاولحو النٖى

                                                           
 (ٕٓٔٓدمشق، دار الفرقد، )، ٔ، ت إياس حسن، طالكبرى إلى الشؤون اليوميةعلم االجتماع من النظريات فيليب كاباف ك جوف فركنسوا دكرتيو،  ٔ

 .ٔ٘ص 
 .ٖٙص  (ٕ٘ٓٓبَتكت، اؼبنظمة العربية للًتصبة، )، ٗ، ت فايز الصياغ، ط علم االجتماعأنتوين غيدنز،  ٕ
 .ٛٙنفس اؼبرجع السابق، ص  ،غيدنز ٖ
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ش ٢ىانحو من ٢انىو  (صوع٧اًم خؿب) ئنه ( ).آلازغ ج آلالي الحٗاوو  ًتراط٘  و الحاٍع   و ألانل في الىخُض الحٗاوو  وىى -بالحضٍع

٣ة ثهبذ ٞٗنضما. ٞكِئا قِئا الًٗىي  الحًامن ٖلُه ًُػي و و -الىخُض قبه  ٖلُه، هي ما ٚحر ٖلى الناؽ بحو الحٗاوو  ٍَغ
 اإلاحٗل٣حو ألاٞغاص ٖضص ئال لِـ ىى الٗملُة، ىظو في والٟاٖل ألاؾاسخي الٗامل  و والىا٢٘ ( ).ثحٛحر ألو اإلاجحمٗات بنُة ثًُغ

 ٖلى ٦سب ٖن ًدضرىنه الظي الٟٗل ٦بر اػصاص ٦بحرا، ألاٞغاص ٖضص ٧او ٩ٞلما. و٦ساٞحه اإلاجحم٘ حجم  ي بًٗا، ببًٗهم
ة، ٢ىال  ٞٗالهم عصوص واػصاصت بًٗا، بًٗهم  التي هي الكضال ىظو وئو قضال،  ٦ثر بالحالي ؤلاطحماُٖة الخُاال و نبدد وؾٖغ

ة نخُجة هي الخًاعال، ئو ( ).الخًاعال ث٩ىو   والٟن الٗلم نما ٞاطا. و٦ساٞتها اإلاجحمٗات حجم ٖلى ثُغ  التي للحٛحرات يغوٍع
 في للخُاال  ؾلىب من ىإالا  مام لِـ ئط البكغ، ٖلى مٟغوية لًغوعال نخُجة النمى ىظا ٞاو ؤلا٢حهاصي، والنكاٍ

 لم ؤلاطحماُٖة، الٗص٢ات بُنهم ث٣ىم الظًن ألاٞغاص ٖضص ٖٓم  و ومنظ. ألاؾلىب ىظا ٚحر ٞيها، وطضوا التي الجضًضال الكغوٍ
 ؤلاراعال ىظو ومن. مل٩اتهم واؾخساعوا ٞأ٦ثر،  ٦ثر واقحٛلىا ٞأ٦ثر،  ٦ثر ثسههىا ئطا ئال الب٣اا ٌؿحُُٗىو  ألاٞغاص ىإالا ٌٗض

ة ىظو ومن. الس٣اٞة من  عقى صعطة خحما ثنحج الٗامة  لها، طظب من ًدضره بما الكٗىب ًدغ٥ ىضٞا ال الخًاعال، ثٓهغ الؼاٍو

ب لها ًترااي زحرا وال ة وخانلة لؿبب، نخُجة  جها ٖلى ثٓهغ بل. مؿب٣ا ُٞه وثٚغ  ( ).مُٗنة لخالة يغوٍع

 الؿ٩او ٖضص ثؼاًض بٟٗل ثجاوػ، الظي اإلاجحم٘ طل٪ ىى صوع٧اًم، خؿب اإلاح٣ضم اإلاجحم٘  و ال٣ى٫  ًم٨ن ٞانه وى٨ظا
 ألا٦ثر الًٗىي  الحًامن ندى  ٞغاصو، بحو الخكابه ٖلى وال٣اةم بالبؿاَة اإلاخؿم آلالي، الحًامن ؤلاطحماُٖة، وال٨حلة
 ثسحل٠ ٦ما ألاٞغاص، من ٚحرو ٖن ًسحل٠ صازله ٞغص ٧ل  و خُص ألاٞغاص، بحو والح٩امل الازحصٝ ٖلى وال٣اةم ج٣ُٗضا،
ًاا ٣ىم الجؿم، صازل ألٖا اة٠ ل٨ن ؤلاؾخبضا٫، ث٣بل ال مُٗنة بىُْٟة ٍو اة٠ ثح٩امل ٦ما النهاًة، في ثح٩امل ٧لها الْى  ْو

ًاا، ة والخُاال الخًاعال طىىغ ىى الحًامن ئو. والاؾح٣غاع الب٣اا يماو وىى واخضا، ىضٞا لحد٤٣ ألٖا  ٞاإلاهن. الخًٍغ
 ٚاًات وعاا ثجغي  ألجها وطل٪ بًٗا، بًٗها ًإطي  و ئلى ثًُغ  و صوو  الحٗاٌل جؿحُُ٘ الىاخضال اإلاضًنة صازل اإلاسحلٟة
ة، الؿلُة ٦ؿب ًداو٫  والغاىب الخغبي، اإلاجض ئلى ًُمذ ٞالجنضي مسحلٟة،  الخ٨م، اؾحصم ئلى ٌؿعى الضولة وعطل اإلاٗنٍى

 من آلازٍغن ًمن٘  و ٚحر من ٚاًحه بلٙى ٖلى ٢اصع ىإالا من واخض و٧ل الٗلمُة، الكهغال ئلى والٗالم الثروال، ئلى والهناعي

اة٠ ث٩ىو  ٖنضما ختى ٦ظل٪ وألامغ ٚاًاتهم، بلٙى  اإلاسحو الُبِب ًؼاخم ال الُٗىو  ُٞبِب. بُنها ُٞما ثباٖضا  ٢ل الْى
اا ال٣بٗات، نان٘ ٍَغ٤ في ٠٣ً ال والخظاا ال٣ٗلُة، باألمغاى الم النجاع، ًإطي ال والبنّة  ٌٗترى ال الُبُٗة ٖو

ة نىعال في مٗا ث٣ضًمها ٌؿحُُٗىو  ٞاجهم مسحلٟة، بسضمات ٣ًىمىو  ٧انىا وإلاا. الخ...ال٨ُمُاتي  ( ).محىاٍػ

 خؿب) هي منهم، اإلاحٗا٢بة ألاطُا٫ وبحو بُنهم ُٞما واعثباَهم الناؽ اثداص ئلى ألامغ خ٣ُ٣ة في ًغط٘  مغ وهي الخًاعال، ئو

ُ٘، الباىغ الٗمل ىظا نان٘ ىى واإلاجحم٘  ؾاؾه، في اطحماعي ٖمل (صاةما صوعع٧اًم  ٦ما خغاؾحه، ٖلى ٣ًىم الظي وىى الٞغ
٘ خهُلة ئجها بل ٢ُمة،  ٖٓم ٖلُه نٗل٤ الظي ٧له التراذ طملة هي بٗض، والخًاعال. ألاٞغاص ئلى ن٣له بمهمة ٣ًىم  ال٣ُم ألٞع

  ( ).ئَص٢ا ؤلانؿانُة

                                                           
 .ٕٕٔص   (ٕٜٛٔبَتكت، اللجنة اللبنانية لًتصبة الركائع، )، ٕاعبمارل، ط ، ت حافظ تقسيم العمل االجتماعي، في ادييل دكركامي ٔ

 .ٕٔٓنفس اؼبرجع السابق، ص  ،دكركامي ٕ
 .ٖٕٛ  نفس اؼبرجع السابق، ص ،دكركامي ٖ
 .ٖٔٛ نفس اؼبرجع السابق، ص ،دكركامي ٗ

5
 .ٖٗٓ نفس اؼبرجع السابق، ص ،دكركامي 
 .ٜٗص  (ٜٙٙٔالقاىرة، مكتبة األقبلو اؼبصرية، )، ٔحسن أنيس، ط ، ت علم اجتماع وفلسفةادييل دكركامي،  ٙ
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 ونهُبها ٢ىتها ٦ماال  ٦ثر الحًامن من آزغ ق٩ل ندى اإلاجحم٘ العث٣اا نخُجة هي الخًاعال بأو ال٣اةلة ال٨ٟغال لهظو ٩ًىو  ٢ض

 اإلاؿب٤ الغ ي خباةل في الى٢ٕى الخُأ من  نه ًغي  ٞهى. ٞغوٍض ٖنض الصخة من  ؾاؽ  ي لها ثجض ال  جها ئال الصخة، من
 نٕى من بؿحروعال ٩ًىو  ما  قبه ًبضو الخًاعال ٞحُىع . ال٨ما٫ ٍَغ٤ لئلنؿاو وثغؾم الح٣ضم جٗاص٫ الس٣اٞة  و ٣ًى٫  الظي

ة ألاقُاا من هي زهاةهها، من ٦سحر بظل٪ ثىحي ٦ما ؾحروعال، ول٨نها ؤلانؿانُة،" ٞى١ " ثجغي  زام م٨ننا. لضًنا اإلاألٞى  ٍو
ة، ٖم٤ُ اإلاٗغوٞة ألاؾاؾُة الٗنانغ ٖلى ثضزلها التي الحٗضًصت زص٫ من الؿحروعال ىظو ثمُحز  بٛغاةؼ واإلاؿمات اإلاٗٞغ

ش ئلى وباإلخالة ( ).لخُاثنا ال٨بري  ؤلا٢حهاصًة اإلاهمة ثلبُتها ثمسل التي الٛغاةؼ ثل٪ البكغ، ؼال ثُىع  ثاٍع  الجنؿُة، الٍٛغ
ؼال نكاٍ ٞيها ٩ًىو   ولى مغخلة: الخًاعال من مغاخل رصذ ثمُحز نؿحُُ٘  ألاىضاٝ نُا١ زاعض ختى خغا، الجنؿُة الٍٛغ

ؼال في شخيا ٧ل ٞيها ٣ًم٘ رانُة ومغخلة الحناؾلُة،  الحناؾل ٞيها ٩ًىو  رالسة ومغخلة الحناؾل، منها ًُٟض ما زص الجنؿُة الٍٛغ

 ( ).الغاىنة اإلاحدًغال الجنؿُة ألازص١ م٘ السالسة اإلاغخلة ىظو وثحُاب٤ به، اإلاأطوو  الىخُض الجنسخي الهضٝ ىى اإلاكغوٕ

ة للخُاال  م٨ن ما ٧ل ٞغوٍض، ٖنض جٗجي والتي ؤلانؿانُة، الس٣اٞة ئو ٣ه ٖن ثغثٟ٘  و البكٍغ  و و الخُىانُة الكغوٍ ٞى١  ٍَغ

غوٍض) البهاةم، ٖن به ثحمحز ٌ الهضص ىظا في ٞو  ٞهي ارنحو، بىطهحو للمصخٓة ثخبضي ،(والس٣اٞة الخًاعال بحو ثمُحز  ي ًٞغ
ة ٧ل  ولى، طهة من ثحًمن ىا الُبُٗة ٢ىي  ٖلى لِؿُُغوا ؤلانؿاو بنى ا٦خؿبهما اللححو واإلا٣ضعال اإلاٗٞغ  الخحرات منها ولُنتٖز
ة ؤلاؾحٗضاصات طمُ٘ ٖلى السانُة الجهة من وثنُىي  ؤلانؿانُة، الخاطات بحلبُة ال٣مُنة  البكغ ٖص٢ات لحنُٓم الًغوٍع

 اإلا٣ام في. ألازغي  ٖن اخضاىما بمؿح٣لححو ىاثاو الخًاعال وطهحا ولِؿد. اإلاحاخة الخحرات لحىػَ٘ زام وبىطه بُنهم، ُٞما
 الساني اإلا٣ام وفي للٛغاةؼ، ثلبُة من الخايغال الثروات ثخُده ما بمضي الحأرغ ٖم٤ُ ثحأرغ اإلاحباصلة البكغ ٖص٢ات ألو ألاو٫،

 الٗمل، ٖلى ٢ضعثه ألازحر ىظا ٌؿحسضم ما بم٣ضاع وطل٪ آزغ، ٞغص م٘ مل٨ُة ٖص٢ة في ًضزل  و ٌؿحُُ٘ بالظات الٟغص ألو

ا منه ًحسظ  و  ( ).طنؿُا مىيٖى

ة، الضواٞ٘ ٢م٘ ىى ٞغوٍض، خؿب الخًاعال ق٩ل الظي ئو ٍؼ  ؾلُانه من مل٨ُحه، من طؼا ٖلى ٞغص ٧ل ثناػ٫  ٣ٞض الٍٛغ
ة، ومُىلها الٗضوانُة شخهِحه نىإػ ومن اإلاؿح٣ل،  للخحرات اإلاكتر٦ة الس٣اُٞة اإلال٨ُة ثحأل٠ الح٣ضمات ىظو ومن السأٍع

ة، والخحرات اإلااصًة  صٞٗد التي هي ؤلاًغوؾُة، من النابٗة الٗاةلُة الٗىا٠َ ٞاو الخُاال، ئلخاخُة اؾحشنِنا وئطا ال٨ٍٟغ

جُا الحناػ٫  ثم و٢ض الحناػ٫، طل٪ ئلى ٞغاصي باألٞغاص  ًغي  ال -لضوع٧اًم زصٞا -ٞغوٍض ئو ( ).الخًاعال ثُىع  مجغي  في ثضٍع

 ايُغ ٞاإلنؿاو. الُبُُٗة الخُاال ٖلى َغ  خاصرا ٌٗحبرىا وئنما ال٨ما٫، ندى َبُعي مؿاع في مح٣ضمة ٦مغخلة الخًاعال

ه بازحُاع بض   و منظ الخًاعال ٍَغ٤ في للؿحر  بٗضىا ٌؿحُ٘ ولم ،(٢بُلحه  ٞغاص نٟؿه ٖلى خغم ٖنضما  ي) الجنسخي مىيٖى
ض ندى الح٣ضم من نٟؿه من٘ ؼال ٖلى الح٤ًُ من مٍؼ لى ٖام، بك٩ل الٍٛغ ؼال ٖو  الخًاعال طىىغ ئو. زام بك٩ل اللُبضو ٍٚغ

. الؾحمغاعىا الىخُض الًامن وىى نكىئها، ٖلة ٞهى ال٨بد، ىى

 :ألازالكُت والؿلُت" البضاتي" اإلاجخمع

 اإلاح٣ضمة، اإلاجحمٗات ًمحز ما ثدضًض خاو٫  ٖنضما ،"الٗمل ث٣ؿُم في"  َغوخحه في البضاتي اإلاجحم٘ زهاةو صوع٧اًم ط٦غ
. الجماٖة لؿلُة الٟغص زًٕى ومضي ألازصقي الًمحر ٢ىال و٦ظا الؿاةض، الحًامن نمِ ىى ئلُه، بالنؿبة بُنهما الٟغ١  و٧او

                                                           
 .ٔ٘ص  (ٜٜٙٔبَتكت، دار الطليعة، )، ٗ، ت جورج ترابيشي، ط قلق في الحضارةسيغموند فركيد،  ٔ
 .ٙٗص  (ٜٜٜٔبَتكت، دار الطليعة، )، ٖ، ت جورج ترابيشي، ط الحياة الجنسيةسيغموند فركيد،  ٕ

 .ٛص  (ٜٜٛٔبَتكت، دار الطليعة، )، ٗ، ت جورج ترابيشي، ط ل وىممستقبسيغموند فركيد،  ٖ
 .ٖٗص  (ٜٜٜٔبَتكت، دار الطليعة، )، ٖ، ت جورج ترابيشي، ط الحياة الجنسيةسيغموند فركيد،  ٗ
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 الخغ٧ات ٧ل اإلاملى٥ الصخيا ًخب٘ ٦ما خغ٧اثه، ٧ل ًخب٘ الجمعي، النمىطض ًض في  صاال مجغص ىى آلالي الحًامن نمِ في ٞالٟغص

 ثد٤٣ بًغوعال" ال٣اةلة ال٣اٖضال ئو ( ).اإلاجحم٘ به ًحهٝغ شخيا ىى بل نٟؿه، مل٪ لِـ ٞهى اإلاال٪، ٖلُه ًٟغيها التي
 طمُ٘ الٟغص ٌكبه  و ىى ىنال٪ واطب  و٫   و خُص نغامتها،  وض" الضنُا الكٗىب" ٖنض ثبلٜ ،"ٞغص ٧ل في الجمُٗة الؿمات

  ( ).شخصخي شخيا  ي له ٩ًىو  ال و و الناؽ،

 اإلاجحم٘ في اإلام٨نة الىخُضال الضواٞ٘ هي الجماُٖة الضواٞ٘  و ًغي  ٞهى  ًًا، ٞغوٍض ٖنض مىطىصال ال٨ٟغال ىظو  و والىا٢٘
جض ئعاصال، ئلى الحدى٫  ٖلى ًجغؤ  ال الحهىع   و ختى بل وطىص، لها ٞلِـ الٟغصًة ؤلاعاصال  ما البضاتي،  الحهىعات ي٠ٗ ٍو

ُاب الخُاال قغوٍ ثمارل ئلى ئياٞة طمُٗا، بأ٢غانه واخض ٧ل ثغبِ التي الٗاَُٟة الغابُة ٢ىال في ثٟؿحرو ىظا،  اإلال٨ُة ٚو
  نه ئال ىظا، ثأ٦ُضو في واضخا ٧او ٞغوٍض  و وم٘ ( ).النٟؿُة ألاٞٗا٫ في الحمارلُة ثل٪ ثىلُض في  ًًا  ؾهما واللظاو الخانة،

 الؿ٩ُىلىطُا ٢ضم ألازغي  هي ٢ضًمة الٟغصًة الؿ٩ُىلىطُا بأو الخؿلُم ًجب  نه ٖلى مإ٦ضا لُٗضله، ٖاص -صوع٧اًم ٨ٖـ–
 ألاب، وؾ٩ُىلىطُا للجمهىع، اإلاإلٟحو ألاٞغاص ؾ٩ُىلىطُا ؾ٩ُىلىطُحاو، البضاًة منظ وطض ٢ض ٩ًىو   و البض ئط الجمُٗة،

ُم، حو ٧انىا ٞغوٍض، خؿب الجمهىع  ٞأٞغاص ال٣اةض، الٖؼ  و٧اند خغا، ٧او البضاةُة الٗكحرال  با ل٨ن بًٗا، بًٗهم ئلى مغبَى
ة،ختى  ٞٗاله ة انٗؼاله، خا٫ في ال٨ٍٟغ  ؤلاعاصال هي ٧اند بل ( ).آلازٍغن باعاصال جٗؼػ  ألو بداطة اعاصثه ث٨ن ولم ومؿح٣لة، ٢ٍى

 الجنؿُة صواٞٗهم ئقبإ من  بنااو ًمن٘ ٧او البضاتي ٞاألب. الجمُٗة ؤلاعاصال جك٩لد زصلها ومن الؿاةضال، الىخُضال
ٟغى اإلاباقغال، ٜ،ثغبُهم ؾبُل ٖلى ٖاَُٟة عوابِ ٢ُام ىظا ٖن وثغثب الح٠ٟٗ، ٖليهم ٍو  وببًٗهم به الحَٟغ

  ( ).الجمُٗة الؿ٩ُىلىطُا ال٣ى٫،في طاػ بال٣ىال،ئو  صزلهم ٢ض ٩ًىو  بًٗا،وبظل٪

 ثسال٠ خغ، واخض لٟغص المدضوصال لؿلُة زايٗة ٢بُلة ق٩ل في البضاتي للمجحم٘ ٞغوٍض عؾمها التي الهىعال ىظو ئو

 اإلاجحم٘ ئعاصال ٚحر اإلاجحم٘، ٌؿىص شخيا ال الخايغ،  و اإلااضخي في ؾىاا  نه ًغي  ألازحر ٞهظا.صوع٧اًم ٨ٞغ في ألاؾاؾُة اإلاؿلمة

  ٖلى ل٣ىال ئال ًسًٗىا  و ًم٨ن ال ما، مجحم٘  ٞغاص  و طل٪ طمعي، الؾخبضاص ئال ًسًٗىا  و ألاٞغاص وؾ٘ في ٞلِـ. نٟؿه
ة، ث٨ن مهما شخهُة و ًة الغىِ، ٢ىال وهي  ال الهٟة، ىظو ثمل٪ واخضال ٢ىال ئال ىنال٪ ولِـ منهم،  قِئا جؿحُُ٘ ال ٢ٍى

ما اإلاجحم٘ ىظا جؿحٗبض  و ًم٨ن ٞص وئطو ب٩امله، مجحم٘ يض بمٟغصىا  قِئا ًدمل مجحم٘، ٧ل في الباعػ  ٞالًٗى ( ).ٖنه ٚع
 ئلى ًغط٘ ال ألامغ ٞاو ٦بحرال، ؾلُة ثمل٪ خا٦مة ل٣ىال ثسً٘ مجحمٗات وطضت وئطا ًمسله، الظي الجمعي ال٩اةن َبُٗة من
 الؿلُة وىظو اإلاكتر٥، للىطضاو ئقٗإ مجغص هي ٧لها الؿلُة ىظو ألو بل خاػمة، ئعاصال ئلى بداطة اإلاجحمٗات ىظو  و

  و ًغي  صوع٧اًم ٞاو ثدضًضا، ألازص٢ُة بالؿلُة ألامغ جٗل٤ ئطا  ما ( ).محطخم نٟؿه ىى اإلاكتر٥ الىطضاو ألو ٦بحرال
  ( ).ثأمغ ٢ىاٖض باٖحباعىا مُاٖا،  مغا ال٣ىاٖض، ىظو من ثجٗل  و قأجها من زانة، بؿلُة مؼوصال ألازص٢ُة ال٣ىاٖض

                                                           
 .ٕ٘ٔص  ،ٕٜٛٔ الركائع، لًتصبة اللبنانية اللجنة بَتكت، ،ٕ ط اعبمارل، حافظ ت ،االجتماعي العمل تقسيم في دكركامي، ادييل ٔ
 .٘ٗٗ، نفس اؼبرجع السابقدكركامي،  ٕ
 .ٛٓٔص  (ٕٙٓٓبَتكت، دار الطليعة، )، ٔ، ت جورج طرابيشي، ط علم نفس الجماىيرسيغموند فركيد،  ٖ
 .ٜٓٔ، ص نفس اؼبرجع السابق فركيد، ٗ
 .ٓٔٔ، ص نفس اؼبرجع السابق، فركيد ٘

 .ٕٕٗ، ص ٕٜٛٔ الركائع، لًتصبة اللبنانية اللجنة بَتكت، ،ٕ ط اعبمارل، حافظ ت ،االجتماعي العمل تقسيم في دكركامي، ادييل ٙ
 .ٕٛٓنفس اؼبرجع، ص دكركامي،  ٚ
 .ٛٙ، ص ٜٙٙٔ اؼبصرية، األقبلو مكتبة القاىرة، ،ٔ ط أنيس، حسن ت ،وفلسفة اجتماع علم دكركامي، ادييل ٛ
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غوٍض، صوع٧اًم بحو ؤلازحصٝ ىظا عص ًم٨ن  نه والىا٢٘  اإلاجحم٘ في الؿاةضال الٗص٢ات لُبُٗة منهما ٧ل ثهىعات ئلى ٞو

ة والُبُٗة البضاتي، به، خؿاب ٖلى الٗضوانُة خاطاثه ثلبُة ئلى نؼإ ؤلانؿاو ٞغوٍض، ٞدؿب. ٖام بك٩ل البكٍغ  وئلى ٢ٍغ
ٌ،وئلى بص ٖمله اؾحٛص٫  به آلاالم ئنؼا٫ وئلى وئطالله،  مص٦ه ٖلى الُض وي٘ وئلى مكُئحه، بٛحر طنؿُا اؾحٗماله جٍٗى

ش و٢حله، وايُهاصو ة الُبُٗة ًغي  ٧او من وخضو لِـ ٞغوٍض  و والىا٢٘ ( ).ىظا ٧ل ثإ٦ض الخُاال وجٗالُم والحاٍع  ٖلى البكٍغ
ح٣اص ًسالٟهم ٧او ل٨نه مكابهة، ثهىعات ًدملىو  ؤلاقترا٦ُة الحىطهات طوي  من ٦سحروو ٧او ٣ٞض الندى، ىظا  ألامغ بأو ؤلٖا

دل ُُة ة الٗضوانُة ًجغص الخانة اإلال٨ُة ئلٛاا  و ًغي  ٞهى. اإلال٨ُة ئلٛاا م٘ ؾ تها، البكٍغ
ّة
 ٌٛحر ال ل٨نه  صواتها، ئخضي من ولظ

 بل اإلال٨ُة ثسل٣ها لم ٞالٗضوانُة ألازحرال، ىظو َبُٗة في وال اؾحٛصلهما، الٗضوانُة جؿحئ التي والنٟىط ال٣ىال ٞغو١ في قِئا
لى ( ).قأو طات ٚحر ٞيها اإلال٨ُة ٧اند بضاةُة  ػمنة في خضوص وبص منإػ بص جؿىص ٧اند  ألازص٢ُة الؿلُة ٞاو ألاؾاؽ ىظا ٖو

ة في خ٣ه ٖن الضٞإ ئلى اإلاُل صاةم ٞاإلنؿاو. اإلاجحم٘ ثىاػو  يماو  طل من  ٢لُة ثماعؾها ٢ىال ؾىي  ث٩ىو  لن  الٟغصًة الخٍغ
، ئعاصال يض ة نُا١ يمن ثساى التي الهغاٖات هي و٦سحرال الجمٕى  ثىاػو  ئًجاص وهي ًخُمة، مهمة خى٫  وثتر٦ؼ البكٍغ

 ال و٦ظل٪ الخًاعال، مكا١ ًٟغى الظي ؤلا٦غاو ٖن ؤلاؾحٛناا ًم٨ن ال  نه والخ٤ ( ).الجمُ٘ ؾٗاصال بحأمحو و٢محو مناؾب
، ٖلى ما  ٢لُة ؾُُغال ٖن ؤلاؾحٛناا ًم٨ن اصمة زاملة -صاةما ٞغوٍض خؿب –الجمٕى ألو وىظا الجمٕى  ثدب ال الظ٧اا، ٖو
ؼال، ن٨غاو  الجمٕى منهم ثحأل٠ الظًن ألاٞغاص ًحدمل وال وخحمُحه، الن٨غاو ىظا يغوعال بذجج إل٢ناٖها ؾبُل وال الٍٛغ

ىص بًٗا، بًٗهم  وثىاػو   زص١ ىنا٥ لح٩ىو  ًحُلب ألامغ ٞاو وبالحالي ( ).ومجىنه لكُُه الٗناو ًُل٤ لى منهم واخض ٧ل ٍو
ؿحر مغقضًن، ىضاال منهم وثحسظ ٢ضوال الجمٕى ٞيهم ثجض  شخام وطىص اإلاجحم٘، صازل  ٩ًىو  ٖنضما ًغام ما ٖلى شخيا ٧ل َو
ماا ىإالا ة للًغوعات ؾامُة عؤٍة  صخاب الٖؼ باتهم ٖلى الؿُُغال خض ئلى بأنٟؿهم ٌؿمىو  وخحو الخٍُى ة ٚع ٍؼ  الٍٛغ

هم ثدد ثىي٘  و بم٩او الًغوعال من ًجٗل ما ئنجاػاتهم، ليهضص صاةما مىطىص الخُغ ٞاو طل٪ م٘ ل٨ن الظاثُة،  ثهٞغ

 ( ).الجمٕى ٖن باؾح٣صلهم ٢مُنة وثأصًب عصٕ وؾاةل

 الٗمل ث٣ؿُم في" ٦حابه في ٣ًى٫  خُص ىظو، ألاٞغاص ال زص٢ُة ل٨ٟغال اإلاباقغ اإلاٗاعى مى٠٢ صوع٧اًم ٠٣ً الىا٢٘، في
ة ثل٪ زاَئة هي ٦م": "ؤلاطحماعي ة، و و ؤلانؿانُة، في البضا ن٣ُة هي ألانانُة  و ثغي  التي النٍٓغ  ئال لِؿد بال٨ٗـ، الٛحًر

ة ( )."خضًسا ٦ؿبا ة نىعال ٖلى لنجضىا ئننا بل ؤلانؿانُة، ٞجغ منظ مىطىصال ٞالٛحًر  ًٟغيها التي الخغماو ٞهىع  خ٣ا، مَٟغ
ا نٟؿه ٖلى البضاتي الغطل  ئلُه اإلاجحم٘ ًُلب  و منظ بدُاثه مٗه ًًخي الظي الظات ون٨غاو الضًنُة، للح٣الُض زًٖى

ة، من نٕى هي الحطخُة،  ال  و الٛالي والغطل اإلاىت، في بؼوطها اللخا١ ٖلى الهنضًة ألاعملة ًدمل الظي الٗن٠ُ واإلاُل الٛحًر

ة  ًًا ىى ٖكحرثه، عةِـ بٗض الب٣اا ًغضخى نكأ اإلاجحمٗات، ىظو في ؤلاطحماُٖة الخُاال ٧ل ٌٛمغ الضًن ئو ( ).ٚحًر  ٖن طل٪ ٍو
با ٧لها ث٣ىم ىنا، ؤلاطحماُٖة الخُاال  و اصات مٗح٣ضات ٖلى ث٣ٍغ  نٕى من قضال بها الجمعي، ؤلاًماو من جؿحمض مكتر٦ة ٖو

                                                           
 .ٙٚ، ص ٜٜٙٔ الطليعة، دار بَتكت، ،ٗ ط ترابيشي، جورج ت ،الحضارة في قلق فركيد، سيغموند ٔ

 .٘ٚنفس اؼبرجع، ص فركيد،  ٕ
 .ٔ٘، ص نفس اؼبرجعفركيد،  ٖ
 .ٔٔ -ٓٔ، ص ٜٜٛٔ الطليعة، دار بَتكت، ،ٗ ط ترابيشي، جورج ت ،وىم مستقبل فركيد، سيغموند ٗ
 .ٔٔ، ص نفس اؼبرجعفركيد،  ٘
 .ٕٕ٘، ص ٕٜٛٔ الركائع، لًتصبة اللبنانية اللجنة بَتكت، ،ٕ ط اعبمارل، حافظ ت ،االجتماعي العمل تقسيم في دكركامي، ادييل ٙ
 .ٕٕٙنفس اؼبرجع، ص دكركامي،  ٚ
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لى ( ).زام ة  ٢لُة ثدحاض ناعمة ٢ىاٖض لِؿد ألازص١ ٞاو ألاؾاؽ ىظا ٖو  اإلاجحم٘ من نابٗة ٞهي. ب٣ائها ٖلى ثدغم ٢ٍى

ا ٚامًة صوع٧اًم ٖنض ىظو اإلاجحم٘ ٨ٞغال ثبضو و٢ض. ب٣ائها ٖلى ًداٞٔ الظي وىى طاثه،  ٚمىيا  ٢ل ثهبذ ل٨نها ما، نٖى
 ٞغص ل٩ل مسالٟة  زغي  َبُٗة من آزغ ٧اةن اطحماٖهم ٖن ًنحج ًجحمٗىو، ٖنضما -صوع٧اًم خؿب –ألاٞغص  و نٗلم ٖنضما

ة ثجحم٘ ٨ٞما ألاطؼاا، زهاةو ٖن ثسحل٠ ال٩ل زهاةو ألو وطل٪ خضال، ٖلى  لحنحج ال٨ُمُاةُة الٗنانغ من مجمٖى

". اإلاجحم٘" نؿمُه ٞى٢هم ٌؿمى ٧اةنا ألاٞغاص ثجم٘ ًنحج ثماما، مسحلٟا آزغ قِئا

ُٟة ثإصي ألجها مؿحمغال وهي ئلُه، خاطة  ٞغػثه اطحماعي منحىض هي صوع٧اًم خؿب ألازص١ ئو  الٟغص  ما اإلاجحم٘، صازل ْو

 ما ٖلى بناا ٣ًغع، الظي وخضو الجمعي ٞال٩اةن. اإلاجحم٘ صازل مهمة ٞاٖلُة  ي ًمل٪ ال ألنه وطل٪ لها، تهضًض  ي ٌك٩ل ٞص

 مسص جٛضو بل ٢اىغال، نٟة طات جٗىص ال ؤلاطحماُٖة، الحنكئة بٟٗل ألازص١ ٞاو  زغي  طهة ومن. الجمُ٘ مهلخة في ًهب
جظبنا ٌكى٢نا للنٓغ، ًلىح  ٖلى ُٗة لٛاًة ثُلٗا ئلُه ٍو  ٩ًىو  ال ٞانه وى٨ظا ( ).والخضوص الخىاطؼ ٖلى بنٟؿها جؿمى ٞع

 صازل طاةبة ٞهي اؾحمغاعىا، ٖلى والخٟاّ الب٣اا ألازص١ جؿحُُ٘ ختى لها، خضوص ال ؾلُة ثمل٪ أل٢لُة صإ ىنا٥

. ٖنها للضٞإ ومؿحٗض ٖليها ُٚىع  ىى ٞغص ٧ل  و بدُص الجماٖة،

 :الخضًث اإلاجخمع وأمغاى الخًاعة

  ًًا ٧او ٦ما الخحو، طل٪ في الٛغبُة الخًاعال بمنجؼات ومؿغوعا محٟاةص ٚحرو، اإلا٨ٍٟغن من ب٨سحر م٣اعنة صوع٧اًم، ٧او ل٣ض
 ئال مغضخي بأنه شخيا ٖلى الخ٨م ًجب ال  نه ٣ًحطخي مبض و ٧او خُص اإلاجحم٘، صازل مغى  ي جصخُو في ًخؿٕغ وال محأنُا

مة ألامغ جٗل٤ وئو ختى مُٗنا، خضا ثجاوػ  ئطا  ٖلى اإلابض  ىظا صوع٧اًم َب٤ و٢ض. ؤلاندغاٝ  ق٩ا٫ من آزغ ق٩ل  ي  و بالجٍغ
ة  و ٞاٖحبر ؤلانحداع،  زمؿحو من  ٢ل في ثًاٖٟد ٣ٞض  زغي، ٞغيُة بأي جؿمذ ال ؤلانحداعات ٞيها ثؼاًضت التي الؿٖغ

 بنُة في بٗم٤ محأنل ىى بما ثغثبِ ؤلانحداعات ىظو ول٩ىو . البلضاو خؿب وزمؿة،  عبٗة وختى  يٗاٝ، رصرة ٖاما
 الٟترال، ىظو زص٫ بٗم٤ ٞؿضت ٢ض ؤلاطحماُٖة البنُة ث٩ىو   و من البض ٞانه مؼاطها، ٖن الى٢د نٟـ في وجٗبر اإلاجحمٗات،

اصال ىظو بمسل الخؿبب من ثحم٨ن ٧ي  ( ).ؤلانحداعات مٗض٫ في الٍؼ

 صوو  انخباىه بالحدضًض الٓاىغال ىظو لٟحد و٢ض ٖام، بك٩ل اإلاجحم٘  مغاى لحدضًض مضزص لضوع٧اًم بالنؿبة ؤلانحداع ق٩ل
 ثجلُا جك٩ل  جها لى ٦ما بضت ٣ٞض وبالحالي اإلاجحم٘، ث٣ضم ٖنضما مطخى و٢د  ي من  ٦ثر محٟكُة  نبدد ل٩ىجها ٚحرىا،

با غيُة الحجلُات من ٍٚغ
َة
نضما جؿاؤالت، ٖضال َغح ئلى بضوع٧اًم صٞ٘ ما ىظا ٧او و٢ض. للحدًغ اإلا ة بحدلُل ٢ام ٖو  مجمٖى

 اٞتريتها التي الحٛحرات  و الخٔ خُنها، ث٣ضما ألا٦ثر جٗض ٧اند التي ألاوعوبُة البلضاو من ٖضص من طمٗها التي اإلاُُٗات من
 ًم٨ننا ؤلاخهااات، ىظو ثح٩ىو  مما نٗٝغ  و صوو  من ختى  نه واٖحبر اٖحُاصًة،  و َبُُٗة ث٨ن لم ؤلانحداعات اخهااات

  و صوو  من ول٨ن اإلااضخي، مإؾؿات ثجحص  و  م٨نها مغيُة ػلؼلة ٖن وئنما مُغص، ثُىع  ٖن ثنجم ال بأجها مؿب٣ا الحأ٦ُض

 التي ؤلاطحماُٖة اإلاكا٧ل ل٩ل وئنما ؤلانحداعات، نؿبة لتزاًض ٣ِٞ لِـ صوع٧اًم ثٟؿحر ىظا ٧او و٢ض ( ).شخيا  ي م٩اجها ثً٘

 من ؾلؿلة ًحُلب ألامغ ألو وطل٪ الٟجاةُة، بهظو بنِحه ٌٛحر  و ًم٨نه ال اإلاجحمٗات من ٞمجحم٘. الح٣ضم ناخبد

                                                           
 .ٕٙٓ، ص نفس اؼبرجعدكركامي،  ٔ
 .ٕٕٔ، ص ٜٙٙٔ اؼبصرية، األقبلو مكتبة القاىرة، ،ٔ ط أنيس، حسن ت ،وفلسفة اجتماع علم دكركامي، ادييل ٕ

 .ٓٛٗص  (ٕٔٔٓدمشق، اؽبيئة العامة السورية للكتاب، )، ٔ، ت حسن عودة، ط اإلنتحارادييل دكركامي،  ٖ
 .ٔٛٗنفس اؼبرجع السابق، دكركامي،  ٗ
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حر البُُئة الحدىالت با، اإلادؿىؾة ٚو  من ىنا٥ لِـ  نه مٗناو وىظا ( ).مسحلٟة  زغي  زىام ا٦خؿاب ئلى ًحىنل ختى ث٣ٍغ
ة الُبُٗة ئلى ٖاةض الحٟا٢م ىظا بأو لئلٖح٣اص صإ  ىظو في صازلها ًحد٤٣ التي الخانة الكغوٍ ئلى بل للح٣ضم، الجىىٍغ

ة قغوٍ  جها ًإ٦ض ما ًىطض ال ئط الٟترال،  والٟنىو  الٗلىم ثُىع  ببًر٤ لئلنبهاع ؤلاؾخؿصم ئطو ًنبػي ٞص. َبُُٗة ؾٍى

 خؿب –اإلام٨ن ومن الىزُمة، ٖىا٢به الجمُ٘ ٌؿخكٗغ مغضخي ىُاض وؾِ ًجغي  بأنه طضا اإلاإ٦ض من ئط والهناٖة،

 ث٩ىو   و صوو  ول٨ن اإلاضًنة، ؾحر ثىا٦ب مغيُة خالة ئلى  نلها ٌٗىص لئلنحداعات الحهاٖضًة الخغ٦ة  و -صاةما صوع٧اًم
 ( ).الؿحر لهظا الًغوعي  الكٍغ

غط٘ ال ل٨نه للمجحم٘، ألامغاى من ال٨سحر طلبد ٢ض الخًاعال  و في صوع٧اًم ٨ٞغال م٘ ٞغوٍض ًح٤ٟ  ٞٗل ما ندى ٖلى طل٪، ًُة
 الخًاعال طىىغ بحو ال٣اةم الحٗاعى ئلى ًغطٗه وئنما الح٠ُ٨، ٖلى اإلاجحم٘ ٢ضعال من  ؾٕغ ٧او الحٛحر  و ؾبب ئلى صوع٧اًم،

 شخيا ٣ًل٣ه وال ألاٞغاص، من الخحر الؿلى٥ ًنتٕز -ٞغوٍض خؿب –اإلاحدًغ ٞاإلاجحم٘ .ؤلانؿانُة والُبُٗة ال٨بد، ٖلى اإلابنُة
. الخانة َبُٗتهم ثملُه ما خظو ًدظوو  ال الناؽ من ٦بحر ٖضص َاٖة ٖلى ُٞدهل وعااو، ال٩امنة بالخىاٞؼ ًحٗل٤ ُٞما

 بظل٪ ُٞجبر مم٨نة، صعطة  ٖلى ئلى ألازصقي اإلاؿحىي  جكضًض ئلى ًهل ل٩ي ٌٗاني النجاح، ىظا ٌصجٗه الظي واإلاجحم٘،

ة اؾحٗضاصاتهم ٖن  ٦بر اٚتراب ٖلى  ًٖااو ٍؼ  التي للخًاعال، ٖضو والٟغى بال٣ىال ىى ٞغوٍض، ًغي  ٦ما الٟغص، ئو ( ).الٍٛغ
ة لهالر ألاؾاؽ في هي لى ٖؼلة في الخُاال اإلاغال في ًدؿنىو  ال ؤلانؿاو ٞبجي. ٢اَبة البكٍغ  طل٪، م٘ ل٨نهم انٟغاص، ٖو

أال ٌكٗغوو   ( ).مم٨نة اإلاكتر٦ة خُاتهم ثجٗل ختى منهم، الخًاعال ثنحٓغىا التي الحطخُات بد٨م ر٣ُلة ايُهاص بَى

 الخًاعال ٖلى ًٟغى الظي وىى بُنهم، ُٞما ألاٞغاص ٖص٢ة في للخلل الغةِسخي الٗامل ٌك٩ل الٗضواو ئلى الجزوٕ  و ٞغوٍض ًغي 
 نٟؿه اإلاحدًغ اإلاجحم٘ ًجض بٌٗ، ٖلى بًٗهم ؤلانؿاو بجي ثإلب التي ؤلابحضاةُة الٗضوانُة ىظو وبٟٗل ٦سحرال، طهىص ٖبا

ة ٞاألىىاا. الحًامجي بالٗمل ؤلاىحمام ٖلُه، للمداٞٓة ٨ًٟي وال. والضماع باإلجهُاع باؾحمغاع مهضصا ٍؼ  من  ٢ىي  الٍٛغ

  ( ).ال٣ٗلُة ثماماتؤلاو

 ألو وطل٪. الٗهابُة ألامغاى  ق٩ا٫ ٧ل  نل لٟغوٍض بالنؿبة الخًاعال، ٖلُه ث٣ىم الظي ال٨بد ٌك٩ل  زغي  طهة من
 ًحم ٠ُ٦ ًبحو الًٛب ؾىعال في والصخو ثضمحري، ندى ٖلى الظات يض جٗمل ألانا، صازل ثسبُتها ًحم التي ال٨بحرال ال٨مُات

ل وطل٪ الظات، ثضمحر ئلى اإلا٣ُض الٗضواو من ؤلانح٣ا٫ لُم قٗغو ُٞجظب طاثه، ٖلى ٖضوانه بحدٍى   و والىا٢٘ ( ).وطهه  ٍو

. ألاولى الٗاإلاُة الخغب بٓغوٝ ثأرغ خُص خُاثه،  وازغ ختى ٢ىي  ندى ٖلى ٞغوٍض ًثر لم الٗضوانُة بالضواٞ٘ ؤلاىحمام ىظا
 ألا٦بر ؤلاىحمام ًىلي ٧او وئنما ٢بل، من الٗهابُة ألامغاى في  ؾاؾُا ؾببا الخًاعال ٌٗحبر ٨ًن لم  نه ٌٗجي ال ىظا ل٨ن

 محمؿ٩ا خُاثه َىا٫ ْل ٟٞغوٍض ألازحرال، ٦حاباثه في ن٣و ٢ض باللُبضو اىحمامه  و  ًًا ىظا ٌٗجي وال. الجنؿُة للضواٞ٘

 الغاىنة للخًاعال الجنؿُة ألازص١ مُالب  و واٖحبر. آزغ شخيا ٧ل ٞى١  النٟؿُة للصخة بالنؿبة الجنؿُة الضواٞ٘ بأىمُة

                                                           
 .ٓٛٗنفس اؼبرجع، ص دكركامي،  ٔ
 .ٓٛٗفس اؼبرجع، ص فدكركامي،  ٕ

، ط أفكار ألزمنة الحرب والموتسيغموند فركيد،  ٖ  .ٕٔص  (ٜٔٛٔبَتكت، دار الطليعة، )، ٕ، ت ظبَت كـر
 .ٜ، ص ٜٜٛٔ الطليعة، دار بَتكت، ،ٗ ط ترابيشي، جورج ت ،وىم مستقبل فركيد، سيغموند ٗ
 .ٖٚ، ص ٜٜٙٔ الطليعة، دار بَتكت، ،ٗ ط ترابيشي، جورج ت ،الحضارة في قلق فركيد، سيغموند ٘
 .ٕٖص   (ٕٓٓٓمكتبة األسرة، ) ٔعبد السالـ القفاش، ط  -، ت سامي ؿبمود علي الموجز في التحليل النفسيسيغموند فركبد،  ٙ
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 لن  جها من ثدظع وهي واضخة ث٩ىو   و ثداو٫  الخضًسة ٞالخًاعال ( ).زُىعال و قض ثب٨حرا  ٦ثر اإلاغى من  ق٩ا٫ ندى ثضٞ٘
 ثإ٦ض وهي واإلاغ ال، الغطل بحو لها انٟهام ال جهاةُة ٖص٢ة ئنكاا  ؾاؾه ٧او ما ئال الجنؿُة، الٗص٢ات من نٕى بأي جؿمذ
 ئال به جؿمذ لن  جها ٖلى وثهغ اإلاحٗة، لحدهُل ٦مهضع الجنـ ئثُاو ٩ًىو   و ألاخىا٫ من خا٫ بأي ث٣بل لن  جها  ًًا

بات ثىطه هي ٞغوٍض، خؿب ىظا ونخُجة ( ).البكغي  الجنـ ث٩ارغ وؾُلة بىنٟه ٣ها ق٤ ئلى الجنؿُة الٚغ  للٟٓغ ٍَغ

 الٗهبي، اإلاغى ضخُة ؤلانؿاو و٢ٕى في ثخؿبب التي بالكغوٍ ئإلاام له ومن. مغضخي ٖغى نىعال في ٖهابي بضًل باقبإ

اصال ٖن ناطم اإلاحدًغ اإلاجحم٘ في الٗهبُة ألامغاى ثؼاًض  و ٣ًحن٘  و ٖلُه ٌٗؼ لن  ٖنضو الظي ٞالٟغص ( ).الجنؿُة ال٣ُىص ٍػ
ا،  ولي اؾحٗضاص ا ًهحر للهؿححًر  لٓغوٝ نخُجة  و البلٙى ئرغ قضًضا ئلخاخا الجنؿُة مُالبه ٖلُه ثلر خحو بالٟٗل ىِؿححًر

ؼال يِٛ زاعطُة،وبحو ل ٣ًىم خص، باٖحباعو اإلاغى ًٓهغ لها، الجنسخي النٟىع  وم٣اومة الٍٛغ  ئلى الجنؿُة النىإػ بحدٍى

 ( ).مغيُة  ٖغاى

حد٨م الخُاال، ىضٝ ًدضص الظي وخضو ىى اللظال مبض   و ًغي  ٞغوٍض ئو  ًم٨ن وال النٟسخي، الجهاػ بلٗملُات البضا من ٍو
 ٚحر البرنامج ٞهظا والحدضي، الخهام مى٠٢ بغنامجه من ٢اَبة ال٩ىو  ٠٣ً طل٪ وم٘ نٟٗه، خى٫  ًدىم  و الك٪ من لٓل
بة اإلاغا لخؿاوع  ختى وطهه، في ٠٣ً بأؾغو ال٩ىو  ونٓام باإلاغال، للحد٤ُ٣ ٢ابل " الخل٤" زُة في ًضزل لم  نه ال٣ى٫  في الٚغ

 في ثؼاًضا اإلاضي البُٗضال ونىاىُه ألوامغو ؤلانهُإ رمن ًضٞ٘ اإلاجحم٘ ٞاو وى٨ظا ( )".ؾُٗضا" ؤلانؿاو ٩ًىو   و البحة

 ( ).٦ؿب  ي ًدغػ  ال الىا٢٘ في ىى بل الحطخُة، ل٣اا ٦ؿب  ي جسجُل ًم٨نه وال الٗهبُة،

بات بحو ال٣اةم الحنا٢ٌ في ًغي  لم ٞغوٍض، زصٝ ٖلى صوع٧اًم ئو  ٦حابه وفي. ألاٞغاص جٗاؾة في ؾببا اإلاجحم٘، و٢ُم الٟغص ٚع

: مٟاصىا ٖامة زصنة ئلى ثىنل خُص الٗهابُة، ألامغاى وجك٩ل الٗهاب خى٫  منٓىعو ئلى صوع٧اًم  قاع ؤلانحداع، خى٫ 
 التي ؤلاٞترايات ٧اند و٢ض ( )".منها طؼا الٟغص ٌك٩ل التي ؤلاطحماُٖة، الجماٖات انضماض صعطة م٘ ٨ٖؿُا ًحٛحر ؤلانحداع"

 انضماض صعطة و٦ظا الٗاةلي، اإلاجحم٘ انضماض وصعطة الضًجي، اإلاجحم٘ انضماض صعطة م٘ ٨ٖؿُا ًحٛحر ؤلانحداع  و هي َغخها

ة الٗىاة٤  خض هي الجمُٗة ٞال٣ىال ( ).الؿُاسخي اإلاجحم٘  ٩ًىو  ٞدحو ندى،  ًٞل ٖلى ؤلانحداع ث٨بذ  و ًم٨نها التي ال٣ٍى
 بأو بالحالي لهم ٌؿمذ وال زضمحه،  طل من مىطىصوو  بأجهم مٗحبرا ٞل٨ه، صازل ألاٞغاص ًًبِ ب٣ىال، منضمجا اإلاجحم٘

ىا  ( ).ثجاىه واطباتهم من اإلاىت ٖبر ًحملهىا  و ئطو ٌٗاعى ٞهى و وىامهم،  ىىائهم خؿب ًحهٞغ

لى بات وطه في اإلاجحم٘ و٢ٝى ٖن ثنكأ ال صوع٧اًم ٖنض الٗهابُة ألامغاى ٞاو ألاؾاؽ ىظا ٖو ة، اإلاٍغٌ ٚع ٍؼ  وئنما الٍٛغ

:  نماٍ رصذ بحو ؤلانحداع خى٫  بدسه في صوع٧اًم محز و٢ض.  ٞغاصو اصماض ٖن وعجؼو اإلاجحم٘، ثماؾ٪ ي٠ٗ ٖن ثنكأ

                                                           
 .ٔ٘، ص ٜٜٜٔ الطليعة، دار بَتكت، ،ٖ ط ترابيشي، جورج ت ،الجنسية الحياة فركيد، سيغموند ٔ
 .ٓٚص   (ٕٜٜٔالقاىرة، دار الرشد، )، ٔ، ت ع اؼبنعم اغبفٍت، ط الحب والحرب والحضارة والموتسيغموند فركيد،  ٕ
 .ٕ٘، ٜٜٜٔ الطليعة، دار بَتكت، ،ٖ ط ترابيشي، جورج ت ،الجنسية الحياة فركيد، سيغموند ٖ
 .ٔٗص  (ٖٜٛٔبَتكت، دار الطليعة، )، ٕ، ت جورج ترابيشي، ط ثالث مباحث في نظرية الجنسسيغموند فركيد،  ٗ
 .ٖٕ، ص ٜٜٙٔ الطليعة، دار بَتكت، ،ٗ ط ترابيشي، جورج ت ،الحضارة في قلق فركيد، سيغموند ٘
 .ٕٙ، ص ٜٜٜٔ الطليعة، دار بَتكت، ،ٖ ط ترابيشي، جورج ت ،الجنسية الحياة فركيد، سيغموند ٙ

 .ٕٗ٘، ص  للكتاب السورية العامة اؽبيئة دمشق، ،ٔ ط عودة، حسن ت ،اإلنتحار دكركامي، ادييل ٚ
 .ٖٕ٘، نفس اؼبرجعدكركامي،  ٛ
 .ٕ٘٘، ص اؼبرجع نفسدكركامي،  ٜ
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 رم ،(الكغعي النٓام ٣ٞضاو ٖن ناطمة ٞىضخى ٖن ًنجم الظي  ي) الٟىيىي   و ألانىمي وؤلانحداع ؤلاًساعي، ؤلانحداع

 اإلاىلض الؿبب هي وئنما ٖىامله، من مؿاٖضا ٖامص لِؿد  جها اٖحبر خُص باألنانُة، صوع٧اًم ٞؿغو والظي. ألاناني ؤلانحداع
 ثغادى، ٢ض نٟؿه ىى اإلاجحم٘ ٌكض الظي الغابِ ٞؤلو الخالة، ىظو في الخُاال ئلى ؤلانؿاو ٌكض الظي الغابِ ثغادى ما ٞاطا له،

 الخاؾمة الكغوٍ ثمسل وبأجها ؤلانحداع، ٖلى مباقغ بك٩ل ثدص  جها ثبضو والتي الخانة، الخُاال  خضاذ ئلى ًغط٘ ال ٞاألمغ
 اإلادُُة، الٓغوٝ نضمات من نضمة أل٢ل الٟغص اؾخؿلم ما ٞاطا اثٟا٢ُة،  ؾباب ؾىي  الخ٣ُ٣ة في لِؿد ألجها وطل٪ له،

 ( ).لئلنحداع طاىؼال ضخُة منه طٗلد اإلاجحم٘ ٞيها ٩ًىو  التي الخالة ٞؤلو

 في ث٨ن لم التي الخؿنات، بٌٗ و٢ضمد اإلاآسخي، بٌٗ مٗها طلبد ٢ض الخًاعال  و اٖحبر صوع٧اًم  و في ق٪ ىنا٥ لِـ
اصال وال ئًجابُا، ئٚناا النهاًة ٌ مجغص وئنما الؿٗاصال، ع ؾما٫ في ٍػ  آلاو في ل٨نه ( ).نٟؿها هي ؾببتها التي الخؿاةغ ٖن جٍٗى
ٌ طاثه، ح٣اص ٞع  ول٩ي وقاطال، اؾحشناةُة ْغوٝ في ٣ِٞ ثنحجها ٞهي َبُٗتها، في لًغوعال النحاةج ىظو ثنحج الخًاعال بأو ؤلٖا

 جٗضًصت ٖليها ث٣ام  و الًغوعي  من لِـ ؤلانؿاني، الكٗىع  ٖلى الهضام الحأرحر ىظا مسل ثإرغ  و صوو  النمى من ثحم٨ن

ة، ٨ٟي ًجب بل طظٍع  وطه  نه م٘ صوع٧اًم ئو ( ).َبُٗتها لِكىو الخاعض من شخيا ًحضزل وال هي ٦ما ألامىع  ثٓل  و ٍو
ة  التي الحطخُات جؿحد٤ الخًاعال ٧اند ئطا ُٞما ق٪  ي ٌؿاوعو لم ل٨ن اإلاحدًغ، للمجحم٘ ؤلانح٣اصات من مجمٖى

 ئال له، بالنؿبة ثحد٤٣ ال النٟؿُة، الصخة ٞؿصمة. اإلاجحم٘ زاعض ؾُٗضا ٩ًىو  ٢ض الٟغص  و ًحهىع  ولم  طلها، من ٢ضمد

حر يُٟٗا اإلاجحم٘ ٩ًىو  ما ٞب٣ضع. وثىطيهها  ٞغاصو ؾلى٧ات في الحد٨م ٖلى ٢اصع محماؾ٪، مجحم٘ ْل في  ٖلى ٢اصع ٚو

. الخُاال ٖن للحسلي ومؿحٗضا ألاػمات،  مام يُٟٗا ألازحر ىظا ٩ًىو  ما ب٣ضع الٟغص، خُاال ثٟانُل ٧ل في الحضزل

ة ثٟغى  جها اٖحبر خُص الخًاعال، بانح٣اص آلازغ ىى ٞغوٍض ٢ام صوع٧اًم، ٚغاع ٖلى  ٖلى ال الباىٓة، الحطخُات من مجمٖى

 ل٨ن ( ).ؾٗاصثه ٞيها ًجض  و الٗؿغ ٚاًة ؤلانؿاو ٖلى الٗؿغ من ًجٗل ما وىى الٗضوانُة، ٖلى  ًًا بل ٞدؿب، الجنؿُة
 ٖهغو، في الٛغبي اإلاجحم٘ خ٣٣ها التي اإلانجؼات ٧ل ٧اند ئطا ُٞما وق٩ا٧ا باؾحماعاع، مترصصا ٞغوٍض ٧او لضوع٧اًم، زصٞا

: مإلٟاثه  خض في ٢ا٫ خُص ثنحهي، ال واإلاجحم٘ الٟغص بحو الخهىمة  و  ًًا ًغي  ٧او ٦ما ألاٞغاص، بؿٗاصال م٣اًًتها جؿحد٤
 ؤلانضماض ًبضو بِنما الغةِسخي، الهضٝ ىى الؿٗاصال، ٖن البدص  ي اللظال، مبض  منهاض ًب٣ى اإلانٗؼ٫  الٟغص ؤلانؿاو ثُىع   رناا"

ا ؤلانؿانُة الجماٖات من طماٖة في الح٠ُ٨  و  لم ولى. للؿٗاصال بنكضاننا ث٣ُضنا به الح٣ُض من لنا والمٟغ مدحىم قبه قَغ
  ( )". خؿن الخا٫ ٧اند ٞلغبما وطىص، من الكٍغ لهظا ٨ًن

: زاجمت

 ًغي  ٞضوع٧اًم ؤلاطحماُٖة، والخُاال للمجحم٘ منهما ٧ل ًمندها التي ال٣ُمة وصوع٧اًم،في ٞغوٍض بحو الجىىغي  ؤلازحصٝ ٨ًمن
 ومنده الخُىاو مجزلة من و زغطه الُبُٗة، خُاال من ؤلانؿاو زلو الظي ٞهى البكغي، للىطىص ثجل  ؾمى ىى اإلاجحم٘  و

 ثحًمن ٧اند وئطا ؤلاطحماُٖة، للخُاال ثجل  ؾمى ٞهي الخًاعال  ما والُاٖة، بالىالا له ًضًن ٞهى وبالحالي ٦انؿاو، ٢ُمحه
 ًحُلب ؤلاطحماعي ٞالحٛحر يمنها، ثدضذ التي الٓغوٝ ٖن ناطم ىى وئنما َبُٗتها، من نابٗا لِـ ٞظل٪ اإلاكا٧ل، بٌٗ

                                                           
 .ٕٕٙ، ص اؼبرجع نفسدكركامي،  ٔ
 .ٕٖٛ، ص ٕٜٛٔ الركائع، لًتصبة اللبنانية اللجنة بَتكت، ،ٕ ط اعبمارل، حافظ ت ،االجتماعي العمل تقسيم في دكركامي، ادييل ٕ
 .ٕٓٗ، ص نفس اؼبرجعدكركامي،  ٖ
 .ٚٚ، ص ٜٜٙٔ الطليعة، دار بَتكت، ،ٗ ط ترابيشي، جورج ت ،الحضارة في قلق فركيد، سيغموند ٗ
 .ٔٔٔ، ص اؼبرجع نفسفركيد،  ٘
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ص و٢حا  ألازص١ ٧اند ئطا ٣ِٞ، طُضال خالة في وألاٞغاص اإلاجحم٘ ٩ًىو  ألاخىا٫ ٧ل في ل٨ن ٖىا٢ب،  ي ٖنه ثنجم ال ختى ٍَى
ة  وبالحالي اإلاجحم٘ ؾصمة مضي ًٓهغ الظي اإلا٣ُاؽ لضوع٧اًم، بالنؿبة جك٩ل ٞهي ألاٞغاص، ؾلى٥ لًبِ ٨ًٟي بما ٢ٍى

 اإلاهضع جك٩ل ٞهي ؤلانؿاو، خُاال في وناٞ٘ ئًجابي  رغ طات صاةما لِؿد ٞاألزص١ لٟغوٍض بالنؿبة  ما. ألاٞغاص ؾصمة
بات ٖلى ثماعؾه الظي وال٣م٘ ال٨بد زص٫ من وطل٪ لحٗاؾحه، ألاؾاسخي  اإلاهضع ٌك٩ل والظي ،(اللُبضو) الجنؿُة الٚغ

ص١ ٖلى ًم٨نه ال لٟغوٍض بالنؿبة ٞالٟغص النٟؿُة، ألامغاى ل٩ل ألاو٫   في اإلاجحم٘ لًىابِ والخًٕى الؿٗاصال ثدهُل ؤلَا
ض ئياٞة ٖن ٠٨ً ال الظي اإلاحدًغ اإلاجحم٘ الؾُما الى٢د، نٟـ  اىحمام  ي ٌٗحر  و الجنـ،صوو  ٖلى ال٣ُىص من اإلاٍؼ
نجم ثدملها، ٖلى  ٞغاصو ل٣ضعال  الٟغص ؾٗاصال صوو  اإلاجحم٘ عخمه،ٞدُلىلة صازل  ٖضاةه  قض ًسل٤ اإلاجحم٘  و ىظا ٖن ٍو

 . خضىما بضماع ثنحهي  و البض

 :اإلاغاحع كاةمت

ش الفىغ ألاوعوبي الخضًث عونالض ؾترومبىعٙ،  .1 : ، طمهىعٍة مهغ الٗغبُة3ت  خمض الكِباني، ٍ  ،1977-1601جاٍع

. 1994صاع ال٣اعب الٗغبي، 

ًبضع الضًن ٖامىص،  .2 . 2001، صمك٤، اثداص ال٨حاب الٗغب، 1، ٍ (الجؼا ألاو٫ ) علم الىفـ في اللغن العكٍغ

اث الىبري ئلى الكإون الُىمُتُٞلُب ٧اباو و طىو ٞغونؿىا صوعثُه،  .3 ، ت ئًاؽ خؿن، علم الاحخماع مً الىظٍغ

. 2010، صمك٤، صاع الٟغ٢ض، 1ٍ

. 2005ال، ، بحروت، اإلانٓمة الٗغبُة للترطم4، ت ٞاًؼ الهُاٙ، ٍ علم الاحخماع نحىني ُٚضنؼ،  .4

. 2011، صمك٤، الهُئة الٗامة الؿىعٍة لل٨حاب، 1، ت خؿن ٖىصال، ٍ ؤلاهخداعاًمُل صوع٧اًم،  .5
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ة، ، ال٣ا1، ت خؿن  نِـ، ٍ علم احخماع وفلؿفتاًمُل صوع٧اًم،  .7 . 1966ىغال، م٨حبة ألانجلى اإلاهٍغ

. 1996، بحروت، صاع الُلُٗة، 4، ت طىعض ثغابِصخي، ٍ ، كلم في الخًاعةؾُٛمىنض ٞغوٍض .8

. 1999، بحروت، صاع الُلُٗة، 3، ت طىعض ثغابِصخي، ٍ ، الخُاة الجيؿُتؾُٛمىنض ٞغوٍض .9

مؾُٛمىنض ٞغوٍض .10 . 1998، ، بحروت، صاع الُلُٗة4، ت طىعض ثغابِصخي، ٍ ، مؿخلبل َو

. 2006، بحروت، صاع الُلُٗة، 1، ت طىعض َغابِصخي، ٍ علم هفـ الجماَحرؾُٛمىنض ٞغوٍض،  .11

. 1981، بحروت، صاع الُلُٗة، 2، ت ؾمحر ٦غم، ٍ أفياع ألػمىت الخغب واإلاىثؾُٛمىنض ٞغوٍض،  .12

م٨حبة ألاؾغال،  1ٖبض الؿصم ال٣ٟاف، ٍ  -، ت ؾامي مدمىص ٖلي ، اإلاىحؼ في الخدلُل الىفس يؾُٛمىنض ٞغوبض .13

2000 .

. 1992، ال٣اىغال، صاع الغقض، 1، ت ٕ اإلانٗم الخٟجي، ٍ الخب والخغب والخًاعة واإلاىثؾُٛمىنض ٞغوٍض،  .14

ت الجيـؾُٛمىنض ٞغوٍض .15 . 1983، بحروت، صاع الُلُٗة، 2، ت طىعض ثغابِصخي، ٍ ، زالر مباخث في هظٍغ
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 :ئقيالُت البدث في الترار اإلاعماعي الىاحي

 طحُت لللهىع واللهباث واإلاساػن الجماعُت بىاخاث ئكلُم َاَاصعاؾت همى

ً،اللىُُغة،اإلاؼغب /امباعن بىعهب،أؾخاط الخعلُم العالي مؿاعض. ص اإلاغهؼ الجهىي إلاهً التربُت والخىٍى

 

 

 

 :ملخو

 في اإلانخكغال وال٣هبات ال٣هىع  وجٗض. مٗاإلاه وثنٕى و نالحه لثراةه بالنٓغ بالٛة،  ىمُة بالىاخات اإلاٗماعي  التراذ ٨ًخسخي      
ة اإلانا٤َ ة، وقبه الصخغاٍو  من  نُل مٗماعي  ٞن ٖلى جكهض للُٗاو باصًة قامسة ثؼا٫ ما التي اإلانكآت ىظو  ىم الصخغاٍو

ة واإلاىا٢٘ لل٣هىع  اخحًانا اإلانا٤َ  ىم من َاَا ئ٢لُم وواخات طىانبه، ٧ل سُة ألارٍغ  و بنُتها بتراثها ثمحزت التي والحاٍع
ضال ة ج٨ٗـ والتي والحٟانُل، والحنُٟظ الحهمُم خُص من الٍٟغ  وخايغىا، ماييها بحو والغابِ اإلان٣ُة، وخًاعال ىٍى

..  ٢غوو منظ  ىمُتها للمن٣ُة  ُٖى والظي و نالتها، ٖغا٢تها ٖلى الىاضر والضلُل

م        اإلاٛاعبة، الباخسحو َٝغ من ال٩اُٞة بالٗناًة اإلان٣ُة بهظو اإلاٗماعي  التراذ مىيٕى ًدٓى لم ألاىمُة؛ ىظو من وبالٚغ
ض ئلى ًدحاض ٞهى لظل٪  ىظا بأىمُة الىعي ثغؾُش والى به، اإلاغثبُة الجىانب ٧ل الؾحجصا البدص وجٗم٤ُ الاىحمام من مٍؼ

 ال٨سحرال ؤلاق٩الُات ئلى مغصو اٖح٣اصنا، خؿب الضعاؾات، نضعال في والؿبب وخًاعي، ور٣افي  نؿاني بٗض من له إلاا التراذ؛

 .اإلاُضاو ىظا في الباخص  مام ٖاة٣ا ث٠٣ ما ٚالبا التي

لى         مىيٕى في البدص ج٤ُٗ التي ؤلاق٩الُات مسحل٠ ٖنض الى٢ٝى في ًحمسل اإلا٣ا٫ ىظا من الٗغى ٞاو ألاؾاؽ، ىظا ٖو
ض ٞحذ بهضٝ ال٣هىع، سُة اإلاُُٗات لحجمُ٘ البدص  ٞا١ من مٍؼ ة الحاٍع  اإلاساَغ ئلى الانخباو وئراعال اإلاٗالم، لهظو واإلاٗماٍع

حباع وعص ئن٣اطىا يغوعال والى تهضصىا التي  مٗماعي، وثغاذ ٦مباني ٣ِٞ لِـ الباخسحو،  وؾاٍ في ٖليها والحٗٝغ لها، الٖا
  ىمُحه ثدضًض ٖن ًٞص ثغوم مٟهلة؛ صعاؾة ًحُلب و٢هبة ٢هغ ٩ٞل ور٣اُٞة، وا٢حهاصًة اطحماُٖة ٦مإؾؿات ول٨ن

سُة ة، الحاٍع حباع وعص خماًحه ؾبل في الح٨ٟحر واإلاٗماٍع . الحنمُة في وئصماطه ئلُه، الٖا

. ؤلاهلاط  –اإلاعماعي  الترار  –اللهباث  -اللهىع   –َاَا ئكلُم:  اإلافخاخُت اليلماث

: ملضمت

ة اإلانكآت من بالٗضًض  َاَا ئ٢لُم ًؼزغ    ة واإلاىا٢٘ اإلاٗماٍع سُة ألارٍغ ضال و بنُتها بتراثها ثمحزت التي والحاٍع  خُص من الٍٟغ
ها في جك٩ل والتي والحٟانُل، والحنُٟظ الحهمُم ا ثغارا مجمٖى ا ٚنُا مٗماٍع  التراذ ىظا اؾحُإ و٢ض ؤلا٢لُم؛ ًمحز ومحنٖى

. بالخُغ مهضص آلازغ والبٌٗ انضرغ منه ال٨سحر نجض والاؾحمغاع،بِنما للب٣اا ًهمض  و

                                                           
تغطي ساسلة  º9 ك º5 كخطي الطوؿ º30ك º28 الواجهة اعبنوبية الغربية لسلسلة األطلس الصغَت الغريب ما بُت خطي عرضعلى  إقليم طاطا يقع  -1

كزبًتؽ ىذه ، كلم مربع 25925تقدر ب   على مساحة ،ككذا سلسلة جباؿ باين كجباؿ الوركزيز، كضبادة درعة جباؿ األطلس الصغَت مساحة مهمة
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سُة الحُىعات ثبرػ والتي َاَا، با٢لُم الٗمغانُة الٓىاىغ  ىم الجماُٖة واإلاساػو  وال٣هبات ال٣هىع  وجك٩ل    التي الحاٍع
ها اة٠ اإلانكآت ىظو ٢ضًما ايُلٗد و٢ض اإلاجا٫، ىظا ٖٞغ ات بكتى وامتزطد ٖضًضال بْى  من ما انه ختى الخُاال، مؿحٍى

.    صواع من لها ٧او ما بحمسل ئال والٗمغاني والاطحماعي والا٢حهاصي الؿُاسخي بمايُه وؤلاخاَة اإلاٛغبي الجنىب لٟهم ؾبُل

ة ج٨ٗـ التي الٗمغانُة اإلاٗالم  بغػ  من َاَا با٢لُم وال٣هبات وال٣هىع       ماييها بحو والغابِ اإلان٣ُة، وخًاعال ىٍى

 ثأملنا ولى .الُىم وختى مًد ٢غوو منظ   ىمُتها للمن٣ُة  ُٖى والظي و نالتها ٖغا٢تها ٖلى الىاضر والضلُل وخايغىا،
ة وم٩ىناثه بناةه وىنضؾة اإلااصي التراذ لهظا الٗام اإلآهغ بض٢ة نانغو اإلاٗماٍع ُة، ٖو   مام  نٟؿنا ؾنجض خحما ٞاننا الؼزٞغ
ض، مٗماعي  نحاض حو و ؾالُب الحسُُِ في والبراٖة وؤلاث٣او وألانالة ؤلابضإ في ًحجلى ٍٞغ ة، التًز  ال٣ضعال ٖن ًٞص والؼزٞغ

 لٟترال نامضا الٟنُة بسهاةهه اإلاٗماعي  الُغاػ ْل و٢ض. بُنها ُٞما الحام الانسجام وثد٤ُ٣ الٗنانغ ىظو بحو اإلاؼض في
لة م ٍَى  ثدد اإلادلُة، البِئة ٖن والٍٛغب الخضًص الٗمغاني النمِ ندى الحىطه  و ئال وألاخىا٫، الٓغوٝ جٛحر ٚع

ات  اإلاٗماعي  للمىعوذ وئىما٫ ئيٗاٝ من طل٪ ٖن ًترثب ما ئصعا٥ صوو  اإلاحانة، ٖن والبدص والحُىع  الحدًغ مهٚى

 والبِئة ؤلانؿاو بحو الٗؼلة ٌٗم٤  و ًم٨ن مما الجضًضال ألاطُا٫ ٖنض الُُنُة الٗماعال ثجاو صونُة نٓغال  وطض ، الح٣لُضي

م       اإلاٛاعبة، الباخسحو َٝغ من ال٩اُٞة بالٗناًة اإلان٣ُة بهظو اإلاٗماعي  التراذ مىيٕى ًدٓى ألاىمُة؛لم ىظو من وبالٚغ
همه ص٤ُ٢، بك٩ل وجُُٛحه ذي ؾُا٢ه زص٫ من ٞو  اإلاٛغبُة للخىايغ اإلااصي بالتراذ الاىحمام ُٞه ثم و٢د في والبُئي، الحاٍع

 بمنهج التراذ ىظا صعاؾة و ىمُة يغوعال ئلى الحنبُه ئلى حهضٝ اإلا٣ا٫ ىظا ٞاو طل٪، لحضاع٥ وؾُٗا. منها الىؾُُة زهىنا

ة والحدىالت الٗهغ ْغوٝ م٘ لُحصام ثأىُله وئٖاصال ٖلُه والخٟاّ  وثىر٣ُه ٖلمي  ؤلاق٩الُات ومٗالجة .اإلاؿحمغال الخًاٍع
ة اإلانكآت طغص من انُص٢ا. ٖال٣ة ماػالد والتي به اإلاغثبُة الٗلمُة  م٩ىناتها ٖلى والحٗٝغ َاَا، إل٢لُم الترارُة اإلاٗماٍع

ة ة، الٗمغانُة زهاةهها واؾحٗغاى اإلاٗماٍع  نؿُجها جك٨ُل في ؾاىمد التي واإلانازُة البُئُة الٗىامل وثدلُل واإلاٗماٍع
ة ٢ُمها ثأنُل في واإلاؿاىمة وم٨نىناتها خُشُاتها ٖلى للحٗٝغ الٗمغاني  من بظل٪  ًغثبِ وما والٗمغانُة، والس٣اُٞة الخًاٍع

ة ٖمغانُة ٖنانغ ُة ٞنُة وإلاؿات ومٗماٍع ن  النمِ ٞهم ئلى تهضٝ وػزٞغ  باإل٢لُم، وال٣هبات لل٣هىع  الٗمغاني والح٩ٍى
ُٟي الضوع  وبُاو لحهنُٟها، الىاضخة اإلاٗاًحر اؾحسغاض بهضٝ بُنها والازحصٝ الكبه  وطه وئبغاػ  زص٫ من وطل٪ لها الْى

ة عبُها ة الا٢حهاصًة اإلاُُٗات من بمجمٖى  ئلى خاطة في الػا٫ اإلاٗماعي  التراذ ٞهظا لظل٪.  والُبُُٗة والؿُاؾُة والبكٍغ
ض   نؿاني بٗض من له إلاا بأىمُحه؛ الىعي ثغؾُش والى به، اإلاغثبُة الجىانب ٧ل الؾحجصا البدص وجٗم٤ُ الاىحمام من مٍؼ

  مام ٖاة٣ا ث٠٣ ما ٚالبا التي ال٨سحرال ؤلاق٩الُات ئلى مغصو اٖح٣اصنا، خؿب الضعاؾات، نضعال في والؿبب وخًاعي، ور٣افي

 .اإلاُضاو ىظا في الباخص

                                                                                                                                                                                           

ربده أقاليم تيزنيت ككلميم غربا كإقليم تاركدانت مشاال كإقليمي . كادم درعة ككادم طاطا كاقا ككادم سبنارت ككاد اؼباحل ككاد فم زكيدالسالسل اعببلية ركافد 
: ين أربع بلدياتكيتوزع سكاف اإلقليم ب. كاعبنوب الشرقي كاغبدكد اؼبغربية اعبزائرية يف الشرؽ جنوبا أسا الزاؾ كإقليم زاكورة ك كرزازات يف الشماؿ الشرقي

 .مدشرا ٕٓ٘صباعة قركية كأزيد من  ٙٔطاطا كأقا كفم اغبصن كفم زكيد ك
ية، أما اؼبعماريوف تتنوع دالالت العمارة التقليدية بتنوع فئات مستخدميو، فيطلقو اآلثاريوف كاؼبؤرخوف على العمق األثرم كالتارخيي لطراز العمارة احملل  -1

  .شئت كفق التقاليد اؼبعمارية احملليةفيطلقونو عل اؼبباين اليت أف
 يتكوف الذم العناصر من عنصر كل كصف طريق عن كاؼبعلومات تسجيل اغبقائق عملية أنو حيث من العلمي البحث عمليات إحدل ىي اؼبعمارم التوثيق عملية  -2

. كرفعها كتصويرىااؼببٌت  منها
كاالجتماعية كاالقتصادية اليت تتفاعل فيما بينها فينتج عنها النمط أك الطابع العمراين الذم يتنوع بتنوع النمط العمراين ىو ؾبموعة من اػبصائص البيئية  - 3

. تلك اػبصائص
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لى         في البدص ج٤ُٗ التي ؤلاق٩الُات مسحل٠ ٖنض الى٢ٝى في ًحمسل اإلاىيٕى ىظو من الٛغى ٞاو ألاؾاؽ، ىظا ٖو
ض ٞحذ بهضٝ ال٣هىع، مىيٕى سُة اإلاُُٗات لحجمُ٘ البدص  ٞا١ من مٍؼ ة الحاٍع  ئلى الانخباو وئراعال اإلاٗالم، لهظو واإلاٗماٍع

حباع وعص ئن٣اطىا يغوعال والى تهضصىا التي اإلاساَغ  وثغاذ ٦مباني ٣ِٞ لِـ الباخسحو  وؾاٍ في ٖليها والحٗٝغ لها، الٖا
 ثغوم مٟهلة، صعاؾة ًحُلب خهن  و ٢هبة  و ٢هغ ٩ٞل ور٣اُٞة، وا٢حهاصًة اطحماُٖة ٦مإؾؿات ول٨ن مٗماعي،

سُة  ىمُحه ثدضًض ٖن ًٞص ة، الحاٍع حباع وعص خماًحه ؾبل في الح٨ٟحر واإلاٗماٍع . الحنمُة في وئصماطه ئلُه، الٖا

: الحالُة ؤلاق٩الُات ٖلى اإلا٣ا٫ ىظا في ثغ٦حزنا ؾ٩ُىو  لظل٪

ذي الجانب في البدص ئق٩الُة -  .َاَا بمن٣ُة وال٣هبات لل٣هىع  والٗمغاني الحاٍع
 .بالحنمُة وعبُه وال٣هبات لل٣هىع  اإلاٗماعي  التراذ ئق٩الُة -

. اإلاٗماعي  التراذ لهظا وال٣انىني الح٣جي الحضبحر ئق٩الُة -

 .َاَا بمن٣ُة وال٣هبات ال٣هىع  ثنمُِ ئق٩الُة -

سُت الضعاؾت وئقيالُت واللهباث اللهىع . 1 . والعمغاهُت الخاٍع

سُة ال٣ُمة طات وال٣هبات لل٣هىع  واؾٗا انخكاعا اإلاٛغب بصص واخات جٗٝغ            ة الحاٍع  جك٩ل ث٩اص والٗمغانُة، وألارٍغ
 و٧او الخهبة، الؼعاُٖة ألاعاضخي طات الكمالُة اإلانا٤َ وبحو الغملُة ال٨سباو ث٨ثر خُص الجنىبُة اإلانا٤َ بحو ٞانص خؼاما
 ًىلىو  طٗلهم ما وىى منهم اإلاؿخكغ٢حو زانة الباخسحو، ٖلى البالٜ  رغو اإلانكآت ىظو  ق٩ا٫ في والحنٕى والثراا الحٗضص لهظا

 للجٛغاُٞة خُة ونماطض الهنضسخي لبربغا إلبضإ نىعال ع حهم، خؿب باٖحباعىا م،19 ال٣غو   وازغ منظ اإلانكآت ٦بحرا اىحماما

ة ة والٗمغانُة البكٍغ .  البربٍغ

 ال٣هغ، من مسحلٟة طىانب خى٫  والتر٦حز بالض٢ة ثمحزت صعاؾات بنكغ ألازحرال ال٣ٗىص زص٫ بها الاىحمام واػصاص        
ذي الجانب ٦ضعاؾة  ثل٪ من ٢لُل ٖضص قملد  جها الضعاؾات ىظو ٖلى ًصخٔ ما  و ٚحر واإلاٗماعي؛ الٗمغاني  و الحاٍع

سُة ألاىمُة طات ٖلى وع٦ؼت اإلانكآت ة الحاٍع  واإلا٣اعنة، للكمىلُة اٞح٣اعىا  ًًا؛ الضعاؾات ىظو ٖلى ًصخٔ وما ، واإلاٗماٍع

اع ىظا وفي. الحسههات بحو الح٩امل وي٠ٗ ة للهنضؾة الىَنُة اإلاضعؾة  و ئلى نكحر ؤلَا  بأبداذ جؿاىم  نبدد اإلاٗماٍع

ش في الباخسحو ئقاعال عىن وي٘ مما وال٣هبات ال٣هىع  خى٫  حرىم الحاٍع .  لل٣هىع  ثهامُم ٚو

                                                           
، أيوب عبد الرضباف، من قصور اعبنوب التونسي، القصر القدمي، النقائش كالكتابات القددية يف الوطن العريب، اؼبنظمة العربية للًتبية كا  -1 لثقافة كالعلـو

 .ٖٓٔ: ، صٜٛٛٔتونس، 
: نذكرمن الدراسات اليت تناكلت بعض القصور   -2

-  Jacques-Meunié (Djinn) et Meunié (Jacques): «Abbar, cité Royale du Tafilalet», Hespéris, Tome : XLVI, 1° et 2° 

trimestre,  1959, pp:7-72. 

-  Saidi Idriss: «étude architecturale des ksour du Tafilalet, dossier d‘analyse et de diagnostic », Oasis Tafilalet, n° 1, 

1999 ,  pp: 3 -  34.  

-   Jacques-Meunié, (D)  "Les oasis des Lektaoua et des Mehammid," Hesperis 27, 1947, pp: 399-429. 

. ، جزءاف ٕٛٓٓتاكشيخت غبسن، عمراف سجلماسة دراسة تارخيية كأثرية، منشورات كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية،  -
، أطركحة لنيل شهادة سجلماسة إذل هناية القرف العشرين، التاريخ كاؼبعمار كاإلنقاذبوعصب امبارؾ، مسامهة يف دراسة قصور تافياللت من سقوط  -

 .ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓالدكتوراه، جامعة سيدم ؿبمد بن عبد اهلل كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية فاس سايس، 
:  من ىذه األحباث نذكر - 3



 
 
 

 

 
 

    2017–ًىاًغ    : 27العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

114 

 

لُه،       حو الباخسحو طهىص ئلى خاطة في ثؼا٫ ما اإلاٛغب واخات و٢هبات ٢هىع  في اإلاحمسل اإلاٗماعي  التراذ ٞاو ٖو  ألارٍغ
 ىظا في الباخسحو ج٤ُٗ التي الٗضًضال ؤلاق٩الُات ئلى ٌٗىص اإلانا٤َ ىظو خى٫  الضعاؾات ٢لة في الؿبب ولٗل واإلاإعزحو،

ذي البٗض اؾحدًاع ٖلى ألاو٫  ق٣ها ًغ٦ؼ ما ٚالبا مغ٦بة، ئق٩الُة ث٩ىو  ما ٚالبا والتي اإلاُضاو،  صعاؾحه ٖبر لل٣هىع  الحاٍع
ة الٗمغانُة الخهاةو اؾحٗغاى ٖلى الساني وق٣ها والاطحماعي، والا٢حهاصي والؿُاسخي الُبُعي مدُُه في  واإلاٗماٍع

ة وم٩ىناتها ثسُُُها ٖلى الى٢ٝى زص٫ من وطل٪ لل٣هىع، غى اإلاٗماٍع  وثدضًض الحسُُِ، ىظا ٖليها ٢ام التي ألاؾـ ٖو
 من التراذ؛ لهظا الغاىنة الىيُٗة ٖلى السالص الك٤ ثغ٦ؼ ُٞما الٗماعال، ىظو جك٨ُل في ؾاىمد التي اإلاغطُٗات وصعاؾة

تها، التي الحدىالت مجمٕى في البدص زص٫ ىامل ٖٞغ  و زحرا اإلادلُة، الحنمُة في وئصماطه ٖلُه اإلاداٞٓة و٦ُُٟة ثضىىعو، ٖو
. التراذ لهظا وال٣انىني الح٣جي الحضبحر ئق٩الُة

دي الجاهب .1-1  :الخاٍع

حٗل٤          سُة ألانى٫  بحدضًض ألامغ ٍو  َاَا با٢لُم اإلاٗماعي  التراذ م٩ىنات زصلها قُضت التي الؼمنُة واإلاغاخل الحاٍع
 في اإلاُُٗات ىظو ٖلى الخهى٫  نٗىبة اؾحدًاع م٘ ؾ٨نتها، التي وال٣باةل ٚحرىا،  و مساػو   و ٢هبات  و ٧اند ٢هىعا

سُة اإلاهاصع . لٛالبُتها بالنؿبة منٗضمة ث٩ىو  ث٩اص ُٞما  زغي، صوو  و٢هبات ٢هىع  وتهم ٢لُلة ٞهي وطضت ئو وختى الحاٍع
سُة ٞاإلاهاصع  ٞيها لٟحد التي الخاالت بٌٗ ٖضا ما َاَا، و٢هبات ال٣هىع  ٖماعال ٖن اإلاٗلىمات من بال٨سحر ثمضنا ال الحاٍع

.  او٧لُض. و. ث٩اصًغت ٢هبة طل٪  مسلة ومن  بنُتها،  و ؾ٩اجها ٖضص  و مؿاختها ب٨بر  و بٗٓمتها، اإلاإعزحو نٓغ ألابنُة ىظو
 ؾُا١ في طاات عواًات وهي الؿىسخي، اإلاسحاع إلادمض" طؼولة زص٫"و" اإلاٗؿى٫ " ٖنض وعص ما ال٨حابات ىظو  ىم ومن

لـ، ٢باةل جكهضىا خُاال و نماٍ و٢ات٘ ٖن الخضًص ش ئقاعات رناًاىا بحو نجض ئط ألَا  واإلاساػو  ال٣هبات بٌٗ جكُِض لحىاٍع

.  الجماُٖة

م ش ثدضًض من آلاو لخض اإلانجؼال والبدىذ الضعاؾات مسحل٠ ثحم٨ن لم اإلاحٟغ٢ة، ؤلاقاعات ىظو من وبالٚغ  مًبٍى ثاٍع
ة نماطض  و الظات، ٢اةمة ٢بلُة مإؾؿات باٖحباعىا ؾىاا الجماُٖة اإلاساػو  ىظو ألنل ضال، مٗماٍع  ًسحر ًؼا٫ ال ٞاإلاىيٕى ٍٞغ

غاُٞحو طٛغاُٞحو من ألاوعبُحو اإلاؿح٨كٟحو و٦حابات مجهىصات وختى.  ئق٩الُة من  ٦ثر حرىم وارنٚى  النبل خاولىا الظًن ٚو
 يمن اإلاإؾؿات بهظو اىحمامهم بد٨م اإلا٣نٗة، ؤلاطابات ث٣ضم لم وال٣هبات بال٣هىع  اإلاغثبُة ؤلاق٩الُات بٌٗ في

اع ٖلى ع٦ؼت منٓمة اؾح٨كاُٞة خمصت ة اإلاٗالم ىظو به ثحىاطض الظي الجٛغافي ؤلَا م ، اإلاٗماٍع  البدص خاو٫  البٌٗ  و ٚع

 ًغثبِ ما زهىنا  خُانا؛ ال٩اُٞة الحدلُل  صوات ُٚاب ل٨ن ، واإلاساػو  وال٣هبات ال٣هىع  ىظو ْهىع  و ؾباب  نى٫  في
سُة الس٣اُٞة اإلاُُٗات ٧ل ٞهم من والحم٨ن اإلاٗلىمات مهاصع بخنٕى  ثد٤ُ٣ صوو  خا٫ للمن٣ُة، والجٛغاُٞة والحاٍع

                                                                                                                                                                                           

القصور كالقصبات دراسة تفصيلية ؼبصطلحات عمرانية، حبث لنيل دبلـو مهندس البلعشي عبد الرضباف، آيت حساين ابراىيم، النخلي عبد اللطيف،  -
 .ٕٜٜٔمعمارم، اؼبدرسة الوطنية للهندسة اؼبعمارية، الرباط،

. ٗالسوسي ؿبمد اؼبختار، خالؿ جزكلة ، مطبعة اؼبهدية، تطواف، ج  -1
 .ٜٔٙٔ، ٖء، جالسوسي ؿبمد اؼبختار، اؼبعسوؿ، مطبعة النجاح اعبديدة، الدار البيضا  -
دبناطق األطلس، ضمن الًتاث اؼبعمارم باؼبغرب، منشورات اؼبعهد  (إكودار)آكموس اضبد، يف األصوؿ التارخيية كاػبصائص اؼبعمارية للمخازف اعبماعية  - 2

 .ٜٚ: ، صٖٕٔٓ، ٖٚاؼبلكي للثقافة األمازيغية مركز الدراسات التارخيية كالبيئية، سلسلة دراسات كأحباث، رقم 
3  

- Meunié, Dj.J, « Les Greniers-citadelles du Maroc, ed, Arts et Métiers Graphiques », 2 

Volumes,1952.p. 190. 
4
- Montagne, R. « Un magasin collectif de l'Anti-Atlas, l'agadir des Ikounka », Hespris, 1929, 

pp: 145-266. 
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م اإلانحٓغال الٗلمُة ألاىضاٝ ش من ٦سحرال طىانب ٖن ال٨ك٠ في الؿب٤ لهم ًب٣ى طل٪ من وبالٚغ  اإلاإؾؿات ىظو ثاٍع

ذي البدص ًب٣ى ل٨ن. بها والحٍٗغ٠ ض الباخسحو  مام مكغوٖا وألارغي  الحاٍع ش اعثباٍ له ما ٧ل في الحٗم٤ من للمٍؼ  ىظو بحاٍع
. اإلاإؾؿات

ة الغواًة ئلى الغطٕى ٞاو الىي٘، ىظا  مام         م خحمُا امغ  ٌٗض الكٍٟى   خُانا ثنا٢ًها  و  خُانا الض٢ة ئلى اٞح٣اعىا ٚع

ذي الٗم٤  و ٦ما. ٦سحرا الباخص له ًُمئو ال ما وىى  زغي،  ٦بحرا اىحماما ٌٗحر ال الباخص ًجٗل ال٣هىع  لبٌٗ الحاٍع
ة؛ للغواًة ش اإلاغثبُة وزهىنا ؤلاطابة نٗبة ألاؾئلة من الٗضًض ثب٣ى وبظل٪ الكٍٟى  ال٣هىع  بٌٗ جكُِض وصواٞ٘ بحاٍع

.  بها ٣ًىم ٧او التي وألاصواع

 :العمغاوي الجاهب .1-2

سُة ؤلاق٩الُة ٧اند ئطا  ة مهمة الحاٍع  ٖنها،  ىمُة ث٣ل ال الٗمغانُة ؤلاق٩الُة ٞاو وال٣هبات، لل٣هىع  الؼمنُة اإلاغاخل إلاٗٞغ
٣هض ة بها ٍو  وػٍاصال الؼمن ثىالي م٘ ٖمغانُا امحضاصا ٖٝغ  م واخضال ٦حلة بجي ٞهل ال٣هغ، بها مغ التي البناا مغاخل مٗٞغ

ىص م٘ ثُىع   و الؿا٦نة، ات ٞو ة مجمٖى  ناىُ٪ اإلاًاٞة، ألاطؼاا من ألانُلة ألاطؼاا هي وما. مسحلٟة ػمنُة ٞترات ٖبر بكٍغ
ة، الُبُُٗة الٗىامل بؿبب بناا وئٖاصال ىضم من ال٣هىع  له جٗغيد ٖما ة، ال٣هىع  في الباخص ًىاطه ئط والبكٍغ  الصخغاٍو

 ىل خحرال، في الباخص ًً٘ ما وىى ٦بحر،  و نٛحر  -ثدحاني  و ٞى٢اني  -٢ضًم  و طضًض ئياٞة م٘ الاؾم نٟـ ثدمل ٢هىع 
سُة اإلاهاصع ٖنها ثدضرد التي للمٗلمة الىنُٟة الضعاؾة ئَاع في ىى  وثدمل محأزغال ٞترال في م٩اجها قُضت لبناًة  م الحاٍع

  و ٞيها، ع حها ثبضي ولم بنائها ب٩لٟة  و بالٗماعال الانبهاع خضوص ٦سحرال  خُانا ثحجاوػ  لم اإلاهاصع ىظو  و زهىنا الاؾم؛ نٟـ

.  الجمالي والحظو١  الض٣ُ٢حو والٟجي اإلاٗماعي  الىن٠ نمُم في ثضزل  مىع  في الن٣اف ئراعال

 م٣اعنة بضعاؾة ال٣ُام ئم٩انُة ٤ٌُٗ مما  خُانا، محنا٢ًة  خ٩ام من ألاطنبُة الضعاؾات بٌٗ زلٟحه ما طل٪ ئلى  ي٠

ة؛ الىاخات ل٣هىع  م ٞٗلى الصخغاٍو لـ ٢هبات ٦حابه في  "َحراؽ ىجري "  و من الٚغ  مضاعؽ بحو محز والىاخات، ألَا
ة نُة مٗماٍع ة مضعؾة" وط٦غ مسحلٟة، ٞو نُة ث٣نُة وزهىنُات ىنضؾُة ٞغو١  ؾاؽ ٖلى" ثاُٞصلد مضعؾة"و" صٖع  ٞو

 ًغي  ال الخهغ ال اإلاسا٫ ؾبُل ٞٗلى طل٪؛ ٨ٖـ ًغي  من الباخسحو من ىنا٥  و ئال للمن٣ُححو، اإلاٗماعي  الٟن في ووُُْٟة
ى٧ى قاع٫ "  الٟغنسخي اإلابٗىذ ة ٢هىع  مٗماع ًمحز  و ًم٨ن ازحصٝ  ي" صٞو  ٖلى ًإ٦ض بل ثاُٞصلد، ٢هىع  مٗماع ٖن صٖع
ة اإلاٗالم بحو الحُاب٤ خض ًبلٜ والظي بُنهما الىاضر الخكابه ة والٟنُة اإلاٗماٍع غ٧لة وثىصٚة وثاُٞصلد لضٖع َغـ ٞو  وػٍؼ، ٚو

 ال٣هىع  ألبىاب الباعػ  والاعثٟإ الىاضر الضٞاعي بالُاب٘ َٚغـ لىاخة اإلاٗماعي  الٟن ثٟغص من ئلُه  قاع ما باؾحشناا

 . و بغاطها

. بالخىمُت وعبُه لللهىع  اإلاعماعي  الترار . 2

ض ومحنٕى ٚجي ثغاذ ل٩ىنه الاثجاىات؛ ومحٗضص مهمة بضعاؾات ًدٓى الىاخات مجا٫ في اإلاٗماعي  التراذ  نبذ    ٍغ  من ٞو
ه،  ىظو إلاٗٓم الٛالبة الؿمة  و ئال اإلاؿحضامة، الحنمُة مٟهىم  ؾـ وهي اإلادلي، والا٢حهاص باإلاجحم٘ الىر٤ُ والعثباَه نٖى

                                                           
1
 - Henri Terrasse, « Kasbahs berbères de l'atlas et des oasis, éd. Horizons », de France, 1938. 

. ٖٕٛإذل  ٕٛٔ، الفصل السابع، من الصفحة Challamel ، 888، طبعة ‖Reconnaissance au Maroc“ ينظر كتاب شارؿ دكفوكو - 2
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ة اإلاباصعات  ثهىعات وجٗحمض ألاؾاؾُة، وخاطاثه اإلادلي ؤلانؿاو ىمىم ٖن مسحلٟة مغطُٗات من ثنُل٤ ٧ىجها الحنمٍى

.  والبحرو٢غاَي الح٣جي الُاب٘ ٖليها ٌٛلب ٖمل ومناهج

ٝى في  الغ٧ىو  ئلى نحاةجها ثنحهي التي ألا٧اصًمي الُاب٘ ٖليها ُُٞػى اإلاُضانُة الضعاؾات  ما   ٦ما البدص، ومغا٦ؼ الجامٗات ٞع
 والؿُاؾُة الا٢حهاصًة والغىانات الؿىؾُىلىطُة ألابٗاص ئٟٚا٫ م٘ الىنٟي، وألاؾلىب والح٨غاع الا٢حباؽ ٖليها ٌٛلب

صت لحٟؿحرات ٖغية الىاخات في اإلاٗماع م٣اعبة ئق٩الُة طٗلد الُٗىب ىظو. باإلاجا٫ اإلاٗماع لٗص٢ة  الض٢ة ئلى ثٟح٣غ وثأٍو

ة  ػمة إلا٣اعبة ال٩اُٞحو والٗم٤ غال ألاصبُات ٞٛالبُة.  الىاحي اإلاجحم٘ في خضتها ثؼصاص التي الهٍى  وال٣هبات ال٣هىع  خى٫  اإلاحٞى
 والؿُاؾُة الا٢حهاصًة بالغىانات ؤلاإلاام ٖن و٢انغال الحدلُل وؾُدُة الٗم٤ مدضوصال  -الجامُٗة ألابداذ زهىنا -

ة ة بأػمة ثدُِ التي والحنمٍى  ٦سحرال  بٗاصا طل٪ بؿبب وجٟٛل والحدلُلي الن٣ضي للمنٓىع  وثٟح٣غ واإلاجالُة، الس٣اُٞة الهٍى

.  اإلاٗماعي  التراذ بحضبحر ثحهل التي اإلا٣ٗضال للمك٨صت

. لللهىع  اإلاعماعي  الترار واللاهىوي الخلني الخضبحر ئقيالُت. 3

 الحضىىع  خ٣ُ٣ة ٖلى الىاخُة اإلانا٤َ في لل٣هىع  الخالي الىي٘ ٖلى الى٢ٝى اؾتهضٞد التي اإلاُضانُة الضعاؾات ٧ل ثح٤ٟ 
٘ م ٣ٖىص، منظ له ثحٗغى الظي الؿَغ  اإلاحٗل٣ة ال٣انىنُة النهىم نضوع  وعٚم آلزغ، ٢هغ من خضثه ازحصٝ ٚع

ة الخ٣بة من ألاولى الؿنىات منظ الس٣افي التراذ ٖلى باإلاداٞٓة هحر ، (1912 نىنبر 26 ْهحر) الاؾحٗماٍع  والتي 1914 ٞبراًغ 13 ْو
جي ال٣انىو  بجي  ؾاؾها ٖلى غابة الُىم، الٗمل به الجاعي  80  -22 الَى  للمضعؾة ٢اةمة الحبُٗة ثٓل  و ىظو والخالة اٚل

ُة وألصواتها الٟغنؿُة  ٦بحرا ئق٩اال ثُغح طاتها خض في الحبُٗة ىظو ئق٩االثه، ومٗالجة الس٣افي التراذ خماًة في والح٣نُة اإلاٗٞغ
 خى٫  اإلاٛغبي للمجحم٘ الخ٣ُ٣ُة الخاطات من نابٗة مؿح٣لة ومنهجُة واضر لحهىع   الو لخض اإلاٛغب باٞح٣اع ًحٗل٤

جي واإلاٗماعي  ألارغي  الغ ؾما٫ اؾخسماع . وئن٣اطو ثضبحرو إلق٩الُات زانة  طىبة وئًجاص الَى

ة اىحمامات يمن ًضزل الظي -اإلاٗماعي  التراذ ٖلى للخٟاّ الحضزل ٖملُة ًجٗل ما وىظا  نٗىبات؛ ًىاطه -التراذ مضًٍغ

 ألازغي، اإلاٗالم ٖلى الخٟاّ ٞاو ،80-22 ال٣انىو  إلا٣حًُات َب٣ا ثجغي  اإلاسجلة اإلاباني ٖلى اإلاداٞٓة ٖملُة ٧اند ٞاطا
.  آلاراع ٖضاص في جسجُلها لٗضم ؤلاصاعال َٝغ من ٖليها اإلاداٞٓة نٗىبة ًُغح الخىام، مل٪ في التي ال٣هىع  زهىنا

 التراذ ٖلى اإلاداٞٓة مؿاَحر من ٣ٖض الحهن٠ُ يىابِ و٦ظا الحٗمحر، ووراة٤ ب٣ىانحو التراذ ٢ىانحو عبِ  و ٦ما       

م ال٣هىع، انخكاع إلانا٤َ اإلاٗماعي  سُة اإلاباني ٖلى باإلاداٞٓة اإلاحٗل٤ 22/80 ٢انىو  من 42 البنض وطىص ٞٚغ  واإلاناْغ الحاٍع

ش 1-80-341 ع٢م ْهحر بخنُٟظو اإلاحٗل٤  و واإلاحًمن والٗاصًات، الٟنُة والحد٠ اإلان٣ىقة وال٨حابات  ، 1980 صطنبر 25 بحاٍع

                                                           
، ضمن الًتاث (منوذج القصور)احمليط اغبيوم لواحات اعبنوب اؼبغريب أبا صادقي، إشكالية التدبَت التقٍت كالقانوين للًتاث اؼبعمارم دبنطقة ؿبمية  - 1

 .ٜٙٔ: ، صٖٕٔٓ، ٖٚاؼبعمارم باؼبغرب، منشورات اؼبعهد اؼبلكي للثقافة األمازيغية مركز الدراسات التارخيية كالبيئية، سلسلة دراسات كأحباث، رقم 
 .ٜٙٔ: أبا صادقي، ـ س، ص  -2
 .نفسو - 3
 .ٕٜٔٔنونرب،  ٜٕ، بتاريخ ٘،اعبريدة الرظبية، عدد ٕٜٔٔنونرب  ٕٙ/ىػٖٖٓٔة ذم اغبج ٙٔ ظهَت  -4

 .ٜٔٛٔفرباير ٛٔبتاريخ  ٖٗٙ٘ر عدد .ج - 5
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 الىاخات ٧ل  سجلد بمىطبه والظي ،1945 ًىلُىػ  21 ْهحر ٖلى اإلاغث٨ؼ ،1980 ًىنُى 11 في النىاب مجلـ ٖلُه وا٤ٞ ٦ما
ة سُة ٦مىا٢٘ الصخغاٍو  ٌٗغ٢ل زانة مل٨ُة طو ؾ٩اني ٦حجم٘ ال٣هغ اٖحباع  و ئال ، 1953و 1943 بحو ما الٟترال في ثاٍع

.  الترثِب ومؿاَحر ئم٩انُة

 ٞحم اإلاحىاطضال ثل٪ ختى و الحٗمحر وراة٤ في مضعطة ٚحر ًجٗلها الخًغي  اإلاجا٫ زاعض ال٣هىع  اٚلب وطىص  و ٦ما       

: ٧األجي مٗها الحٗامل ًحم مدمُة ٦نُا٢ات ثدضًضىا

 .متر 20 من بأ٦ثر ال٣هغ  ؾىاع ٖن ثبٗض ال التي اإلاؿاخات في بالبناا الترزُو ٖضم -
 .ألانُل اإلاٗماعي  النمِ ثدترم  و ًجب ال٣هغ صازل من البناا  قٛا٫ ٧ل -

 .(الهلبة) الخضًسة باإلاىاص البناا من٘ -
. َاب٣حو في واإلادضص ٖلُه اإلاحٗاٝع الاعثٟإ ثجاوػ  ٖضم -

.  اللهىع  جىمُِ ئقيالُت.  4

ات، ئلى وثهنُٟها ال٣هىع  ثنمُِ ئو         الناخُة من ٦بحرال نٗىبة ث٨حنٟه اإلاكتر٦ة والخهاةو الٗنانغ خؿب مجمٖى
 بجمُ٘ وؤلاإلاام صعاؾحه، اإلاغاص اإلاجا٫ ٢هىع  ل٩ل مح٨غعال وػٍاعات ئخهاةُة صعاؾة ًحُلب الٗمل ىظا ٞمسل اإلانهجُة؛

 . الخالي الى٢د في الضعاؾات اٚلب نٟح٣ضو ما وىى الجىانب ٧اٞة ومن ٖنانغىا

م        ة، ال٣هىع  لحنمُِ ؾاب٣ة مداوالت ىنا٥ طل٪؛ من وبالٚغ ة ٢ام وزصلها الصخغاٍو  بحهن٠ُ الباخسحو من مجمٖى
 ٧ل ئعطإ ٖلى الخ٣ل ىظا في الضاعؾحو ٌؿاٖض ومىخض مًبٍى ػمجي ؾلم وي٘ من الحم٨ن صوو   نماٍ، ٖضال ئلى ال٣هىع 

 الخاعجي الك٩ل ٖلى ثنمُُه في اٖحمض ٍٟٞغ٤ ألانماٍ، جٗضص  ئلى الغؤي في الازحصٝ ىظا  صي و٢ض مُٗنة، ػمنُة ٞترال ئلى نمِ
ٍغ٤ للؿىع،  ال٣هىع  ثنمُِ  و ُٞٗح٣ض السالص الٍٟغ٤  ما نمُه، بحدضًض ٦ُٟل لل٣هغ الضازلي الحسُُِ  و ًغي  آزغ ٞو

                                                           
فيتم بطلب يقدـ إذل السلطات اؼبكلفة بالشؤكف الثقافية يوضح موقع اؼبعلمة أك اؼبوقع أك التحفة الفنية مع كصف   Inscriptionعملية التسجيل  - 1

كما ...، كعند اؼبصادقة عليو ال جيوز تغيَت طبيعتها أك إدخاؿ تغيَت عليها، أك..ا يتضمن نبذة تارخيية عنها كالوضعية القانونية اليت تتمتع هبادقيق ؽبا، كم
. ديكن ؼبالكي اؼبوقع كاؼبعادل أف يستفيدكا من إعانات مادية عند الًتميم كديكن لإلدارة أف تتكفل بذلك

2
 - ABA) sadki( , Urbanisme et conservation du patrimoine culturel présaharien cas des ksours du Tafilalet, mémoire 

de troisième cycle, institut National d‘Aménagement et d‘urbanisme ,Rabat, 2003, p.133. 
جيرل حبث بشأف اؼبعلمة كذلك خالؿ مدة سنة تبدأ من " تتم كفق النصوص التنظيمية اؼبعموؿ هبا حيث  Classementبالنسبة لعملية الًتتيب  - 3

القرار رأيو يف مشركع  التاريخ الذم ينشر فيو باعبريدة الرظبية اؼبقرر اإلدارم الصادر بإجراء البحث اؼبذكور مع كجوب إبداء اجمللس اعبماعي التابع لو موقع
كعند اؼبصادقة على ترتيب عقار ما ال جيوز ىدمو كلو جزئيا كال ترميمو أك تغيَته أك إحداث بناء جديد فيو دكف حصوؿ على ..البحثالًتتيب خالؿ مدة 

. رخصة إدارية
: تتطلب الدراسة التنميطية للقصور الًتكيز على العناصر التالية - 4
. األسباب كالعوامل اليت أدت إذل نشأهتا -
. التارخيية اؼبتعلقة هبا كاؼبستمدة من اؼبصادر التارخيية كالركاية الشفوية مع التدقيق فيها اإلؼباـ باؼبعلومات -
. الدراسة العمرانية كاؼبعمارية الدقيقة لكل القصور اليت يشتمل عليها اجملاؿ اؼبدركس -
 .ؼبعرفة العمق التارخيي للمكاف -microtoponymie-دراسة اشتقاؽ أظباء القصور  -
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غي  الؿاب٣ة الح٣ؿُمات الغاب٘ الُٝغ ًنح٣ض خحو في ٖضمها، من بال٣هغ ال٣هبة وطىص ٖلى ألاولى بالضعطة ٌٗحمض  يغوعال ٍو

ة ألاصلة ئياٞة م٘ الؿاب٣ة اإلاٗاًحر ازظ .  ألارٍغ

 ٍماعثاو ٞاإلاإعر: ماعجان خؿب اللهىع  أهما (A. G. P Martin) ال٣ضًمة ال٣هىع  نن٠ من  ٢ضم من ٌٗض الظي 
حماص وطل٪ والحض٩ًلد، و٢ىعاعال ثىات من ب٩ل وثدضًضا بالصخغاا،  النهىم اؾحدًاع م٘ لل٣هغ الٗام الك٩ل ٖلى بااٖل

سُة غال الحاٍع  "الجُخىلي" ؾماو ألاو٫  النٕى: عةِؿُة  نماٍ رصذ ثدضًض ئلى ثىنل و٢ض للمبجى، الح٣جي الجانب وئٟٚا٫ اإلاحٞى

ش ٢بل ما من  عزه والظي . م 600 ئلى م100 من  عزه والظي"الحهىصي" ؾماو ٣ٞض الساني الهن٠  ما م،100 ؾنه ئلى الحاٍع
ح٩ىو   ٌكمل ٞانه: السالص الهن٠  ما منٓم، طض  ٣ٞي بك٩ل مغثبُة مهُدة حجاعال من بجي صاةغي  قبه ؾىع  من ٍو

.  اإلاُصصي الؿاب٘ ال٣غو  بٗض قُضت التي ال٣هىع 

 ٍهىهاع خؿب اللهىع  أهما(Quenard) :٪ة لل٣هىع  ثهنُٟه في ؾل  ثحٗل٤ ث٣نُة ئياٞة م٘ اإلاُٗاع، نٟـ الصخغاٍو

لى نمِ؛ ب٩ل ة لل٣هىع  ث٣ؿُمه طاا ألاؾاؽ ىظا ٖو .   نماٍ رصرة ئلى الصخغاٍو

ٌ  الىمِ ة ًًم :ألاو  من  بغاض بها ثدُِ مؿحُُص ق٨ص ثسُُُها في وثحسظ الجبا٫ ٢مم ٞى١  ث٣٘ التي الخهىو  مجمٖى
. لضًه مدضصال ٚحر ٞاجها الؼمنُة للٟترال بالنؿبة  ما الدجغ،

دُِ للمغا٢بة بغض ٖلى بضازلها ثدحىي  التي اإلاؿحضًغ الك٩ل طات اإلاباني الهن٠ ىظا ٌكمل :الثاوي الىمِ  ؾىع  بها ٍو
ة بالدجاعال ومبنُة زنض١ ًح٣ضمه مغثٟ٘ .  ٣ٞي بك٩ل اإلاىيٖى

ة النمِ ىظا ًًم :الثالث الىمِ ة ٢باب جٗلىىا  يغخة ٖلى وثدحىي  اإلاكىي  ٚحر آلاطغ من اإلاكُضال اإلاباني مجمٖى  صاةٍغ
.  الك٩ل

 ٍنناٝ رصرة في وخضصىا الخاعجي الك٩ل ٖلى لل٣هىع  ثهنُٟه في اٖحمض :الغخمان عبض أًىب خؿب اللهىع  أهما  

ة من ًخك٩ل وىى" البربغي " اإلاؿحُُل النمِ ٞظ٦غ  الخؿمُات، خُص من ازحصٝ م٘ ؾاب٣ُه؛ مسل  ثحسظ الٛٝغ من مجمٖى
 ؤلاؾصمُة والغباَات البحزنُُة الخهىو  ثسُُُه في قبه"الغوماني" اإلاغب٘ والنمِ. ألازغي  الىاخضال ثجاوع  مؿحُُص ق٨ص

ش وخضص الظ٦غ، الؿاب٣ة لؤلمسلة بالنؿبة محُىع  نمِ وىى" الٗغبي" الضاةغي  والنمِ. اإلاب٨غال  الٟغو  بأوازغ ْهىعو ثاٍع

.  م11/ىـ5

 ورصرىو  ورصرة لسصرماةة مُضانُة بضعاؾة ٢ُامه بٗض (Echalier) َٝغ من للن٣ض جٗغيد الحنمُُات ىظو مٗٓم ل٨ن         
حو، ئلى م٣ؿمة ألانماٍ واٚلب  نماٍ ؾحة ئلى بخنمُُها له ؾمدد الجؼاةغي  الٛغبي بالجنىب ٢هغا غي  نٖى  الك٩ل بأو ٍو

.   ألا٢ضم ىى الضاةغي 

                                                           
. ٙٗ:ص ،ٕٙٓٓدراسة تارخيية كأثرية، اؼبؤسسة الوطنية للفنوف اؼبطبعية، اعبزائر، مناذج من قصور منطقة األغواطعلي، م ضبالك - 1

2
 -  Martin (A.G.P), « A la frontière du Maroc, les oasis sahariennes (Gourara, Touat, Tidikelt) », Alger, 1908. 

pp:25-59 
3

 - Quenard (C), «Recherches historiques dans le Touat Gourara », B.L.S N°:02, 1955, pp:19-29 
 .ٖٔٔأيوب عبد الرضبن، من قصور اعبنوب التونسي، ـ س، ص - 4

5  - Echallier (j.C), « Villages désertes et structures agraires anciennes du Touat, Gourara (Sahara algérien) », 

A.M.G, Paris 1972, pp:27-87. 
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 اإلاٗاًحر ٖلى اٖحماصا ألانناٝ ىظو بحو الٟهل نٗىبة مضي في ثحمسل الؿاب٣ة اإلاداوالت ٖلى ألاؾاؾُة اإلاصخٓة      
 ئلى  ؾب٤ الحنمُِ في وعصت التي ألاق٩ا٫  ي ثدضًض في الازحصٝ ًخبٗه ال٣هىع  ثنمُِ في الازحصٝ ىظا ٧ىو  وفي الؿاب٣ة،

.  ..الضاةغي   و اإلاؿحُُل  و اإلاغب٘ الك٩ل ىل الٓهىع 

 .َاَا بمىُلت  الجماعُت واإلاساػن  واللهباث اللهىع  لخىمُِ همىطحُت صعاؾت.  4

 مؿحىي  ٖلى بُنها الحمُحز ًم٨ن ئط َاَا؛ من٣ُة ومساػو  و٢هبات ٢هىع  لحهن٠ُ مٗاًحر ٖضال اؾحٗما٫ ًم٨ن      
ة واإلا٩ىنات الٗام، الحسُُِ سُا؛ محزو الظي والضوع  ال٣هغ ٣ًضمها التي والخضمات الىُْٟة، وألابٗاص اإلاٗماٍع  ٣ٞض ثاٍع

 بأىمُتها  زغي  وامحاػت ألازغي، وال٣هبات ال٣هىع  في اإلاٗحاص ثٟى١  التي بناًاتها وحجم ؾ٩اجها ٖضص باعثٟإ بًٗها اقتهغ

ُة  و ،الاطحماُٖة  و الضًنُة  و ؤلاؾتراثُجُة ة، منها الغةِؿُة بحو الحمُحز ًم٨ن ٦ما. الخٞغ   نكُة جؿح٣ُب ألاولى والسانٍى
ُٟة السانُة ثإصي بِنما مهمة، ا٢حهاصًة دٕو مدضوصال، ؾ٨نُة ْو ُة ثبٗا ألانناٝ ىظو اإلان٣ُة ٞع سُة للٓٞغ  الحاٍع

سُة خ٣بة ل٩ل  و طل٪ الؿاةضال، والؿُاؾُة الاطحماُٖة وألاويإ . زانة ؾمات الٗماعال ىظو في ثاٍع

: واللهباث اللهىع  4-1

غ ٢باةل بحو مطخى ما في نكبد التي ال٨سحرال للجزاٖات ٧او        صوع  وال٨ؤل اإلااا مهاصع ٖلى الاؾحدىاط  طل من اإلان٣ُة وصواٍو
 من مسحرا مٓهغا جك٩ل التي وال٣هبات ال٣هىع   بغػىا من ولٗل. الٗؿ٨غي  الُاب٘ طات ألابنُة من الٗضًض جكُِض في مهم

٤ مبنُة و بغاض  بىاب ثحسللها نؿبُا، ٖالُة بأؾىاع مداَة مدهنة ومناػ٫  ٢غي  ٖن ٖباعال وهي: باإل٢لُم الٗماعال مٓاىغ  ٞو
ة  و مُٛاال  زغي  ثاعال وواؾٗة ثاعال ي٣ُة ممغات َى٫  ٖلى مباني ألاؾىاع ىظو صازل ثنحٓم مد٨مة، ىنضؾة  ثنحهي م٨كٞى

ة وؾِ بؿاخة .  ال٣ٍغ

ٓهغ        اة٠، مؿحىي  ٖلى بُنها والازحصٝ الحباًن َاَا، واخة و٢هبات ٢هىع  صعاؾة زص٫ من ٍو ُة نٓغا الْى  التي للٓٞغ
ة، والحٟانُل الٗنانغ ثنٕى ئلى الخاطُات ىظو ازحصٝ  صي و٢ض ؾ٩انتها، واخحُاطات ومحُلبات ٞيها  ؾـ  وطاا اإلاٗماٍع

ُنها بناااتها، طىصال مؿحىي  ٖلى ألانناٝ ىظو ازحلٟد ٦ما ؾا٦نحه، اخحُاطات م٘ منسجما منها ٧ل تها وثٍؼ  وصعطة وػزٞغ
 مسا٫  ؾىاعىا ندى الٗضو ث٣ضم لٗغ٢لة ٖم٣ُة بسناص١ نٟؿها ئخاَة ٖلى ال٣هبات بٌٗ ٖملد ئط ثدهُنها؛

ناض ث٩اصًغت  مسل بالجبا٫ مداٍ مى٢٘ بازحُاع خماًتها  زغي  ٖؼػت ٦ما. َاَا مضًنة طنىب  صٌـ طماٖة ثُِتي بضواع   ٚو
ض لنٟؿها ثًمن ٧ي اإلاغثٟٗات ٢مم  زغي  ٢هبات وازحاعت وابلي،  ًد طماٖة  ثضا٧ىؾد ٢هبة مسا٫ الخماًة من اإلاٍؼ

ُما .وابلي آًد طماٖة طنىب وثمؼعاعت  ال٣هىع   و بال٣هبات الخام البناا  نماٍ من مسحلٟحو لنمُحو ون٠ ًلي ٞو

  .َاَا با٢لُم

 

 

                                                           
بن صغَت حاضرم  ديينة، القصور الصحراكية باعبزائر صورة لإلبداع اؽبندسي، ؾبلة الواحات للبحوث : ؼبزيد من التفاصيل حوؿ تنميط القصور راجع - 1

. ٗٗٔ -ٕٗٔ: ، صٕٔٔٓ، ٘ٔكالدراسات ، العدد 
 .ٚ٘-ٙٗ: كم، مرجع سابق، صضبال: كأيضا

انذاؾ ىو خليفة القائد عبد اؼبالك بن ؿبمد بن أكبيهي يف تاركدانت، عينو السلطاف موالم سليماف عامال على تاركدانت كاليت كانت منطقة طاطا  - 2
 .ٖٗ٘-ٕٗ٘: ، مادة أغناج، صٕتدخل ضمن نفوذىا الًتايب، راجع معلمة اؼبغرب ج
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ٌ  الىمىطج . اإلاسؼهُت اللهباث: ألاو

سُة الضعاؾات اٖحبرتها  ٦سحرال مسؼنُة وخهىو  ب٣هبات اإلاٛغب طنىب من٣ُة اقتهغت     بة، مإؾؿات ألاطنبُة الحاٍع  ٍٚغ

 ومن  ئ٩ًىصاع جؿمى منُٗة بمىا٢٘ ثحدهن ٧اند بٗضما منها اإلاسؼو  واطبات اؾحسصم وثِؿحر اإلان٣ُة ٢باةل إلاغا٢بة بنِد
 :ال٣هبات ىظو

 اإلا٣ابلة الىاطهة في َاَا لىاصي الُمجى الًٟة ٖلى ثىطض" الؿلُان كهبت" أوػىاج جياصًغث أو هإولُض جىمي كهبت 
سُة، ثامضولد ٢هبة من مُص ؾبٗحو خىالي بٗض ٖلى َاَا مضًنة من الجنىب ئلى ثُِتي لضواع  عباعي مبجى ٖن ٖباعال وهي الحاٍع

 الخؼام صوع  ًلٗب ٧او ٖم٤ُ زنض١ بها ًدُِ ٦ما. ألاعب٘ ػواًاىا في للمغا٢بة بأبغاض مٗؼػال ٖالُة بأؾىاع مداٍ الك٩ل،
سُة ال٣لٗة لهظو ألامجي  لٗبىع  ٢نُغال به وثحهل الجنىبُة، واطهتها ًحىؾِ بغض ق٩ل ٖلى الغةِسخي مضزلها نمم. الحاٍع

 اإلاهاصع ث٣ضم ال . وبئر ومناػ٫  مسجض  بغػىا من لل٣هبة الضازلُة ألاعيُة جُٛي ٦سحرال  بنُة ب٣اًا وىنا٥ الخنض١،
سُة سُة اإلاغاخل خى٫  مهمة مٗلىمات الحاٍع  ال٣هبات ٢اةمة يمن ًظ٦غ لم اؾمها  و ٦ما ال٣هبة، ىظو بها مغت التي الحاٍع

 . ئؾماُٖل مىالي الؿلُاو خ٨م ٞترال زص٫ اإلاهاصع ٖنها ثدضرد التي اإلاسؼنُة

 .ؾىىُت كهباث: الثاوي الىمىطج

 ت با ٧لمتر 20 بٗض ٖلى ث٣٘ :الجباًغ كهبت أو كٍغ ذ ث٪) الجنىبُة الىاخات اثجاو في َاَا مضًنة من ث٣ٍغ   نٍٛغ٠  –الٍغ
 هللا ٖبُض  بي  خٟاص  خض  خمض بن ٖلي ؾُضي ًض ٖلى اإلاُصصي ٖكغ الؿاب٘ ال٣غو  في ال٣هبة بنِد. (ال٨غصاو  م  –ثؼاعت –

ة مإؾـ الكغقي ة الؼاٍو ة ىظو اخحًند. ٖكغ الحاؾ٘ ال٣غو  في اجؿاٖها وػاص الجٗض، بأبي الكغ٢اٍو  ألابنُة من الٗضًض ال٣ٍغ
ة الُىاب٤ طات الٟسمة ة وألا٢ىاؽ وألابىاب الٗلٍى  ال٣ىاٞل بحجاعال اقتهغوا الظًن ال٣هبة ثجاع بناىا التي اإلاؼزٞغ

ة تها وثىطض. ال٣هبة ٞصحي من و ؾغ الٗبُض ٢ُنها  زغي   خُاا ٖلى جكحمل ٦ما. الؿىصاو بصص م٘ الصخغاٍو  الكمالُة بؼاٍو

ة مسجض آراع الٛغبُة  . بىاب رصرة ثحسلله ؾىع  الجباًغ ب٣هبة ًدُِ. وػاٍو

                                                           
1
 - JACQUES MEUNIÉ, « Greniers collectifs », Hespréis 1-2, 1949, p : 99 

ضمن الًتاث اؼبعمارم باؼبغرب، منشورات اككليد بطاطا منوذجا، . ف.آيت عدم مبارؾ، بعض كظائف القصبات السلطانية جبنوب اؼبغرب تكاديرت  -2
 .ٔٗٔ: ، صٖٕٔٓ، ٖٚاسات كأحباث، رقم اؼبعهد اؼبلكي للثقافة األمازيغية مركز الدراسات التارخيية كالبيئية، سلسلة در

مبارؾ ، بعض كظائف القصبات السلطانية آيت عدم : ؼبزيد من التفاصيل حوؿ موقع القصبة كمراحل بنائها اؼبرافق األساسية هبا ككظائفها، راجع - 3
 .كما بعدىا ٔٗٔ:جبنوب اؼبغرب، ـ س، ص

 .ٜٜٔٔربقيق عبد الكرمي الفيالرل، دار نشر اؼبعرفة، الرباط،. عمور برا كحبراالزياين أبو القاسم، الًتصبانة الكربل يف إخبار ادل  -4
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 أصٌـ حماعت جُِتي بضواع أوػىاج جياصًغث                                الىغصان أم حماعت الجباًغ كهبت

 في جكابها ألا٦ثر و جها ثىاطضا، ألا٦ثر هي اإلاسؼنُة  و الؿلُانُة ال٣هبات  و ًحطر اإلاُضانُة اإلاُُٗات من انُص٢ا               

ة ثدهِنا ألا٦ثر  جها ٦ما مؿب٤، لحهمُم ثسً٘ ٧اند ألجها الجماُٖة، واإلاساػو  بال٣هىع  م٣اعنة  اإلاجا٫ .  وػزٞغ

: الجماعُت اإلاساػن  4-2  

ة  ؾغ جؿحٗملها ٚٝغ ٖضال ٖلى وثدحىي  َب٣ات، ٖضال من الٛالب في وثح٩ىو   بغاض، طات ٢ٕص ق٩ل ٖلى ثبجى         لخؼو  ال٣ٍغ
 جٗغى خالة في صٞاُٖة لٛاًات الخهىو  ىظو جؿحٗمل ٦ما واإلاجىىغات، ٧الخلي النِٟؿة ألاقُاا  و الخبىب من مضزغاتها

اةٟه ببٌٗ مدحٟٓا ؤلا٢لُم، ٢غي  بٌٗ في الُىم ئلى ٢اةما بًٗها ًؼا٫ وال. زاعجي لهجىم الؿ٩او  الكأو ىى ٦ما ْو
  .وث٨مىت ئؾاٞن طماٖة ل٣باةل بالنؿبة

م          الٗنانغ بٌٗ خًىع  زصب من بُنها مكتر٦ة ٢ىاؾم ووطىص الىُْٟة خُص من اإلاساػو  ىظو جكابه من وبالٚغ

ة ة ٖلى بنااا ثهنُٟا ًم٨ن  نه ئال ، الضواب ومغبِ اإلااا وزؼانات ألابغاض مسل ألاؾاؾُة، اإلاٗماٍع  ئط الٗنانغ، من ومجمٖى
 وحجم للمى٢٘ الجٛغاُٞة الُبُٗة خؿب وطل٪ واإلاغب٘، والضاةغي  اإلاؿحُُل منها مسحلٟة؛ ىنضؾُة و ق٩اال  حجاما ثحسظ

 البناا ومىاص ثدحله، الظي اإلاى٢٘ خؿب اإلاساػو  ىظو ثسحل٠ ٦ما ، ًؼاولىجها التي وألانكُة ٌؿحٗملىجها الظًن الؿ٩او
٣ة وثسحل٠  ىمُتها، ومضي الجماٖة ىظو خُاال ونمِ اإلاؿحٗملة،  بٌٗ ٞهنا٥  زغي، ئلى من٣ُة من الهنضسخي بناؤىا ٍَغ

ة، الىلىض نٗبة الضازلُة  ما٦نها  و ئط م٣ٗض، ثهمُم طات"ا٦ُضاع" ُّة ها ال بدُص ومسٟ  بمؿال٪ صعاًة له من ئال ٌٗٞغ
 زانة محى٢٘ ٖضواني هجىم  ي  و ًدضذ، َاعب   ي من الجماُٖة اإلامحل٩ات لخماًة م٣هىصا طل٪ و٧او الضازلُة، الخهن

  .ال٣بُلة نٓام ئال الناؽ ثدمي ؾلُة وال ٞدؿب، والجماٖة لل٣بُلة الىالا ٧او ٖهض في

 ىظا لحنمُِ مداوالت لنا ٣ٞضمىا  الباخسحو بٌٗ اطتهض الظ٦غ، الؿالٟة والازحصٝ الخكابه ٖنانغ من انُص٢ا       

: الحالي الك٩ل ٖلى الحهن٠ُ ٞجاا الهنضؾُة  ق٩الها ثنٕى ٖلى اٖحماصا اإلاٗماعي  النمىطض

                                                           
 .ٖٜ -ٕٜ: نفسو، ص - 1
 .ٜٓ:دبناطق األطلس،ـ س،ص (إكودار)آكموس اضبد، يف األصوؿ التارخيية كاػبصائص اؼبعمارية للمخازف اعبماعية  - 2

3
- Meunié J, Architectures et habitats du Dadès – Maroc présaharien, Paris, 1962,p:58-61 

-  Nait.Balk, Approche archéologique et architecturale des Igoudar de l'Anti-Atlas et leur rôle socio-économique. D 

E A, Paris1, 1986, p:51  
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 .الضاةغي  الكيل -

لت اإلامغاث طاث -  .الٍُى

 .الكيل اإلاغبعت الؿاخاث طاث -

 في محز و ثىاطضىا مىا٢٘ ٖلى ٦ظل٪ بل ٣ِٞ الك٩ل مُٗاع ٖلى ًحأؾـ ال الحهن٠ُ ىظا  و  الباخسحو اخض ع ي بِنما         
: الحالُة ألانماٍ ثنهُٟه

 .اإلاؼاعاث اإلاساػن  -

 .اإلاغجفعاث مساػن  -

 .اللغي  مساػن  -

م         في ألامغ ٞاو زهىنا، َاَا ئ٢لُم وثغاذ ٖمىما اإلاٗماعي  التراذ من اإلا٩ىو  ىظا لحهن٠ُ اإلاداوالت ىظو من وبالٚغ
ض ئلى خاطة ة بأبداذ ال٣ُام زص٫ من البدص من مٍؼ ة وصعاؾات  رٍغ  لهظو الهنضؾُة ألاق٩ا٫ ثُىع  عنض  طل من مٗماٍع
 صعاؾة ًحُلب ٞاإلاىيٕى نن٠، ل٩ل ثنحمي التي ال٣هبات  و ال٣هىع  ثدضًض ألوانه الؿاب٤ من انه ٦ما. اإلاساػو  من ألانىإ

 ما وىى الجىانب، ٧اٞة ومن ٖنانغىا بجمُ٘ ؤلاإلاام ًحُلب ٦ما وم٩ىناتها،  ق٩الها بجمُ٘ اإلانكآت لحل٪ قاملة ئخهاةُة

ة وال٣هبات ال٣هىع  خى٫  اللخٓة ختى نٟح٣ضو .  اإلاٛغب بصص واخات بمسحل٠ الصخغاٍو

 :اؾخيخاحاث

 وا٢لي ٖمىما اإلاٛغبي باإلاجا٫ الصخغواًة وال٣هبات ال٣هىع  وثنمُِ بضعاؾة اإلاغثبُة ؤلاق٩الُات بٌٗ ئراعال زص٫ من       
سُة الناخُة من ؾىاا وال٣هبات ال٣هىع  ٢ًاًا في الباخص  و نؿحنحج ثدضًضا، مُاَا ة  و الحاٍع  ؤلان٣اط مىيٕى  و اإلاٗماٍع

سُة، اإلاُُٗات ٢لة بؿبب ئما ؤلاطابة؛ نٗبة ئق٩الُات ًىاطه والحنمُة، تها التي الحدىالت نخُجة  و الحاٍع  من ال٣هىع  ٖٞغ

ة الناخُة ضا ٌؿحضعي مما. اإلاٗماٍع ذي اإلاجا٫ في اإلان٣ُة خى٫  ألابداذ بنحاةج بما والاؾحٗانة والحن٣ُب البدص من مٍؼ  الحاٍع
غافي والجٛغافي حرىا، وألارغي  والارنٚى  بسٍُى اإلاؿ٪ ٖلى ٢اصعال بدص ٞغ١  ئَاع في الباخسحو طهىص ث٩ار٠ ويغوعال ٚو

. الحنمُُُة الضعاؾة ثحُلبه ٦ما الجىانب ٧ل من ؤلاق٩الُة

 ٖلُه باإلاداٞٓة عىحو الىاخة ثنمُة واو الىاحي، اإلاجا٫ ىظا ثنمُة في الغحى ٢ُب ٌك٩ل اإلاٗماعي  التراذ ىظا  و ٦ما          
سُة  بٗاصو لٟهم ص٣ُ٢ة ٖلمُة صعاؾة صعاؾحه من ثبض  التي اإلاداٞٓة ىظو وثسمُنه، ُُٟة، الحاٍع  للترمُم ًم٨ن ال ئط والْى

 اإلااصًة البجى ثغمُم ئٟٚا٫ ْل في اإلادلُة، الحنمُة في وثىُْٟه التراذ ئخُاا ٖملُة ٣ًىص  و اإلاٗماع لهظا الهٝغ الح٣جي
ة ة، و نماٍ ؾ٨نُة ثجمٗات ٣ِٞ جٗجي ال الجماُٖة واإلاساػو  وال٣هبات ٞال٣هىع  اإلاٗماع، ىظا  نحجد التي والغمٍؼ  مٗماٍع

ة ٦ظل٪ هي بل  النمِ ىظا وطىص ٖليها اؾخنض التي اإلاجا٫ م٘ والحٟاٖصت والا٢حهاصًة الاطحماُٖة الٗص٢ات من مجمٖى
سُة اإلاٗالم ىظو وثغمُم ئن٣اط  و ٦ما اإلاٗماعي، حو اإلاهنضؾحو ثضزل ٖلى ٣ًحهغ ال الحاٍع  ٌُٗض ال طل٪ الو والح٣نُحو اإلاٗماٍع

. اإلاٗماعي   ثغارنا من اإلا٩ىو  لهظو الخُاال

                                                           
 .ٜٙ:دبناطق األطلس، ـ س، ص (إكودار)آكموس اضبد، يف األصوؿ التارخيية كاػبصائص اؼبعمارية للمخازف اعبماعية  - 1
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ض ثدؿِؿا ؾىي  ٩ًىو   و ٌٗضو ال ئلُه اقغنا ما ئو           ثغا٦م ثد٤ُ٣ بهضٝ الٛجي، ؤلا٢لُم ىظا ثغاذ في البدص  من إلاٍؼ
ػي، اإلاٗماعي  التراذ خى٫  مٗغفي حرىم اإلاٗماعي  واإلاهنضؽ وألاع٦ُىلىجي اإلاإعر بحو الحٗاوو  يغوعال والى الاماَػ  ثصمـ ختى ٚو

 مح٩املة صعاؾة الىاحي التراذ ىظا لضعاؾة ماؾة ٞالخاطة لظل٪.  زهىنُاثه ئْهاع ٢هض اإلاٗماع طىانب ٧ل الضعاؾة
٣ة  البدسُة واإلاىايُ٘ ال٣ًاًا ومن .اإلا٣ا٫ ىظا متو في الىاعصال ؤلاق٩الُات إلاٗالجة محسههة ٖلمُة وبٟغ١  منهجُة، بٍُغ

ة ب٣اًا ىنا٥ ماصامد باإل٢لُم الىاخُة لل٣باةل الضٞاُٖة الؿُاؾات اإلاجا٫ ىظا في ٖال٣ة الػالد التي  وطىص ئلى ئياٞة ،  رٍغ

ُة  و ٦ما. اإلاُُٗات ىظو ٧ل اؾخُٗاب ٖلى جؿاٖض ٢ض والتي الضٞاعي؛ البنُاو يمن ثنضعض التي ألاق٩ا٫ من ىاةل ٦م  الخٍغ
ة مٗالم من بها اعثبِ وما ؤلا٢لُم لىاخات الضًنُة  ئلى ثدحاض ثُمة  باإلان٣ُة و يغخة وػواًا مؿاطض ق٩ل ٖلى مٗماٍع

سُة ل٣ُمتها نٓغا مٗم٣ة صعاؾات  .الحاٍع

. واإلاغاحع اإلاهاصع

 باللؼت العغبُت  :

ئق٩الُة الحضبحر الح٣جي وال٣انىني للتراذ اإلاٗماعي بمن٣ُة مدمُة اإلادُِ الخُىي لىاخات الجنىب " با ناصقي،  .1

ُٛة مغ٦ؼ الضعاؾات "(نمىطض ال٣هىع )اإلاٛغبي  ، يمن التراذ اإلاٗماعي باإلاٛغب، منكىعات اإلاٗهض اإلال٩ي للس٣اٞة ألاماَػ

سُة والبُئُة، ؾلؿلة صعاؾات و بداذ، ع٢م   .2013، 37الحاٍع

ضاو .2  ، 5ض  .، مُاب٘ ئصًا٫، الضاع البًُاائجداف أعالم الىاؽ  بجماٌ أزباع خايغة مىىاؽٖبض الغخماو،  ابن ٍػ

. الُبٗة السانُة

ش الاحخماعي والؿُاس ي لىاخاث الجىىب اإلاؼغبي، جىاث في ق مدمض،   ٠ُٟٖ .3 ، بدص م16مؿاَمت في صعاؾت الخاٍع

ش، ٧لُة آلاصاب والٗلىم ؤلانؿانُة الغباٍ،  . 1982لنُل صبلىم الضعاؾات الٗلُا في الحاٍع

اللهىع واللهباث صعاؾت جفهُلُت ، البلٗصخي ٖبض الغخماو، آًد خؿاًن ابغاىُم، النسلي ٖبض الل٠ُُ .4

نُة للهنضؾة اإلاٗماعإلاهُلخاث عمغاهُت  .1992ًة، الغباٍ،، بدص لنُل صبلىم مهنضؽ مٗماعي، اإلاضعؾة الَى

ش الاحخماعي لضععت مُلع اللغن البىػٍضي اخمض،  .5 صعاؾت في الخُاة الؿُاؾُت والاحخماعُت  20مُلع اللغن 17الخاٍع

. 1994،  ٞا١ محىؾُُة، والاكخهاصًت مً زالٌ الىزاةم اإلادلُت

اني  بى ال٣اؾم،  .6 مالترحماهت الىبري في ئزباع اإلاعمىع بغا وبدغاالٍؼ الُٟصلي، صاع نكغ  ، ثد٤ُ٣ ٖبض ال٨ٍغ

ة،الغباٍ  .1999.اإلاٗٞغ

ٌ الؿىسخي مدمض اإلاسحاع،  .7 . 1961، 3، مُبٗة النجاح الجضًضال، الضاع البًُاا ، ضاإلاعؿى

. 4، مُبٗة اإلاهضًة، ثُىاو، ض  زالٌ حؼولتالؿىسخي مدمض اإلاسحاع،  .8

ش الًعُف الغباَيال٠ًُٗ الغباَي مدمض بن ٖبض الؿصم بن  خمض،  .9 ش الضولةجاٍع الؿُٗضال من نكأتها ئلى  ، ثاٍع

، صعاؾة وثد٤ُ٣ مدمض البىػٍضي الكُذي، صاع الس٣اٞة للنكغ (1238/1822-1043/1633) وازغ ٖهض مىالي ؾلُماو 

. والحىػَ٘، الضاع البًُاا

سخي،  .10 . 2000، ؾنة، 5، منكىعات ٧لُة آلاصاب، بجي مص٫ ٕ "ال٣هبات ؤلاؾماُٖلُة"ال٣ُٟه ؤلاصَع
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، ث٣ضًم الجِل العغمغم الخماس ي في صولت أوالص مىالها علي السجلماس يخمض بن  خمض، ال٨نؿىسخي  بى ٖبض هللا م .11

. 1وثد٤ُ٣ اخمض بن ًىؾ٠ ال٨نؿىسخي ض

، ثد٤ُ٣ وجٗل٤ُ ولضي اإلاإل٠ طٟٗغ ومدمض الاؾخلها ألزباع صٌو اإلاؼغب ألاكص ىالنانغي  خمض بن زالض،  .12

 .7ض ، 6ض النانغي، الضاع البًُاا،

ة للمساػو الجماُٖة في "آومىؽ اخمض،  .13 سُة والخهاةو اإلاٗماٍع لـ (ئ٧ىصاع)ألانى٫ الحاٍع يمن " بمنا٤َ ألَا

سُة والبُئُة، ؾلؿلة صعاؾات  ُٛة مغ٦ؼ الضعاؾات الحاٍع التراذ اإلاٗماعي باإلاٛغب، منكىعات اإلاٗهض اإلال٩ي للس٣اٞة ألاماَػ

. 2013، 37و بداذ، ع٢م 

اة٠ ال٣هبات الؿلُا"ًد ٖضي مباع٥، آ .14 يمن ، "او٧لُض بُاَا نمىططا. و.نُة بجنىب اإلاٛغب ث٩اصًغتبٌٗ ْو

سُة والبُئُة، ؾلؿلة صعاؾات  ُٛة مغ٦ؼ الضعاؾات الحاٍع التراذ اإلاٗماعي باإلاٛغب، منكىعات اإلاٗهض اإلال٩ي للس٣اٞة ألاماَػ

. 2013، 37و بداذ، ع٢م 

هخاباث اللضًمت في الىًَ مً كهىع الجىىب الخىوس ي، اللهغ اللضًم، الىلاتل واٌ ًىب ٖبض الغخماو،  .15

 .1988، اإلانٓمة الٗغبُة للتربُة والس٣اٞة والٗلىم، ثىنـ، العغبي

ة بالجؼاةغ نىعال لئلبضإ الهنضسخي"بن نٛحر خايغي  ًمُنة،  .16 ، مجلة الىاخات للبدىذ "ال٣هىع الصخغاٍو

.  2011، 15والضعاؾات، الٗضص 

هب امباع٥،  .17 ش مؿاَمت في صعاؾت كهىع جافُاللذ مً ؾلىبٖى ً، الخاٍع ٍ سجلماؾت ئلى نهاًت اللغن العكٍغ

،  َغوخة لنُل قهاصال الض٦حىعاو، طامٗة ؾُضي مدمض بن ٖبض هللا ٧لُة آلاصاب والٗلىم ؤلانؿانُة واإلاعماع وؤلاهلاط

 .2011-2010ٞاؽ ؾاٌـ، 

تثاوقُسد لخؿن،  .18 سُت وأزٍغ ، 2008ؤلاؾصمُة،، منكىعات وػاعال ألاو٢اٝ والكإوو عمغان سجلماؾت صعاؾت جاٍع

. طؼااو

:  باللؼت الفغوؿُت

19. ABA ) sadki( ,Urbanisme et conservation du patrimoine culturel présaharien cas des ksours du 

Tafilalet, mémoire de troisième cycle, institut National d’Aménagement et d’urbanisme ,Rabat, 2003. 

20. Meunié, Dj.J, Les Greniers-citadelles du Maroc, ed, Arts et Métiers Graphiques, 2 Volumes,1952. 

21. Montagne, R. «Un magasin collectif de l'Anti-Atlas, l'agadir des Ikounka», Hespris, 1929. 

22. -Brignon et autre, histoire du  Maroc, Hatier, 1968. 

23. -D. Jacques-Meunie, «Les oasis des Lektaoua et des Mehammid»  Hesperis 27 (1947) .. 

24. Dastuge (Henri): «quelques notes au sujet du Tafilet et Sidjilmassa» Bulletin de la Société de 

Géographie.  Paris, Tome: XII, avril 1867. 

25. -Echallier (j.C), « Villages désertes et structures agraires anciennes du Touat, Gourara (Sahara algérien) »  

A.M.G, Paris 1972. 
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26. -Jacques-Meunié (Djinn) et Meunié (Jacques) « Abbar, cité royale du Tafilalet », Hespéris. Tome : XLVI, 1° 

et 2° trimestre 1959  .  

27. -Laroui (Abdallah), Les origines sociales et culturelles du nationalisme Marocain 1830-1912, 

Edition Maspero, Paris,1977. 

28. -Martin (A.G.P), «A la frontière du Maroc, les oasis sahariennes (Gourara, Touat, Tidikelt) » Alger, 1908. 

29. -Quenard (C), «Recherches historiques dans le Touat Gourara», B.L.S N°:02, 1955, pp:19-29. 

30. -Saidi Idriss: « étude architecturale des ksour du Tafilalet, dossier  d’analyse et de diagnostic », Oasis 

Tafilalet, n°1, 1999.  

 

  

https://www.google.com/search?biw=1440&bih=799&nfpr=1&q=Laroui+(Abdallah),+Les+origines+sociales+et+culturelles+du+nationalisme+Marocain&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_pZTlwMPJAhUBtBoKHcNYDrEQBQgZKAA
https://www.google.com/search?biw=1440&bih=799&nfpr=1&q=Laroui+(Abdallah),+Les+origines+sociales+et+culturelles+du+nationalisme+Marocain&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi_pZTlwMPJAhUBtBoKHcNYDrEQBQgZKAA
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ت والعىإلات كُم   الصخافت بحن  ؤلاؾالمُت الهٍى
مي. ص/ 

ّة
طامٗة  مؿحٛانم،الجؼاةغ /نالخة بلٗالُة/                      طامٗة ثلمؿاو،الجؼاةغ/ٖبض ال٣اع ؾص

 

 

 

:  ملخو

٘ ٧او ٞلئو ٟـ نىو  ٖلى ٣ًىم ؤلاؾصمي الخكَغ ة النّة  البكغ بحو الؿلمي والحٗاٌل ألازص١، م٩اعم منُل٤ من البكٍغ
باب

ّة
ا.قغاةده  ىمّة   خض ،والك

ّة
٤  ؤلانؿاو لُحم٨ن اإلااصال، و بالغوح جٗجي الٟلؿُٟة والنىامِـ  ؤلاؾصمُة ألازص١ ٧اند وإلا  ٞو

 ئلى جؿعى اإلاىالُة اإلاضازلة وطه،ٞاوّة   خؿن ٖلى ألاعى في ئلُه هللا  ؾنضو الظي الضوع  ثأصًة من ؤلانؿانُة الغ٦حزال ىظو
صم ع٧اةؼ  خض ٖلى  الى٢ٝى   ؤلٖا

ًة
ص

ّة
بات بحو الصخاٞة  في ممس

ّة
ة محُل  صوع  ٖلى الحضلُل ٨ًٟلُة  ،وبما الٗىإلاة و٢ُم ؤلاؾصمُة الهٍى

خٟي م اإلانهاض ًنحهج بأوْة  الصّة ٚم ٖلى الحبلُٜ ٖملُة في ال٣ٍى ٟـ  ىىاا مضّة  من الغّة ص وطؼعىا، النّة غوخات وجٗضّة
ّة
ة الُ  ال٨ٍٟغ

ٖها والٟلؿُٟة . وثنىّة

ة-اإلاهنة  زص٢ُات -الصخاٞة:اإلاٟحاخُة ال٩لمات . ؤلاؾصمُة الهٍى

لُه، ت طاات ٣ٞض ٖو
ّد
: الحالي الندى ٖلى البدث زُ

ٌ  اإلابدث فاث مً-ألاو .  العىإلات حعٍغ

ت الثلافت -الثاوي اإلابدث ٍى . ؤلاؾالمُت الثلافُت والهُد

خفي العمل -الثالث اإلابدث  ٍت واخترام اإلاهىُت بحن الصّد . الهىّد

. ؤلاؾالمُت الصخافت جغؾُش في ألازالق أَمُت-الغابع اإلابدث

 .زاجمت

ٌ  اإلابدث فاث مً-ألاو : العىإلات حعٍغ

   اإلابدص ىظا ٌٗضُّ 
ًة
ٟا

ّة
ٟاتها و ىمّة " الٗىإلاة" إلااىُة الٛغبُة الغؤٍة ٖنض ثى٢ : جٍٗغ

  وثُب٣ُه نُا٢ه وطٗل الصخيا ئ٦ؿاب ٖلى" نٗمل  و ىى :الٗىإلاة  وّة (وبؿترػ)معجم في طاا ٣ٞض
ًة
  . " ٖاإلاُا

  ٌٗضّة  ال وىظا
ًة
ٟا ما باإلاٗجى جٍٗغ

ّة
  هي الض٤ُ٢،ئن

ٌة
غ لم ئط ئليهن ئقاعال

ّة
 2.الحٗبحر صرّة  ئو اإلان٣ُي الخضّة  مصمذ ُٞه ثحٞى

                                                           

 .ٕٚ،صٜٜالعوؼبة كمستقبل العادل اإلسالمي، ؾبلة الفرقاف ، العدد :ذياب عبد الكرمي  -1
  .ٛٔٔ  -ٚٔٔ،،صٖالعاؼبية كالعوؼبة، ؾبلة مآب، العدد :كاظم عبد فريج اؼبوذل  - 2
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ٞها غّة ها:"ب٣ىله بًٗهم ٖو  اإلاٗلىمات ٖلى ال٣اةمة اإلاٗلىماثُة والسىعال ؤلال٨تروني، ال٣ٗل ٖلى ٣ًىم طضًض ٖالميّة  نٓامٌة  ئجّة
م والس٣اٞات والخًاعات، لؤلنٓمة اٖحباع اإلادضوص،صوو  ٚحر الح٣جي وؤلابضإ َُة  ال٣اةمة والؿُاؾُة الجٛغاُٞة والخضوص ، وال٣

 3".الٗالم في

صال والكغ٧ات لؤلؾىا١ ٖليها الؿُُغال ًم٨ن التي ال٣ىي :"هي  و  4".٢ىمُة صولة أليّة  والاٌة  لها لِـ التي الجنؿُة اإلاحٗضّة

غي   ثباص٫ في اإلاحمسلة ؾىاا ألامم بحو اإلاحباصلة الٗص٢ات اػصًاص:"ٌٗجي ،(ْاىغي )ألاو٫  وطهحو،  و مٗنُحو، لها  وّة  آزغوو ٍو
ها وىى ،(طىىغي ):والساني ،"وألا٩ٞاع اإلاٗلىمات انخكاع في  و ألامىا٫، عؤوؽ انح٣ا٫  و والخضمات، الؿل٘  ألامم ث٨ُٟ٪"  ئجّة

ضو الٟغص وث٨ُٟ٪ وألاؾغال، اإلاجحم٘، وث٨ُٟ٪ والجُىف، والضو٫، ؾة الضًنُة واإلاباصب وألازص١ ال٣ُم من وثجٍغ  5".اإلا٣ضّة

اىا و٢ض غوو ،(الٗاإلاُة)  و ،( بال٩ىنُة) بًٗهم ؾمّة ها ٍو ة الخُاال خ٣اة٤ من  نبدد  جّة   ج٨ٗـ التي الٗهٍغ
ًة
 إلاجحم٘ ثىنُٟا

ع  طي الح٣ُٗض قضًض ص ث٣جي، ثُىّة ٗة وخغ٦ة ألابٗاص، محٗضّة  في اإلاحاخة الٟغم ٖلى ٦بحرال ومناٞؿة والانخكاع، الٗمل في ؾَغ

 6."الٗاإلاُة الؿى١ 

ًن، خغوب  قغؽ:" (ٚاعوصي عوطُه)اإلاؿلم الٟغنسخي الُٟلؿٝى ًغاىا ٦ما وهي ٣ة الضّة  ال٨ٟغ زص٫ من مباقغال، ٚحر بٍُغ
ةِـ، لٗنىاجها منا٢ًة ٞهي والس٣اٞة، والا٢حهاص ة منا٢ًة ٞأنبدد الغّة ها والضًم٣غاَُة ؤلانؿانُة، للخٍغ ة جٗجي ؛ألجّة  خٍغ

جى ٣اةضو ، ور٣اٞحه رغواثه ٖلى والاؾخُصا وألاي٠ٗ، ألا٣ٞغ اٞتراؽ في وألا٢ىي  ألٚا  1".ٖو

م، ما ٖلى وبنااًة  ٓام في الٟاٖلة ال٣ىي  ث٣ىص ٖملُة الٗىإلاة ٞاوّة  ث٣ضّة ، الٗالمي النّة
ًة
 الٛغبي اإلاسا٫ ٢ُم ثغوٍج  طل من خالُا

 2.ور٣اٞاثه ٢ُمه و وؾُاؾاثه وؾلى٦ُاثه اللُبرالي الغ ؾمالي

صمُة الصخاٞة خا٫ من ٩ًىو  ٞماطا ، الٗىإلاة صًضو ىظا ٧او وئطا ها؟وماطا في ؤلٖا
ّة
اىن الى٢د في ثمل٪ ْل مات من الغّة  م٣ىّة

  ؟ اإلاؿلم بالكباب اإلادض١ زُغىا ث٣يهم

ت الثلافت -الثاوي اإلابدث ٍى :  ؤلاؾالمُت الثلافُت والهُد

 في الاؾحسضام في صاعطا ٨ًن لم ٞهى ئعىاناثه، من شخيا ٖلى ن٠٣  و نؿحُُ٘ ول٨ن صاللحه، في النُا١ واؾ٘ مٟهىم الس٣اٞة
ص١؛ ٖلى ألاصبُة الضعاؾات ض من  نه ٚحر ؤلَا

ّة
ه ٖن ٨ًك٠ اإلاإ٦  في اؾحسضمه خُص نؿبُا، خضًص ؤلانؿاني ال٨ٟغ في ثىطّة

 الىاؾ٘،ٞهى بمٗناو ٖكغ الحاؾ٘ ال٣غو  من ألازحر السلص في" ثُلىع  ئصواعص" زانة وبهٟة ألانثروبىلىطُىو، ألامغ بضاًة

ٞه ه: "ب٣ىله ٌٗغّة
ّة
ب ال٩لّة  ئن

ّة
ة، ٖلى ٌكحمل الظي اإلاغ٦  آزغ نٕى و يّة  والح٣الُض، وال٣انىو، وألازص١، والٟن، وال٣ُٗضال، اإلاٗٞغ

  3." اإلاجحم٘ في ًٖىا بىنٟه اإلاغا ا٦خؿبها التي والٗاصات ال٣ضعات، من

                                                           

 .ٓٚ،ص٘ٙلعوؼبة، ؾبلة اؼبهندس ، العدد :صالح الدين عمارنة -3
 .ٕٕ، ،ص٘ٛالعوؼبة األمريكية كالعوؼبة البديلة ، ؾبلة النور،العدد: مسعد ظباحةؿبمد  - 4
 .ٕٚ، صٜٜالعوؼبة كمستقبل العادل اإلسالمي، ؾبلة الفرقاف، العدد : عبد العزيز التوجيرم - 5
 .ٕٚاؼبرجع نفسو،ص - 6
 .ٙٔكبو حركب دينية،ص:ركجيو غاركدم - 1
 .ٕٓٔالعوؼبة،صالعاؼبية ك: كاظم عبد فريج اؼبوذل - 2
. ٕٙ-ٕ٘،ص ٔمقدمة يف النقد األديب، ؾبلة ؿباكر ، العدد: عّز الدين إظباعيل - 3
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ا
ّة
ُلب التي والٟنىو  واإلاٗاٝع الٗلىم جكمل" الس٣اٞة ٧اند وإلا ١ ًُة

َة
ظ  في الضًن ٧لُات ًبدص الظي الٗلم"٦ظل٪ ٞاجها ؛ 4"ٞيها الخَة

 في ؤلاؾصم ٧لُات ٖلم:" ؤلاؾصمُة ٞالس٣اٞة".الضًن طل٪ ب٩لُات ازحهد مٗحو بضًن ونٟد ٞاطا.الخُاال قإوو مسحل٠
  5". بترابُها ٧لها الخُاال نٓم

  الٗلماا بٌٗ من اطتهاصات هي وئنما ، ؤلاؾصمُة الس٣اٞة إلاهُلر ٖلُه مح٤ٟ مدضص جٍٗغ٠ آلاو ختى ًىطض لم ولئو   
ٟات جٗضصت خُص من ، واإلا٨ٍٟغن   اإلاهُلر لهظا الحٍٗغ

ًة
  واإلا٨ٍٟغن الٗلماا ىإالا اثجاىات لحٗضص ثبٗا

ّة
ه ئال

ّة
مئناو ًم٨ن  ن  الَا

  بىنٟه ، الؿاب٤ الحٍٗغ٠ ئلى
ًة
  طامٗا

ًة
ال طهات من ، مانٗا   6: ٖضّة

.  والٟجي ألاصبي النكاٍ ٌٗجي الظي للس٣اٞة الٗام اإلاٟهىم به ًسغض ( ٖلم ):  ٣ٞىلنا

 قأو من ىظا ألو اإلاحٗضصال نٓمه في ؤلاؾصم ٞغوٕ به ُٞسغض نٓمه طمُ٘ في وم٣ىماثه  نىله ٌٗجي : ( ؤلاؾصم ٧لُات ) و٢ىلنا
.  ألازغي  النٓم ب٣ُة وى٨ظا ، ال٣ٟه في واإلاٗامصت ، والٗباصات ال٣ٗضي النٓام في ٧ال٣ُٗضال اإلاحسههة الٗلىم

ة الخُاال نٓم لؿاةغ واؾح٣هاا قمى٫  : ( الخُاال نٓم في ) و٢ىلنا  الضٖىال ، الٗباصال ، ال٣ُٗضال هي النٓم وىظو البكٍغ

ة الٗلم ، الا٢حهاص ،الؿُاؾة، الاطحمإ ألازص١، ، والخؿبة .  واإلاٗٞغ

ها ) و٢ىلنا
ّة
ُة الٗلىم به ثسغض : ( ٧ل  النٓام ىظا  نى٫  ثضعؽ خُص ، النٓم ثل٪ بٌٗ  و واخض بنٓام اإلاحسههة الكٖغ

غوٖه   ال٣ٟه ٦ٗلم ٞو
ًة
  ٧لها ؤلاؾصم نٓم في ُٞبدص الس٣اٞة ٖلم  ما ، مسص

ًة
. ٞغوٖه في جٗم٤ صوو  طمُٗا

ُة ؤلاؾصمُة البدىذ به ثسغض : ( بترابُها ) و٢ىلنا  اؾح٣صلها في ل٨ن واخض مإل٠ في ؤلاؾصمُة الٗلىم ثجم٘ التي اإلاىؾٖى

ًٌة  بًٗها النٓم ىظو اعثباٍ ُٞبدص الس٣اٞة ٖلم  ما ، وانٟهالها الحسهصخي .  ٚحرو ٖلى منها ٧ل و رغ ببٗ

ة  وّة  ٖلى ٍَّ
ىِة
ة الكٗىع  ىظا صازلي قٗىع  وهي ما ٞغص جٍٗغ٠ من ثم٨ن التي اإلاٗاًحر طملة" هي الهُة  الكٗىع  ئلى ًحٗضص بالهٍى

ة ئجها.  بالس٣ة و باالؾح٣الة و بال٣ُمة و الانحماا و الانسجام و بالىخضال  1.الحىاطض في ؤلاعاصال خى٫  منٓمة اإلامحزات مجمٖى
ة ومدضصات  ًداٞٔ بىؾاَحه الظي الحنُٓم مبض  بمسابة ٌٗض الظات و ألانا صوع  و ا٦خؿابها بالُات اعثباَها في ث٨من الهٍى

  ب٣اةه ٖلى الٟغص
ًة
  شخهُة

ًة
ة و ماىُحه م٘ محماؾ٨ة  من ألانا ٌٗضّة  لظل٪ آلازغ م٘ وا٢ُٗحه و الظاثُة ثجغبة في اؾحمغاٍع

ة مدضصات ٍى خنا نكٗغ زصله من الظي آلازغ ئلى باإلياُٞة ىظا ، الهُة ٍى .   بهُة

 الٗالم ٞهى الساني  ما الصىىثُة ثهىعاثه و الضًنُة بأنىلُاثه ال٣ضًم الٗالم ىى ألاو٫  ٖىالم رصذ بحو الُىم  نٟؿنا ونجض
 الىعي ثحجاطب السصذ الٗىالم ىظو الٗىإلاة ٖالم  ي الخك٩ل في ألازغ الٗالم ىى و السالص و الٗلمانُة بٟلؿٟاثه الخضًص
ة ٠ و بالهٍى

ّة
ت بهُٛة  الخضارة بٗض ما و الخضارة و الح٣لُض رالىذ جؿمُحه ًم٨ن ما ثإل  و الٗاإلاُة و ألانىلُة رالىذ  صّة

ة بحو ور٣ُا الاعثباٍ ٧او ٢ض و الٗىإلاة، و ألانؿنة و  ألاؾلمة رالىذ جؿمُحه ألازغي  الٗغبي اإلاجا٫ في و الٗىإلاُة  الس٣اٞة و الهٍى

ة مغطُٗات من مغطُٗة بأجها اللٛة ثىن٠ منه و الس٣اٞة مٓاىغ من مٓهغ اللٛة ٧اند إلاا ٍى .  الهُة

                                                           

  .(خلق)مادة ٜٛ/ٔاؼبعجم الوسيط، ،:إبراىيم أنيس كآخركف- 4
.  ٜٛ،صٕمدخل إذل علم الثقافة اإلسالمية، ؾبلة جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية ،العدد : عبد الرضبن الزنيدم - 5
. ٖٔ-ٕٔمن مفاىيم ثقافتنا اإلسالمية ، ص : علي بن حسن القرين  -6
 . ٖٛحديث النهايات ، فتوحات العوؼبة ك مازؽ اؽبوية، ص: على حرب  -1
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غ آلُات بحو الحىاػو  ئ٢امة ئلى الخاطة ث٩ىو  ىنا ومن ًّة دة خًاعال اإلاُلىب لِـ و الكباب ئبضاٖات و الحد
ّة
 ٞيها ثج٠ مؿُ

 بحو اإلاىاػنة اإلاُلىب ئنما و ؾىاو ٖن ٌٗتز٫  و ٢ى٢ٗحه في اإلاغا بها حهحم ٞغصانُة ر٣اٞة اإلاُلىب لِـ اإلا٣ابل في و ، اإلاٗجى مناب٘
ص و الخًاعال بحو  ي ال٣ُمة و ألاصاال  و نلة ؤلاؾصمُة الٗغبُة الخًاعال و الكباب لٛة بحو إلاىاػنة ىظو ث٩ىو   و ٖلى الحٟغّة
ة بحو نل ة ثغارُة مٗٞغ ة بلىعال ٖلى ًبٗص الظي خضارُة،ألامغ نُٟة و  زغي  و مُٗاٍع ٤ الخًاعي  الانحماا و التراذ مٗٞغ  ٞو
ة الكباب َا٢ات ثٟجحر و ئٖصمُة زُابات ئنحاض من ثم٨ن  نُلة نٓغال  في الٛغبي ال٨ٟغ مجاعاال ٖن عجؼ صوو  الحٗبحًر

 ؤلاخؿاؽ م٘ بماييها خايغىا وونل,  بها النا٣َحو  لؿنة ٖلى جؿغي  محضاولة لٛة ٖلى باإلطمإ الح٣جي و  الٗلمي اإلاُضاو
  و اؾحصب صوو  الخًاعات من ٚحرىا ٖلى منٟحدة و لؤلمة مىخضال واخضال لٛة ٢ىامها محأرغال، و مإرغال خًاعال ئلى باالنحماا

ات اخترام  ٖلى ث٣ىم ٖىإلاة بلىعال في ؤلاؾهام و البضاةل َغح ٖن عجؼ ة منها و,  الخهىنُات و الهٍى  ؤلاؾصمُة الٗغبُة الهٍى
 جؿحٓل نٓحرتها مجاعاال ٖن ٨ًٟيها ما الظاثُة اإلا٣ىمات من ٧ىجها واخض آو في ٚحرىا و نٟؿها، ٖلى انٟحاخها  ؾباب ثمل٪ التي

  1.الٗغوبة ًنابُ٘ من جٛغب و ؤلاؾصم بٓل

ٍة ؤلاؾصمُة والس٣اٞة ٖامة بهٟة للس٣اٞة اإلاٟهىم ىظا جهاًة وفي   ؾِبحو ال٣اصم اإلابدص  و ئلى  قحر زانة بهٟة والهىّة
ٍة  ىمُة ض و وضر  ٦بر بك٩ل ؤلاؾصمُة الس٣اٞة ثغؾُش في الهىّة ة ال٣اعب  وؾتًز   اإلاؿلم وخاطة بأىمُتها مٗٞغ

ًة
باب ٖمىما

ّة
 والك

. الخهىم وطه ٖلى ئلُه اإلاؿلم

خفي العمل -الثالث اإلابدث ٍت واخترام اإلاهىُت بحن الصّد : الهىّد

ٓغ ػواًا وبازحصٝ زانا مضلىال ًدمل منها ٧لّة   عةِؿة  ل٣اب بسصرة الصخاٞة ثنٗد  وىظو النبُلة، اإلاهنة ىظو ئلى النّة

".                                                          الجصلة ناخبة"و ،"الغابٗة الؿلُة" ،و"اإلاحاٖب مهنة:" هي ألال٣اب

 وطض خُسما خ٣ُ٣حه وا٦خكاٝ الخبر ٖلى الخهى٫   طل من وثطخُاتهم الصخُٟحو مٗاناال ئلى نٓغا"اإلاحاٖب مهنة" ٞهي
حو ٧او، مهما ْٝغ  ي وفي الخضذ  خغ وفي خغبُة،  و ٧اند ؾلمُة الؿاةضال لؤلويإ الا٦تراذ صوو  ومن بدُاتهم مجاٞػ

غال مؿال٨ها و الناةُة اإلانا٤َ في  و الخىايغ في الكحاا، ٢غّة   و اله٠ُ  رم النبأ ٖلى الخهى٫   طل من ومٗاناال محاٖب... الٖى

اؽ ٖامة ئلى ن٣له   بًٟلها ئط ،"عابٗة ؾلُة" والصخاٞة. اإلاحاخة الىؾاةل ٧ل باؾحٗما٫ النّة
ّة

 ٖن وال٨سحرات ال٨سحروو ٠٨ً
ن الؿلى٦ُات بٌٗ ا اإلاسالٟات اعث٩اب ٖو  جصج٘ ألامم يمحر الصخاٞة ث٩ىو  وبظل٪ الٛغامة،  صاا  و الًُٟدة من زٞى

ا. زُائها وثإنب ئنجاػاتها  الٟسغ بىؾام ثحىض بظل٪ ،ئط الصخاٞة إلاهنة ألاًٞل الل٣ب ُٞب٣ى" الجصلة ناخبة ل٣ب"  مّة

تزاػ مندها والٖا ٗة الغقي ٍو  الخكٍغ٠ ًدمل ل٩ىنه الانخباو ًلؼم الل٣ب ىظا  و ٚحر. اإلاجحمٗات م٩ىنات باقي بحو والٞغ
 التي الجلُلة الخضمات ثل٪ ٖلى لها م٩اٞأال ٌٗجي ٞاألمغ ،"الجصلة ناخبة" الصخاٞة بأوّة  ن٣ى٫  نٟؿه،ٞدحو آلاو في والح٩ل٠ُ

 اإلاجاالت مسحل٠ في  ومُىالثه اىحماماثه خؿب ٧ل الجمُ٘ محناو٫  وفي اؾحشناا صوو  الجمُ٘ ثساَب ٞهي الناؽ ل٩ل ث٣ضمها

                        1.اإلاُاصًن وقتى

غّة  ٦ما  ٕص ٞغنة لهم ثٞى جي  و اإلادلي اإلاؿحىي  ٖلى ؾىاا و خضاذ و٢ات٘ ٖلى ؤلَا  الحدؿِـ بها ًحمّة  ٦ما.الٗالمي ختى  و الَى
غ ٖبر وطل٪ آلانُة اإلاؿحجضات ل٩ل اإلام٨نة والحٟانُل بالخُشُات  ٞححم بالخضذ اإلاٗنُحو  و اإلاسحهحو م٘ وخىاصذ ث٣اٍع

حه ٖلى اإلاغا جؿاٖض ٞالصخاٞة ىظا من وألا٦ثر. الخظع ألامغ اؾحضعى ئو بمساَغو  و بأىمُحه والحٍٗغ٠ منا٢كحه  مٗٞغ

                                                           

 .ٖٓٔ-ٕٙٔ، ص ٕٗالعدد -ىي الدين، ؾبلة شؤكف العصر-العوؼبة..الثقافة..اغبضارة-معركة اؼبفاىيم:مصطفى أنشاصي:ينظر– 1
  www.dades_info.comالصحافة كلقب صاحبة اعباللة   :اغبسن اليماين  - 1
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سه وث٣الُضو، خًاعثه حرو ىظا ب٩ل ب٣ُامها و. الُىمُة بدُاثه ٖص٢ة له ما و٧ل ور٣اٞحه ثاٍع  بجغصو اإلا٣ام ٌؿمذ لم مما ٚو

 في َصتُٗة بأصواع ث٣ىم  و ٖليها ًحدحم ئط لها ث٩ل٠ُ الىؾام ىظا باإلا٣ابل ل٨ن" الجصلة ناخبة" وؾام جؿحد٤ ٞالصخاٞة
حرىا والؿُاؾُة، الاطحماُٖة، الا٢حهاصًة،و) ال٣ُاٖات طمُ٘ في مؿحضامة ثنمُة ئخضاذ ؾبُل ايُة،ٚو   ال ٞٗليها (والٍغ

 2.  الحنمُة عجلة صوعاو لخؿهُل وؾلبُاثه اًجابُاثه ٖن ال٨ك٠ في باإلؾهام وئنما ٞدؿب ونكغو الخبر طلب ٖلى ث٣حهغ

خاٞة ٣ها لها مهنة اإلاحاٖب، مهنة  و الغابٗة الؿلُة  و الجصلة ناخبة  و والصّة  ًدلم الظي الكباب من الٗضًض وثجظب بٍغ

 الٗام الغ ي ثىطُه في مباقغا صوعا لٗبد و٢ض.ٞيها بالٗمل الخُاال في وطىصو ًسبد و و زصلها من اإلاجحم٘ ٖلى ًُلّة  باو
 مهما الكٗىب ور٣اٞات بمٗاٝع وئٚناةه الٗالم، خى٫  ثضوع  التي ال٣ًاًا ٖلى الجمهىع  ئَٕص و ال٨ٟغ وئرغاا ٖلُه والحأرحر

٨غ الؿلُة ع ي بنكغ ٌؿمذ الظي الباب ٞهي الاطحماعي، و والؿُاسخي والس٣افي الخًاعي  مؿحىاىا ٧او  ونبًه الكٗب ٞو
 الحىانلي صوعىا ٖن ناىُ٪ و ق٩الها مظاىبها بمسحل٠ الٟنىو  قأو طل٪ في قأجها الكٗىب ٖلى مباقغٌة  ثأرحرٌة  لها و ،ولها

 الهناٖة ثب٣ى بظل٪ وهي.والخك٨ُل ألاصاا في واإلاهاعات الغا٢ُة الخًاعات بحجاعب والاخح٩ا٥ والح٣اعب الحٗاٝع وفي (الس٣افي)
م لآلزٍغن لُسبرو خىله ًضوع  ٖما البدص ًجض ئنؿاو ٖلى جٗحمض التي الهٛحر ال٩ىر صازل البؿُُة  ؤلال٨ترونُة ألاطهؼال بٚغ

 3.الخماؾة بناع نٟىؾهم ثلتهب الظًن لهإالا ٞؿُذ ٖالم ئجها اإلاؿحدضرة

 ؤلاؾٗاٞات ٖن اإلاٗلىمات بٌٗ لضًه من ًماعؾه  و ًم٨ن ال الُبّة   و ٦ما لل٨حابة، مُلٌة  له من ٧لّة  مهنة لِؿد ٞالصخاٞة
ز الظي ىظا ٖهغنا وفي ألاولُة، ٗة باإلاحٛحرات ًحمحّة  للجضًة م٩انا الصخاٞة  نبدد اإلاٗلىمات ث٨نىلىطُا في اإلاظىلة الؿَغ

خٟي ٌؿاٖض اإلاسحلٟة اإلاهاعات ٖلى الحضٍعب والحناٞـ،و٦ظا خٟي من ال٨سحر ثظلُل ٖلى الناشخئ الصّة  اإلابحضب الهٗاب،ٞصّة
بات ًحل٤ لم الظي ُحه صازل ثضٍع

ّة
ات نؿبة  ٢لّة  مغثبة في صوما ًب٣ى الاختراٝ ٢بل ٧ل اة٠ إلاؿحٍى  ًىمُة صخُٟة  ي صازل الْى

ُة ختى  و  4.   ؾبٖى

اتها، بمسحل٠ ال٣ٗى٫  ثساَب ٧ىجها ألازغي  اإلاهن باقي ٖن ثسحل٠ ٦بحرال زهىنُة الصخاٞة إلاهنة  ال٩لمة ٞهي مؿحٍى

ة مضال اإلا٣االت بمسحل٠ 1 ًىم ٧ل ال٣غاا ًُالٗها التي واإلا٣غواال اإلاىر٣ة اإلاُبٖى  ٖما ًٞص وألازباع، والحد٣ُ٣ات وألٖا
ه ضال ثدحٍى حر رابحة  بىاب من الجٍغ غ وثغطمة رابحة ٚو حرىا وث٣اٍع . اإلاسحلٟة الصخُٟة الٟنىو  من ٚو

 والضاعؾحو الٗلماا من ٖضص ٖليها اث٤ٟ ٖضال وزهاةو قغوَا ثحًمن ل٩ىجها ٦بحرال اطحماُٖة زضمة الصخاٞة مهمة وثإصي

 2:،وهي اإلاحسههحو

ُة وجؿحمض مجحمعي، اخحُاض مىاطهة  و ئقبإ اطل من ث٣ىم  جها بمٗجى  ي مجحمُٗة  ىضاٝ للمهنة-1  من وطىصىا قٖغ
.  اخحُاطاتهم لهم ٌكب٘  و قأنه من مٗحو بنكاٍ ال٣ُام بًغوعال الناؽ ئخؿاؽ

. الٗلمي الحُىع  ومىا٦بة ٖلمي  ؾلىب ئلى اإلاهمة جؿخنض-2

                                                           

  .اؼبرجع نفسو  -2
.  ٜٓ،ص -جولة يف قاعة التحرير-مدخل إذل الصحافة:ليونارد رام تيل ك ركف تيلور:ينظر -3
  ٜٔاؼبرجع نفسو،ص  -4
  .ٕٛاالجتماعي، ،صاإلعالـ من اؼبنظور : ؿبمد سيد فهمي-- 1
.  ٕٛاؼبرجع نفسو،ص- 2



 
 
 

 

 
 

    2017–ًىاًغ    : 27العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

132 

 

ُة ٢اٖضال للمهنة-3 ة من ٢اٖضال  ي الٗلم، ئلى جؿخنض مٗٞغ ات الٗلمُة اإلاٗٞغ  اإلاك٩لة لٟهم الٗلمُة واإلاباصب وال٣ىانحو والنٍٓغ

                     3.لها اإلاناؾب الخل وثدضًض

 ًماعؽ من ٖلى اإلاهنة زُىعال:ىما  ؾاؾحْةو ببٗضًن ثأقحرىا ُٞم٨ن الصخُٟة، اإلاهنة زُىعال مضي ثدضًض ئلى انح٣لنا ما وئطا 

خاٞة خُٟحو من الصّة ، الصّة
ًة
خٟي ًضٞ٘ ٢ض وزُحرال ٦بحرال بمهام ال٣ُام ثحُلب ٧ىجها  وال  ما والسانُة.  طلها من خُاثه الصّة

خُٟة اإلاهنة  زص٢ُات ٖن ًماعؾها من ابحٗاص ٖنض اإلاجحم٘ ٖلى زُىعال من الصخاٞة جك٩له  وال٨بحرال اإلاهمة والىاطبات الصّة

ة .  و٦سحرال مهمة نٟات ًؼاولها إلان ًحُلب لظا بها، اإلانَى

خُٟحو ال٨حاب من ال٨سحر  طم٘ ٣ٞض  وونٟها الكا٢ة، بل الهٗبة اإلاهن من جٗضّة  الصخاٞة مهنة  و ٖلى الٗالم في والصّة

 4     .   "البضٌ٘ الانحداع و اللظًظ الكٟاا ئجها: "بًٗهم

ض إلان زانة مُالب الصخاٞة وإلاهنة ، ٩ًىو   و ًهلر ال له مباصب ال الظي ٞالصخو ًؼاولها،  و ًٍغ
ًة
 والصخو صخُٟا

خٟي و اإلاهنة، ًٟؿض له  زص١ ال الظي ما٫ ٖلى ًحضعب  و ٖلُه الصّة ٩ىو  بها، ٣ًىم التي ألٖا ٕص واؾ٘ ٍو ا ؤلَا  ما ب٩ل ٖاٞع

لى خىله، ًضوع   وال.بها جٗتٝر وال الغاخة جٗٝغ ال مهنة قا٢ة، مهنة الصخاٞة  و ُٖنه نهب ًً٘  و اإلابحضب الكاب ٖو

 5.شخيا ٧ل ٢بل اؾحٗضاص الصخاٞة ألو ناجخا، صخاُٞا ث٩ىو  ألو ألا٧اصًمُة الكهاصال ث٨ٟي

خُٟىو  به ًماعؽ واؾ٘ مُضاو والصخاٞة ٘ وما ٦ٟااثه خؿب ٧ل  ٖمالهم الصّة ال مىانٟات من ٢لمه به ًحمحّة زَة زال، ممحَّ ِة
 وممحّة

لضاا الًٟٗاا ث٣بل ال مهنة ٞالصخاٞة د زُأ و٢بلتهم خضذ ،وئوْة  والبُة  اإلاهنة ئجها. ٖليها ٖالة ٩ًىنىا ال ختى نبظىم ئلى  ؾٖغ

٘ من طؼا وهي الصخاٞة وطضت  و ٞمنظ مهنة ث٩ىو   و ٢بل عؾالة وهي ،1  بالىؾاَة جٗتٝر ال التي  وهي اإلاجحمٗات، مكاَع
 قتى في لنكاَها ناص٢ة ومغآال ازحصٞها، ٖلى ألامم لخًاعال وم٣ُاؽ  مة ٧ل ٖنض اإلاجحم٘ بناا في ىامة  صاال نٟؿه الى٢د في

     2.اإلاُاصًن

ذ اإلاهنُة ألازص١ مىار٤ُ  و الكٝغ مىار٤ُ ٞاو اإلاهنُة ألازص٢ُات  ما لة جٗضّة  ج٨ٗـ اإلا٨ٟىلة،ئط والًمانات للخ٣ى١  م٨مّة
ص حرىا ًحٗحو التي والًمانات الخ٣ى١  وثدضّة صمُة الٗملُة ٞيها ثماعؽ التي للبِئة  و للمجحم٘ ثٞى  مىاطهة في طاتها ؤلٖا

صم لغطا٫ وألازص٢ُة الاطحماُٖة اإلاؿإولُات اإلاىار٤ُ ىظو ثبلىع  رم ومن والحىانل، باالثها٫ ال٣اةمحو  اإلاجحم٘ خُا٫ ؤلٖا
، الٗغبي اإلاجحم٘ وخُا٫ ُٞه، ٌٗملىو  الظي صم  و  ؾاؽ ٖلى وثبجى طاثه، الضولي اإلاجحم٘ وخُا٫ ٩٦لّة ؤلٖا  خ٣ا ٧او وئو  ّة

نبػي للمجحم٘، خ٤  ًًا ٞهى للٟغص، لى ألاٞغاص، خ٣ى١  ُٞه ثدمى الظي طاثه الى٢د في اإلاجحم٘ خ٤ّة  خماًة ٍو  ٩ٞلما طل٪ ٖو
صمي، النٓام نطج  الاطحماُٖة والالتزامات ال٣ىاٖض ىظو ثدضًض ئلى الخاطة وثؼاًضت ُٞه، للٗاملحو اإلانهي اإلاؿحىي  اعثٟ٘ ؤلٖا

صم لغطا٫  3.ؤلٖا

                                                           

  .ٕٛ،ص ٔاإلطار الًتبوم لقضية األخالقيات اؼبهنية يف كسائل االتصاؿ اعبماىَتية، اجمللة اؼبصرية لبحوث اإلعالـ ،العدد : ؿبمد ؿبمد البادم - 3
.  ٛٓ،صٗمبادئ الصحافة يف عادل اؼبتغَتات،العدد: عزيز السيد جاسم -4
. ٖٓالصحافة رسالة،استعداد،فن،علم ،ص:خليل صابات   -5
  .ٖٔاؼبرجع نفسو،ص- 1
 . ٕٗأزمة الضمَت الصحفي ،ص: ضبزة عبد اللطيف- 2
  .ٔٙاالتصاؿ كاإلعالـ يف الوطن العريب ،ص: راسم ؿبمد اعبماؿ - 3
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  صوعا ؤلاصاعال وثإصي
ًة
 ٖملُة: بأجها جٗٝغ ئط اإلاجا٫ ىظا في ٖنها ٚجى ال ٞهي ٖملي، وا٢٘ ئلى اإلاإؾؿة ؾُاؾات ثغطمة في  ؾاؾا

ة ال٣ىي  ثىطُه قأجها من التي ال٣غاعات اثساط ىبة  ىضاٝ لحد٤ُ٣ الناؽ من منٓمة لجماٖة اإلاحاخة واإلااصًة البكٍغ  ٖلى مٚغ
 4.اإلادُُة البُئُة الٓغوٝ ئَاع في ث٩لٟة وبأ٢لّة  وطه  خؿن  ؾاؽ

ل وؤلاصاعال
ّة
ن الٟٗا٫، للحضٍعب الغةِؿة اإلا٩ىنات  خض ثمس  ال٣ُاصات ثضٍعب مؿحىي  ٖلى الؾُما الناجر اإلاضًغ وث٩ٍى
ات صمُة، اإلاجاالت في الٗلُا واإلاؿحٍى ملهم نٓامهم اإلاحضعبىو  ًخب٘ لم وئطا ؤلٖا  حهبِ ألامغ ،ٞاو الاطحماُٖة ومؿإولُاتهم ٖو

اة٠ مجغص ئلى لضحهم ضوجها التي اإلانٓمات  ىضاٝ ٖن وثنٟهل  نٟؿهم، ٖلى  ىضاٞهم وثتر٦ؼ ْو  وبظل٪ اإلاجحم٘ لخؿاب ًٍغ

 5.اإلاجحم٘ و ىضاٝ  ىضاٞهم بحو الانٟها٫ ٣ً٘

 م٘ ًنسجم وبما نكغىا اإلاغاص الصخُٟة اإلااصال ازحُاع في ٦بحر ثأرحر لها الصخُٟة ؾُاؾة  و خ٣ُ٣ة ئلى نهل ىظا ومن

صمُة والؿُاؾة ؾُاؾتها . للضولة ؤلٖا

ا ُُٟة لؤلمغاى الض٤ُ٢ الخصخُو  ىمُة الباخسىو   ٦ضو وممّة :  ق٩ا٫ رصذ ٖلى مىضخة وهي الٗامة ؤلاصاعال ثهِب التي الْى

ة البحرو٢غاَُة-1 ُٟي ٦ضاا ؤلاصاٍع ة ئصاعي، ْو
ّة
 خضو الٗمل من ًإصي الظي الؿحئ واإلاضًغ اإلاٗى٢ة، الؿِئة ؤلاصاعال ٖلى صال

. اإلاؿإولُة من والخٝى ألازُاا، ثىدي بُٛة ألاصنى

 م٩اؾب ثد٤ُ٣ ألطل الغؾمُة، الؿلُة اؾحٗما٫ بأوّة  اإلاضنُة الخضمة مجا٫ في الٟؿاص ٌٗٝغ ئط: ال٣ُاصًة الاندغاٞات -2
٠ شخهُة ٣ة وطل٪ ألثباٖه،  و نٟؿه للمْى . ألازص٢ُة اإلاٗاًحر  و ألانٓمة  و لل٣ىانحو مسالٟة بٍُغ

هاخب:ؤلاصاعي  النٟا١ -3  النٟا١ ْاىغال وجٗضّة  ،(اإلانحٟٗحو طماٖة) و (ألانض٢اا طماٖة) ؤلاصاعال في اإلاغيُة الٓاىغال ىظو ٍو
ة ألامغاى  زُغ من ؤلاصاعي  ة ألاطهؼال ثهِب التي الٗهٍغ . ومؿإولُاتها  ٖبائها ٖن النهىى ٖن ٦ؿُدة ٞحجٗلها ؤلاصاٍع

دىي   ألامناا بمٓهغ والغؤؾاا ال٣ُاصات  مام بالٓهىع  النٟىؽ يٟٗاا اإلاغؤوؾحو من طماٖة ثنبري   و الٓاىغال ىظو ٞو

غي . بمؿحىاو والنهىى الٗمل مهلخة ٖلى الُٛىعٍن اإلاسلهحو  لل٣ىال ٖضال  ق٩اال ىنا٥  و ؤلاصاعال بٗلم اإلاحسههىو  ٍو

ُنة ال٣ىال خى٫  للحمغ٦ؼ الحابٗحو وصٞ٘ ؤلا٢نإ ٖملُة في للحأرحر ال٣اةض ٌؿحسضمها  1:ال٣اةض،وهي ٞو

اصال  و ق٨غ ثىطُه  و له ىضًة ث٣ضم ٍَغ٤ ٖن وطل٪ للحاب٘، اإلاٟاطأال ٖنهغ ٖلى ثتر٦ؼ التي وهي: اإلا٩اٞأال-1 . صزله في ٍػ

ة في الٟغص ٢ىال من اإلاؿحسلهة ال٣ىال: ال٣انىنُة-2  ٞالظي الخ٩ىمُة، اإلاإؾؿة في اإلاخؿلؿل ؤلاصاعي  النٓام في  و اإلاجمٖى
 ال٣انىنُة بالؿلُة ًحمح٘ ىنا ال٣اةض ألو ٖنها، البُٗض من ٢ىال  ٦ثر ٩ًىو  الٗلُا اإلاغا٦ؼ من ب٣غبه ٚحرو من  ٖلى بمؿحىي  ًحمح٘

. الٗلُا

ة  و بالنٟـ الس٣ة هي زانة مهاعال ٖلى ال٣ىال ثحمغ٦ؼ ىنا: (الس٣ة)الٟنُة اإلاهاعال-3  الصخو  و ألاثبإ ًضع٥ ئط الٗلُا، اإلاٗٞغ
.  بها ٖليهم اإلاحٟى١  ىى الٗالُة باإلاهاعال ًحمح٘ الظي

                                                           

 . ٖٛٔاالتصاؿ ككسائلو يف اػبدمة االجتماعية ،ص:ؿبمد هبجت كشك- 4
.  ٖٗٓتصاؿ باعبماىَت كالرأم العاـ،صاإلعالـ ك اال:ظبَت ؿبمد حسن- 5

1 - L, James. Glbson. et.al organizations Benavior structure processes, Business, publications, INC, Sussex. U.S.A 

1976. P181 



 
 
 

 

 
 

    2017–ًىاًغ    : 27العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

134 

 

 مما الصخهُة ؾماثه في ٢ىال ن٣اٍ من ًمحل٪ إلاا ئعجابهم ًسحر بك٩ل له آلازٍغن وخب الجاطبُة ٢ىال به نٗجي: ؤلاعجاب-4

.  ثباٖه بحو بكٗبُة ثمحٗه ئلى ًإصي

 في ؤلاصاعال و ال٣ُاصات ثهِب التي البحرو٢غاَُة بأمغاى اإلاحمسلة وال٠ًٗ ال٣ُاصال في ال٣ىال ن٣اٍ وضخنا  و وبٗض
 الًمانات  خض ٌٗض الظي للمإؾؿة الىالا زل٤ وىى آ٫ مهم مىيٕى ٖلى الًىا جؿلُِ من لنا البض الصخُٟة اإلاإؾؿات
غ عةِـ و و لٛحرو ٌٗمل  نه ٌكٗغ الظي الصخٟي  و الصخٟي،ئط الٗمل بأزص٢ُات للحمؿ٪ ألاؾاؾُة  وال ًدترمه ال الحدٍغ

 بكٗىعو ىظا ا٢ترو  ئط الؾُما و ىضاٞها اإلاإؾؿة ٢ُم ٖن الخغوض ئلى اإلاُاٝ به ًنحهي وآعاةه ابح٩اعاثه إلبغاػ اإلاجا٫ ًٟسر
حجاوػ   الخضوص ًحٗضي  و ٖلُه آلازغ ىى بأنه ًىىمه منه  ٖلى ىى ممن ٖلُه الٓلم بى٢ٕى سغض ألازص٢ُة ال٣ُم ٍو  ٖنها ٍو

جخض والهبات اإلا٩اٞآت ٖلى ٌؿحدىط منه  ٖلى ىى من  و  بذجة ل الٗاملحو خ٤ ٍو  ٖلى ىى من يمحر ٞؿاص طل٪ ٧ل ِٞؿهّة

 ئصاعثه منخؿبي لضي ًغبي  و ٌؿحُُ٘ مإؾؿة ألي الٟٗا٫ اإلاضًغ ٞاو الٟهم ىظا من وانُص٢ا. مهلهل وزل٤ ي٠ُٗ ئًماو
 ٢ضع  ٦بر ثد٤ُ٣ ٖلى ٢اصعا ل٩ُىو  ٞيها ٌٗملىو  التي للمإؾؿة الىالا في اثجاىاتهم زصلها من ًضٖم التي الٗلُا واإلاسل ال٣ُم

 1. مإؾؿحه ٢ُاصال في النجاح من مم٨ن

 ًجب ألاىمُة وىظو بُص٢ة، ومداوعتهم منهم مسحلٟة  نناٝ م٣ابلة ٖلى ال٣ضعال في ٣ًترو  للٛاًة، مهم بالناؽ الاىحمام ئو
ن، لضي الس٣ة ًلهب  و في اإلاغاؾل جؿاٖض  و  اؾحٗضاص طل٪ ئلى ًًاٝ لهم، م٣ابلحه ٖنض ئخغاطهم من والحس٠ُٟ آلازٍغ

 صوعا ثإصي  جها الصخاٞة ثدىػىا التي ألاىمُة من ئوّة . باإلاىاُٖض والحمؿ٪ الالتزامات وخٟٔ الس٣ة الخترام طانبه من مُل٤
ا  جؿهم الصخ٠  و  ي مإرغا، ٖاما ع ًا بىنٟه اإلاجحم٘ ئلى ؾ٩انُا ثجمٗا بهٟحه اإلاجحم٘ من الاطحماعي الانح٣ا٫ في مغ٦ٍؼ

ُة الحن٣ُة في عاةضا ئؾهاما  2.محسل٠ وعي بهىعال وا٢ٗه في اإلاترؾبة ألامُة من وثدغعو للمجحم٘ النٖى

غي  حنا بمضي  ؾاؾا ًغثبِ الحىانلُة ٖملُة  ي نجاح  و آزغوو ٍو ُة مٗٞغ  ٞاو ولظا الغؾالة، ٌؿح٣بل الظي الجمهىع  بنٖى
ة ة  ؾاؾُة للجمهىع  الصخهُة والخهاةو الضًمٛغاُٞة الخهاةو مٗٞغ  ألاو٫  والنٕى ئليهم، اإلاصةمة الغؾاةل لحىطه إلاٗٞغ

حرىا،بِنما والانحماا والٗغقي الاطحماعي والىي٘ الٗمغ،الجنـ،الضزل مسل محٛحرات ٖلى ٌكمل الخهاةو من  الضًجي،ٚو
 وآلاعاا،وال٣ل٤،والانٟحاخُة،والس٣ة والؿلى٥، الظ٧اا،: مسل زهاةو ٖلى والؿ٩ُىلىطُة الصخهُة الخهاةو جكمل

حرىا،ثل٪ بالنٟـ،  3.ؤلا٢نإ ٖملُة في ىامة جٗحبر الخهاةو ٚو

مسل  واإلاجحمٗات والجماٖات ألاٞغاص ثجاو والحىانلُة اإلاهنُة إلاؿإولُاثه ثأصًحه  رناا في الجماٖة ازحهاصخي صوع  الصخٟي ٍو

غاى ىظو  ىم ومن اإلاجحمُٗة،  ٚغايه ًد٤٣ ل٩ي  خاطُاتهم وم٣ابلة شخهُاتهم وثنمُة النطج ٖلى ألاٞغاص مؿاٖضال: ألٚا
ض التي اإلاسحلٟة اإلاهاعات ال٦خؿاب اصلؤلٞغ الٟغنة ئثاخة و٦ظل٪ مم٨ن، خض  ٢صخى ئلى  وثنمُة ؤلانحاطُة ٢ضعتهم من ثٍؼ

ة  ٢ضعتهم  وال٣ىانحو الٗامة وال٣ىاٖض الؿلى٥ آصاب ومغاٖاال وألامانة ٧الٗض٫ الاطحماُٖة ال٣ُم ٚغؽ ئلى تهضٝ ٦ما. ؤلابح٩اٍع

 4 .بها واإلاُالبة بد٣ى٢هم ألاٞغاص وثمؿ٪ ال٣ُاصال ٖلى ال٣ضعال ثنمُة اإلاجحم٘،و٦ظل٪ م٘ لُح٨ُٟىا ألاٞغاص في

خٟي ٖلى لظا،ًجب ؿم ما الاثهالُة عؾالحه ًًمن  و الناجر الصّة
ّة
ُ٘ بالظو١  ًخ  التي الجمهىع  وعٚبات مُى٫  ًنمي الظي الٞغ

اع ٖن ثسغض ال ٘ ألاؾلىب ىظا ألو للمجحم٘ ألازصقي ؤلَا ات، ًٞغ ضزل ما، بك٩ل وملهم جٗلُمي وئنه اإلاؿحٍى  ىظو ثدد ٍو

                                                           

  .ٛٓ،ص ٕٗالعامة،العددمن ىو اؼبدير العريب الفعاؿ؟،كبو نظرة متكاملة لفعاليتو،ؾبلة اإلدارة :عبد البارم الدرة - 1
.  ٖٔ،صٜٜ٘ٔ،دار أفاؽ عربية للصحافة كالنشر،عمافٗ/مبادئ الصحافة يف عادل اؼبتغَتات،العدد: عزيز السيد جاسم - 2
  ٕ٘ٔ،صٜٜ٘ٔاالتصاؿ كاإلعالـ يف اجملتمعات اؼبعاصرة،دار آراـ للدراسات كالنشر كالتوزيع،عماف،دط،:صاحل خليل أبو أصبع - 3
.  ٕٚٙ،صٜٙٛٔاالتصاؿ يف اػبدمة االجتماعية،دار اؼبعارؼ اإلسكندرية،دط،:ؿبمد العمرم أبو النجا - 4
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 للحٗل٤ُ اإلاحسههة اإلاجاالت  و الٟنُة، وألاٞصم الؿُاؾُة، واإلانا٢كات الجاصال، اإلاىؾ٣ُى: اإلاسا٫ ؾبُل ٖلى الٟئة

صمُة الغؾالة ئطو. الؿُاسخي حباعات طمُ٘ ثً٘ التي هي الهاصٞة ؤلٖا  ثغبي التي والضًنُة والؿُاؾُة والس٣اُٞة اإلاجحمُٗة الٖا
م الؿلى٥ وث٣ىي  ألازص١    1. اإلاجحم٘  ٞغاص طمُ٘ لضي ال٣ٍى

اع وفي خٟي جك٩ل الٗملُة اإلاماعؾة ٞاو للمهنة الازحهاصخي ؤلَا ة، ٦ؿب في ٦بحرال  ىمُة اإلابحضب للصّة   ولى لًُ٘ اإلاٗٞغ

. اإلاجلة  و الصخُٟة ثل٪ في ًماعؾه الظي الازحهام  و منه اإلاُلىب الٗمل نٕى وثدضًض الصخُذ، الٍُغ٤ ٖلى زُىاثه

٨ؿب خٟي ٍو  مؿح٣بص الصخٟي والاختراٝ الصخاٞة مُضاو ولىض له ثخُذ مهنُة زبرال ألا٧اصًمي ثأىُله ٖن ًٞص الصّة
ة خٟي ع ؾما٫ هي ،ٞاإلاٗٞغ صال، لُا٢اثه ألاؾاؽ واإلاهضع الصّة حه نبًد و٧لما اإلاحجضّة هد مٗٞغ

ّة
 واػصاصت مماعؾحه خضوص ث٣ل

حىلى ٣ٞغا، غ الحأىُل ٍو خٟي مضاع٥ ثٍُى ه، الصّة  إلمضاصو ٢ىي  ومإرغ ٞٗا٫ مدغّة٥ زحر هي الٗلمُة الحجغبة  و ٦ما ومٗاٞع

ة باإلاٗاٝع      2.ٖمله إلنجاح الًغوٍع

ة وجٗض خٟي مٗٞغ ة اإلاهنُة الصّة ُة مغ٦بة مٗٞغ  اإلاماعؾة من  نص مؿحمضال ٧ىجها ألازغي  اإلاهن باقي ٖن ًمحزىا مما ومىؾٖى
ة من ثأجي اإلاماعؾة وىظو اإلان٤ُ، ٌٗضىا  الصخُٟة ُة  ي لصزحهام الض٣ُ٢ة اإلاٗٞغ خٟي ًؼاوله الظي النكاٍ نٖى  الصّة

ا، ٧او ؾىاا ا، ئزباٍع ٍغ ا  م ٞنُا،  م ثدٍغ  اإلاحمسلة الصخهُة باإلاؼاًا ًحهل ما ألاولى: طىانب رصرة وجكمل ٚحرو،  و ئصاٍع

حرىا ، الاطحماُٖة والضًنامُة والٗص٢ات والخبرال والٗاَٟة بال٣ٗلُة غ من ثأجي والسانُة. ٚو  اإلاماعؾة في الٗملُة الخبرال ثٍُى
صال الصخُٟة   ما ان٣ُإ، بص واإلاؿحمغال الُىمُة للمماعؾة ال٨مي ولِـ النىعي الح٨س٠ُ من الخبرال ثح٩ىو  ئط بالظات، اإلادضّة

خٟي مؼاولة هي الصخُٟة ٞاإلاماعؾة.الصخاٞة في اإلابضٖحو الٗاملحو من آلازٍغن زبرات من الاؾحٟاصال ٞهي السالسة  الصّة
٨خؿب... وواطبات خ٣ى١  من ٖلُه ثنُىي  ما ب٩ل الصخُٟة للمهنة خٟي ٍو  ٖن ألا٧اصًمي ثأىُله ٖن ًٞص زبرثه الصّة

٣ححو ة ٦ؿب  ولهما: ىما ٍَغ ة ورانيهما اإلاماعؾة زص٫ من اإلاٗٞغ    3.ًماعؾه الظي باالزحهام الض٣ُ٢ة اإلاٗٞغ

خٟي ىنا، من  ومغاطٗتها اإلاٗلىمات طمُ٘ ٖن النهاًة في اإلاؿإو٫ ٞهى الصخاٞة، نناٖة في ألاؾاؽ الٗنهغ ىى ٞالصّة
 ىنا٥ ولِـ ٖاث٣ه، ٖلى ث٣٘ مهمتها  و الصخاٞة عؾالة  و نجض ولظل٪ للنكغ، منها الهالر ازحُاع رم ونُاٚتها واؾح٨مالها

ب وما للمؿإولُة، بالنؿبة الصخاٞة مهنة من  ق٤ّة 
ّة
٘  و ًنبػي وما واطبات من ٖلُه ًترث  و٢ضعات ٦ٟااات من به ًحمحّة

خٟي ألو ومىىبة، . الٗام للغ ي بالنؿبة والحىطُه ال٣ُاصال مغ٦ؼ ًدحلّة  الصّة

ة والظ٧اا اللبا٢ة من ٦بحر طانب ٖلى الس٣اٞة، واؾ٘ ٩ًىو   و ٖلُه ًنبػي ولظل٪  إلاحُلباثه، وئصعا٦ه الجمهىع، نٟؿُة ومٗٞغ

. مكى١  ؾهل بأؾلىب ًىم ٧ل الجمهىع  مساَبة ٖلُه ًٟغى بلُٜ و٢لم عاسخة، ب٣ُٗضال ثدلُه ٖن ًٞص

خٟي او ٞالصّة  و٢ض والضعاؾة، اإلاىىبة ٍَغ٤ من نالها ٢ض ٩ًىو   و البضّة  ٧لها الهٟات ىظو ًجم٘ من ألو بُبُٗحه، مىىىب ٞنّة

خٟي و1.واإلاىىبة ٧اإلاماعؾة ناجر صخٟي ئٖضاص في الضعاؾة ثنٟ٘ ال ٗٝغ اإلاصخٓة ص٤ُ٢ ٩ًىو   و ًنبػي شخيا ٧ل ٢بل الصّة  َو
ة، ألازباع ٣ًحنو و٠ُ٦ الٗام، الغ ي اىحمام ًسحر ما ٨ك٠ اإلاهمّة ٣ة مؿحىعال ث٩ىو  ما ٚالبا التي الخ٣اة٤ ٖن ٍو  ع٣ُ٢ة، بٍُغ

غ١  َٟة  لها، ٢ُمة ال ثاٞهة  و ٖاصًة ًجضىا ٢ض مُٗنة ْاىغال  و بداصرة  خُانا ًمغ الٗاصي الغطل  و  الٗاصي، والغطل بِنه وال

                                                           

  ٖٕٓ-ٜٕٕ،صٜٛٚٔ،ٕاألسس العلمية لنظريات اإلعالـ،كلية اإلعالـ،جامعة القاىرة، دار العريب للنشر كالتوزيع،ط:جيهاف أضبد رشيت - 1
.  ٖٜـ،صٜٜ٘ٔ،دار أفاؽ عربية للصحافة كالنشر،عمافٗ/لعددمبادئ الصحافة يف عادل اؼبتغَتات،ا: عزيز السيد جاسم - 2
.  ٜٜاؼبرجع نفسو،ص   -3
.  ٖٚـ،صٕٓٓٓالصحافة يف عصر اؼبعلومات،األساسيات كاؼبستحدثات، دار العريب للنشر كالتوزيع، القاىرة،دط،: ؿبمود علم الدين- 1
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خٟي ٌؿحُُ٘ بِنما سحر ألانٓاع، ًلٟد ما الٓاىغال  و الخاصرة ىظو في ًجض  و الصّة  الغ ي تهمّة  ٢ًُة ٖن ٌٗبرّة   و الانخباو ٍو

دحاض الٗام، خٟي ٍو   ٩ًىو   و ٖلُه ًنبػي ٦ما والصجاٖة، والجغ ال الخُلة ؾٗة ئلى الصّة
ًة
  . اإلاإرغ الحٗبحر ٖلى ٢اصعا

  ؤلانؿاو ٩ًىو  ول٩ي
ًة
خُٟا بة اإلاىىبة ُٞه ثحىاٞغ و و  ٖما٢ه، من الهاصع للنضاا ٌؿحجُب  و ٖلُه وطب صُة ة والٚغ  و٢ض اإلالخّة

 ًهبذ  و ًم٨ن ال ٞانه ثجاعبه خ٣ى٫  ثخؿ٘ مهما الصخٟي وئو والناؽ، الخُاال مصخٓة في ُٞه رانُة َبُٗة  نبدد
ة ثل٪ ُٞه ث٨ن لم ئو ال٩لمة، بمٗجي صخاُٞا خٟي ثمحز التي اإلا٣ضؾة الكٗلة ثل٪  و الٗب٣ٍغ  ىظو ٖلى ًىلض الظي الصّة

ا٧لة
ّة

  .الك

ات ثحأرغ الصخُٟة واإلاماعؾة  في الس٣ة  و اإلاهضع بمهضا٢ُة ثحمسل التي للغؾالة ؤلا٢ناُٖة ال٣ىال ٖلى ثن٨ٗـ ٦سحرال بًَٛى
 زضمات بح٣ضًم ألانباا و٧االت ث٣ىم آزغ نُٗض ٖلى الجمهىع، اثجاىات جُٛحر ٖلى و٢ضعثه اإلاهضع نُة والسانُة اإلاهضع
ة ُلمُة ومهىعال ئزباٍع  و٧االت الؾُما الاقترا٥ ىظا زص٫ من ألازباع من ٦بحرال نؿبة ٖلى وثدهل الصخ٠ من إلاكتر٦يها ٞو
  الجؼاةغ ٟٞي الٗالم، في الغةِؿُة ألانباا

ًة
ة ألانباا بى٧الة اإلادلُة الصخ٠ طمُ٘ جكتر٥ مسص  اإلاغشخة جٗض التي الجؼاةٍغ

 البىابة خغّةاؽ لؿلؿلة ثسً٘  و بٗض الصخ٠ ىظو ئلى  زباعىا وثبص والضولُة والٗغبُة اإلادلُة ألازباع لجمُ٘ الغةِؿُة
ع  التي هي للصخ٠ الى٧الة ث٣ضمها التي الخضمات  و ٌٗجي مما لضحها،  اإلاإؾؿة ئصاعال  مام ازحُاعات من محاح ىى ما ث٣غّة

صمُة  بىابة ٦داعؽ ألاولُة ٢غاعاتها  زص٫ من ًنكغ ال وما ًنكغ إلاا ٢ُىصا ثٟغى ٞاجها رم ومن باألزباع، ًحٗل٤ ُٞما ؤلٖا

    .مكتر٦يها ئلى ثغؾلها التي للمىاص

له إلاا النكغ، ٢غاعات اثساط في البىابة لخاعؽ الصخُٟة اإلاماعؾة في ثأرغ ال٣ُىص ىظو ئو
ّة
 مباقغال ؾُُغال من ألانباا و٧الة جك٩

. الجمهىع  ئلى ثهل التي اإلاٗلىمات ٖلى

  بًٗها في الصخ٠ ثأرحر ٖن  ما
ًة
خُٟحو ،ٞاو بًٗا   زباع من ًنكغ إلاا طُضًن ٢غاا ٖاصال ٩ًىنىا ٞيها الٗاملحو الصّة

ات ات ث٨غاع ٖضم خؿاباتهم في ًًٗىو   جهم ٌٗجي وىظا ألازغي  الصخ٠ لضي مسحلٟة ومىيٖى  في نكغىا ؾب٤ التي اإلاىيٖى

ة الحُُٛة بمىيٕى ًحٗل٤ إلاا اإلاهمة الن٣اٍ  خض وهي ئخضاىا،  اإلاماعؾة في اإلاهم اإلاىيٕى ٞاو نٟؿه الؿُا١ وفي. الخبًر
خٟي ٢ل٤ ىى الصخُٟة   و اإلادغع  ٖلى ياُٚا ىاطؿا ًٓل صخٟي بؿب٤  زغي  وؾُلة انٟغاص اخحما٫ من اإلاكغوٕ الصّة

     1. به وؤلانٟغاص الخبر ٖلى للخهى٫  الخؿاب٤ في الصخٟي الٗمل مدىع  اإلاغاؾل  و اإلانضوب

ٗة لصثهاالت محُىعال لح٨نىلىطُا نناُٖا اإلاح٣ضمة الضو٫  امحص٥ ىى  ًًا اإلاماعؾة مدضصات ومن  ألازباع ن٣ل في الؿَغ
ا ًسل٤ بما ألاخضاذ مىا٢٘ من مباقغال وئطاٖتها  التي واإلاحسلٟة اإلاح٣ضمة الضو٫  بحو ألازباع بص في الحىاػو  في الازحص٫ من نٖى

ل الح٣نُات، ىظو مسل ثمحل٪ ال
ّة
  وجك٩

ًة
ا  ًًا خُٟة اإلاماعؾة ٖلى يَٛى  الحىانلي اإلاؿاع في ُٖنةم لضو٫  والح٣نُة لها الصّة

صمُة الهُمنة" الٗملُة ىظو وجؿمى  زغي، لضو٫    اإلاًمىو  خُص من اثهالُة نٓم ثد٨م جٗجي التي" ؤلٖا
ًة
ا   ٦مّة

َة
    2.و٦ُٟا

ٗضُّ  صمُة الٗلىم مجا٫ في الباخسحو  ٚلب َو صمُة اإلاٗالجة  و ؤلٖا ملُة لؤلخضاذ ؤلٖا لها ٖو  جُٗي صخُٟة، نهىم ئلى ثدٍى
ضي،  و الؿُاسخي زُها ثبحو  جها ٦ما ثل٪،  و الصخُٟة ىظو ثىطه ٖن واضخة نىعال

َة
 الصخُٟة ألانىإ و و زانة ال٣ٗ

                                                           

  .ٚٔ،صٜ٘ٛٔاعبامعية، اإلسكندرية،دط،صحافة اؼبستقبل كالتنظيم السياسي،دار اؼبعرفة : فتحي األبيارم- ٔ
  .ٙٔ،صٜٜٛٔ،ٕمدخل إذل علم الصحافة،دار عادل الكتب،القاىرة،ط:فاركؽ أبو زيد- ٕ
  .ٜٚاالتصاؿ كاإلعالـ يف اجملتمعات اؼبعاصرة،ص:صاحل خليل أبو أصبع:ينظر- ٖ
.  ٜٛاؼبرجع نفسو، ص- 1
.  ٖٙٔ، صٕٓاؼبفهـو كاؼبظاىر، ؾبلة العلـو االجتماعية، العدد: اؽبيمنة االتصالية:ؿبمد قبيب الصرايرة  -2
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ة ٖص٢ة هي واإلاًمىو  الك٩ل بحو والٗص٢ة مًمىجها ٖن الحىيُذ من بًٗا ق٩لها يمن ثدمل  ئال ٞهلها ًم٨ن ال ًٍٖى

.  بدحة صعاؾُة لٛاًات

ا٧ي مإل٠ ٦حب و٢ض  آلازغ، ٖن الىاخض النٕى ثمحز مُٗنة خضوص ورمة مسحلٟة الصخُٟة ألانىإ ئوّة : مًمىنه ما جك٩ُىؾلٞى
َـة  اإلاغا  و ئلى طل٪ في الؿبب ًغط٘ وال  الحٗبحر ًم٨ن ال ألنه ،وئنما ال٨حابة من مسحلٟة و نىإ  ق٩ا٫ اؾحسضام يغوعال إلا

 ولِـ اإلاسا٫ ؾبُل ٖلى الاؾحٟحاحي اإلا٣ا٫ بىؾاَة ئال الىا٢٘، م٘ منسجمة وبهىعال ملمىؽ مدضص مًمىو  ٖن بهض١

بىعثاض  و الحٗل٤ُ بىاؾُة    3. اإلا٣ا٫  و الٍغ

إ٦ض غ ٍو خُٟحو منٓمة ث٣ٍغ   الصخٟي النٕى ًٟهم  و ٌؿحُُ٘ ال اإلاغا  وّة  الٗاإلاُة الصّة
ًة
 من ًغا٢بها ٖنضما ئال صخُدا ٞهما

صمُة بالؿُاؾة ٖص٢اتها زص٫  4.ثد٣ُ٣ها ئلى ثُمذ مُٗنة و ىضاٝ مباصب ئلى جؿخنض التي ؤلٖا

غ ٞالخبر: وزهىنُاتها ثحىا٤ٞ بمهام الصخُٟة ألانىإ ثًُل٘ و  ث٣ضًم ٖلى  ؾاؾُة بهٟة ث٣ىم واإلا٣ابلة، والح٣ٍغ
بىعثاض  ما والحدلُل، وألاصلة البراىحوَة   ؾاؾا ٌٗحمضُة  والحٗل٤ُ الاؾحٟحاحي واإلا٣ا٫ واإلا٣ا٫، اإلاٗلىمات  الصخُٟة والهىعال الٍغ

 5. الجمالي الُاب٘ ٖلى ٞحرث٨ؼ والٗمىص

: ؤلاؾالمُت الصخافت جغؾُش في ألازالق أَمُت-الغابع اإلابدث

 في الصخاٞة في والٗاملحو الٗمل ألصخاب واإلاؿإولُات الىاطبات ٞيها بما و زص٢ُاثه الصخٟي الٗمل مباصب ث٨ن لم
 للؿلى٥ الٗامة ال٣ىاٖض وي٘ ثبرػ  ؾباب ىنا٥ ث٨ن ولم ألاولى، مغاخله وفي ْهىعو بضاًة في الصخٟي الٗمل اىحمامات
خٟي  ٖلى الناقٍغن بحو والخؿاب٤ الن٣اف من الخض ئلى للضٖىال صاٞٗا ث٨ن لم ألنه بال٩اثب  و بالناقغ منها جٗل٤ ما ؾىاا الصّة

. ٖليها الخهى٫  وؾُلة  و صختها ٖن النٓغ بهٝغ ألازباع نكغ

خُٟىو  الناقغوو زاى و٢ض  بمماعؾة جٗل٣د التي ال٣ًاًا بٌٗ خى٫  الزحصٞهم البٌٗ بًٗهم بحو ٖنُٟة مٗاع٥ والصّة
 مٗهم الٗاملىو  اؾحٗمل ٦ما الجؿضًة، الحهُٟة بٗملُات ٦سحرال  خُاو في ثنحهي ٧اند اإلاهنُة ال٣ًاًا ٞيها بما الٗمل

 طم٘ في وجؿاب٣ىا ألازغي  والنكغات الصخ٠ في مٗاعييهم ٖلى ونكغاتهم م٣االتهم في الكحاةم ٞيها بما الىؾاةل مسحل٠

ة ألازص٢ُة ٚحر الىؾاةل ٧ل مؿحٗملحو ألازباع  1.والضمٍى

ة ٧اند ل٣ض ة ٖلى والًة ٖكغال رصذ من والًات جؿ٘ صؾاثحر نهد و٢ض م٣ضؾا، قِئا الصخاٞة خٍغ  وثجاوػت الصخاٞة، خٍغ
ة ىظو في الخض الصخ٠ بٌٗ خُٟحو وختى الخٍغ ة ىظو ٢ؿىال من ًنجىا لم الصّة  بأ٢ظٕ بٌٗ بًٗهم ٌكحم ومطخى الخٍغ

 2.والٗباعات ألالٟاّ

 ث٨حب الصخاٞة ْلد وئو ٞيها الخُاال عوح وبشد وىضتها من ال٨حابة لٛة انخكلد ٢ض الٗغبُة الصخاٞة في الحجضًض ٞبضاًات
٣ة ة والصخ٠ ألاصبُة الصخ٠ بحو الٟانل طٗل مما ٖالُة،  صبُة بٍُغ  مٗٓم ألو الجُل، ىظا في ثماما واضر ٚحر الخبًر

                                                           

. ٖٖدراسات يف الصحافة اعبزائرية، ،ص:أضبد ضبدم:ينظر  -3
. ٕٔٔ-ٕٓٔمنظمة الصحفيُت العاؼبية،اؼبرشد يف عادل الصحافة،ص  -4
.  ٖٗصدراسات يف الصحافة اعبزائرية،:أضبد ضبدم  -5
.  ٚٔأخالقيات الصحافة، النظرية كالواقع، الدساتَت كمواثيق الشرؼ يف طبسُت دكلة، ص:طارؽ موسى اػبورم- 1
. ٕٔاؼبرجع نفسو، ص -2
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صم الصخاٞة ٞىؾاةل 3. صبُة بلٟٓة ٨ًحبىو  ٧انىا اإلادغعٍن  باإلاغونة ثحه٠ بها زانة ثنُٓمُة ٖىامل بىطىص ثمحاػ وؤلٖا
ة ة  و باٖحباع والخٍغ ة و و وألاٞغاص الكٗىب خ٣ى١  من رابد طؼا اإلاٗلىمات ٖلى والخهى٫  والحٗبحر الغ ي خٍغ  الخٍغ

خٟي، الٗمل ع٧اةؼ من  ؾاؾُة ع٦حزال الصخُٟة  و خاٍ ٖنه، ٨ًحب الظي اإلاىيٕى ص٢اة٤ الصخٟي ٖٝغ ٧لما و 4الصّة

  5. اإلاُلىب النجاح لحد٤ُ٣  صعى طل٪ ٧او وزباًاو ببُانحه

بضو  الالتزام  و ىظا ًىمنا وختى ٖام رصرماةة خىالي ٢بل مهنة جٗضّة  بض ت  و منظ الصخاٞة إلاهنة الٗملُة اإلاماعؾة من ٍو

 6. الضو٫  مٗٓم في به ؤلازص٫ ثم ٢ض ٦حابة  و قٟاىة ٖلُه مح٤ٟ  ٧او ؾىاا اإلاهنة بأزص٢ُات

خٟي  من واخضال في اإلاهنة مماعؾة من اإلاضٕٞى والغةِـ اإلانحٓم ٖمله ٩ًىو  الظي الصخو ىى ويٗه ٧او مهما اإلامتهن، ٞالصّة
صم وؾاةل ة اإلاٗلىمات في الخ٤ صزله من ألا٦بر الجؼا ًأزظ منها التي  ٦ثر،  و ؤلٖا  من واخضال وهي والن٣ض، ال٨صم وفي والخٍغ

ات صمُة والحٗضصًة الضًم٣غاَُة ٖن الضٞإ في ثخكاع٥ التي ألاؾاؾُة الخٍغ ة في الخ٤ ىظا ومن. ؤلٖا  الخ٣اة٤ ونكغ اإلاٗٞغ

. الصخاُٞحو وخ٣ى١  واطبات طمُ٘ ثنبس٤ وآلاعاا،

خٟي مؿإولُة ئو  وثجاو لضًه ٌٗمل الظي ثجاو مؿإولُحه زانة  زغي، مؿإولُة  ي من  ىمُة  ٦ثر الناؽ اثجاو الصّة

صم مؿإولُة ئو الؿُاؾُة، الؿلُات ة  نٟؿهم ٖلى ًٟغيىىا  و الصخاُٞحو ٖلى خضوصا ثحًمن ؤلٖا  1.بدٍغ

خٟي ٖليها ٣ًىم التي السبات  ٖمضال  خض ألانالة ىظا،وثب٣ى  اإلاحٟغص،  و اإلاحمحز الخام، وألاؾلىب ٖماعثه، قىاى٤ بناا الصّة

ّـة  ٌٗؼػو مُلىب . نبُل ئنؿاني وثىطه  ٖامة ور٣اٞة مغى٠، خ

بل وألانالة، الهض١ ٞاقتراٍ خٟي في والنّة  التي و ٩ٞاعو ٧لماثه ٢غااال ٟٞغنة. من٣ُي ألاصًب ال٩اثب في اقتراَها ٢بل الصّة

اا ُٖىو  جٗان٤ خٟي  ىمُة ثأجي ىنا ومن ًىم، ٧ل ال٣غّة  .ٖاث٣ه ٖلى ث٣٘ التي الجلُلة ألازص٢ُة وعؾالحه مهماثه وث٣ضًغ الصّة
٤ من ألازص١  وّة  طل٪

ُة
ل
ُة
ٟـ خا٫ وىى الخ ٤ ازحُاع وال عؤٍة بص  ٞٗاله ؤلانؿاو ًٟٗل به النّة

ُة
ل
ُة
 الناؽ بٌٗ في ٩ًىو  ٢ض ،والخ

ؼال بٗا ٍٚغ اية ئال ٩ًىو  ال بًٗهم وفي َو اية ٚحر من الناؽ من ٦سحر في ًىطض و٢ض والاطتهاص بالٍغ  ٧الصجاٖة جٗمض وال ٍع

حر والٗض٫ والٟٗة والٗلم ا. طل٪ ٞيهم ًىطض من الناؽ من و٦سحر اإلادمىصال ألازص١ من طل٪ ٚو  ٞاجها اإلاظمىمة ألازص١  مّة

  2.لهم مال٨ة الناؽ  ٦ثر ٖلى ٚالبة الٗاصات ىظو ٞاو والكغّة  والجبو ٧البسل الناؽ من ٦سحر في مىطىصال

٤رُة  طم٘:ألازص١ ٧اند ولئو
ُة
٣ضًغ: منها بمٗاوِة  ويٗها  نل في اعثبُد وئوْة  ل ًن و الحّة  ٞاوّة 3اإلاغواال، و والسجُة والُب٘ الضّة

 لهىعثه الخل٤ بمجزلة بها اإلاسحهة ومٗانيها و وناٞها نٟؿه وهي الباَنُة ؤلانؿاو لهىعال ون٠  جها الانُصخُة خ٣ُ٣تها

ل٤ و٢ُل 3و٢بُدة خؿنة  وناٝ ولهما ومٗانيها و وناٞها الٓاىغال
ُة
ٟـ في ىُئة ٖن ٖباعال الخ  بؿهىلة ألاٞٗا٫ ثهضع ٖنها النّة

ؿغ ٣ا اإلاهضع هي التي الهُئة ؾمُد ال٣بُدة ألاٞٗا٫ ٖنها ثهضع بدُص الهُئة ٧اند ٞاو ٨ٞغ ئلى خاطة ٚحر من َو
ُة
  زل

ًة
ئا ِّة  4.ؾ

                                                           

  ٙٙاعبغرافيا الصحفية كتاريخ الصحافة العربية،ص:عبد العزيز شرؼ -3
  .ٔٙأخالقيات الصحافة ،ص:طارؽ موسى اػبورم - 4
.  ٓٛٔكتابة كأسرار اللغة ،صصناعة اؿ:سالـ خياط- 5
.  ٕٗطارؽ موسى اػبورم أخالقيات الصحافة،ص  -6
  .ٖٛطارؽ موسى اػبورم أخالقيات الصحافة ،ص  -1
. ٔٔالفكر األخالقي العريب ،ص :ماجد فخرم - 2
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 ٧او رم ومن ًٟٗلها  و ًجب ٦ما الىاطبات ؤلانؿاو ٌٗٝغ الظي الٗلم  ي الىاطبات ٖلم هي ألازص١  و ئلى بًٗهم وطىب

ا ٦ما  خُانا الانُصح في ؾب٤ ٦ما اللٛة في الضًن ٖلى ألازص١ ئَص١ نّة ِّة  للؿلى٥ منٓمة و٢ىاٖض مباصب ؤلاؾصم في وألازص١.ب
   5.وطه  ٦مل ٖلى الٗالم ىظا في وطىصو من الٛاًة ًد٤٣ ندى ٖلى ؤلانؿاو خُاال لحدضًض الىحي ًدضصىا التي ؤلانؿاني

  :زاجمت

  ألازص١ ٧اند لئو 
ًة
٣ة الخحرال الخُاال  طل من الٗمل من نٓاما ها خُىانا،  و ئنؿانا ٧او  ي م٘ الحٗامل ٦ٍُغ  ال ٞاجّة

ٓام  و ٦ما. والٗلمي النٓغي  الجانبحو بحو ث٩امل هي بل ٣ِٞ النٓغي  الجانب ٖلى ؤلاؾصم في ألازص١ ث٣حهغ خٟي النّة  الصّة
  لِـ اإلاهنُة بأزص٢ُاثه

ًة
ة وعوخه ؤلاؾصم طىىغ ألازص١ ئوّة  بل ٞدؿب الٗام ؤلاؾصمي النٓام من طؼاا  طمُ٘ في الؿاٍع

ى-الغؾى٫  ٢ى٫  طل٪ ومهضا١  ؾاؾا الخل٣ُة ٞلؿٟحه ٖلى مبجي ٖمىما ؤلاؾصمي ٞالنٓام طىانبه،
ّة
م ٖلُه هللا نل

ّة
ما):وؾل

ّد
 ئه

م بعثذ إ٦ض 1(ألازالق مياعم ألجمّد م الغؾى٫  ٢ى٫  طل٪ ٍو م ٖلُه هللا نلى -ال٨ٍغ
ّة
 أخؿجهم ئًماها إلاإمىحن أهمل ئن):  ًًا -وؾل

٤ ،2(زللا
ُة
ل
ُة
 نٕى ٖلى ألازص٢ُة الهٟة باياٞة ؤلاؾصم ٨ًح٠ ولم. ؤلانؿانُة لخضمة  و الظات لخضمة ٧او ؾىاا والٗمل والخ

 طانب ئلى ثدمل بل ٞدؿب النٟ٘ مٗجى ثدل ال ؤلاؾصم نٓغ في ألازص١ ألو الًغوعال،  و النٟ٘ بهٟة ًخؿم لم ولى الؿلى٥
طر 3والجمالي الحدؿُجي اإلاٗجى طل٪ حّة   ٍو

ًة
 لغوح بُن وما منه ْهغ ما ؾلى٥ ٧ل ئزًإ ثداو٫  ؤلاؾصمُة ألازص١  وّة   زحرا

 ٨ًن لم رم ومن. ألازغي  الخُاال وفي الخُاال ىظو في وؾٗاصثه ؤلانؿاو نصح طل٪ وعاا من جؿتهضٝ وهي بها، طاا التي ألازص١
ٟ٘ ثد٤ُ٣ ىضٞه بة وال٩لمة الخُىاو خُاال ٖلى ؤلانؿاو خُاال بها ثمحاػ التي ألاصبُة الخُاال ثد٤ُ٣ بل ٣ِٞ لئلنؿاو النّة ُّة  الُ

٤ ئخضاىا،بما . وصخاٞحه ئٖصمه وثغ٢ُة واإلاجحم٘ الٟغص ٦ما٫ ًد٣ّة

: اإلاهاصع واإلاغاحع

: العغبُت

م - . اللغآن الىٍغ

صم في اإلاجحمٗات اإلاٗانغال،صاع آعام للضعاؾات والنكغ : بى  نب٘،نالر زلُل ،  .1 والحىػَ٘،ٖماو الاثها٫ وؤلٖا

  .م1995،

ة،،: ألابُاعي، ٞحخي  .2 ة الجامُٗة، ؤلاؾ٨نضٍع . م1985صخاٞة اإلاؿح٣بل والحنُٓم الؿُاسخي،صاع اإلاٗٞغ

ض، ٞاعو١  .3 . م1998، 2مضزل ئلى ٖلم الصخاٞة،صاع ٖالم ال٨حب،ال٣اىغال، ٍ: بى ٍػ

صم،طامٗة ال٣اىغ: خمض عقتي،طيهاو .4 صم،٧لُة ؤلٖا ات ؤلٖا ال، صاع الٗغبي للنكغ ألاؾـ الٗلمُة لنٍٓغ

 .م 2،1970والحىػَ٘،ٍ
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: جأزحر الاهترهذ على زلافت الكباب الجامعي الجؼاةغي 

 
ً
صعاؾت مُضاهُت لُلبت حامعت مؿخؼاهم أهمىطحا

حامعت مؿخؼاهم /الباخثت أؾمهان هؿحرة

 

 

 

 :ملخو

ة ئلى الضعاؾة ىظو تهضٝ     نٓغا باالنترند، مإزغا الاىحمام ثؼاًض  بدُص الجؼاةغي، الكباب ر٣اٞة ٖلى الانترند ثأرحر مٗٞغ
 إلاسحل٠ الاؾحجابة ٖلى ال٣ضعال في ىامة صعطة بلٛد ٢ض ٞنجضىا الكباب، بحو الىؾُلة ىظو ثدحلها  نبدد التي للم٩انة

حر ٞمن الجامعي، الكباب اىحمامات ُه الخؿلُة زضمات ئلى اإلاحسههة واإلاهنُة الٗلمُة اإلاٗلىمات ثٞى  ئلى ونىال والتٞر
 الاؾحسضامات ًضٖم  و قأنه من وقمىلي مضمج باؾحٗما٫ ازحهد ٢ض الانترند لح٩ىو  ألاٞغاص بحو الصخصخي الاثها٫

. الاثهالُة اإلانٓىمة لبنُات الاطحماُٖة

بات اؾحجابد ٢ض ث٨نىلىطُة ع٢مُة ٧ىؾُلة الانترند بأو اإلاُضانُة، الضعاؾة زص٫ من ثبحو و٢ض      الكباب وخاطات لٚغ
 ٢ض الانترند  و نجض وبظل٪ آلازغ، الٗالم ر٣اٞة ٖلى والحٟحذ الحس٠ُ٣ و٦ظا باإلاٗلىمات التزوص في ثحمسل التي الجامعي

. الىؾُلة لهظو اإلاح٨غع  لصؾحسضام نخُجة وطل٪ الجامعي الُالب لضي طضًضال ر٣اٞة ٚغؽ في ؾاىمد

. الكباب ر٣اٞة الانترند، ، الحأرحر: اإلافخاخُت اليلماث    

:  ملضمت

ـــصم لح٨نىلىطُات ثجلُا ألا٦ثر اإلآهغ جٗض اثها٫ ٧ىؾُلة الانترند ئو    ــ ــ ــ ــ ٖـ  ىظو ٖن الخضًص وبمجغص ، والاثها٫ ؤلا
ؼ ؤلانؿاو  نكأىا اثهالُة ث٣نُة  خضذ و ٦أىم ألاو٫  اإلا٣ام في الانترند قب٨ة نظ٦غ الح٨نىلىطُات  ثغابُه و ثٟاٖله لحٍٗؼ

 ازحهاع من وثم٨نهم ألاٞغاص بحو الاطحماعي الحىانل ٖملُة ثِؿغ منها ممحزات من له إلاا وطل٪ البكغ، بجي من ٚحرو م٘

  .ألاٞغاص لحىانل اٞترايُة ًٞااات ٞحسل٤ ؤلانؿاني، الاثها٫ ئم٩انُات  جٗؼػ  و الًٟااات و اإلاؿاٞات

ة وماصتها َبُٗتها زص٫ من الكباب خُاال في الانترند  ىمُة ثبرػ ، محهل ؾُا١ وفي      ٣ة اإلاحنٖى ٍغ  ثبجى التي اثهالها َو
 بنُة في وثضمجهم اثجاىاتهم و ٦ُاجهم في ٞحإرغ ٦بحرال بضعطة الكباب خُاال في ثإرغ التي الاٞترايُة الخُاال ٖلى  ؾاؾا

  .ٖاإلاُة اٞترايُة

ـــابُا ؾىاا ، بها ثأرغو ٦ُُٟة و الانترند إلاًامحو زانة بهىعال ًحٗغى  ،(زانة الجؼاةغي  و)الٗغبي الكباب ٞنجض    ــ ــ   و ئًجـ
ن مؿحىي  ٖلى ؾلبُا   ٦ثر هي الٟئة ىظو ألو ثدضًضا الكباب ٞئة بالضعاؾة وزههنا ، وجٗضًلها جُٛحرىا  و اثجاىاتهم ث٩ٍى

                                                           
 

 .ٜ٘، ص ٕٙٓٓيامُت بودىاف، اذباىات الشباب العريب كبو مضامُت شبكة االنًتنت، ؾبلة اإلذاعات العربية، الصادرة باألردف، العدد  
 .ٜٙاؼبرجع نفسو، ص  ٕ
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غ  جها اٖحباع ٖلى ، الجضًضال للح٨نىلىطُات اإلاسحلٟة الحُب٣ُات وؾاةغ الانترند لكب٨ة اؾحسضاما و ثل٣ُا اإلاجحم٘ ٞئات  ثٞى
 ؤلاخؿاؽ وثمندهم طواتهم ئربات من وثم٨نهم ، الاطحماُٖة و النٟؿُة خاطاتهم جكب٘ اثهالُة وزضمات ئم٩انات لهم

  .واإلاحٗة باإلراعال

 ال٨حابة ٞا٦خكاٝ ، زانة ر٣اُٞة ىؼال ًدضذ الاثهاالت في ا٦خكاٝ ٧ل  و "الغخمً عبض عؼي " ًغي  محهل ؾُا١ وفي     
ة الخالة من الس٣اٞة ن٣ل الُباٖة وا٦خكاٝ الغمىػ، لٛة  وطض ىو  و ؤلاطاٖة وا٦خكاٝ اإلا٨حىب ئلى الكٍٟى   صزل الحلٍٟؼ
ة، ؾمُٗة ر٣اٞة  ئو و  الحجاطب الحٟاٖلُة،ىظا الس٣اٞة بغوػ ئلى اإلاٗلىماثُة الكب٩ات و الخاؾىب ا٦خكاٝ  صي و زحرا بهٍغ

   .الاثها٫ ووؾاةل الس٣اٞة بحو الجضي الحٟاٖل مضي ًبرػ بالًغوعال،ٞانه مدحىاىا لِـ و الس٣اٞة ق٩ل ًمـ ٧او

ُة الس٣اٞات ٖن ٖاصال الكباب ر٣اٞة وثسحل٠       ة الٟئات بحو ثىطض التي ألازغي  الٟٖغ   طُا٫ ألازو ٖلى ألا٦بر الٗمٍغ

ٌ عاص٩ًالي َاب٘ طات ث٩ىو  ما ٚالبا الس٣اٞة ىظو  و ٦ما آلاباا، . ال٣ضًم ًٞغ

لى        الضعاؾة و بالبدص التر٦حز جؿحد٤ محمحزال ٞترال ٌِٗل باٖحباعو الجامعي الكباب زانة الكباب ٞئة ازحُاع ثم ىظا ٖو
 الجؼاةغي  الجامعي الكباب زلافت على الاهترهذ جأزحر مىيٕى صعاؾة ئلى صٞٗنا  ىمُتها مضي و باإلاك٩لة ئخؿاؾنا ٧او و

 الانترند اؾحسضام طغاا طضًضال ؾلى٧ات و لٗاصات الكباب ثبجي صعاؾة بظل٪ مداولحو" مؿخؼاهم بجامعت مُضاهُت صعاؾت"

ــــلُة ر٣اٞتهم ٖلى وان٩ٗاؾها ر٣اٞتهم ٖلى ثأرحرو و ــ . ألانلي مجحمٗهم ر٣اٞة و اإلادـ

:  في ًحمسل مغ٦ؼي  ؾإا٫ من الانُص١ لنا ًم٨ن ث٣ضم مما و

 ؟ الجؼاةغي  الجامعي الكباب ر٣اٞة ٖلى الانترند ثأرحر مضي ما -

ُة الخؿاؤالت نُغح الغةِسخي الخؿاؤ٫  ىظا ٖن لئلطابة و    :  آلاثُة الٟٖغ

 ؟ الجامُٗحو للُلبة الس٣اُٞة ألانؿا١ ٖلى الانترند اؾحسضام ًإرغ ٠ُ٦ -1

 ؟ الكباب لضي طضًضال ر٣اٞة  الانترند ثسل٤ ىل -2

: ألاؾاؾُت اإلافاَُم بعٌ يبِ

: الخأزحر -1

٣ة في خانص ألارغ ٩ًىو  ٣ٞض طىانبه من لجانب ثسهُو صوو  لؤلٞغاص الُىمُة الخُاال في ألارغ ثغ٥ بأنه الحأرحر ٌٗٝغ   ٍَغ

  .ؾلى٧اتهم في  و ٖاصاتهم في  و ث٨ٟحرىم

. الحسهُو صوو  الجىانب طمُ٘ جكمل ٖامة بهٟة الٟغص خُاال في ألارغ ثغ٥ ٌٗجي ىظا و  

                                                           
 .ٜٙ، ص نفس اؼبرجع ٔ
ـ أثر استخداـ االنًتنت على اذباىات الطلبة اعبامعيُت كسلوكياهتم، رسالة لنيل شهادة اؼباجستَت يف علـو اإلعالـ كاالتصاؿ، كلية العلو: بورحلة سليماف ٕ

 .ٛٓص ،  ٕٛٓٓ -ٕٚٓٓأحسن بومارل، : السياسية كاإلعالـ، جامعة اعبزائر، إشراؼ
 .ٖٔ، ص ٖٜٜٔعاطف عدرل العبد، االتصاؿ كالرأم العاـ، القاىرة، دار الفكر العريب،ب ط،  ٖ
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صمُة الغؾالة مؿح٣بل ٖلى ًُغ  الظي الحُٛحر ٖن ٖباعال  نه آزغ، منٓىع  من الحأرحر ٌٗٝغ محهل ؾُا١ وفي    خُص ؤلٖا
 ٖلى الٗمل ئلى وثضٞٗه طضًضال مٗلىمات ئلُه ث٠ًُ ٞهي مٗانيها ٞهم و ئصعا٦ها ٌؿحُُ٘ و الانخباو لٟد زصله من ًم٨ن

  .طضًضال اثجاىات زل٤ و ال٣ضًمة اثجاىاثه جٗضًل

: الاهترهذ -2

ة جٗٝغ   صمُة اإلاىؾٖى  الٗلم ثنكغ و الؼمن، ثسحهغ مٗا، اإلاؿح٣بل و الخايغ ثمسل ٖمص٢ة قب٨ة  جها الانترند ؤلٖا

 خُاال و بل ، اإلاجحم٘ خُاال و ؤلانؿاو خُاال نُاٚة ئٖاصال في جكاع٥ و ألازباع، و آلاعاا و ألا٩ٞاع و اإلاٗلىمات و الس٣اٞة و
 و بل  اإلاٗلىمات ثباص٫  طل من ببًٗها الاثها٫ الٗالم  نداا طمُ٘ في ال٨مبُىثغ ألطهؼال ثخُذ هي و بأؾغىا، اإلاجحمٗات

 ثحى٠٢ ال ٦مبُىثغ قاقة ٖبر الٗالم ٖلى منها نُل ٍٖغًة ناٞظال الانترند قب٨ة  نبدد بظل٪ و  ًًا، ننٗها في اإلاكاع٦ة

  .الٗمل ٖن

 .الُىمُة الخُاال م٘ جٗامله في الٟغص جؿاٖض وألازباع اإلاٗلىمات من قب٨ة هي الانترند  و ًخبحو الحٍٗغ٠ ىظا من     

غ التي ألاؾاؾُة للبنُة نٓام بأجها الانترند ٌٗٝغ "الخمُض عبض مدمض" الباخص  ما     ن٣ل و الاثها٫ ثضُٖم و الغبِ ثٞى
 ثد٨مه و ئصاعثه، و للمدحىي  ثنُٓم ٞاجها الانترند قب٨ة من مى٢ٗها ٧او  ًا ألازغي  الكب٩ات بِنما الكب٩ات، بحو البُانات

  .الانترند قب٨ة ٖلى نكغو و اإلادحىي  باصاعال الخانة للمٗاًحر

: الكباب زلافت -3

ة  جها ٖلى الكباب ر٣اٞة جٍٗغ٠ ًم٨ن      من لٗضص صاللتها، لها عمىػ  طات  نماَه و الؿلى٥ مٗاًحر و ال٣ُم من مجمٖى
 مك٨صت من ًهاصٞهم إلاا ٞٗا٫ خص ًجضوو  ال و مكتر٦ة ثىا٣ُٞة مك٨صت وثىاطههم ٞٗا٫ ثٟاٖل بُنهم ٣ًىم الٟاٖلحو

  .مكتر٦ة

ـــــل الكباب ر٣اٞة ئو: "ب٣ىله الكباب ر٣اٞة" العاَي عبض الؿُض" ٌٗٝغ     مٗاًحر و اإلاٗح٣ضات و الاثجاىات و ال٣ُم من ى٨ُـ

  ".البناةُة اإلاكا٧ل لبٌٗ ًحهىعىا ٦دلى٫  الكباب طُل ًهنٗها التي الؿلى٥  نماٍ و

: وأصواجه الضعاؾت مىهج

ة و محٗضصال البدص مناهج باٖحباع    ٣ة بدسه ًسضم الظي اإلاناؾب اإلانهج ازحُاع باخص ٖلى ًحدحم ٞانه محنٖى  و ٖلمُة بٍُغ
 مناهج ثحُلب صعاؾة ٧ل و الس٣اُٞة و الاطحماُٖة الٗلىم في الضعاؾات من الٗضًض ىنا٥ بأو نٗلم و٦ما ؾلُمة، منهجُة

 .  البدص بضاًة في اإلاؿُغال ألاىضاٝ الىنى٫   طل من مُٗنة

                                                           
 .ٖٚ، ص ٕٜٛٔصبيل صليب، اؼبعجم الفلسفي، بَتكت، دار الكتاب اللبناين، ب ط،  ٔ
 .٘ٙ، ٗٙ، ص،ص ٖٕٓٓؿبمد منَت حجاب، اؼبوسوعة اإلعالمية، اجمللد الرابع، بدكف بلد، دار الفجر للنشر كالتوزيع، ب ط،  ٕ
 .ٗٔ ، صٕٚٓٓؿبمد عبد اغبميد، االتصاؿ كاإلعالـ على شبكة االنًتنت، القاىرة، عادل الكتب، ب ط،  ٖ
4

 .ٕ٘ٔ، ص ٜٜٓٔالسيد عبد العاصي، صراع األجياؿ، دراسة يف ثقافة الشباب، اإلسكندرية، دار اؼبعرفة اعبامعية، ب ط،  
 .٘٘نفس اؼبرجع، ص  ٘
 .ٖٔ، ص ٜٜ٘ٔاألسس كاؼببادئ، القاىرة، عادل الكتب، ب ط، : حبوث اإلعالـ ظبَت ؿبمد حسن، ٙ
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لى مُُٗاثه ثدلُل ُٞه ًهب الظي اإلانهج نٕى بازحُاع ملؼم ٞالباخص     الىنٟي اإلانهج ٖلى بدسنا في اٖحمضنا ألاؾاؽ ىظا ٖو
 و الخ٣اة٤ طم٘ و٦ظا بحٗمُمات للخغوض وطل٪ الض٣ُ٢ة البُانات بجم٘ الحدلُل ٖلى الباخص ُٞه ٌٗحمض ،خُص الحدلُلي

غ  ي النحاةج ٧ل واؾحنباٍ ثٟؿحرىا ه بدُص وثدلُله، الاطحماعي الىا٢٘ ثهٍى  مارلة مُٗنة ْاىغال ون٠: بأنه الباخسحو ٌٗٞغ
.   ٞيها اإلاإرغال الٗىامل و الٓاىغال ثل٪ زهاةو بحدلُل ٣ُٞىم الغاىن، الىي٘ في

ـــٗحو مجحم٘ َبُٗة  و الٓاىغال ون٠ ٖلى الحدلُلي الىنٟي اإلانهج ًغ٦ؼ بدُص    ــ ــ ــ  الٗص٢ة ًضعؽ و  ٞغاصو ؾلى٥  و مـ

.   اإلاحٛحرات بحو اإلاىطىصال

م٨ن    ٟه ٍو  مىيٕى  و ْاىغال ٖن ص٣ُ٢ة و ٧اُٞة مٗلىمات ٖلى اإلاحمغ٦ؼ الحدلُل  ؾالُب من  ؾلىب « : نه ٖلى  ًًا جٍٗغ
٣ة ثٟؿحرىا رم ٖملُة نحاةج ٖلى الخهى٫   طل من طل٪ و مٗلىمة ػمنُة ٞترات  و ٞترال زص٫ من مدضص ُة بٍُغ  وبما مىيٖى

.   » للٓاىغال الٟٗلُة اإلاُُٗات م٘ ًنسجم

لُه    ة زهاةو وثدلُل ثىن٠ُ جؿتهضٝ التي الىنُٟة ألابداذ يمن ثنضعض ٞضعاؾخنا ٖو  مٗحو مى٠٢  و مُٗنة مجمٖى
ة  و مى٠٢  و ْاىغال بُبُٗة اإلاحٗل٣ة الغاىنة الخ٣اة٤ صعاؾة  و الحدضًض، نٟة ٖلُه ٌٛلب   و ألاخضاذ من مجمٖى

ة  الحد٨م  ؾباب في الضزى٫  صوو  ٖنها وص٣ُ٢ة ٧اُٞة مٗلىمات ٖلى الخهى٫  بهضٝ وطل٪ ألاويإ و الخ٣اة٤ من مجمٖى

.  ٞيها

 ئلى ثدحاض ٞهي اإلاىيىعي الٗلمي البٗض و الض٢ة من و٦بحر مٗحو مؿحىي  ٖلى الىنُٟة اإلانهجُة اإلا٣اعبة ث٩ىو   و  طل من    

٠ُ  ألازحرال ىظو  ي -ثحمٓهغ التي الاؾحبُاو طانب ئلى مؿاٖضال ٦أصاال اإلاصخٓة و (الاؾحبُاو)الاؾحمـــــــــاعال  صاال اؾحسضام و ثْى
ٜ زص٫ من – ٣ا وطل٪ اإلاُضانُة اإلاُُٗات و البُانات ثَٟغ لها اإلاإقغات، و اإلاحٛحرات ثنُٓم م٘ ثماقُا و ٞو  بُانات ئلى وثدٍى

ل وطل٪ ن٣ضًة ثدلُلُة ٢غااال ٢غااتها بهضٝ بؿُُة ئخهاةُة طضاو٫  ق٩ل في ع٢مُة  الضالالت من طملة ئلى ألاع٢ام بحدٍى

ــــي لنا جؿم٘ ؤلاخهاةُة ــ . الصخُدحو الٟهم و الحٟؿحر بحىزــ

ـــــص ًحُلبها التي اإلاٗلىمات طم٘ في  ؾاؾُة ث٣نُة الاؾحماعال جٗحبر بدُص    ــ ــ ــ  ٞانه اإلاىيٕى َبُٗة ٖلى بناا و  ، اإلاُضاني البدـ
 صعاؾخنا في اؾحسضامها ؾ٩ُىو  التي الاؾحماعال  صاال ٖلى اٖحماصنا ٩ًىو  ؾٝى لهظا لظل٪، اإلاناؾبة ألاصوات نٕى ٖلُنا ًٟغى

. الجؼاةغي  الجامعي الكباب ر٣اٞة ٖلى الانترند ثأرحر مضي ٖن ال٨ك٠ زصلها من لنا ًخؿجى ختى البُانات لجم٘ ٦أصاال ىظو

٤ ثحماشخى مداوع  رصرة ٖلى بحهمُمها ٢منا التي الاؾحماعال قملد ٢ض ىنا ومن     وطل٪ ؤلاق٩الُة في اإلاُغوخة ألاؾئلة ٞو

ُة ئطابة إلًجاص : آلاثُة اإلاداوع  ٖلى مىػٖا ؾإالا 24 الاؾحماعال ثًمند و٢ض وص٣ُ٢ة، مىيٖى

ٌ  اإلادىع  ة وثًمن الصخهُة البُانات في ًحمسل :ألاو  الجامعي، اإلاؿحىي  الؿن، الجنـ،: وهي ألاؾئلة من مجمٖى
.  ؾئلة(04) عب٘ ٖلى اإلادىع  ىضا وقمل الٗلمي، الحسهو

                                                           
 .ٜٕٔ، ص ٖٕٓٓأضبد بن مرسلي، مناىج البحث العلمي يف علـو اإلعالـ كاالتصاؿ، اعبزائر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،  ٔ
 .ٜٕٔ، ص ٜٜٛٔار القبة للطباعة كالنشر كالتوزيع، ب ط، أضبد بدكم، مناىج البحث يف االتصاؿ كالرأم العاـ كاإلعالـ الدكرل، بدكف بلد، د ٕ
 .ٙٗ، ص ٜٜٜٔالقواعد كاؼبراحل كالتطبيقات، عماف، دار كائل للنشر، : ؿبمد عبيدات كآخركف، منهجية البحث العلمي ٖ
 .ٖٔظبَت ؿبمد حسن، مرجع سبق ذكره، ص  ٗ
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ة اإلادىع  ىظا وثًمن :الثاوي اإلادىع   الاؾحسضام،  و٢ات) الانترند لكب٨ة الُلبة اؾحسضام ٖلى للحٗٝغ ألاؾئلة من مجمٖى
ُا، و ًىمُا لصنترند اإلاسههة اإلاضال الؼمنُة، الحًُٟصت الاؾحسضام،  ما٦ن ات  ؾبٖى  والظي (اإلاًٟلة الخضمات و اإلادحٍى

.  ؾئلة (10)  ٖكغال  ٖلى قمل

ة ٢ضمنا اإلادىع  ىظا وفي :الثالث اإلادىع   في الانترند مؿاىمة مضي و ، الكباب بس٣اٞة الانترند ثغبِ التي ألاؾئلة من مجمٖى

غ ة ال٣ضعات ثٍُى ُة و ؤلاصعا٦ُة و ال٨ٍٟغ  . ؾئلة (10)  ٖكغال ٖلى اخحىي  والظي ، للمؿحسضم اإلاٗٞغ

ٗحبر     ثضُٖم ٖلى جٗمل وم٨ملة مضٖمة وطؼةُة ئطغاةُة  صاال جٗض ٞهي ال٨لي، للمجحم٘ ممسلحو ٦ُلبة الُٗنة ىظو  ٞغاص َو

.  البُانات طم٘ في اإلاؿحٗملة اإلانهجُة ألاصوات ب٣ُة وئرغاا

لُه     حماص  و ازحُاع ثم ٣ٞض ٖو  ثحُلب التي الضعاؾات في ٖمىما جؿحسضم والتي ٢هضًة، اخحمالُة ٚحر ُٖنة ٖلى الٖا
 ًلجأ البدىذ ىظو مسل ٟٞي ألابٗاص، مًبٍى ٚحر البدص مجحم٘ ٧او ئطا وبسانة مدضصال ٞغيُات ازحُاع  و ال٣ُاؽ

ة الزحُاع الباخص .   بدسه  ٚغاى ثصام التي الىخضات من مجمٖى

: ًلي ما الُٗنة ازحُاع ئلى صٖد التي اإلانهجُة الضواعي ومن    

. الجؼاةغ في ال٨بحر حجمها ئلى باإلياٞة اإلاس٣ٟة الٟئة  جها اٖحباع ٖلى وطل٪ اإلاجحم٘، في الجامُٗحو الُلبة  ىمُة  -

. الٟئة ىظو م٘ الحىانل ؾهىلة  -

حباعات  و الٗلمي للبدص ؾىاا الخضًسة الح٨نىلىطُة م٘ الُلبة جٗامل  - .   زغي  اٖل

غ ٞاالنترند الجضًضال، الح٨نىلىطُة ئلى وثمُل والحُٛحر الحجضًض ثدب التي الٟئة من ىى الجامعي الكباب  و بما  -  لهم ثٞى
. الجامعي الكباب زهاةو ثناؾب التي اإلاٗلىمات ٧امل

 ال٨لي اإلاجحم٘ لحمسُل  ؾاؾُا م٣ُاؾا الُٗنة حجم نأزظ  و نؿحُُ٘ ٞاننا ما، خض ئلى الض٢ة بلٙى ئلى الؿعي  طل ومن    

. خ٣ُ٣ُة ؾىؾُىلىطُة ثمسل التي اإلاُُٗات ثل٪ جٗنِنا بل حجمها، جٗنِنا ال الُٗنة ألو طُضا ثمسُص

نا  و وبما     ة ئلى ٌؿعى بظل٪ ٞهى الجؼاةغي، الجامعي الكباب ر٣اٞة ٖلى الانترند ثأرحر في ًبدص مىيٖى  ثأرحر مضي مٗٞغ

. الكب٨ة ىظو م٘ والحٟاٖل الاؾحسضام زص٫ من الكباب ر٣اٞة ٖلى ث٨نىلىطُة ٧ىؾُلة الانترند

: الضعاؾت هخاةج

  

                                                           
 

 .ٕٙٚ، ص ٕٛٓٓاالجتماعية، اعبزائر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، تدريبات على منهجية البحث العلمي يف العلـو  :رشيد زركايت 
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 ٌ  الاهترهذ اؾخسضام مضة: (01) عكم حضو

 واليؿب الخىغاعاث         

 ؤلاحابت

 

ت اليؿب الخىغاعاث  اإلائٍى

% 13,33 06 ؾنىات 10 من  ٦ثر

% 17,77 08 ؾنىات 10 ئلى 5 من

% 53,33 24 ؾنىات 5 ئلى ؾنة من

% 15,55 07 ؾنة من  ٢ل

% 100 45 اإلاجمىع

 5 ئلى ؾنة منظ الانترند اؾحسضام بضؤوا البدص ُٖنة  ٞغاص  ٚلبُة  و ًخبحو (01) ع٢م للجضو٫  ؤلاخهاةُة ال٣غااال ٞمن   

-08) ب نؿبتهم ث٣ضع ؾنىات 10 ئلى 5 من الانترند ٌؿحسضمىو  الظًن الُلبة نؿبة ثمسل خحو في (%35,33 -24) بنؿبة ؾنىات

 10 من و ٦ثر (15,55-07) بنؿبة ؾنة من  ٢ل الٗاإلاُة الكب٨ة ٌؿحسضمىو  الظًن مابحو النؿب في ث٣اعب ىنا٥ ونجض (17,77
. (13,33-06) ؾنىات

ٗىص ٣ِٞ، ؾنىات 5 منظ ئال الانترند م٘ الحٗامل ًبضؤوا لم الُلبة  ٚلبُة  و النؿب ىظو زص٫ من ًخبحو بدُص      ؾبب َو
: منها  ؾباب ٖضال ئلى الانترند مؿحسضمي بغ٦ب -ث٣ضًغنا في  –الالحدا١ في الُلبة ثأزغ

. ألازغي  بالىؾاةل م٣اعنة الىؾُلة ىظو خضارة -

. ٖامة بهٟة الجؼاةغي  اإلاجحم٘ في الانترند انخكاع ثأزغ -

ات الؿاب٣ة الحٗلُمُة اإلاإؾؿات في الانترند انخكاع ٖضم -   و ٢بل صعاؾتهم ًؼاولىو  الُلبة ٧او خُص من مسص ٧السانٍى

. بالجامٗة ًلحد٣ىا
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   ٌ  الاهترهذ بكبىت الُالب اعجباٍ ميان:         (02) عكم حضو

 واليؿب الخىغاعاث         

 ؤلاحابت

 

ت اليؿب الخىغاعاث  اإلائٍى

% 51,11 23 اإلاجز٫  من

% 2,22 01 الٗمل م٩او من

% 17,77 08 الضعاؾة م٩او من

% 22,22 10 الانترند م٣هى من

% 4,44 02 الجامُٗة ؤلا٢امة

% 2,22 01 اإلا٨حبة

% 100 45 اإلاجمىع

 خؿب ،(%51,11 -23 ) بنؿبة اإلاجز٫  من الانترند ٌؿحسضمىو  -الُلبة  -اإلابدىرحو من نؿبة  ٦بر    و الضعاؾة ٦كٟد 
ٗىص اإلابدىرحو، ئطابات غ بؿبب -ث٣ضًغنا في -ىظا َو  في الىؾُلة ىظو و ىمُة الجؼاةغي  ألاؾغي  الًٟاا في الانترند قب٨ة ثٞى

غ البدص ٖملُة ٖلُه جؿهل التي الجامعي الُالب خُاال  في اإلاناػ٫  صازل الانترند انخكاع  زغي  طهة ومن واإلاا٫، الجهض وثٞى
 طهاػ مسل مسله اإلاجز٫  في الانترند وطىص  نبذ خُص اإلاح٣ضم الٗالم في خانل ىى ما ٨ٖـ ٖلى مدضوصا ًب٣ى الجؼاةغ

ىو  .  الحلٍٟؼ

غ راني ٦م٩او الضعاؾة م٩او  و الجامٗة ثأجي رم    غ بد٨م وطل٪ ،(%17,77 -08 ) بنؿبة الانترند اؾحسضام للُلبة ًٞى  ثٞى
  مام ألابىاب بٟحذ الجامٗة مباصعال ئلى ئياٞة الٗلمُة  بداره في ٌؿاٖضو الظي الجامعي للُالب الصخصخي ال٨مبُىثغ  طهؼال

غ ناخُة من ن٣و ىنا٥ ًب٣ى ول٨ن مجانا، الانترند الؾحسضام الُلبة ة الجامٗات في الانترند ثٞى .  الجؼاةٍغ

غا ألا٦ثر اإلا٩او الانترند م٣اهي ثب٣ى الٓغوٝ ىظو ْل وفي     الُلبة  ٚلبُة  و ئلى عاط٘ وىظا (%22,22 -10 ) بنؿبة للُلبة ثٞى
لى البِد ئلى الانترند إلصزا٫ ٧اُٞة ماصًة ئم٩انُات ًمحل٩ىو  ال  الاٞترايُة اإلا٣اهي ئلى ًلجئىو  منهم البٌٗ  و اٖحباع ٖو

ة الغ٢ابة من ىغوبا . ألاؾٍغ

 ٢ض  زغي   ما٦ن لحدضًض مٟحىح ًٞاا  و مجا٫ ثغ٥ ٣ٞض الاؾحبُاو، اؾحماعال  ؾئلة في خضصت التي ألاما٦ن ئلى ئياٞة    

 -02 ) بـ نؿبتهم و٢ضعت الجامُٗة ؤلا٢امة م٩او خضصوا اإلابدىرحو من ٞالبٌٗ لصنترند، اؾحسضامه  رناا الُالب بها ًغثبِ

 ث٣اعبد ٣ٞض واإلا٨حبة الٗمل م٩او من  ما الجامُٗة، باألخُاا والُالبات الُلبة من البٌٗ  ئ٢امة ئلى عاط٘ وىظا (4,44%

. النؿب باقي م٘ م٣اعنة طضا يئُلة نؿبة وهي ،(%2,22 -01) بـ نؿبهم
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 ٌ  الاهترهذ قبىت اؾخعماٌ:             (03) عكم حضو

 واليؿب الخىغاعاث         

 ؤلاحابت

 

ت اليؿب الخىغاعاث  اإلائٍى

% 28,88 13 صاةما

% 42,22 19  خُانا

% 28,88 13 الٓغوٝ خؿب

% 100 45 اإلاجمىع

 في لئلبداع الُلبة ثٟٙغ ئلى  –ث٣ضًغنا في  –عاط٘ وىظا ، (%42,22 -19) بنؿبة  خُانا الانترند ٌؿحسضمىو  اإلابدىرحو  ٚلبُة ئو
 وخؿب صاةمة بهٟة الانترند ٌؿحٗملىو  من مح٣اعبة بنؿب ثليها رم خاطاثه، وخؿب ْغوٞه خؿب ٩ٞل الٗاإلاُة، الكب٨ة

. (%28,88 -13 ) ثمسل بنؿبة الٓغوٝ

 ٌ  الاهترهذ قبىت اؾخعماٌ مضة:         (04) عكم حضو

 واليؿب الخىغاعاث         

 ؤلاحابت

 

ت اليؿب الخىغاعاث  اإلائٍى

% 33,33 15 ؾاٖة من  ٢ل

% 40 18 ؾاٖحاو

% 11,11 05 ؾاٖات 4 من  ٦ثر

% 15,55 07 الٓغوٝ خؿب

% 100 45 اإلاجمىع

 ) بنؿبة ًىمُا ؾاٖحاو إلاضال الانترند ٌؿحسضمىو  البدص ُٖنة  ٞغاص  ٚلبُة  و اإلابدىرحو، ئطابات زص٫ من مصخٔ ىى مما  
غو الظي الهاةل ال٨م م٘ م٣اعنة ٢لُلة اإلاضال ٞهظو ،(40% -18  ىظو زص٫ من نصخٔ  زغي  طهة ومن مٗلىمات من الانترند ثٞى

٤ُ ومداولة  و٢اتهم ث٣ؿُم في منحٓمحو ىم بل الانترند اؾحٗما٫ ٖلى بمضمنحو لِؿىا الجامُٗحو الُلبة  و النؿبة  الحٞى

 اإلابدىرحو، ئطابات من (%33,33 -15 ) بنؿبة ؾاٖة من  ٢ل مضال ثليها رم الانترند، ًٞاا ئلى الضزى٫  وو٢د الضعاؾة و٢د بحو
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  و٢ات ًسحاعوو بظل٪ وىم الغ٢مُة الٗاإلاُة الكب٨ة اؾحسضام في واإلاتزنة الىاُٖة الٟئة من ىم الُلبة  و ٖلى صلُل وىظا
 ثمسل بنؿبة ْغوٞهم خؿب الاٞتراضخي الًٟاا ىظا ٌؿحٗملىو  الظًن الُلبة من مٗحبرال نؿبة ثىطض ًأجي رم لظل٪، مناؾبة

. الُىم في ؾاٖات 4 من  ٦ثر مضال وهي (11,11 -05) في ثحمسل ال٨مبُىثغ  مام الُا٫ ٣ًًيها مضال و٦آزغ (15,55% -07 )

 ٌ  الاهترهذ اؾخسضام زالٌ مً حضًضة زلافت الُالب اهدؿاب:           (05) عكم حضو

 واليؿب الخىغاعاث         

 ؤلاحابت

 

ت اليؿب الخىغاعاث  اإلائٍى

% 91,11 41 نٗم

% 8,88 04 ال

% 100 45 اإلاجمىع

 -41 ) ثمسل ئخهاةُة بنؿبة طضًضال ر٣اٞة الُالب ث٨ؿب الانترند  و ًحطر ، الجضو٫  في الىاعصال البُانات زص٫ ٞمن   
 ٞححمسل طضًضال ر٣اٞة الانترند ث٨ؿبهم ال الظًن الُلبة نؿبة  ما ، طضا ٦بحرال نؿبة وهي اإلابدىرحو، ئطابات من (91,11%

 . (%8,88 -04 )  بـ نؿبتهم

 آلازغ الٗالم ر٣اٞة ٖلى الحٗٝغ في ألاولى بالضعطة ثحمسل لصنترند اؾحسضامه  رناا الُالب ٨ًخؿبها التي الجضًضال ٞالس٣اٞة   

ُة الس٣اٞة وثدحل اإلابدىرحو، ئطابات من (%35,55 -16 ) ئخهاةُة بنؿبة   ما ،(%20 -09 ) بنؿبة السانُة اإلاغثبة الٗلمُة اإلاٗٞغ

ة الس٣اٞة الضًنُة، الس٣اٞة بحو ما النؿب في ثىا٤ٞ ىنا٥ ونجض ،(%17,77 -08 ) ثمسل الاطحماُٖة الس٣اٞة  الحىانلُة ال٨ٍٟغ

صمُة الس٣اٞة طضا يئُلة وبنؿبة ،(%11,11 -05 ) بـ ث٣ضع بنؿبة الؿُاؾُة والس٣اٞة  ألازحرال اإلاغثبة وفي ،(%4,44 -02 ) ؤلٖا
. (%2,22 -01 ) ألاصبُة الس٣اٞة

غو صاةما ٌؿٗىو  ٞهم به، زام ر٣افي نؿ٤ ًمحل٪ الكباب ئو      ة وهي الكباب، ر٣اٞة بمٟهىم ٖنه ٌٗبر خُص لحٍُى  مجمٖى

ذ ثدض ٖن جٗبر التي الغمىػ  من   .ُٞه الؿاةضال الاطحماُٖة ألانؿا١ و٧ل الٗامة ور٣اٞحه اإلاجحم٘ ل٣ُم نٍغ

  جها ئال للمجحم٘ الٗامة الس٣اٞة من ثنبس٤ ٧اند وئو وهي بها، زانة ر٣اٞة ثمحل٪ الكباب ٞئة  و نجض محهل ؾُا١ وفي    
 ث٩ىو  ال ٢ض وجٗبحرات مٟغصات الس٣اٞة لهظو  و ٦ما بؿهىلة، ٖاإلاها في الضزى٫  وبهٗب اإلاًامحو وبٌٗ الك٩ل في ٖنها ثحمحز

ماع من آلازٍغن ٖنض مٟهىمة ُة الس٣اٞة ىظو وجؿمذ ألازغي، ألٖا  ال٨باع ًضع٦ه ال ٖالم ئَاع في  ٦ثر بمغونة بالحدغ٥ الٟٖغ

ُة الس٣اٞة ىظو ثحُىع  و٢ض. بؿهىلة  ىظو ٖؼػت ٢ض نجضىا ٞاالنترند الٗامة، اإلاجحمُٗة الس٣اٞة ٖن الكباب ٞحٗؼ٫  الٟٖغ

ُة الس٣اٞة   .الكباب ئليها ًنحمي التي الس٣اٞة وئقغاٝ ثأرحر ٖن بُٗضا مؿح٣ص مجاال و ُٖتها الٟٖغ

                                                           
 .ٜٖ، صٕٙٓٓالشباب كالقيم يف عادل متغَت، عماف ،دار الشركؽ، ماجد الزيود،  ٔ
 .ٕٔٚمرجع سبق ذكره، ص : عزم عبد الرضبن، السعيد بومعيزة ٕ
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 اإلاجاالت، قتى في اإلاٗاٝع من مم٨ن ٢ضع  ٦بر ٖلى والخهى٫  الٗامة الس٣اٞة لحىؾُ٘ مسالُة ثس٣ُُٟة وؾُلة ٞاالنترند     
ة خاطاتهم ٌكب٘ ما ٞيها ًجضوو  ٞالُلبة لظل٪  من وطل٪ للُالب طضًضال ر٣اٞة ثسل٤ ٞاالنترند وبهظا ألاولى، بالضعطة للمٗٞغ
ُة ٧اند ؾىاا طضًضال ر٣اٞة ٚغؽ زص٫ ة،  و مٗٞغ  نٓغا الضعاؾُة البدىذ ئنجاػ في ٦بحر بك٩ل جؿاٖضىم ٞهي ٨ٍٞغ

ُة الاقباٖات  ًًا اإلاصخٔ ومن الاٞترايُة، اإلا٨حبات ئلى باإلياٞة اإلاٗلىمات مهاصع من ىاةل ٦م ٖلى الخحىائها  التي اإلاٗٞغ

.  الىؾُلة ىظو ثد٣٣ها

 ٌ  الُالب عِل همِ على الاهترهذ جأزحر: (06) عكم حضو

 واليؿب الخىغاعاث         

 ؤلاحابت

 

ت اليؿب الخىغاعاث  اإلائٍى

% 17,77 08 نٗم

% 82,22 37 ال

% 100 45 اإلاجمىع

 

 ،(%82,22 -37 ) بنؿبة البِد في ِٖكهم نمِ ٖلى الانترند ثأرغ لم الُلبة  ٚلبُة  و الجضو٫،  زص٫ من مصخٔ ىى مما    
 ولها الٟغص خُاال في مهمة طض ٖملُة بأجها اٖحباعىا ًم٨ن التي الاطحماُٖة بحنكئحه محأرغ الجامعي الكباب  و ئلى عاط٘ وىظا

ُٟة  الحٟاٖل ٖلى جؿخنض وثغبُة، وجٗلُم جٗلم ٖملُة بظل٪ ٞهي الٟغص، لصخهُة وثغ٦ُبها الس٣اٞة ن٣ل في ثحمسل ىامة ْو
غيها الاطحماعي،  صازل له اإلادضصال الاطحماُٖة ألاصواع م٘ ثخناؾب واثجاىات ومٗاًحر ؾلى٦ُات الٟغص ئ٦ؿاب ألاؾاسخي ٚو

  .مٗها والحىا٤ٞ طماٖحه

. (%17,77 -08 ) ثمسل ٞنؿبتهم ِٖكهم نمِ ٖلى الانترند  رغت الظًن والُلبة 

نٟٗها، ًناؾبها ما ازحُاع ٖلى ٢اصعال وناضجة واُٖة ٞئة الُلبة  و ٖلى ًض٫ ما وىظا     في ٌؿاىم الانترند  و نجض وبظل٪ ٍو

. باالنترند الحأرغ يض مناٖة لضًه ثسل٤ بدُص للٟغص الاطحماُٖة الحنكئة

 ثجٗل الانترند اؾحسضام ٨ٞثرال ألاىل، م٘ الحىانل ٢لة زص٫ من البِد صازل الُالب ِٖل نمِ ٖلى ثأرغ ٢ض ٞاالنترند    
 الحأرحر اإلاجزلُة، اإلاهام بٌٗ ئىما٫ اإلاجز٫، ئلى الضزى٫  و٢د جُٛحر نجض ٦ما ألاىل، م٘ للحىانل مدضوصا و٢حا ًسهو الٟغص
غ في ٞحمسل ؤلاًجابي الجانب  ما الضعاؾة، ٖلى ٣ة جُٛحر الِٗل، نمِ ثٍُى ٕص ألاىل، م٘ الحهٝغ ٍَغ   زباع ٖلى ؤلَا

 .ألاؾغي  الخىاع في جؿاٖض طضًضال ومٗاٝع

 

                                                           
 

 .٘ٔ، ص ٕ٘ٓٓللنشر كالتوزيع،  عبد العزيز خواجة، مبادئ يف التنشئة االجتماعية، اعبزائر ،دار الغرب 
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 ٌ  والاحخماعُت والضًيُت الثلافُت اللُم مع الكبىت عبر ٌعغى ما جىافم: (07) عكم حضو

 واليؿب الخىغاعاث         

 ؤلاحابت

 

ت اليؿب الخىغاعاث  اإلائٍى

% 17,77 08 نٗم

% 82,22 37 ال

% 100 45 اإلاجمىع

 بنؿبة اإلاجحم٘، في والضًنُة والاطحماُٖة الس٣اُٞة ٢ُمنا م٘ ًحىا٤ٞ ال الانترند في ٌٗغى ما  و ًجضوو  الُلبة  ٚلبُة ئو   

 زص٫ من مؿى٢ة ٚغبُة ر٣اٞة ئال ىى ما الٗن٨بىثُة الكب٨ة ٖبر ٌٗغى ما  و بؿبب وطل٪ ،(%82,22 -37 ) ئخهاةُة

 ئطابات من (%33,33 -15 )    بـ ٢ضعت بنؿبة اإلاجحم٘ في الؿاةضال والاطحماُٖة الس٣اُٞة ال٣ُم م٘ ًحٗاعى ما ومنها الكب٨ة،
. الضًنُة ٢ُمنا ٖن وبُٗضال بالخُاا مسلة مىا٢٘ هي ألازغ وبًٗها اإلابدىرحو،

ُضًىىات نىع  من الانترند قب٨ة ٖبر ٌٗغى ما ئو    ٤ ًحٗاعى ٢ض نجضو ٞو  والضًنُة والاطحماُٖة الس٣اُٞة ال٣ُم ٞو
ة جٗحبر مجحم٘  ي في ٞال٣ُم مٗها، ًحٗاعى ال ألاخُاو بٌٗ وفي الجؼاةغي، باإلاجحم٘ اإلاغثبُة  وال٣ىاٖض اإلاباصب من ٦مجمٖى

  .مجحم٘  ي ر٣اٞة عةِسخي ٖنهغ وهي ؾلى٦ُاثه، وثًبِ اإلاجحم٘ صازل الحٟاٖل ثىطه التي

نض بِد ٧ل في وال٣اةم مجحم٘ ٧ل في الؿاةض ال٣ُم نٓام بأو ال٣ى٫  ًم٨ننا الؿُا١، طات وفي      مدغ٥ ىى شخو ٧ل ٖو

  .ؤلانؿاو لؿلى٥

 :  الجهاةُت الضعاؾت هخاةج  

 وطل٪ ناص٢ة، ٧اند مضي  ي ئلى ٌٗٝغ ٧ي وجؿاؤالثه ٞغيُاثه ئلى الباخص ٌٗىص ٖلمي بدص  ي جهاًة وفي الضعاؾة، زص٫ من

. بدسه في ئليها ثىنل التي النحاةج يىا ٖلى

 ئٖاصال زص٫ من اإلاُغوخة ألاؾئلة ٖلى ؤلاطابة طاات ٞل٣ض الىا٢٘، في الٓاىغال ث٨ُٟ٪ ئلى ثدحاض ٧اند الضعاؾة وألو     
٤ الٓاىغال ثغ٦ُب لُه لها، الحأرحري  البٗض ًدملها التي الخُٟة وألانؿا١ واإلاإقغات اإلاُُٗات ٧ل ٞو ل ئلى بداطة ٞاننا ٖو  ثأٍو

. اإلاضعوؾة الٓاىغال مإقغات مسحل٠ بحو الترابُُة الٗص٢ة ئبغاػ زص٫ من النحاةج و٢غااال

: ٧اآلجي طاا والظي اإلاغ٦ؼي  الخؿاؤ٫  ٖلى ؤلاطابة مغخلة ثُلبد ل٣ض    

                                                           
 

العلـو السياسية  السعيد بومعيزة، أثر كسائل اإلعالـ على القيم كالسلوكيات لدل الشباب، رسالة لنيل شهادة  الدكتوراه يف علـو اإلعالـ كاالتصاؿ، كلية 
 .  ٘ٛٔ، ص ٕٙٓٓ -ٕ٘ٓٓبلقاسم بن ركاف، : كاإلعالـ، جامعة اعبزائر، إشراؼ

2
 .ٚٛٔص  نفس اؼبرجع ، 
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 َغح ئلى اإلاغ٦ؼي  الؿإا٫ ىظا ث٨ُٟ٪ -مؿحٛانم طامٗة -الجؼاةغي  الجامعي الكباب ر٣اٞة ٖلى الانترند ثأرحر مضي ما   -
ُحو ئرنحو ؾإالحو لى ومإقغاتها، الٓاىغال  بٗاص ٖن وال٨ك٠ البدص زصلها من مداولحو ٖٞغ  الٗامة النحاةج ٧اند يىاىا ٖو
: ٧اآلجي للضعاؾة

ة الخلُٟة ٖغى زص٫ من ثبحو ل٣ض      الجامعي الكباب ر٣اٞة ٖلى الانترند ثأرحر باإلاىيٕى اإلاحٗل٣ة وألاصبُات النٍٓغ
ة الاؾحسضامات زص٫ من خض ئلى والحُب٤ُ النٓغي  في طاا ما بحو الحىا٤ٞ مضي الجؼاةغي   ىظو و٢ضعال الانترند لكب٨ة اإلاحنٖى

. الكباب ثس٠ُ٣ ٖلى ألازحرال

خبحو      اٖحباعا وطل٪ ، ؾنة 24 ئلى22 بحو ما الؿن ٖليهم ٌٛلب مٗٓمهم  و للمبدىرحو الاطحماُٖة الخلُٟة زص٫ من ٍو
دة ىظو ألىمُة ة الٟئة  و الكٍغ خبحو اإلاجحم٘ في الٗمٍغ . الانترند اؾحسضام ٖلى الٟئة ىظو ئ٢با٫ مضي بظل٪ ٍو

 ئلى عاط٘ وىظا ،(ؾنىات 5 ئلى ؾنة منظ الانترند ٌؿحسضمىو  (وئنارا ط٧ىعا) الجامعي الكباب  و ئلى الضعاؾة ثىنلد ٦ما    
. اإلاجحمٗات باقي م٘ م٣اعنة الجؼاةغ في انخكاعىا لحأزغ ونٓغا ألازغي  الىؾاةل بباقي م٣اعنة الىؾُلة ىظو خضارة

ة ألاؾغ وعي مضي ئلى ٌٗىص وىظا اإلاجز٫، من باالنترند الاعثباٍ ًًٟل الجامعي الكباب  و الضعاؾة و٦كٟد      الجؼاةٍغ
حر غ التي والخهاةو الخضمات م٘ زانة البِد في الانترند بحٞى بات ثلبُتها ومضي الغ٢مُة الىؾُلة ىظو ٖليها ثحٞى  لٚغ

ُة واخحُاطاتهم الكباب ة اإلاٗٞغ .   ال٨ٍٟغ

 اؾحسضام في مٍٟغ ئصماو ًىطض ال بأنه لنا ًخبحو وبهظا ،  خُانا الانترند ٌؿحسضم الجامعي الكباب  و الضعاؾة و ْهغت     
ات لهم والُلبة الكب٨ة حجلى  ئثباٖه ًحم ثنُٓمي ٢ُمي ؾلم  و  ولٍى  في للضزى٫  اإلاسههة الؿاٖات ٖضص زص٫ من طل٪ ٍو

٤ُ الُلبة مداولة ًٟؿغ ما ىظا وبالحالي ًىمُا، ؾاٖحاو مضال في ثحمسل التي الانترند ٖالم  وو٢د الضعاؾة و٢د بحو ما الحٞى

. الانترند ًٞاا ئلى الضزى٫ 

ج ٌؿحٗمل الجامعي الكباب  ٚلبُة  و الضعاؾة زص٫ من اثطر ٦ما     ما وىظا ما، وىظو الٟغنؿُة واللٛة الضاعطة من مٍؼ
ٝغ واإلاضونات الانترند مىا٢٘ ٖلى بُنهم محضاولة  نبدد والتي الُلبة لضي طضًضال لٛة زل٣د ٢ض الانترند  و ٖلى ًض٫  ٚو

ض و٦ظا اإلاداصرات  الٗا٦ؿة واإلاغآال الكبابُة للس٣اٞة الجضًض الىطه بمسابة الجضًضال اللٛة ىظو جٗحبر بدُص الال٨تروني، البًر

. واىحماماتهم الكباب لىا٢٘

 م٘ ثناؾبا ألا٦ثر ٞهي ، اإلاؿاةُة الٟترال في الانترند ٌؿحسضمىو  الجامعي الكباب  ٚبُة  و ئلى زلهد ٢ض الضعاؾة  و ونجض   
 لخضمة مٟحىخة بىابة ٞهي مدضص، و٢د ازحُاع اؾحسضامها في جكتٍر ال  جها الانترند قب٨ة في ممحز ىى ٞما الُلبة، ْغوٝ

. الُلبة واىحمامات وعٚبات ازحُاعات م٘ ثحىا٤ٞ نجضىا لظل٪ ونخُجة اإلاؿحسضم

  و ٖلى ًض٫ ئنما شخيا ٖلى ص٫ ئو وىظا بمٟغصىم الانترند ًحهٟدىو  الُلبة من اإلابدىرحو  ٚلبُة  و ، ْاىغ ىى وما    

. لصنترند اؾحسضامه  رناا وألانض٢اا الٗاةلة ٖن منٗؼ٫  ٦ٟغص منه وطٗلد الُالب زهىنُة ٖؼػت ٢ض الانترند

 بِا ٖليها ٌٛلب ول٨ن محٗضصال نجضىا لصنترند اؾحسضامهم  رناا الجامعي الكباب ًىاطهها التي بالهٗىبات جٗل٤ ُٞما  ما    
٤ الكباب ثأ٢لم ئلى عاط٘ وطل٪ الاؾحسضام في نٗىبات ًىاطهىو  ال اإلابدىرحو  ٚلبُة ول٨ن ، باالنترند الاثها٫  ىظو ٞو
لى الُغ١  وبأؾهل الخضمات مسحل٠ له  ثاخد التي الح٨نىلىطُة الىؾُلة  ما ل٩ل ًحُل٘ اإلاغخلة ىظو في الكباب  و اٖحباع ٖو

دب طضًض ىى حٛلب الا٦خكاٝ ٍو . وثُىعو ث٣ضمه صوو  ثدى٫  التي الٗىاة٤ مسحل٠ ٖلى ٍو
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لُه،      اإلاجاالت، قتى في الجامُٗحو الُلبة ٖلى  رغ ٢ض الانترند اؾحسضام بأو ًحطر نحاةج من ث٣ضًمه ؾب٤ ما زص٫ ومن ٖو
ؼ في ٌؿاىم مما لصنترند الٟغصي باالؾحسضام اإلاحٗل٣ة ثل٪ بُنها من  الًٟاا ٖن الُالب وابحٗاص الاطحماُٖة الٗؼلة جٍٗؼ

ة، الٗص٢ة وث٣لُو ألاؾغي  صم بح٨نىلىطُة الحأرغ ؾهل الجامعي الُالب لُهبذ ألاؾٍغ   ضخد التي الخضًسة والاثها٫ ؤلٖا

. ٖامة بهٟة واإلاجحم٘ ٖامة بهٟة الكباب ٖلى الؿلبُة بٓصلها ثل٣ي

ة ولٛة ر٣اٞة زل٣د ْهىعىا منظ ٞهي مٗحبرال، بنؿبة الجامعي الكباب لٛة ٖلى  رغت ٢ض الانترند  و نجض ٦ما      لضي مىاٍػ
ستر٢ىو  الاطحماعي النٓام ٖلى ًحمغصوو  ًجٗلهم مما الكباب ىإالا ة السىابد ٍو  ٖلى ًن٨ٗـ مما الجؼاةغي  للمجحم٘ اللٍٛى

. الس٣اُٞة  نؿا٢ه ٖلى وبالحالي والس٣اُٞة الاطحماُٖة ٢ُمه

اعال ٖلى ٣ًبلىو  اإلابدىرحو  ٚلبُة  و الضعاؾة وبُند     الظي الاطحماعي اإلاى٢٘ ،ٞهظا  "Facebook "الاطحماعي الحىانل مى٢٘ ٍػ
غو الظي الاثهالي الًٟاا زص٫ من وطل٪ الكباب بحو ما ثىانلُة ثٟاٖلُة ر٣اٞة زل٤  له ًسل٤ نجضو والظي للُالب ًٞى

اصات طضًضال ر٣اٞات ٖلى الحٗٝغ في جؿاٖضو طضًضال ٖص٢ات . آلزغ ٖالم من ثسحل٠ وؾلى٧ات ٖو

ة بمٗلىمات ثؼوٍضو زص٫ من الجامعي الكباب ٞاةضال في ٌؿاىم الانترند  و نجض وبالحالي    غو إلاا وطل٪ ، محنٖى  الانترند ثٞى
ة ًسو ُٞما ئم٩انات من بات م٘ ًحىا٤ٞ ما وىظا الٗلمي والبدص اإلاٗٞغ  بداطة ىم الظًن الجامُٗحو الُلبة واخحُاطات ٚع

. واإلاحمحزال الجضًضال اإلاٗلىمات ئلى

ض جٗل٤ ُٞما  ما    ٗة ؾهلة ٧ىؾُلة ٌٗحبر الظي الال٨تروني بالبًر  مسحل٠ واؾح٣با٫ ئعؾا٫ للمؿحسضم ثخُذ الاثها٫ وؾَغ
لُه ، صعاؾتهم في ثُٟضىم التي اإلاٗلىمات ثباص٫ في الُلبة جؿاٖض بظل٪ ٞهي الال٨ترونُة، الغؾاةل  الٟئة ىظو بأو ًحطر ٖو

 اإلاىايُ٘ ًخناولىو  الُلبة  و في ًحمسل آزغ و٦ٗامل ألاولى، بالضعطة اإلاٗغفي الٗلمي اإلاجا٫ في ًُٟضىا ٖما صاةما ثبدص
  و ٖلى ًض٫ وىظا الحداوع، في  ؾاؾُا ٖامص جك٩ل التي الس٣اُٞة اإلاىايُ٘ و٦ظا ٚحرىم، م٘ الضعصقة زص٫ من الاطحماُٖة

 الُىمُة بالخُاال اإلاحٗل٣ة ثل٪ زانة والس٣اٞة باإلاجحم٘ ٖص٢ة لها التي اإلاىايُ٘ اىحماماتهم ؾلم من الجامُٗحو الُلبة

. الُالب مؿحىي  ٖن جٗبر التي الس٣اُٞة وختى والاطحماُٖة

لُه ، والس٣افي الٗلمي اإلادحىي  طات اإلاىا٢٘ اؾحسضام ًًٟل الجامعي الكباب  و الضعاؾة  ْهغت ٦ما      ٞالُلبة ٖو
ُا ثُٟضىم التي الال٨ترونُة اإلاىا٢٘ ًًٟلىو  لمُا مٗٞغ ض ٖو  ٢ض الانترند و و زانة الٗلمي وثدهُلهم ر٣اٞتهم من وثٍؼ

. الٗلمُة وألابداذ الضعاؾات في طضًض ىى ٖما صاةما ًبدص الظي الجامعي الُالب خُاال في مهم ال٨تروني ًٞاا  نبدد

 ل٣ضعال نٓغا ،وطل٪ ألاولى بالضعطة الضولُة اإلاىا٢٘ ًًٟل الجامعي الكباب ٞأٚلبُة الجٛغافي، الانحماا ناخُة من  ما    
لُه ألاخضاذ من ىاةل ٦م جُُٛة ٖلى الٗن٨بىثُة الكب٨ة ات الاخح٩ا٥ الُالب ًداو٫  ٖو  ثغثبِ التي الضولُة الٗاإلاُة باإلادحٍى

صمُة للماصال وئنحاطُة خًىعا ألا٦ثر باإلاجحمٗات . الكب٨ة ٖلى ؤلٖا

، من مم٨ن ٢ضع  ٦بر ٖلى والخهى٫  الٗامة الس٣اٞة لحىؾُ٘ مسالُة ثس٣ُُٟة وؾُلة الانترند  و نجض ٦ما       لظل٪ اإلاٗاٝع
ة، خاطاتهم ٌكب٘ ما ٞيها ًجضوو  ٞالُلبة  ر٣اٞة ٖلى الحٗٝغ في ثحمسل طضًضال ر٣اٞة الُالب ث٨ؿب الانترند  و للمٗٞغ

ُة ر٣اٞة زل٤ وبالحالي آلازغ الٗالم ة ئلى ًحُل٘ الجامعي ٞالكباب ٖلمُة، مٗٞغ  الح٨نىلىجي الحُىع  بد٨م آلازغ الٗالم مٗٞغ
داو٫  الح٨نىلىطُة ىظو ٨ًخك٠ من  و٫  نجضو بدُص والٗلمي، وال٨ٟغي  والاطحماعي اتها ٖلى ًحٗٝغ  و ٍو غ١  مدحٍى  َو

. اؾحسضامها
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 عاط٘ وىظا البِد، في ِٖكهم نمِ ٖلى الانترند ًإرغ لم الجامعي الكباب  ٚلبُة  و الضعاؾة  وضخد محهل، ؾُا١ وفي    
 واُٖة ٞئة هي وبالحالي آزغ، اٖحباع  ي من  ٢ىي   ؾاسخي ٖامل لهم ثمسل التي الاطحماُٖة بحنكئتهم محأرٍغن الُلبة  و ئلى

٣ة ٖلى ختى ثإرغ وال ًناؾبها، ما ازحُاع ٖلى ٢اصعال وناضجة . آلازٍغن م٘ وؾلى٦هم لباؾهم ٍَغ

 م٘ ًحىا٤ٞ ال ونىع  مىا٢٘ من الانترند ٖبر ٌٗغى ما  و ًغوو اإلابدىرحو  ٚلبُة  و  ْهغت الضعاؾة  و  ًًا نجض ٦ما    
غطٗىو  اإلاجحم٘، في الؿاةضال والضًنُة والاطحماُٖة الس٣اُٞة ٢ُمنا  ئال ىى ما الكب٨ة ٖبر ٌٗغى ما  و ئلى طل٪ في الؿبب ٍو

٤ . الٛغبُة للس٣اٞة جؿٍى

 في ثحمسل طضًضال ر٣اٞة ئ٦ؿابه زص٫ من الجامعي الكباب ر٣اٞة ٖلى  رغت ٢ض الانترند بأو لنا ًحطر ٖغيه ؾب٤ ومما    

ُة الس٣اٞة و٦ظا آلازغ، الٗالم ر٣اٞة ٖلى الحٗٝغ ة اإلاٗٞغ . ال٨ٍٟغ

 :زاجمت

 ٖلى الحٗٝغ و٦ظا الجؼاةغي، الجامعي الكباب ر٣اٞة ٖلى الانترند ثأرحر مضي ٖلى للحٗٝغ مداولة الضعاؾة ىظو ق٩لد   

. البدص ئق٩الُة محُلبات خضوص في -َبٗا  -وىظا لصنترند، الُلبة اؾحسضامات

ا ىاةلة، مٗلىماثُة ورىعال ٦بحرا ٖلمُا ث٣ضما  خضرد ٢ض واؾحسضاماتها الانترند قب٨ة  و ُٞه ق٪ ال ومما     في منٓما وثنٖى

. ٖنها الاؾحٛناا ًم٨ن ال التي الٗهغ ولٛة خُاثُة يغوعال اؾحسضاماتها طٗل مما وبغمجُاتها، مىا٢ٗها

 الانترند ثأرحر ٢ًُة  و في وث٨من الباخص، ث٣ضًغ في ىامة طض مؿألة ئلى الضعاؾة ىظو زاثمة في ؤلاقاعال اإلاهم من  نه ٖلى    

. اإلاجحم٘ في اإلاحىاطضال الاطحماُٖة الٟئات طمُ٘ جكمل بل ٞدؿب الجامعي الكباب ثسو ال الكباب ر٣اٞة ٖلى

: ًلي ما ٖلى الحأ٦ُض اإلاُٟض من ٞانه اإلانُل٤، ىظا ومن   

حر الغؾمُة اإلاإؾؿات ٖلى ًجب -1    و اإلاسحلٟة والاطحماُٖة الس٣اُٞة النىاصي وختى واإلاضعؾة ألاؾغال مسل الغؾمُة ٚو
 اإلاؿئىلة وهي الانترند، ٢بل الاطحماُٖة للحنكئة ألاولى اإلاإؾؿات باٖحباعىا ٢بل طي من  ٦ثر وطه  خؿن ٖلى صوعىا ثلٗب

ن ٖلى ألاولى . واإلاٗح٣ضات وال٣ُم والؿلى٦ُات الاثجاىات ث٩ٍى

ُة يغوعال -2  ٘ في الانترند اؾحسضام خؿن ٖلى الُلبة ثٖى  الٗلمي والحدهُل والتربىي  والس٣افي الٗلمي مؿحىاىم ٞع
ُٟي والحأىُل . الانترند اؾحسضام من الخ٣ُ٣ُة الٟاةضال إلبغاػ ثُب٣ُُة ٖلمُة بغامج في مب٨غال بهىعال الْى

ُة في ثنُٓمُة صوعات ثنُٓم -3   الانترند اؾحسضام خؿن ٖلى زانة بهٟة والُلبة ٖامة بهٟة الكباب وثأىُل ثٖى

ة الانترند مىا٢٘ زص٫ من والضًنُة والاطحماُٖة والس٣اُٞة الٗلمُة الٟىاةض واؾخسماع . الناٞٗة اإلاحنٖى

  ثسهُو زص٫ من وطل٪ الجامعي الكباب بس٣اٞة الاىحمام -4 

 ًجٗلهم مما والُلبة الكباب ًسضم ٖغبي مٗلىماجي مدحىي  ئنكاا ٍَغ٤ ٖن الانترند في ؤلاًجابُة اإلاكاع٦ة جصجُ٘ -5 
. و٢ُمهم ٦ُاجهم تهضم التي لصنترند الؿلبي الاؾحسضام ٖن ٌؿحٛنىو 

حر -6  . لصنترند ؤلاًجابي الاؾحسضام بهضٝ وثأَحرىم الُلبة لحىطُه الجامٗات في مسحهحو ثٞى

حر -7  ة الجامٗات ثٞى  مىا٢٘ في وصعاؾاتها بدىثها نكغ ٖلى والبدسُة وألا٧اصًمُة الٗلمُة اإلاإؾؿات ومسحل٠ الجؼاةٍغ
. ٖليها لئلَٕص الكباب الُالبة ٌؿحُُ٘
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م ال ٞاننا البدص، ىظا في ئليها اإلاحىنل النحاةج ث٨ن ٞمهما ولهظا      ىظا و و زانة الضاعؾحو، وطه في ؾض ٢ض الباب  و نٖؼ

.      اإلاجحم٘ في و ؾاؾُا ىاما مجاال ثمسل الانترند و و زانة الباخسحو من ال٨سحر اىحمام ٢ُض ًؼا٫ ال اإلاىيٕى
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فاٌ في الجؼاةغ مً مىظىع هفس ي احخماعي  ظاَغة عمالت ألَا

ؼي .مدمض بىيُاف،اإلاؿُلت        أحامعت /فغخاث بً هانغ.أ حامعت مدمض بىيُاف،اإلاؿُلت /بىحمعت خٍغ

 

 

 

خو
ّد
: مل

ٟا٫ ٖمالة ْاىغال زُىعال بُاو ئلى الضعاؾة ىظو تهضٝ      ٖن ؤلاطابة زص٫ من اطحماعي نٟسخي منٓىع  من الجؼاةغ في ألَا
لى الُٟل ٖلى ثتر٦ها التي الخُحرال ألاراع بُاو م٘ ٖنها، الناثج والاطحماعي النٟسخي والىا٢٘ بأؾبابها اإلاحٗل٣ة الضعاؾة  ؾئلة  ٖو

ة اإلاىاعص ثنمُة ٖلى وثإرغ اإلاؿح٣بل، طُل و٢ضعات ئم٩انُات جكُش بل وثغى٤ ث٠ًٗ ٧ىجها والحنمُة اإلاجحم٘  و٢ضعاتها البكٍغ

ة، ٟا٫ ٖمالة من الخض ًجب وبالحالي الحنمٍى . اإلا٣ضمة والحىنُات اإلا٣ترخات زص٫ من الجؼاةغ في ألَا

ٟا٫ ٖمالة الُٟل، :اإلافخاخُت اليلماث . ألَا

: ملضمــــت   

ٟا٫ ٖمالة جٗحبر  ثجبرىم خُص واإلاحسلٟة، منها اإلاح٣ضمة الٗالم بلضاو مسحل٠ في الُٟىلة منها جٗاني التي اإلاك٨صت من ألَا
ا وإلاجحمٗاتهم زانة ألؾغىم ال٣اؾُة الٓغوٝ  ل٣مة وعاا ؾُٗا َٟىلتهم ٖن والحسلي الكٛل ٖالم ا٢حدام ٖلى ٖمىمًة
ٟا٫ ًماعؽ خُص الِٗل،  الٗمل  عباب َٝغ من والاؾحٛص٫ للٗن٠ ًحٗغيىو   ًن الؿى١  بكغوٍ ال٨باع  ٖما٫ ألَا

ا الٛض وعطا٫ اإلاؿح٣بل َا٢ة ٞحًُ٘ .  ىضعًة

ٟا٫ ٖمالة جٗض ٦ما ات واإلاساَغ الدجم خُص من ثخباًن  زُحرال ٖاإلاُة مك٩لة ألَا  ًمحز لظل٪ آلزغ، بلض من اإلاغا٢بة ومؿحٍى
 الهناٖات في ٧الٗمل اإلا٣بى٫، ٚحر الٗمل من مُٗنة  نىاٖا ثخناو٫  الٓاىغال ىظو بأو الضولُة، الٗمل منٓمة زبراا بٌٗ
 به صاةمة  يغاعا وثلخ٤ بُٟىلحه الحمح٘ من وثدغمه والظىجي البضني ونمىو الُٟل صخة ٖلى ثإرغ التي الخُحرال، واإلاهن

.    ألاواو ٢بل وحهغم ٌكُش لضعطة

ة الٟترال ئباو الجؼاةغي  اإلاجحم٘ قهضىا ول٣ض البؿُُة، ىظو ٞى١  البكغي  بالىطىص مغثبُة الٓاىغال وىظو  الاؾحضماٍع
 الُٟل خُاال لح٣ٗض نخُجة الجؼاةغ  َٟا٫ بحو بدضال وثحىؾ٘ ثنخكغ بض ت الغاىن الى٢د في ل٨نها بالجؼاةغ، الٟغنسخي والىطىص

 ٦بلضنا منها النامُة زانة الٗالم بلضاو من ٦سحر في الُٟل  نبذ لضعطة محُلباتها واػصًاص مك٨صتها، وجٗضص ونٗىبتها

ضم (ال٣ٟغ) اإلااصي الخغماو نخُجة ألاؾغال صزل مهاصع من مهضعا  ثحُلبها التي ألاؾاؾُة الخاطات ثلبُة ٖلى ال٣ضعال ٖو
مة الخُاال  من الُٟل بمؿح٣بل الىعي ٢لة ئلى ًإصي بضوعو الظي للىالضًن الحٗلُمي اإلاؿحىي  انسٟاى  و ٦ما لؤلؾغال، ال٨ٍغ

ٟا٫ ٖمالة ٞٓاىغال. زانة الجؼاةغ وفي ٖمىما الٗالم في الٓاىغال ىظو انخكاع ٖلى وؾاٖض ؾاىم ما بحو  الٓىاىغ من جٗض ألَا
ل ألجها اإلاجحم٘، في الؿلبُة ِة

دمّة
ُة
  راع ما وىظا خ٣ى٢ه، وثنته٪ بصخحه، وثًغ وعٞاىُحه ؾصمحه تهضص ر٣ُلة  ٖبااًة  الُٟل ث

                                                           
 

 .عمل األطفال كرمي ؿبمد ضبزة، 
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 الؿلبُة و راعىا ان٩ٗاؾاتها وابغاػ اطحماعي، نٟسخي منٓىع  من البدسُة الىع٢ة ىظو في اإلاىيٕى ىظا لحناو٫  الباخسحو اىحمام

.                         الٛض عطل الُٟل ٖلى

: الضعاؾت مكيلت -1

 والاعث٣اا اإلاؿحمٍغن والحجضص بالحٛحر ثخؿم التي خُاثه  َىاع مسحل٠ في ؤلانؿاو بها ًمغ التي اإلاغاخل  ىم من الُٟىلة جٗحبر

 نٟؿُة، طؿمُة،)اإلاسحلٟة النمى مٓاىغ في جٛحرات من به ثخؿم وما الغقُض؛ ؤلانؿاني ال٨ما٫ ندى الهٗىص صعطات في
 جكٛل ثؼا٫ وال قٛلد ؤلانؿاو ٖمغ من اإلاغخلة وىظو. والخاعجي الضازلي اإلاؿحىي  ٖلى محٗضصال ونغاٖات ،(واطحماُٖة
ى في والٗلماا الباخسحو اىحمامات  خُاال في  ىمُة من لها إلاا طل٪ ؤلانؿاني، النمى في منهم اإلاسحهحو وزانة اإلاُاصًن، قتّة

ها الٟغص، اًة الاىحمام وطب لظا اإلاؿح٣بلُة، لخُاثه بالنؿبة خاؾمة ث٩ىو  ما ٚالبا وألجّة  الُٟىلة بمغخلة والٗناًة والٖغ
ولُة بذجم ًىحي الظي الصخيا اإلاساَغ، من وخماًحه للمؿح٣بل وئٖضاصو للُٟل مح٩امل نمى لحد٤ُ٣

ُة
 ٖاث٤ ٖلى اإلال٣اال اإلاؿإ

. مإؾؿاثه بمسحل٠ اإلاجحم٘

ٗٝغ
ُة
ها الُٟىلة مغخلة وج ىلىجي، ونطج وعارُة، الؾحٗضاصات نحاض ىى الُٟل نمى و وّة  ألامام، ندى الخغ٦ُة بأجّة  وئَاع ٞحًز

 اؾحٗما٫ ٦ُُٟة ٖلى وثضعبُه وجٗلُمه الُٟل لحنبُه ىام الخاعطُة اإلاسحرات ٞمٟٗى٫  وا٢حهاصي، واطحماعي ر٣افي ٖاةلي
 وجٗى٫  الُمىخة، ألامم ٞيها جؿخسمغ التي الغةِؿُة الٗىامل من الُٟىلة  و الناقئة الؾُما البكغي  الٗنهغ وئوّة  ٦ٟاااثه،

. اإلاؿح٣بلُة اؾتراثُجُاتها مٗالم عؾم في ٖليها

 الجؼاةغ وفي ٖمىما الٗالم في الُٟل ٌِٗكه الظي اإلاإلم والىا٢٘ الُٟىلة مغخلة محُلبات بحو الهاعر الحٗاعى و مام
اًة ئلى ٢بل طي من  ٦ثر ًدحاض وي٘ في نٟؿه ًجض الُٟل ٞاوّة  زهىنا،  ٢بل من مٗم٣حو وثدلُل صعاؾة والى زانة، ٖع
 الٓىاىغ مسحل٠ ثدضثها التي الحٛحرات ثأرحر ٖن ال٨ك٠ بُٛة الُٟىلة، بدُاال واإلاهحمحو وألا٧اصًمُحو والضاعؾحو الباخسحو

اىغال ٖامة الاطحماُٖة ٟا٫ ٖمالة ْو . للُٟل والاطحماعي النٟسخي الجانبحو في زانة ألَا

لو
ّة
خة مك٩لة الُٟل ٖمل ًمس

ّة
اخُة من مل ٩ُىلىطُة النّة ًه الظي ٞالٗمل والا٢حهاصًة، والاطحماُٖة الؿّة  صوو  الُٟل ًإصّة

نه مغاٖاال و ٤ٌُٗ  و ًم٨ن البضنُة، و٢ضعاثه لؿّة ٟسخي نمىّة ٗلُمي، والبضني النّة  نمىّة  خالة في الُٟل ٩ًىو  اإلاغخلة ىظو ٟٞي والحّة
٣لي طؿمي اَٟي، ٖو دحاض ٖو ٖاًة ئلى ٍو  مسحل٠ في باالجهُاع ُٞهاب اإلاؿإولُات، ثدمل ٖلى ٢اصعا ٩ًىو  وال والاىحمام، الغّة

ٟا٫  وّة  طل٪ النٟؿُة، الجىانب اخُة من ًسحلٟىو  ألَا ىلىطُة ؾماتهم في البالٛحو ٖن البُىلىطُة النّة ٟؿُة الٟحًز  والنّة

ا والجؿمُة      .                       اإلاهنُة للمساَغ ٖغية  ٦ثر ًجٗلهم ممّة

م مات الخ٩ىمات بٌٗ بها ث٣ىم التي اإلاجهىصات من وبالٚغ
ّة
حر الخ٩ىمُة واإلانٓ  من للخضّة  الجمُٗات بٌٗ و٦ظا الخ٩ىمُة، ٚو

ات في الُٟل ٖلى ؾىااًة  زُحرال ؾلبُة ان٩ٗاؾات من لها إلاا الٓاىغال، ىظو ال مؿحٍى ة،) ٖضّة ُة، وجٗلُمُة، ثغبٍى  ،(ونٟؿُة وصخّة
  ا٢حهاصًا، الؾُما اإلاجحم٘ ٖلى  و

ّة
ه ما  وّة  ئال ؿإ ثؼاًض من الىا٢٘ ٌٗٞغ

ّة
ي للٓاىغال واج و٫  جٗضّة امُة الضّة و٫  لحهبذ النّة  الضّة

 منٓىع  من بالجؼاةغ الٓاىغال ىظو ثٟصخي من البدسُة الىع٢ة ىظو في ئلُه الحٗغى ثم ما وىظا بالٓاىغال، مٗنُة اإلاح٣ضمة

: الحالُة الخؿاؤالت ٖن ؤلاطابة زص٫ من وطل٪ واطحماعي، نٟسخي

ٟا٫ ٖمالة مٟهىم ما ــــ1  ؟ والاطحماعي النٟسخي اإلانٓىع  من ألَا

                                                           

، طاكسيج كـو للدراسات كالنشر كالتوزيع، العدد عمل الطفل وتأثيره على تقدير الذات وظهور االكتئاب عند الطفل العاملبزراكم نور اؽبدل،  ٔ
 .٘ٚ، صٕٗٔٓالعشركف، أفريل 
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ٟا٫ ٖمالة وا٢٘ ما ــــ 2  الجؼاةغ؟ في ألَا

ٟا٫ لٗمالة اإلاإصًة ألاؾباب ماهي ــــ 3  الجؼاةغ؟ في ألَا

 الجؼاةغي؟ الُٟل ٖلى الٓاىغال لهظو والاطحماُٖة النٟؿُة الان٩ٗاؾات ماهي ــــ 4

 الٓاىغال؟ ىظو إلاٗالجة اإلا٣ترخات ماهي ــــ 5

ف -2 : الضعاؾــــــت بمفــــاَُم الخعــــٍغ

: الُفل -1.-2

 ٖمغ مغاخل من مغخلة هي" الُٟىلة مٗجى  و شخيا، من طؼا ٧ل ٖلى َٟل ٧لمة وثُل٤ اإلاىلىص، ىى اللٛة في الُٟل      

.                     "البلٙى ئلى اإلاُصص من وث٩ىو  ؤلانؿاو

٣ا والُٟىلة     ٟا٫ لخ٣ى١  اإلاحدضال ألامم اثٟا٢ُة مكغوٕ من ألاولى للماصال ٞو  والؿُُغال للًبِ ًسً٘ ئنؿاو ٧ل هي" ألَا

.  "لؤلَٟا٫ التربىي  والحىطُه

 وو٣ٞا والاطحماعي، النٟسخي النطج له ًحم ختى والصثه منظ الهٛحر ٞهى والاطحماعي النٟسخي اإلانٓىع  من الُٟل ومٟهىم    

غوٞه ٞغص ٧ل ل٣ضعات . مجحمٗه م٘ ؤلاًجابي الحٟاٖل ٖلى ٢اصعا ًجٗله الظي بالك٩ل ال٣ٗلي نمىو وصعطة الاطحماُٖة، ْو

ؿمى ؾنة،18 ٖمغو ًحجاوػ  ال الظي الٟغص طل٪ ىى ٞالُٟل: ومنه     ٚحر ٞهى ونٛغىا، ؾنه لخضارة الخضذ بالُٟل َو

.                                                          اؾحشناةُة خاالت في آزغ ٞغص  و  خضىما  و والضًه ٦ٟالة ثدد ٣ً٘ وئنما نٟؿه ٖن مؿإو٫

فاٌ عمالت -2-2 : ألَا

ٟا٫، ٖلى ر٣ُلة  ٖباا ًً٘ الظي الٗمل وه" ؿحُٟض وعٞاىُتهم، وصختهم ؾصمتهم وحهضص ألَا ضم يٟٗهم من َو  ٢ضعتهم ٖو
ؿحٛل خ٣ى٢هم، ٖن الضٞإ ٖن ؿحسضم ال٨باع، ٖمل ٖن بضًلة عزُهة ٦ٗمالة ٖملهم َو  في ٌؿاىم وال وطىصىم َو

٤ُٗ ثنمُتهم، بهم جٗلُمهم َو ٛحر وثضٍع  ."ومؿح٣بلهم خُاتهم َو

  و مإ٢د  و صاةم بك٩ل ٧او ؾىااًة   طغ بضوو   و  طغ م٣ابل الُٟل ًبظله طؿماني  و ٨ٞغي  طهض ٧ل بأجها"  ًًا جٗٝغ ٦ما
ٗحبر مىؾمي  و ٖغضخي حم له، ياعا َو  ٌٗترى والظي واإلاٗنىي، وألازصقي، والاطحماعي، والجؿمي، ، ال٣ٗلي اإلاؿحىي  ٖلى ٍو
دغمه صعاؾحه  ٌؿحلؼم  و  و ألاواو، ٞىات ٢بل اإلاضعؾة ثغ٥ ٖلى ئطباعو زص٫ من والضعاؾة الحٗلم ٖلى اإلاىاْبة ٞغم من وٍُة

ل اإلا٨س٠ والٗمل اإلاضعسخي الضوام بحو ما الجم٘ مداولة منه         ."لؿاٖات الٍُى

 

 

 

                                                           

 .ٕٓٔ،صٜٗٛٔ، القاىرة، مصر،ٖ،مكتبة الشركؽ الدكلية، ط المعجم الوسيطؾبمع اللغة العربية،  ٔ
 .ٕ٘ٔ ص ، ،مصرٜٜٚٔ، مارسٜٜٙٔ، أكتوبرٓٗ،ٔٗ، ؾبلة علم النفس، العدد عمالة األطفالـبتار ضبزة صباؿ،  ٕ

  .ٕٖص ،ٕٔٔٓاألردف،  ،اإلطار الوطني لمكافحة عمل األطفال اجمللس الوطٍت لشؤكف األسرة، ٖ
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فاٌ عمالت مفهىم -2-3  :والاحخماعي الىفس ي اإلاىظىع  مً ألَا

ٟا٫ ٖمالة جٗٝغ ٟا٫ بها ٣ًىم التي النكاَات إلاسحل٠ واإلاماعؾات ألاٞٗا٫ بحل٪ ٖمىما ألَا  في طاا و٢ض مب٨غال، ؾن في ألَا

ٟا٫ ٖمالة  وّة  "(138)ع٢م الاثٟا٢ُة مكغوٕ بُٗحه، قغوَه ٧اند مهما الكٛل  و الٗمل طل٪ ىى ألَا  بالًغع  ٌٗىص والظي َو

ٟا٫ ٖلى .                                 "وألامنُة وال٣ٗلُة والاطحماُٖة والنٟؿُة الجؿمُة النىاحي مسحل٠ في ألَا

لُه ٟا٫ ٖمالة جٍٗغ٠ ًم٨ن ٖو ها ألَا  ىظو ثحمحز ٦ما ٢انىنُة، ٚحر ؾن في اإلاجحم٘ في ٞغص  ي به ٣ًىم نكاٍ ٧ل" بأجّة

حر الغؾمُة ٚحر بمٟهىم النكاَات " اإلانحٓمة ٚو

ٟا٫ ىإالا نجض ٦ما  الاطحماعي وثُىعىم والنٟؿُة الجؿمُة صختهم ٌٗغيىو  مب٨غال ؾن في بالٗمل ٣ًىمىو  الظًن ألَا
: في وثحمسل ثدتها ٌٗملىو  التي الٗمل ْغوٝ زص٫ من للخُغ، ٩٦ل وخُاتهم

. اللُل في وختى الُىم ؾاٖات َىا٫ الٗمل ـــــ

. طضا اإلادضوص اإلاالي والٗاةض الغزُو ألاطغ ـــــ

.  الٗمل من الهغوب ٖلى ال٣ضعال ٖضم ـــــ

.                                                               بالخ٣ى١  واإلاُالبة الٗمل ناخب مجابهة ٖلى ال٣ضعال ٖضم ـــــ

لُه ٟا٫ ٖمالة ٞٓاىغال ٖو عطة الُٟل خُاال ٖلى نٟؿُة آراع من ج٨ٗؿه إلاا نٓغا بها الاىحمام قإ التي اإلاىايُ٘ من ألَا
 بالضّة

عاؾات جٗضصت ول٣ض ٩٦ل، واإلاجحم٘ ألاؾغال ٖلى رم ألاولى،
ى في الضّة ة، ،والاطحماُٖة، الا٢حهاصًة منها اإلاجاالت، قتّة ربٍى

ّة
 والت

خُة، ٟؿُة والانثربىلىطُة والصّة ٚم ،...والنّة عاؾُة الازحصٞات من وبالغّة
تي الضّة

ّة
، ىظا ثناولد ال   اإلاىيٕى

ّة
ها ئال  مح٩املة ثب٣ى  جّة

ٟؿُة الصخة ٖلى  راع من ٖنها ًنجم وما الٓاىغال وا٢٘ ثٓهغ  و اؾحُاٖد ٧ىجها  وما للُٟل والاطحماُٖة والجؿمُة النّة

ٟه
ّة
. واإلاجحم٘ ألاؾغال ٖلى ان٩ٗاؾات من ثسل

عاؾات مٗٓم نجض لظا
غ الانسغاٍ  وّة   وضخد ٢ض وم٣اعباتها مك٨صتها بازحصٝ الٓاىغال ىظو ثناولد التي الضّة

ّة
 في للُٟل اإلاب٨

ا ٢لُلة جٗض والتي الاًجابُة؛ باآلراع م٣اعنة ومحٗضصال مسحلٟة ٦سحرال ؾلبُة اطحماُٖة نٟؿُة آراع ٖنه ثنجغ الكٛل ٖالم  نٖى
عاؾات ثل٪ ثًمند خُص ما،

اتها في الضّة ُّة ٠ُ٨، الٗامل، الُٟل شخهُة صعاؾة َ ىانل، والحّة ٟاٖل والحّة  الاطحماعي، والحّة

٣ة
ّة
خة بالنٟـ، والس ٟؿُة، والصّة  اطحماُٖة صعاؾة هي والتي (2009)  خمض منهىع  ٖلي مجى صعاؾة ٞمنها...وؤلاخباٍ النّة

ٟا٫ ٖمالة وا٢٘ ٖن مُضانُة نة ٖلى  طٍغد خُص الُمنُة، ٖضو مضًنة في ألَا ُّة ٟا٫ من ٖ   ٖماعىم ثتراوح الظًن ألَا

ُة آراع وطىص ٖلى نحاةجها  ؾٟغت و٢ض ؾنة، (14و12)بحو  ٌٗاني: ًلي ُٞما ثلخُهها ًم٨ن واطحماُٖة ونٟؿُة وطؿمُة صخّة
ٟا٫ ىإالا  ٚلب ـ، ي٤ُ منها الٗمل، مماعؾتهم  رناا بدىاصذ ئنابتهم ئعىا١، خالة من ألَا ّٟة ن  خغو١، بؿُُة، طغوح الحّة

 منهم (22,5%) ٞاص خحو في الٗمل، في لئلؾااال جٗغيهم ٖضم منهم(75,5%) ٢غّة  ٦ما ٦ؿىع، بلُٛة، خغو١ جؿمم، خالة

غ الظي ألامغ لئلؾااال، بحٗغّةيهم
ّة
ىم ٖلى ًإر ٟسخي نمىّة . والاطحماعي النّة

                                                           

، ٕٛٓٓ، رسالة ماجستَت منشورة، قسم علم االجتماع، جامعة اعبزائر، الطفل الجزائري بين الدراسة والعمل في الوسط الحضريواقع علي جغدرل،  ٔ
 .ٙٚص
 .٘ٔص ،ٕٕٓٓ جامعة اعبزائر، ،االجتماعرسالة ماجستَت، قسم علم  ،العوامل المؤدية إلى تشغيل الطفل الجزائري ؼبياء ؾبادم، ٕ
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ٟا٫ جكُٛل ْاىغال" ٖنىاو خملد التي ناجي آ٫ ٖبضهللا مدمض صعاؾة ثىنلد ٦ما   ٢ُمد والتي" الؿٗىصًة اإلامل٨ة في ألَا
ٟا٫ جكُٛل قُٕى نؿبة ثدضًض بهضٝ ٟا٫، بها ٌٗمل التي اإلاجاالت وخهغ الؿٗىصًة، الٗغبُة اإلامل٨ة في ألَا  ئلى ئياٞة ألَا

ٟا٫، جكُٛل وعاا ال٩امنة ألاؾباب ثدضًض ة آلاراع وعنض ألَا اثجة الاطحماُٖة و والنٟؿُة التربٍى   وّة  ئال. جكُٛلهم ٖن النّة

ٟا٫ ٖمل ْاىغال حجم ٟؿُة الصخة مؿحىي  ،و وّة (1,54)نؿبة بلٜ ٢ض ألَا ا الٗاملحو، ٚحر من  ٖلى الٗاملحو لؤلَٟا٫ النّة   مّة

ُّة٠ مؿحىي  ٨ عاؾة في اإلانحٓمحو لؤلَٟا٫ الاطحماعي الحّة
حر الٗاملحو) الضّة ُّة٠ مؿحىي  من  ٖلى ٩ٞاو (الٗاملحو ٚو ٨  الحّة

عاؾة، في اإلانحٓمحو ٚحر لؤلَٟا٫ الاطحماعي
 و وّة  الٗاملحو، لؤلَٟا٫ الجؿمُة الصخة ٖلى زُىعال ًمسل ال الٗمل و وّة  الضّة

ٟا٫ بتهم، ٌٗملىو  الٗاملحو ألَا .   الٗمل م٘ ومنسجمىو  بٚغ

ٟا٫ ٖمالة خى٫  اطحماُٖة صعاؾة بُند ٦ما ع٢اا في ألَا ُة مغ٦ؼ بها ٢ام والتي (1999)الؼّة ٖى  خُص باألعصو، ألاؾغي  وؤلاعقاص الحّة
عاؾة  طٍغد

ٟلة، َٟل (266)ٖلى الضّة ن ثدد ٌٗملىو  طمُٗهم َو ٟا٫ ٚالبُة  وّة  ثبحّةو خُص ال٣انىني، الؿّة  ألؾغ ًنحمىو  ألَا
ٗلُمي مؿحىاىا ي الحّة

ّة
زل طوي  ومن محضن ي الضّة

ّة
٪ وطىص ئلى باإلياٞة اإلانٗضم،  و اإلاحضن

ّة
ة ومكا٧ل ٖاةلي ث٨ٟ  الٗضًض لضي  ؾٍغ

ٟا٫ مٗٓم و وّة  ألاؾغ، ىظو من ة للخُاال نٓغتهم طاات الضعاؾة قملتهم الظًن ألَا غوو وال ؾىصاٍو
ّة
 وال ػاىغ بمؿح٣بل ٨ًٟ

صجٗهم ٌؿٗضىم بصخيا ًدلمىو    . َو

فـــــاٌ عمـــــالت واكـــــــع ــــ 3 : الجؼاةـــــــــــغ في ألَا

ٟا٫ ٖمالة  الٓالم الاؾحٛص٫ قإ خحو الهناُٖة، السىعال ٖهغ  واةل في ألاوعبُة اإلاجحمٗات في بغػت ٢ضًمة ْاىغال ألَا
 من الؿحِنات  واةل في ْهغ لها خض وي٘ ويغوعال الٓاىغال ىظو بأىمُة ؤلاخؿاؽ ول٨ن واإلاناطم، اإلاهان٘ في ٦ٗما٫ للُٟىلة

باا م٣ا٫ ْهغ خحو اإلااضخي، ال٣غو  صم وؾاةل في الاىحمام  راع نٟؿانُحو أَل ٨ُة ؤلٖا  لىي٘ صٞ٘ مما الٓاىغال، بهظو ألامٍغ
ٟا٫ اؾحٛص٫ ثجغم ٢ىانحو             .  مهنُة  ٖما٫ في ئليهم  وؤلاؾااال ألَا

د الجؼاةغ وفي ن والًات مسحل٠ في واؾٗا وانخكاعا ٦بحرا نمىا الٓاىغال ىظو ٖٞغ ة م٘ زانة الَى  التي الؿىصاا الٗكٍغ
اٝ ؾ٩او نؼوح ئلى  صي والظي ألامن، ُٚاب بٟٗل الضولة ٖاقتها  ئال الٗاةصت ثل٪  َٟا٫  مام ٨ًن ولم اإلاضو، ئلى ألاٍع

م ًألٟىىا، لم التي اإلاضو خُاال ْغوٝ إلاىاطهة الكٛل ٖالم في الانسغاٍ  الٓاىغال لهظو ثهضي الجؼاةغي  اإلاكٕغ  و من وبالٚغ

٘" في بالنو  خالة طل٪ من واؾخسجى ؾنة،16وىى الٗمل لؿن ألاصنى الخض ،ٖلى1990 ٖام الهاصع 90/11ع٢م" الٗمل جكَغ
  .منه 15اإلااصال في وطل٪ الحمهحو،

 ٖمل  ي في ؾنة19ٖن  ٖماعىم إلانح٣ل الجنؿحو من الٗما٫ جكُٛل طىاػ ٖضم ٖلى ال٣انىو  طات من (28) اإلااصال نهد ٦ما

ٟا٫ ٖمالة) الٓاىغال ىظو طغمد خُص طل٪، من  بٗض ئلى ال٣انىو  نٟـ من140 اإلااصال وطىبد. لُلي  ٣ٖىبات وعنضت (ألَا
ل إلان صًناعا، 2000 ئلى صًناعا1000 من مالُة ٚغامة في ثمسلد ٍة

ّة
كٛ  ٣ٖىبة ثى٢ُ٘ ًم٨ن الٗىصال خالة وفي ؾنة،16 ًبلٜ لم ٢انغا ٌُة

٘ التي بالٛغامة اإلاؿاؽ صوو  قهٍغن ئلى ًىما 15 من الخبـ .  ال٠ًٗ ئلى ثٞغ

                                                           

 . ٕٓٔٓ،السعودية العربية نسبة تشغيل األطفال بالمملكة1,54%، نادية الفواز ٔ
  .ٜٕٓٓ، عمالة األطفالعاكف اؼبعايطة،  ٕ

 .ٛ٘ص ،ٕٓٓٓاعبمعية الكويتية لتقدـ الطفولة العربية، الكويت، ؾبلة الطفولة العربية، ،عمالة األطفال في الوطن العربي ؿبمد فتحي اغبريرم، ٖ
4

 .ٕٕٖص مقاؿ منشور، ،الجزائر نموذجا األطفال بين الواقع والنصوصعمالة  دليلة اؼبباركي، 
5

 .ٖٕٖص اؼبرجع نفسو، 
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ٟا٫ ٖمل  و لنا ًخبحو اإلانُل٤، ىظا ومن ُاب ال٣ٟغ بؿبب ٖاإلاُة ْاىغال  نبذ ألَا  ال٣اةمة، الح٣الُض ٖن ًٞص ألامن، ٚو
ٟا٫ ٖمل ٌؿهم ٦سحرال مجحمٗات ٟٞي اصال في ألَا نٓغ ألاؾغال، صزل ٍػ ٟا٫ يغع، ٦مهضع ال نٟ٘ ٦مهضع ئلُه ٍو  بما ٞاأَل

 ئلى مٗالحو  ٞغاص من ٞحدىلىا ألؾغىم، الا٢حهاصًة اإلاؿاٖضات ث٣ضًم من ًم٨نهم ٖملهم، م٣ابل  طىع  من ٖلُه ًدهلىو 

الة في مكاع٦حو ة ؤلٖا .  ألاؾٍغ

٨خؿبىو  ًحٗلمىو  ٢ض الٗمل زص٫ ومن ضٖمىو  الخُاال مهاعات ٍو  صازل ويٗهم ثدؿحو ئلى ئياٞة ألنٟؿهم، اخترامهم ٍو
مل ألاؾغال، ٟا٫ ٖو ٟا٫، ٖمالة ٖن ثاما ازحصٞا ًسحل٠ النٕى ىظا من الخمُض ألَا لُه ألَا ٟا٫ ٖمالة ٞمىيٕى ٖو  ألَا
حر الخ٩ىمُة اإلانٓمات ثىلُه وخؿاؽ ىام مىيٕى  ىم الُىم  َٟا٫ بأوّة  ًإمن ٧له الٗالم ألو زانة، ٚاًة الخ٩ىمُة ٚو

.  مجحم٘  ي في الٛض عطا٫

 وئو لصنخباو، الٞد بك٩ل الٓاىغال ىظو وثنامي ثٟصخي ٖن ال٨صم ئلى ٣ًىصنا الجؼاةغ  َٟا٫ ٌِٗكه الظي الىا٢٘ ٖن ٞالخضًص
ٟا٫ بهإالا ثضٞ٘ التي الغةِؿُة ألاؾباب ٧اند ن والًات مسحل٠ في ٣ِٞ لل٨باع ٩ًىو   و ًٟترى ٖالم ئلى ألَا  ث٩ىو  ث٩اص الَى

، في ولِـ الضعطة في ٞهى ازحصٝ  ىنا٥ ٧او وئو واخضال،  وألاؾغ الٗاةصت من لل٨سحر اإلاؼعٍة الىيُٗة في وث٨من النٕى
ة،  الُىمي ٢ىتهم بها لًُمنىا بضاةل ئًجاص وئم٩انُة ألاؾغ،  عباب من ٦بحر ٖضص نٟٝى في وال٣ٟغ البُالة وانخكاع الجؼاةٍغ

. ٖنها والحسلي الضعاؾة  و٢ات زاعض للٗمل  ٦باصىم ٞلظات ئعؾا٫ خض ئلى  خُانا ثهل ٢ض

 نجض  اإلاضًنة، ىظو من الباخسحو باٖحباع بالًبِ الىالًة ٖانمة وفي الٓاىغال لهظو نمىطض  و ٦مسا٫ اإلاؿُلة والًة ٟٞي
ٟا٫  وبُ٘ باإلاؿُلة، اإلاكهىع  ال٨ضًة بؿى١  البصؾخ٨ُُة ألا٦ُاؽ بُ٘ ًمتهنىو  للٗمل به اإلاؿمىح ال٣انىني الؿن صوو  ألَا

 الؿُاعات ألصخاب والبصؾخ٨ُُة والخضًضًة النداؾُة الب٣اًا وبُ٘ الؿ٩انُة، والحجمٗات اإلاضًنة قىإع  ػ٢ة في السجاةغ
ٟا٫، بغااال مؿحٛلة ألاخُاا ثجىب التي ة انخكغت ٦ما ألَا بة ث٩ىو  ث٩اص خٞغ   مام ومن ألاػ٢ة من الخبز ب٣اًا طم٘ وهي ٍٚغ

 اؾحسضام في ثمسلد  ٚغب، هي  زغي  ْاىغال انخكغت ٦ما اإلاضًنة، زاعض اإلاىاشخي إلاغبي بُٗها ئٖاصال رم واإلاُاٖم، البُىت
ٟا٫  و مام الغةِؿُة َغ٢ها وفي مدصتها و مام اإلاضًنة مؿاطض  بىاب ٖلى بحىػَٗهم وطل٪ الخؿى٫، في ٦ٗمالة الهٛاع ألَا
 ثغوٍج في الؾحٗمالهم الخا٫ بهم ًهل و٢ض الجمٗة، ًىم زانة والؼاةٍغن واإلااعال واإلاخؿى٢حو اإلاهلحو الؾحُٗاٝ اإلا٣ابغ

حرىا اإلاسضعات . ٚو

مىما  ثتراوح َٟل ملُىو  1,3 بُنهم من ٖامص، َٟص ملُىو 1,8 ب الٗغبي اإلاٛغب من٣ُة في ألاولى اإلاغثبة ثدحل ٞالجؼاةغ ٖو

 ل٨ن ، الىالضًن ألخض  ًحاما 4,15% و ؾنة،15 ؾنهم ًحٗضي ال 28%وَة  ئناذ 56% منهم ؾنة13و ؾنىات6 بحو   ٖماعىم
ٟا٫، ٖمالة لىا٢٘ اإلاُل٣ة الخ٣ُ٣ة ج٨ٗـ ال ث٣ام التي وؤلاخهاةُات الضعاؾات  ثٟصخي بمضي ؤلاخاَة الهٗب من ألنه ألَا

ٟا٫ ٖضص ٖن وا٢ُٗة باخهاةُات والخغوض الٓاىغال ىظو ىو  الظًن ألَا  من الُٟل من٘ واطب يمن ثضزل  ٖما٫ في ًنسَغ

ٗىص ٚماعىا زىى :  ماًلي ئلى طل٪ َو

ٟا٫ ٖمالة ْاىغال اؾح٣غاع ٖضم - ٟا٫ النح٣ا٫ نٓغا الهٗىبة، ٚاًة في  مغا خهغىا ًجٗل مما ألَا  آلزغ ٖمل من ألَا
.  بؿهىلة

                                                           

 .ٜٔص ،ٜٜٛٔ اجمللس العريب للطفولة كالتنمية، ،ظاىرة عمالة األطفال في الدول العربية ،ناىد رمزم ٔ
 .ٖٕص، ٕٕٓٓ عادل الكتب، القاىرة، ،ريفية اجتماعيةعمالة األطفال كظاىرة  أماين عبد الفتاح، ٕ
3

 .ٕٔص ،ٕٚٓٓأكت  ٖٓ اعبزائر ، ،ٕ٘ٛٓالعدد  جريدة الشركؽ اليومي، ،مليون طفل عامل في الجزائر نصفهم إناث 1,8 بلقاسم حواـ، 
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ٟا٫  ٚلبُة انسغاٍ - . نٗبا ئليهم الىنى٫  ًجٗل ما منحٓمة، ٚحر ا٢حهاصًة  ٖما٫ في ألَا

فاٌ عمالت لظاَغة اإلاإصًت ألاؾباب ــــ4 : بالجؼاةغ ألَا

ا والىا٢ُٗة اإلاِٗكُة وزبرتهما باإلاىيٕى اإلاحٗل٣ة ألاصبُات ٖلى الباخسحو ئَٕص زص٫ من  اإلاجحم٘ من و٦مىاَنحو  ؾغثحو ٦غبَّ
 الٓاىغال ىظو ئلى ثإصي التي ألاؾباب خهغ لهما  م٨ن اإلاجا٫ ىظا في وؤلاخهاةُات الضعاؾات من للٗضًض ونخُجة الجؼاةغي،

:  ٧اآلجي

 :الاكخهاصًت ألاؾباب ــــ 1 ــــ 4

ات في الحٟاوت - ة لؤلؾغ  والا٢حهاصًة  الاطحماُٖة اإلاؿحٍى ة ٖن ثغثب ما وزانة ، الجؼاةٍغ  قهضتها التي الؿىصاا الٗكٍغ

 .الجؼاةغ

غم الُىمُة، خاطاتها لخؿضًض ئيافي لضزل ال٣ٟحرال ألاؾغ خاطة -  .اإلاحاخة الٗمل ٞو

ة ألاؾغال وا٢حهاص ألاؾغي  الضزل ٖلى الؿلبُة وان٩ٗاؾاتها البُالة ثٟا٢م -  .الجؼاةٍغ

 .البترو٫ ؾٗغ النسٟاى نخُجة بصصنا جكهضو الظي اإلاالي والحطخم الاؾتهص٦ُة، الؿل٘  ؾٗاع اعثٟإ -

ٟا٫ لٗمالة الضاٖم الغةِسخي الؿبب ال٣ٟغ - ٟا٫ ألؾغ اإلاؼعٍة اإلاِٗكُة والٓغوٝ بالجؼاةغ، ألَا  .الٗاملحو ألَا

. اإلاضًنة ئلى الٍغ٠ من الهجغال -

 :الاحخماعُت ألاؾباب ــــ 2 ــــ4

ح٣اص - ٟا٫  ولُاا من الٗضًض ٖنض الؿاةض الخاَئ الٖا  .اإلااصًة الناخُة من الحٗلُم طضوي  بٗضم ألَا

 . الحٗلُم في الُٟل بد٤ ألاولُاا وعي ٖضم -

 .مب٨غ ؾن في الكٛل بٗالم  َٟالهم الحدا١ ٖن ثنجم التي والاطحماُٖة النٟؿُة باإلاساَغ ألاولُاا وعي ٖضم -

حر ٖلى آلاباا ٢ضعال ٖضم بؿبب ألبناا اإلاب٨غ اإلاضعسخي الخؿغب -  ٖن بُٗضا لل٣اَنحو بالنؿبة زانة اإلاضعؾُة اإلاهاٍع٠ ثٞى

ة اإلاإؾؿات  .واإلاضاقغ ال٣غي  وفي التربٍى

ٟا٫ ثأرغ - ة باألػمات ألَا انحر، والًُٟانات ٧الؼالػ٫  الُبُُٗة وال٩ىاعذ والٗاةلُة، ألاؾٍغ  ٖغية ٩ُٞىنىو  وألٖا

 .الؿِئة واإلاٗاملة والٗن٠ لصؾحٛص٫

: الخعلُمُت ألاؾباب ــــ 3 ــــ4

ٟا٫ ٖمل ًغثبِ  من مدغومحو َٟل ملُىو  140  و ٖلى ؤلاخهاةُات وثض٫ ور٣ُا، اعثباَا باإلاضاعؽ الالحدا١ بٗضم ألَا

ة الٟئة في النامُة الضو٫  في 13% منهم الٗالم؛ في الابحضاتي الحٗلُم  130 وىنا٥  بضا، بالحٗلُم ًلحد٣ىا لم ؾنة(18ــــــ7)الٗمٍغ
  ٖىام 5 ئ٦ما٫ صوو   َٟا٫ 4 نل من َٟل ًن٣ُ٘ ٦ما بالٗمل، التزامهم بؿبب بانحٓام اإلاضعؾة ٖلى ًترصص ال َٟل ملُىنا

مىما ، ألاؾاسخي الحٗلُم من : ًأجي ُٞما الحٗلُمُة ألاؾباب ثلخُو ًم٨ن ٖو

ٟا٫ محابٗة ٖضم - بة بؿبب لضعاؾتهم ألَا  .آمن مؿح٣بل لهم ثإمن مهنة جٗلُمهم في الٚغ

                                                           
 

 .٘ص ،ٕٕٓٓأكت ،ٖٗعدد ،مجلة عالم الشغل منظمة العمل الدكلية، 
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ٟا٫ ٌٗمل خُص اإلاضًنة ئلى الٍغ٠ من الهجغال -  (...الهباٚة اإلاسابؼ، اإلا٩ُانُ٪، الخُاَة، الخص٢ة، ) مسل مهن في ألَا

 .ال٣انىو  إلاسالٟة بإع  جٗحبر التي الٗكىاتي الؿ٨ن ومنا٤َ ال٨بري  اإلاضو  َغاٝ في وزانة

ة ألابناا جٗلُم ٨ٞغال ؾُُغال -  ٖليها للمداٞٓة زانة الجؼاةغ وفي ٖامة الٗغبي اإلاجحم٘ في وألاطضاص آلاباا ومهنة خٞغ

ٟا٫ ثمضعؽ ٖلى اإلاُل٤ الحأرحر وبالحالي مؿح٣بص،  .ألَا

 .اإلاترصي والا٢حهاصي الاطحماعي اإلاٗلمحو ووي٘ الؿاةضال، الحٗلُم ؾُاؾات -

ٟا٫ جؿغب ٖلى مباقغال مؿإولُة مؿإولة الٗغبُة البلضاو في اإلاُب٣ة الحٗلُم و ؾالُب مناهج جٗحبر -  اإلاضاعؽ، من ألَا
م الازحباعات، الحضَعـ، َغاة٤) مب٨غال ؾن في الٗمل ئلى واللجىا  .(... الح٣ٍى

فاٌ عمالت ظاَغة مً الىاججت والاحخماعُت الىفؿُت الاوعياؾاث ــــ 5 : ألَا

 الصخة وطانب الجؿضي، النمى طانب وهي للٗمل، ا٢حهاصًا باؾحٛصله ؾلبا ثحأرغ للُٟل  ؾاؾُة طىانب ىنا٥ ثىطض
 الى٢ٕى نخُجة  و الجؿضًة، وال٨ضمات الجغوح نخُجة وطل٪ والؿم٘، والبهغ وال٣ىال الًٗىي  الحناؾ٤ ناخُة من الجؿضًة

 .الجًز٠  و الحنٟـ ونٗىبة الؿامة للٛاػات الحٗغى ٖن الناثجة الخن٤ خاالت وىنا٥ الٗمل،  رناا مغثٟٗة  ما٦ن من

ٟا٫ ٖمالة ْاىغال  و ُٞه ق٪ ال مما   ثتر٥ ألَا
ًة
ٟا٫ ٖلى ثن٨ٗـ باثد آلاراع وثل٪ للٛاًة، ؾلبُة آراعا لى زام بك٩ل ألَا  ٖو

ٟا٫ جكُٛل ًحم خُص ٖام، بك٩ل اإلاجحم٘  بها، لل٣ُام ونٟؿُا طؿضًا مإىلحو ٚحر ػالىا ما وىم  ٖما٫ في وجسخحرىم ألَا
 في الُٟل خ٤ ٖلى ونهد لؤلَٟا٫، الا٢حهاصي الاؾحٛص٫ بضوعىا طغمد ٢ض الضولُة الاثٟا٢ُات من الٗضًض  و ٖلما

  و البضني بنمىو  و بصخحه ياعا ٩ًىو   و ئٖا٢ة ًمسل  و ًم٨ن ٖمل  ي  صاا ومن الا٢حهاصي، الاؾحٛص٫ من الخماًة

. الاطحماعي  و اإلاٗنىي   و الغوحي  و ال٣ٗلي

 ٖلى ال٣ضعال وثضني للجماٖة باالنحماا قٗىعو ثضني طل٪ في بما الٗامل، للُٟل وألازصقي الاطحماعي النمى  ًًا ًحأرغ ٦ما
ن، م٘ الحٗاوو  ؼصاص والهىاب، الخُأ بحو الحمُحز ٖلى ال٣ضعال لضًه وثحأرغ آلازٍغ  الُٟل ًهبذ  و ئلى عوٍضا عوٍضا الحأرغ ٍو

إ٦ض الٗمل، ناخب لضي الٗبض مسل مسله ل و٢د منظ الباخسىو  ٍو  نٟؿُة مكا٧ل جؿبب الٓاىغال ىظو  و ٖلى ٍَى

م٨ن لؤلَٟا٫، زُحرال واطحماُٖة : ًلي ُٞما ئًجاػىا ٍو

 :الىفؿُت الاوعياؾاث ــــ ـ1ـــ 5

ٟا٫ ٖمالة  وّة  ئلى الضعاؾات من الٗضًض ثىنلد ة ئلى ثإصي ألَا : منها نظ٦غ النٟؿُة ألامغاى من مجمٖى

ٟا٫ ٖمالة ثإرغ - ٟا٫، لضي والؿلى٧ي واإلاٗغفي الٗاَٟي النمى ٖلى مب٨غال ؾن في ألَا  وث٣ضًغحهم ئخغامهم ٣ُٟٞضوو  ألَا

 .الؿلى٥ وايُغاب وال٣ل٤، بالحىثغ ُٞهابىو   ٢غاجهم، ٖن والازحصٝ بالضونُة والكٗىع  لظواتهم،

ٟا٫ مٗاناال -  مسل ٖملهم في لها ًحٗغيىو  التي اإلاساَغ بؿبب الجؿمي النمى ٖضم من مب٨غال ؾن في ٌٗملىو  الظًن ألَا

 .الؿامة الٛاػات واؾحنكا١ وؤلانابات الجغوح

 وث٩ىو  َٟىلتهم، بمغخلة الاؾحمحإ ًدغمىو  ٦ما مب٨غ، و٢د في الٗاملحو لؤلَٟا٫ ؤلاخؿاؽ وثبلض الٗاَٟة انٗضام -

 . اإلاجحم٘ في مغمى٢ة  ما٦ن وثبىةىا جٗلُمهم  ٦ملىا ٢ض  ٢غاجهم ًغوو إلاا زانة ٢اؾُة، طاٞة خُاتهم

ٟا٫ جٗغى - حضااات والٗن٠ لل٣ؿىال اإلاب٨غ ٖملهم  رناا ألَا  ُٞحىلض نٟؿُاتهم في ًإرغ مما الٗمل،  صخاب َٝغ من والٖا
ن، الس٣ة ٖضم لضحهم  .والضونُة بالن٣و الكٗىع  وبالحالي والاخح٣اع، والظ٫ باإلاهانة وقٗىعىم باآلزٍغ
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ٟا٫  وّة  من الناثجة اإلاجحم٘ م٘ الٟاثغال الٗص٢ة -  ؾنا، منهم  ٦بر  شخام م٘  و٢اتهم ٣ًًىو  مب٨غا الٗاملحو ألَا
ة،  ٢غاجهم م٘ ٖص٢اتهم ث٩ىو  وبالحالي بهم ُٞحأرغوو ا و٢ُمهم  زص٢هم وثتراط٘ مكىىة، اإلاجحم٘ وم٘ م٣ُٖى  ٖلى ًن٨ٗـ ممّة

 .ٖضوانُة ثنكئة ثنكئتهم ٖلى طل٪ ِٞؿاٖض ؾلى٦هم

. مب٨غال ؾن في الٗاملحو لؤلَٟا٫ اإلاب٨غال والكُسىزة والانُىاا الا٦حئاب -

: الاحخماعُت الاوعياؾاث ــــ 2 ـــ5

ٟا٫ ٖمالة ٖن الناطمة الاطحماُٖة الان٩ٗاؾات ثحمسل : ًلي ُٞما ألَا

 ًًٟلىو  الٗمل  صخاب  وّة  خُص الٗمل، ؾن في ىم ممن لل٨باع الٗمل ٞغم النٗضام البالٛحو بحو البُالة نؿبة اعثٟإ -

ٟا٫ حباعات من للٗضًض ألَا ضم الٗمُاا، والُاٖة ألاطىع، انسٟاى) الا٢حهاصًة الٖا  .(بالخ٣ى١  اإلاُالبة ٖو

 ٧الحضزحو الؿِئة الٗاصات وا٦خؿاب  ق٩اله، بمسحل٠ للٗن٠ والحٗغى اإلاضعؾة من والخؿغب الحٗلُم ٞغم ٣ٞضاو -
حرو، مة، اإلاسضعات جٗاَي في والانسغاٍ الاندغاٝ خض ئلى ثهل ٢ض والتي ٚو  الا٢حهاصي لصؾحٛص٫ والحٗغى والجٍغ

 .والجنسخي

ن في الٓاىغال حجم اعثٟإ -  وفي اإلاجحم٘، في واإلاهمكحو ألامُحو ٖضص مٗه ًؼصاص زهىنا الجؼاةغ وفي ٖمىما الٗغبي الَى
ا ال٣اصمة ألاطُا٫  .زُحرال واطحماُٖة  منُة ال نحاةج ئلى ؾُإصي ممّة

.  نىاٖها بمسحل٠ الجغاةم واعث٩اب والخؿض، والٛل، وال٨ظب، ٧الؿغ٢ة، واؾحٟدالها الاطحماُٖة ألامغاى ثٟصخي -

فاٌ عمالت ظاَغة مً للخض اإلالترخاث بعٌ ــــ 6 : بالجؼاةغ ألَا

ٟا٫ ٖمالة ْاىغال بأوّة   لنا ًحجلى ؾب٤ ما ٖلى بناا  ألازحرال، آلاونة في مؿحمغا ثؼاًضا جٗٝغ التي الاطحماُٖة الٓىاىغ من ألَا
 الٟئة ىظو طٗل ما ىظا ُٖانا، نصخٓه ٦ما الخؿى٫  ئلى  و الٗمل، ؾى١  ئلى ألابناا صٞ٘ وبالحالي ال٣ٟغ، ْاىغال ثؼاًض م٘ زانة

ا   مغا بها للح٨ٟل  ٞاٖلة آلُات في والبدص والضولة، اإلاجحم٘ َٝغ من الاىحمام جؿحد٤ الجؼاةغي  اإلاجحم٘ من اطص يغوٍع  ٖو
ٟالنا ًخؿجى ختى الٓاىغال ىظو من للخض نهم، اثجاو ثنحٓغىم التي الغؾالة ًإصوا  و الجؼاةغ ومؿح٣بل الٛض بناال أَل لُة َو  ٖو

: ماًلي الباخساو ٣ًترح

ٟا٫ ٖمالة من الخض في نحاةجها الؾحسضام الٓاىغال خى٫  ث٩املُة مُضانُة صعاؾات ئطغاا -  .ألَا

- ٘ ٟا٫  ؾغ صزل مؿحىي  ٞع  . الٗاملحو ألَا

اصال - ٟا٫ ٖمالة ٖن بالحٟحِل اإلاحسههحو الٗمل مٟخصخي ٖضص ٍػ  .اؾحٟدالها من والخض الٓاىغال لًبِ ألَا

ؼ - ٟا٫ ٖمالة بٓاىغال الجؼاةغي  اإلاجحم٘ وعي جٍٗؼ  .الاطحماعي وثُىعىم النٟسخي نمىىم ٖلى الؿلبُة وثأرحراتها ألَا

ؼ مداولة -  .والحٗلم الٗلم ندى و٢ضعاثه َا٢اثه وثىطُه اإلاضني، اإلاجحم٘ َٝغ من الُٟل شخهُة جٍٗؼ

ة باإلاإؾؿات للحصمُظ جٗلُمُة بغامج ثنُٟظ - ٟهم التربٍى ٟا٫ لٗمالة الؿلبُة الجىانب وبُاو ٦أَٟا٫ بد٣ى٢هم لحٍٗغ  ألَا
 .والصنُٟة الهُٟة اإلاضعؾُة النكاَات زص٫ من

ٟا٫ ثأىُل ئٖاصال بحدؿحو ال٣ُام -  اإلاجحم٘ في وصمجهم نٟؿُة،  و اطحماُٖة إلاك٨صت جٗغيىا الظًن الٗاملحو ألَا

. الٗن٠  و والجؿضي النٟسخي ؤلاًظاا من وخماًتهم

حر -  .الا٢حهاصي الاؾحٛص٫ من الٗاملحو لؤلَٟا٫ الخماًة ثٞى
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ٟا٫ ٖمالة ْاىغال خى٫  وئٖصمُة ر٣اُٞة بغامج وثنُٟظ وي٘ - صمُة الىؾاةل باؾحسضام ألَا  ؤلاطاٖة،) اإلاسحلٟة ؤلٖا

ىو، . (...الحلٍٟؼ

: زاجمت 

ٟا٫ ٖمالة ْاىغال ئوّة       ٟا٫، خُاال مغاخل ب٣ُة ٖلى ثإرغ واطحماُٖة نٟؿُة ؾلبُة آراعا ٖنها ثنجم ألَا م ألَا  بٌٗ من بالٚغ

. شخهِحه بناا و الٟغص خُاال في الخاؾمة اإلاغخلة هي الُٟىلة مغخلة ئًجابُة،ل٨ن طىانب الٓاىغال ىظو في ثغي  التي ألا٩ٞاع

ٟا٫ ٞٗمالة      لُه انتها٥ ٞهي َبُٗتها ٧اند مهما ألَا   نىاٖها بمسحل٠ ؾلبُة آراعا الٛالب في ٖنها ًنحج ٞما لخ٣ى٢هم،ٖو
 الخ٩ىمُة اإلاإؾؿات َٝغ من الجهىص بحٓاٞغ وطل٪ الٓاىغال لهظو الحهضي ئال الجمُ٘ ٖلى ٞما والاطحماُٖة، النٟؿُة
ٟا٫ بدماًة ٖص٢ة له من و٧ل اإلاضني واإلاجحم٘  طو اإلاؿح٣بل  طُل بناا لنا ًخؿجى ختى نالخة، ثنكئة وثنكئتهم وثغبُتهم ألَا

ة شخهُة اًة ٍَغ٤ ٖن وطل٪ مح٩املة، ؾٍى .  لظل٪ الصػمححو والخماًة الٖغ

: اإلاغاحع كاةمت

ضال الكغو١ الُىمي، الٗضص ملُىن َفل عامل في الجؼاةغ ههفهم ئهار 1,8بل٣اؾم خىام،  .1  30، الجؼاةغ ،2085، طٍغ

. 2007 وت 

ٟا٫)طما٫، مسحاع خمؼال  .2 . ،مهغ1997، ماعؽ1996،  ٦حىبغ41،40، مجلة ٖلم النٟـ، الٗضص (ٖمالة ألَا

فاٌ بحن اللاهىن والىهىمصلُلة اإلاباع٧ي،  .3  :محاح ٖلى الغابِ. الجؼاةغ همىطحا عمالت ألَا

http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/ 

فاٌ في الضٌو العغبُتعمؼي ناىض،  .4 . 1998، اإلاجلـ الٗغبي للُٟىلة والحنمُة، ظاَغة عمالت ألَا

فاٌٖا٠٦ اإلاٗاًُة،  .5  WWW.electionsjo.com : محاح ٖلى الغابِ.2009، عمالت ألَا

فُتٖبض الٟحاح  ماني،  .6 فاٌ هظاَغة احخماعُت ٍع . 2001ٖالم ال٨حب، ال٣اىغال،، عمالت ألَا

، عؾالة ماطؿححر ٚحر منكىعال، ٢ؿم واكع الُفل الجؼاةغي بحن الضعاؾت والعمل في الىؾِ الخًغي ٖلي طٛضلي،  .7

. 2008ٖلم الاطحمإ، طامٗة الجؼاةغ، 

 ، عؾالة ماطؿححر ٚحر منكىعال، ٢ؿم ٖلم الاطحمإ،العىامل اإلاإصًت ئلى حكؼُل الُفل الجؼاةغي إلاُاا مجاصي،  .8

. 2002طامٗة الجؼاةغ،

جي لكإوو ألاؾغال،  .9 فاٌاإلاجلـ الَى اع الىَني إلايافدت عمل ألَا . 2011، ألاعصو، ؤلَا

. 1984،ال٣اىغال، مهغ، 3،م٨حبة الكغو١ الضولُة،ٍ اإلاعجم الىؾُِمجم٘ اللٛة الٗغبُة،  .10

ع الجؼاةغي، اإلاإؾؿت الىَىُت للىذمدمض ٖبض ال٣اصع ٢ىاؾمُة،  .11 . 1992، الجؼاةغ، ابحىىح ألاخضار في الدكَغ

غي،  .12 فاٌ في الىًَ العغبيمدمض ٞحخي الخٍغ خُة لح٣ضم الُٟىلة عمالت ألَا ، مجلة الُٟىلة الٗغبُة، الجمُٗة ال٩ٍى

د،  . 2000الٗغبُة، ال٩ٍى

. 2002،  وت43منٓمة الٗمل الضولُة، مجلة ٖالم الكٛل، ٖضص .13

ٟا٫ باإلامل٨ة الؿٗىصًة،1,54% ناصًة الٟىاػ،  .14  :محاح ٖلى الغابِ. 2010 نؿبة جكُٛل ألَا

http://saudiinfocus.com/ar/forum/forum                                          

م مدمض خمؼال،  .15 فا٦ٌٍغ . www.google.com :محاح ٖلى الغابِ: عمل ألَا

http://www.electionsjo.com/
http://saudiinfocus.com/ar/forum/forum
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، َا٦ؿُج ٧ىم على جلضًغ الظاث وظهىع الاهخئاب عىض الُفل العاملعمل الُفل وجأزحٍر نىع الهضي بؼعاوي ،  .16

ل  . 2014للضعاؾات والنكغ والحىػَ٘، الٗضص الٗكغوو،  ٍٞغ

ة الخغال،  .17 فاٌو٦ُبُضًا اإلاىؾٖى  :محاح ٖلى الغابِ. عمالت ألَا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3

%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84 
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 مفهىم الجىصة في الخعلُم العالي
 حامعت عبض الغخمً ابً زلضون،جُاعث /َبِب فخُدت.حامعت عبض الغخمً ابً زلضون،جُاعث  أ/كانضي فاًؼة.أ

 

 

 

:  ملخو

صم الاثها٫ الح٨نىلىطُا وثؼاًض الح٨نىلىجي الح٣ضم بلٜ ل٣ض ٘ في ؾاىم والظي الحُىع، من ٦بحرال صعطة آلاو وؤلٖا  في الخؿَغ
ة ثباصالت ق٩ل في طل٪ و الٗىإلاة وثحرال .  والس٣اٞات ال٣ناٖات وانح٣ا٫ وألاشخام، ألاٞغاص وثن٣ل ألامىا٫ عؤوؽ وخغ٦ة ثجاٍع

٘ ئلى ماؾة بداطة هي التي و النامُة الضو٫  في الؾُما الٗالي، الحٗلُم ٖلى واضر  رغ الحُىع  لهظا ٧او ول٣ض  مإؾؿات ثنَى

. الىَنُة الؿى١  محُلبات و الُلبة اخحُاطات ثنٕى م٘ ًحماشخى بما بغامجه ث٠ُُ٨ و الحٗلُم

ؼ والابح٩اع، الٗلم في ٨ًمن النجاح ومٟحاح الحٟى١  وؾغ الٗلمُة، والسىعات الٗلم ٖهغ ٞٗهغنا  الحناٞؿُة ال٣ضعال وجٍٗؼ
غ، ؤلابضإ بس٣اٞة والخؿلر  ثنمُة  طل من الجامٗة في الٗاملحو  مام للحٗلم الٟغنة وئثاخة الجماعي، وألاصاا والحٍُى

هِبة ٦بحرال بمًٗصت ًحمحز  نبذ الٗالي للحٗلُم الٗام الىي٘ محُىعال،ألو ث٨نىلىطُا واؾحسضام اإلاٗلىمات  نٓغا ٖو
ة الح٨نىلىطُة والابح٩اعات للمحٛحرات ىاع بمسحل٠ والحٗلم الحٗلُم ٖملُة ٖلى  رغت التي اإلاخؿاٖع  الحٗلُمُة، ألَا

.   -الاٞتراضخي- الغ٢مي الٗالم في الانسغاٍ خحمُة ًىاطه  نبذ الظي الٗالي الحٗلُم وبالخهىم

ة حجغ ىى"الخمحز"  نبذ لهظا  آلاونة في ملخا َابٗا ا٦خؿب الجىصال، ٖلى الخهى٫  ندى الؿعي و الجامٗات، ٧ل في الؼاٍو
 ألازظ م٘ والحٗلُمُة الٗلمُة البضاةل في الحنٕى وبالحالي  زغي  طهة من الحٗلم ومهاعات ٢ضعات وػٍاصال طهة من ىظا ألازحرال،

حباع بٗحو ة (الجؿمُة) اإلااصًة الٟغصًة الٟغو١ الٖا .  ال٣ًُة ىظو في الٗملُة و٦ظا (النٟؿُة)واإلاٗنٍى

ز ٖا٫ جٗلُم: اإلافخاخُت اليلماث ة ال٣ُاصال ـ ؤلابضإ ٖلى ال٣ضعال ـ اإلاٗلىمات ث٣نُة ـ الح٨نىلىجي الحُىع  ـ محمحّة .    ؤلاصاٍع

 :الحالُة الغةِؿت ؤلاقيالُت ٖن ؤلاطابة نداو٫  البدسُة الىع٢ة ىظو زص٫ من

ـاع ًخمثــل فُم .  الجــىصة؟ مفهــىم لضعاؾــت ألاوؿــب الىظــغي  ؤلَا

ُة ئق٩الُات الغةِؿة ؤلاق٩الُة ىظو ٖن وثحٟٕغ : رصذ ٖٞغ

. ؟ الجىصال مٟهىم ما-1

ة اإلاحُلبات هي ما-2  ؟ الجامُٗة اإلاإؾؿات في بالجىصال ٌٗٝغ إلاا الًغوٍع

ُما-3  ؟ الٗالي الحٗلُم في الجىصال صعطة بلٙى صوو  ثدى٫  التي الحدضًات  ىم ثحمسل ٞو

ُة وؤلاق٩الُات الغةِؿة ؤلاق٩الُة ٖن ولئلطابة : الحالُة الٟغيُات َغح ثمّة  الٟٖغ
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:  الفغيُاث

 بمسحل٠ الجامُٗة اإلاإؾؿات ٖلى الغيا ٚاًة ثد٤ُ٣ ثمّة  ٧لما الحٗلُم في الجىصال ومحُلبات بمباصب الالتزام ثمّة  ٧لما -

ناتها . م٩ىّة

 من للخغوض خحمُة ٦ٟلؿٟة بل و٦منهج، ٧ىؾُلة وئثباٖها الجىصال نهج انتهاض من البض مجا٫  ي في الحمحز صعطة لحد٤ُ٣ -

 .  والغقيّة  الٗلم نىع  ئلى الٓلمات

:  ألاىضاٝ من طملة ثد٤ُ٣ ئلى الضعاؾة ىظو تهضٝ: اإلاىيىع أَمُت

 بحو ال٣اةمة الٟجىال ثدُض م٘ الجىصال، يماو مجا٫ في الحٗلُمُة اإلانٓىمة ئنصح لٗملُة اإلاىا٦بة الٗامة الحُىعات ئبغاػ -

ة للجامٗة الٟٗلي الىا٢٘ .    الجىصال ئصاعال في بُٗضال  قىاَا ٢ُٗد التي الٗاإلاُة ال٩لُات بحو و الجؼاةٍغ

ة اإلاىاعص ثضٍعب و ثنمُة و الحمحز، م٩اٞأال الحمحز، اؾتراثُجُات صعاؾة - ة يغوعال باٖحباعىا الحٗلُمُة الهُا٧ل و البكٍغ  في ملخّة

.   الغاىن الى٢د

ا نكاَا باٖحباعو الٗالي الحٗلُم في الحمحز ر٣اٞة ثغوٍج   - ة ن٣ل و زل٤  طل من طل٪ و طىىٍغ .  اإلاؿحضامة اإلاٗٞغ

:  ٖلى الضعاؾة ىظو جٗحمض :الضعاؾت مىهجُت

دي اإلاىهج -   سُة اإلاغاخل مسحل٠ لؿغص وطل٪ :الخاٍع  الٗالي بالحٗلُم الجىصال بمهُلر ٌٗٝغ ما صمج لٗملُة اإلاىا٦بة الحاٍع
ل ثم ٠ُ٦ و  الٗلمي، البدص من ال٨بري  والٛاًة ة ال٨كٝى ٧ل ثدٍى  زص٫ للحُب٤ُ،من ٢ابلة مكغوٖات ئلى الجضًضال النٍٓغ

.  ٖلُه الٟٗلُة الهبٛة وئيٟاا النٓغي  الجانب ؤلاؾ٣اٍ

ة ال٣ُاصال صوع  وا٢٘ ث٣ُُم و ون٠ ًداو٫  الظي ألاؾلىب ىى و: الخدلُلي الىنفي اإلاىهج - ز ٖا٫ جٗلُم ثد٤ُ٣ في ؤلاصاٍع  محمحّة

ة الجامٗة و  ٖامة بهٟة الٗغبُة الجامٗات في . زانة بهٟة الجؼاةٍغ

ُت- ها الٗغبي الٗالم في اإلاهمة الضعاؾات من الضعاؾة ىظو جٗحبر :الضعاؾت أَمّد ز ٖا٫ جٗلُم ندى" مىيٖى  خُص ،"محمحّة
ا ىامة جٗحبر مؿاةل في البدص ئلى ثنهٝغ ة الناخُة من ؾىاا طضّة  .الٗملُة الناخُة  ومن النٍٓغ

ت الىاخُت فمً  - ٘ تهحم صعاؾة ئٖضاص زص٫ من اإلاىيٕى  ىمُة ثبرػ الىظٍغ سُة اإلاغاخل بحخبّة  اإلانٓىمة ئنصح لٗملُة الحاٍع
  الجىصال ثدؿحو لٗملُة الغةِؿة الخهاةو ئْهاع  طل من وطل٪ ، ؤلابضإ ٖلى ال٣ضعال ثد٤ُ٣ بمناهج عبُها و الحٗلُمُة

م زص٫ من .  اإلاؿحمغّة  الح٣ٍى

ة الحٗغى ئلى باإلياٞة  وثىيُذ الح٨نىلىطُة والىؾاةل اإلاناهج بمسحل٠ الٗالي الحٗلُم ثؼوٍض في وصوعىا الاثهالُة للنٍٓغ

. واؾحٗماالتها  ىمُتها

  هما     -
ّد
ل عملُت، أَمُت اإلاىيىع لهظا أن

ّة
غ صعاؾة ئٖضاص في  ؾاؾا ثحمس  من الٗالي الحٗلُم في الحمحز اؾتراثُجُات ثٍُى

ن مىاَن ثدضًض زص٫  اإلاؿحىي  ٖلى ال٣بلي، ما اإلاؿحىي  ٖلى والُالب اإلادايغ، اإلاإؾسخي، ألاصاا ئَاع في الصػمة الحدؿّة

٠  و الٗامل بضاةل ثدؿحو ئَاع في ُٞحمسل البٗضي .  اإلاْى

     : ًأجي ما زص٫ من ىظا ٧ل وؾنخناو٫ 
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ت
ّد
   :الضعاؾت زُ

 .ملضمت

ٌ  اإلادىع  اع :ألاو . الٗالي الحٗلُم ئَاع في للجىصال إلاٟاىُمي ؤلَا

.  الجامُٗة اإلاإؾؿات في الجىصال ثُب٤ُ محُلبات: الثاوي اإلادىع 

.  والحدضًات آلاما٫ بحو الجؼاةغ في الٗالي الحٗلُم طىصال :الثالث اإلادىع 

. زاجمت

ٌ  اإلادىع  اع :ألاو . الٗالي الحٗلُم ئَاع في للجىصال إلاٟاىُمي ؤلَا

  الجىصة مفهىم -1

 ٞغ٦مد الؼبىو، ئعياا ندى والاثجاو الحناٞـ اخترام يمن الا٢حهاصًة باإلاإؾؿة ألامغ باصب في بالجىصال الانكٛا٫ ْهغ

٨ُة الُابانُة) الخانة اإلاإؾؿات  و ضخد الكاملة الجىصال ٖلى ٢اةمة اؾتراثُجُات ثبنيها زص٫ من مٗحبرال زبرات(وألامٍغ
و  ألازحرال ىظو ما٫ ئصاعال ٖلم في اىحماما اإلاىايُ٘  ىم  خض ث٩ىّة ن ال٣ٗضًن في (management) ألٖا  النجاح لهظا وثبٗا. ألازحًر

 الحٗلُمُة الجىصال جٗٝغ ٦ما.  الٗالي الحٗلُم ومنها الٗمىمُة للخضمة اإلا٣ضمة اإلاإؾؿات ئلى الجىصال مباصب اؾحسضام امحضّة 
ة بأجها  مضزصت من الجىصال لٗملُة اإلاسحلٟة ألابٗاص محًمنة التربُة ٖن وقمىلُة بض٢ة جٗبر التي الخهاةو من مجمٖى

ملُات  هي الٗالي الحٗلُم طىصال ٞاو آزغ وبمٗجى.  للمجحم٘ اإلانكىصال ألاىضاٝ ثد٤ُ٣ ئلى ثإصي والتي ومسغطات، ٖو
ة اؾتراثُجُه:" غ مؿحمغال ئصاٍع ة ٖلى مٗحمضال الحٗلُمُة اإلاإؾؿة ثنحهجها الحٍُى ج  طل من وطل٪ اإلاباصب، من مجمٖى  ثسٍغ

 والاطحماُٖة والنٟؿُة ال٣ٗلُة النمى طىانب ٧اٞة من الجىصال من مؿحىي   ٖلى ٖلى الُالب وىى الغةِسخي مضزلها
 اإلاؿحُٟضال اإلاجحم٘  طهؼال ٧اٞة وئعياا الٗمل ؾى١  في ثسغطه بٗض مُلىبا ًهبذ بأو الُالب ئعياا بُٛة وطل٪ والخل٣ُة،

.   اإلاسغض ىظا من

 الحٗلُمي اإلاجا٫ في ، ما ألانٗضال طمُ٘ ٖلى والاػصىاع الغقيّة  وبالحالي بالحمحز مغثبِ الجىصال مٟهىم  و نؿحسلو ىظا ٧ل ومن
ن،ٖن ٖن والحماًؼ الحمحز في  ؾاؾا واإلاحمسلة منه اإلاغطىال ألاىضاٝ زص٫ من الٗالي الحٗلُم طىصال مٟهىم ُٞخناو٫   آلازٍغ

 اإلاحسغطحو  و الىاٞضًن الُلبة خُص من ،ؾىاا الغيا صعطة لحد٤ُ٣ الُمىخات م٘ اإلاضزصت  و الٛاًات م٘ اإلاصامة ٍَغ٤
 الضازلُة الؿى١  محُلبات  و الا٢حهاصًة اإلاإؾؿات زانة ألازغي  اإلاإؾؿات م٘ الٗالي الحٗلُم مإؾؿات ٖص٢ة في وختى

حر مباقغ ثأرحر لها زاعطُة بمحٛحرات مغثبُة  نبدد الحٗلُمُة الجىصال ٖملُة ألو والضولُة،  اإلاإؾؿات ٖلى مباقغ ٚو

م ٦مهُلر الجىصال  و ال٣ى٫  ًم٨ن وبالحالي.الحٗلُمُة  إلاٗجى ٖلُه مح٤ٟ مٟهىم ثدضًض ًهٗب ٖلُه اإلاتزاًض الحضاو٫  ٚع
ة ٖلى جكحمل اإلاٟغصال ىظو ألو الجىصال،  ئًضًىلىطُة بٗىامل واإلاحأرغال اإلاسحلٟة وألاىضاٝ وألابٗاص ألا٩ٞاع من مجمٖى

.  اإلاٟهىم نؿبُة زصنة ٖلى الاعث٩اػ ًنبػي وبالحالي....  ا٢حهاصًة، منُة، اطحماُٖة، ر٣اُٞة، ،٣ٖاةضًة،

                                                           
اؼبؤسبر :،كرقة مقدمة يف  مؤسسات التعليم العالي في الجزائر الواقع واآلفاقمشروع تطبيق نظام ضمان الجودة في زين الدين بركش كيوسف بركاف ،  ٔ

. ٕٔ،صٕٕٔٓالعريب الثاين الدكرل لضماف جودة التعليم العارل ،
 .ٖٖٗ، ص ٕٚٓٓدار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة، : ، عمافٕ، ط مبادئ راسخة واتجاىات حديثة:اقتصاديات التعليم فاركؽ عبده فليو، ٕ

 .ٙٙٔ،ص ٖٕٓٓدار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر، :، اإلسكندريةالجودة الشاملة في اإلدارة التعليمية والمدرسية أضبد إبراىيم أضبد، ٖ
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:  الجىصة يمان مفهىم  -2

 محٗضصال ئطغااات باثساط ألازحرال ىظو ث٣ىم  و ًجب الٗالي الحٗلُم مإؾؿات ث٣ضمها التي الخضمات في الجىصال ثحد٤٣ ختى

 الٛغبُة الضو٫  في الناجر لص٢حهاص اإلانهجُات ٦أخض بًماجها والاىحمام الجىصال مٟهىم ْهغ و٢ض.  الجىصة بًمان جؿمى

ي التي هي نٓغىم وطهة من الناجخة ،ٞاإلاإؾؿة اإلااضخي ال٣غو  من والؿحِنات الخمؿِنات زص٫  . الجىصال مٗاًحر ثلبّة

٘ ئو  مٟهىمها ا٢حهغ و٢ض السانُة، الٗاإلاُة الخغب زص٫ مغال ألو٫  اؾحسضمد  جها ًصخٔ الجىصال، مٟهىم ثُىع  لخغ٦ة اإلاحخبّة

 ع٢ابيّة  نٓام ْهغ اإلااضخي ال٣غو  من السصرُنُات بضاًة وم٘. الحهنُ٘ ٖملُة من الانتهاا بٗض الُٗىب ٦ك٠ ٖلى الى٢د طل٪ في
  ْهغ النٓام ىظا  و ٚحر ؤلانحاض، وخضال ع٢ابة زص٫ من ثحد٤٣ الجىصال بأو ًغي  الظي ؤلاخهاتي الجىصال يماو بنٓام ٖٝغ

ها من ال٣هىع  من الٗضًض  اإلااضخي ال٣غو  من الؿبُٗنات وبضاًة الؿحِنات جهاًة وم٘.ألاؾىا١ في مُٗبة منحجات ْهىع   ىمّة
 منحج ئلى الىنى٫  ،بهضٝ  ISO 9000 بنٓام ٌٗٝغ ما لُٓهغ ثُىعا و ٦ثر مٗغوٞا الجىصال لًماو الخ٣ُ٣ي اإلاٗجى ، نبذ

ة بىي٘ ٢امد التي الٗاإلاُة اإلاٗاًحر منٓمة ثأؾِـ ثمّة  1987 ٖام وفي.الٗمُل بس٣ة ًدٓى  يماو لنٓام اإلاٗاًحر من مجمٖى
غ بٗض ُٞما ثمّة  الجىصال،و٢ض لًماو اإلاٗاًحر  قهغ اإلاٗاًحر ىظو ،واٖحبرت صولة جؿٗحو في اؾحسضمد الجىصال  ىظا ثٍُى
غت 1994 ٖام ٟٞي النٓام،  2000 ؾنة وفي  ISO 9001 ،ISO 9002 ،ISO 9003: هي الجىصال يماو إلاٗاًحر  نٓمة رصذ ثٞى

ي السصرة ألانٓمة مدلّة  خلّة  طضًضا ئنضاعا الٗاإلاُة اإلاٗاًحر منٓمة  نضعت  الٟغنة النٓام ىظا  ثاح و٢ض ISO 9001: ب ؾمّة
 مجاالت من الحهمُم مجا٫ اؾخبٗض خُص الجىصال يماو قهاصال ٖلى الخهى٫  ئم٩انُة اإلانٓمات من ٖضص أل٦بر

ب التي اإلانٓمات ٖلى الًغوعي  من  نبذ2003 ٖام ومنظ.الخ٨م تراٝ ٖلى الخهى٫  في ثٚغ  ئنحاطُة، ٧اند ؾىاا الٖا
.   ثُغخها التي اإلاٗاًحر ثد٤ُ٣ ٖلى والٗمل محُلباتها ثلبُة ٚحرىا،  و... جٗلُمُة، صخُة، زضماثُة،

 ويماو مغا٢بة جؿتهضٝ التي واإلاؿحمغال الضاةمة الٗملُة ٖن ٌٗبر ٖام، مهُلر الٗالي الحٗلُم مُضاو في الجىصال ويماو

ٗضّة  الٗالي، الحٗلُم مإؾؿات  نٓام طىصال .    ؾاسخي ٦مدىع  الحدؿحو مؿإولُة ٖلى ثغ٦ؼ ٢انىنُة آلُة الجىصال يماو َو

ٗغّةٝ و منٓمة ٖملُة:" نه ٖلى الحٗلُم طىصال يماو  ًًا َو ُة لحٟدّة اا من الحأ٦ض ث٣حطخي النٖى  الحٗلُمُة اإلاإؾؿة ٞو
اا اإلاؿحمغ الحدؿحو ٖلى ٢ضعتها ومن باإلاٗاًحر،  وللجمهىع  لنٟؿها الحٗلُم طىصال ثًمن اإلاإؾؿة  و بدُص الخ٣ا، بها والٞى

.   الٗام

 وبغامجها للمإؾؿة نٓامي ئطغاتي ٞدو: "  نه  ؾاؽ ٖلى الحٗلُم يماو العالي الخعلُم حىصة يمان لجىت ٖغّةٞد و٢ض
ُة الترثِبات مناؾبة خُص من اإلانهجُة ل٣ُاؽ ألا٧اصًمُة

ّة
 اإلاماعؾة ثىا٤ٞ خُص من والحُب٤ُ  ىضاٞها، لحد٤ُ٣ اإلاسُ

                                                           
تعٍت التساكم كىي مشتقة من اغبركؼ الثالثة السم اؼبنظمة الدكلية للمواصفات كاؼبقاييس ،اليت تأسست يف أعقاب  ISOSكلمة إغريقية :  اإليزو  

  .كمقرىا بسويسرا ٜٚٗٔدكلة يف لندف عاـ  ٕ٘اغبرب العاؼبية الثانية، بعد لقاء ضم 
،مرجع سبق ذكره، مشروع تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر الواقع واآلفاق زين الدين بركش كيوسف بركاف ،  2

 .٘ٔص
 . (CNE)اؼبتضمن ىيكلة اللجنة الوطنية للتقومي  ٕٓٔٓأكتوبر ٛٔاؼبؤرخ يف ٜٖٚالقرار الوزارم رقم  3
 .ٖ٘ٔ،صٕٓٔٓدار صفاء للنشر كالتوزيع،:، عمافٔ،ط ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العاليعماد أبو الرب كآخركف،  4



 
 
 

 

 
 

    2017–ًىاًغ    : 27العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

175 

 

 من واإلاغاطٗة والح٣ُُم اإلاُلىبة، للنحاةج وؤلاطغااات الترثِبات ثد٤ُ٣ خُص من والنحاةج اإلاسُُة، الترثِبات م٘ الٟٗلُة

.   "والنحاةج والحنُٟظ والُغ١  للترثِبات الظاجي ث٣ُُمها زص٫ من والحدؿحو، بالحٗلُم اإلاإؾؿة ٢ُام خُص

 صعطة ٢ُاؽ زصلها من ًحم التي اإلا٣اًِـ  و ألانٓمة ثل٪ ىى الحٗلُم طىصال يماو مهُلر بأو ال٣ى٫  ًم٨ن ىظا ٧ل ومن

. خىلها اإلاحمدىع  الغيا وصعطة بغامجها وطىصال اإلاإؾؿة طىصال

  الجىصة يمان هظام مفهىم -3

ن ة الجىصال يماو نٓام مٟهىم ًحًمّة  : ٧الحالي بًٗها نضعض الحٗاٍع٠ من مجمٖى

ض ٖالمي نٓام:"ىى الجىصال يماو نٓام .  "ؤلاصاعال طىصال لًماو صولُة ور٣ُة ل٩ُىو  ٖاإلاُا ٖلُه اث٤ٟ الجىصال، إلا٣اًِـ مىخّة

غّةٝ  التي والؿُاؾات ؤلاطغااات م٘ ًحُاب٤  ٖما٫ من به ث٣ىم ما  و ٖلى بالحد٤٣ ٣ًىم الظي النٓام طل٪:" نه ٖلى  ًًا ٖو

.  "واٖحماصىا ب٨حابتها ٢مد

٣ة ة:" نه ٖلى الجىصال يماو نٓام ٖغّةٝ  قمل وبٍُغ  ألا٢ؿام ٧اٞة في اإلاإؾؿة ئصاعال ثُب٣ها وألانكُة الخُِ من مجمٖى
ات طمُ٘ وفي  ٖلى الحأرحر زص٫ من وطل٪ وثى٢ٗاتهم، الؼباةن خاطات ًلبي ؾٝى الٗملُات ناثج  و يماو بهضٝ اإلاؿحٍى

٣ة ٣ها ًحمّة  التي الٍُغ  ئلى الجىصال نٓام وحهضٝ وزضمتها، وجؿلُمها وثغ٦ُبها وازحباعىا وثٟحِكها وثهنُٗها اإلانحجات ثهمُم ٞو

.  " اإلاإؾؿة بمنحجات الس٣ة ثؼوٍض

ُما نة الحٗلُمُة الٗملُة ٖنانغ طىصال:" في ثحمدىع  الٗالي الحٗلُم طىصال يماو نٓام ٞاو بالحٗلُم ًحٗل٤ ٞو  من اإلا٩ىّة
غاة٤ طامُٗة و٦حب بغامج من ٞيها بما الحٗلُمُة، اإلااصال طىصال الحضَعـ، ىُئة ًٖى الُالب،  م٩او وطىصال الحضَعـ َو

لؿٟات ؾُاؾات من الحٗلُمُة وال٣اٖات والىعقات الخاؾىب ومغا٦ؼ واإلاسابغ الجامٗات في الحٗلم ة، ٞو او وما ئصاٍع  من جٗضّة

ل ووؾاةل ثنُٓمُة ىُا٧ل ٤ ثمٍى م طىصال و زحرا وجؿٍى .   "الٗمل ؾى١  اخحُاطات ًلبي الظي الح٣ٍى

 البِئة بتهُئة اإلاحٗل٣ة الٗىامل من ومخكاب٨ة مغ٦بة طملة في خهغو ًم٨ن الحٗلُم طىصال يماو نٓام  و ال٣ى٫  ًم٨ن

 .باإلًؼو  جٗٝغ مٗاًحر ٖضال  ؾاؽ ٖلى ث٣اؽ التي الحٗلُم في والجىصال الحمحز صعطات لبلٙى الٟٗلُة

 

 

                                                           
،مرجع سبق ذكره، مشروع تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر الواقع واآلفاق زين الدين بركش كيوسف بركاف ،   

 .ٕٓص
مؤسسة الوراؽ للنشر :،عماف ٔ،طإدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعييوسف حجيم الطائي ،ؿبمد فوزم العبادم،ىاشم فوزم العبادم، 2

 .ٜٖٓ،صٕٛٓٓكالتوزيع،
 .ٖٙ،مرجع سبق ذكره ،ص اإلعتماد وضبط الجودة في الجامعات العربيةيب كرداح اػبطيب،أضبد اػبط 3
،مرجع سبق ذكره، مشروع تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر الواقع واآلفاق زين الدين بركش كيوسف بركاف ،  4

 .ٖٓص

،مذكرة ماجستَت  "دراسة ميدانية لعينة لكليات جامعة منتوري قسنطينة: الخدمة التعليمية بالجامعةأثر التمكين على تحسين جودة "رزؽ اهلل حناف  5
 .ٕٔٔ،صٕٓٔٓمنتورم قسنطينة،:تسيَت اؼبوارد البشرية،جامعة: تسيَت مؤسسات ،زبصص:،شعبة 
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. اإلاخؼحراث أَم وفم العالي الخعلُم في الجىصة مخُلباث:  الثاوي اإلادىع 

ٌ  اإلاخؼحر : الحالُة الٗنانغ ثدحه وثحلخو الحٗلُمُة، الخضمة طىصال ثدؿحو ٖىامل  بغػ  من وىم: الُلبت حىصة ألاو

 الجامٗات في الكاتٗة اإلاماعؾات ئخضي الٗالي بالحٗلُم لصلحدا١ ل٣بىلهم الُلبة انح٣اا ٖملُة ثحمسل: الُلبت اهخلاء-
 و٢بىلهم الُلبة انح٣اا ئو خُص انح٣اا، ألا٢ل مسُصتها ٖن ثحمحز َلبتها ثنح٣ي التي وال٩لُات الجامٗات باٖحباع وال٩لُات،

.  الجامعي الحٗلُم طىصال في ألاولى الخُىال ًمسل

حباع بٗحو ألازظ الحٗلُمُة الخضمة طىصال مٓاىغ بحو من: الُلبت عضص وؿبت-  الحضَعـ، ىُئة لًٗى الُلبة ٖضص نؿبة الٖا
 ٢لُص الُلبة ٖضص ٧او ٩ٞلما...الحٗلُمُة الٗملُة ٞٗالُة ثد٤ُ٣ ثًمن التي بالضعطة م٣بىلة النؿبة ىظو ث٩ىو   و ًجب ئط

٘ في  ًٞل طل٪ ٧او ة ٞع  صاُٞٗة وىى مهم لٗنهغ باإلياٞة  ألا٩ٞاع، وثباص٫ للمكاع٦ة  ٦بر ٞغنة وئثاخة الضعؽ، خٍُى
ة وؾٗيهم للحٗلم واؾحٗضاصىم الُلبة ٕص وخبّة  للمٗٞغ بة والاؾح٨كاٝ الَا .  مٗلىماجي رغاا ٖلى الخهى٫  في والٚغ

ـ َُئت حىصة الثاوي اإلاخؼحر  ئرغاا في خ٣ا ٌؿهم الظي ألامغ الٗلمي، ثأىُله الحضَعـ ىُئة ًٖى بجىصال ٣ًهض و: الخضَع
٤ الحٗلُمُة الٗملُة ة الٟلؿٟة ٞو  .اإلاجحم٘ ًغؾمها التي التربٍى

 من الحٗلُمُة البرامج بلٛد ٞمهما الحٗلُمُة، الٗملُة نجاح في  ىمُحه خُص من ألاو٫  اإلاغ٦ؼ الحضَعـ ىُئة ًٖى ًدحلّة  و
ع  ة الخضمات في ثُىّة  ًجب لم ئطا منها اإلاغطىال الٟاةضال ثد٤٣ ال ٞاجها  الجىصال، من البرامج ىظو بلٛد ومهما والحٗلُمُة التربٍى
ها٫ ٖلى وال٣ضعال والنٟؿُة الصخهُة الؿمات من طملة منها الحضَعـ ىُئة ًٖى لضي الؿمات من ٖضص ثىاٞغ

ّة
 الاث

ة اإلاهاعات ثنمُة ٖلى والٗمل الٗلمي باإلانهج الالتزام ئلى باإلياٞة  ئليها ًنحمي التي للجامٗة زضمة الُلبة بحو الحناٞؿُة ال٨ٍٟغ

اصال ن اإلاجحم٘ زضمة ٖلى ٍػ ٤ الحضَعـ ىُئة ًٖى  صواع ثهن٠ بالحالي و. والَى :  ئلى اإلاٟهىم ىظا ٞو

. َصبه اثجاو  صواع -

 .ٞيها ٌٗمل التي اإلاإؾؿة اثجاو  صواع -

 .به اإلادُِ اإلاجحم٘ اثجاو  صواع -

 .نٟؿه اثجاو  صواع -

 من وألاؾلىب  اإلادحىي   خُص من اإلاناهج، ئٖضاص في واإلاٗانغال ألانالة بحو اإلاىاػنة جٗضّة  : اإلاىاهج حىصة الثالث اإلاخؼحر
غثبِ الحٗلُمُة، الخضمة بجىصال اإلاغثبُة الٗىامل  الضعاؾُة اإلاناهج ىظو ُٞه جؿحُُ٘ الظي باإلاضي اإلاٗاًحر من الجؼا ىظا ٍو

                                                           
نفس اؼبرجع،ص  "لعينة لكليات جامعة منتوري قسنطينة دراسة ميدانية:أثر التمكين على تحسين جودة الخدمة التعليمية بالجامعة "رزؽ اهلل حناف   

ٕٔٔ-ٕٕٔ. 
االبداع كالتغيَت التنظيمي يف اؼبؤسسات : ،كرقة مقدمة يف اؼبلتقى الدكرل اإلبداع واالبتكار كوسيلة لتحقيق الجودة في التعليم العاليبن اعمارة منصور ، 2

 .ٙٔ،صٕٔٔٓمام ٜٔ -ٛٔ:التسيَت،جامعة باجي ـبتار، عنابة ، بتاريخكلية العلـو االقتصادية كعلـو :اغبديثة ،اؼبنظم من قبل 

للبحث العلمي يف العصر الرقمي، مركز :  كرقة حبثية مقدمة يف اؼبلتقى الرابع تأىيل و إعداد عضو ىيئة التدريس الجامعي،عازه حسن فتح الرضبن،  3
 .ٓٛٔ، ص ٕ٘ٔٓمارس  ٙٔ-٘ٔاعي، دكلة قطر، يومي البحوث كاإلستشارات اإلجتماعية بلندف  كاؼبركز االحتواء االجتم

، مرجع سابق،ص "دراسة ميدانية لعينة لكليات جامعة منتوري قسنطينة:أثر التمكين على تحسين جودة الخدمة التعليمية بالجامعة "رزؽ اهلل حناف  4
ٕٖٔ. 
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ة  و ئط وخلها، اإلاك٨صت ثدضًض ٖلى الُالب ٢ضعال ثنمُة ٖلى جٗمل  و  ثدؿحو جؿحضعي الحٗلُمُة الخضمات طىصال  ولٍى

حم.  اإلاناهج  : الحالُة الخُىات زص٫ من طل٪ ٍو

 وثىطيهها مصةمحو وثى٢ُد ث٩امل في ٖليها اإلاداٞٓة ٌؿتهضٝ لؿُاؾات ئَاع بىي٘ وطل٪: الحٗلُم ئؾتراثُجُة ثدضًض -1 

نبػي الصخُدة الىطهة  : ىما الحٗلُم ئؾتراثُجُة ثدضًض ٖنض زانِححو مغاٖاال ٍو

 اإلاىطىصال الحٗلُمي النٓام في الضازلُة الٗص٢ات من ٧املة ؾلؿلة باًجاص وطل٪: ألاقُاا بحو الٗص٢ات ٖلى التر٦حز وطىب  -  
اثه بحو .  ٞيها ًحىاطض التي والبِئة ٩٦ل الحٗلُمي النٓام  بحو اإلاسحلٟة، مؿحٍى

 ًدحاض التي الحىا٣ٞات ئخضاذ بهضٝ الحٗلُمُة  الٗملُة طىانب لجمُ٘ قامص ٩ًىو  بدُص: الحجضًض ٖلى التر٦حز وطىب  -ب 
.   النٓام ئليها

ن خُص: اإلاغؾىمة ؤلاؾتراثُجُة يىا قي الخالي الىا٢٘ صعاؾة -  2  و ؾالُب ووؾاةله الحضَعـ َغ١  الضعاؾة ىظو ثحًمّة

م، به ألاؾحاط وئٖضاص الح٣ٍى .  الجامُٗة ؤلاصاعال ئلى باإلياٞة  وثضٍع

ن ٖملُة ٖن ٖباعال: الحسُُِ -  3 ة اثساط ثحًمّة لى مدضصال  ىضاٝ ئلى للىنى٫   ال٣غاعات من مجمٖى  مُٗنة، مغاخل ٖو
ة اإلااصًة باإلم٩انات مؿحُٗنا مُٗنة ػمنُة ٞترال وزص٫ ة والبكٍغ  الحنُٟظ ٖملُة جؿهل   جها طل٪ من والهضٝ اإلاحاخة واإلاٗنٍى

ل .   الحٗلُمُة الٗملُة في والحُٛحر والحمٍى

ت اللُاصة حىصة الغابع اإلاخؼحر : ؤلاصاٍع

ف: أوال ُاا مداوالت ٖضال بظلد ل٣ض: اللُاصة حعٍغ ُما ال٣ُاصال، لٓاىغال صخُذ مٟهىم إٖل  خاولد التي ألامسلة بٌٗ ًلي ٞو
 :اإلاٟهىم لهظا الحٗغى

دؿن ًنٓغ الظي اإلا٨ٟغ الغ ؽ ىى باألخغي   و اإلا٣ضمة في ٧اةن ىى الاقح٣ا١ ؾبُل ٖلى ٞال٣اةض  ؾاةغ لهالر الحهٝغ ٍو

 ندىىا، الجماٖة وثدٍغ٪ الجماُٖة ألاىضاٝ بلٙى ٖلى للمؿاٖضال ال٣اةض به ٣ًىم ؾلى٥ وال٣ُاصال ،  (مغؤوؾُه  ي )الجؿم
ًاا، بحو الاطحماعي الحٟاٖل وثدؿحو  لل٣ُاصال النٓغ ًم٨ن وى٨ظا مىاعصىا، وجؿُحر الجماٖة، ثماؾ٪ ٖلى والخٟاّ ألٖا

 .             ؾلى٦ُة ٦ٗملُة  ًًا

ها ٦ما ؿاث الضًً حماٌ الضهخىع  ٌٗٞغ ما٫  صاا  طل من آلازٍغن ٢ضعات اؾح٣ُاب ٖن ٖباعال:  جها ٖلى عَى  بهم اإلانٍى ألٖا

.                                 باإلااةة 40 بدىالي طهضو ًؼصاص  و ًم٨ن طُض بك٩ل ٢ُاصثه ثحم الظي الصخو  و ألابداذ  ربخد و٢ض. ور٣ة بدماؽ

ة ال٣ُاصال مٟهىم ثُىع  ول٣ض  :   محٗا٢بححو مغخلححو ٖبر ؤلاصاٍع

                                                           
  .مرجع سبق ذكره، ياالبداع واإلبتكار كوسيلة لتحقيق الجودة في التعليم العالبن اعمارة منصور ،  

 .مرجع سبق ذكره، االبداع واإلبتكار كوسيلة لتحقيق الجودة في التعليم العاليبن اعمارة منصور ، 2
 .ٚٓ، ص ٜٜٜٔ، ترصبة سادل لعيسى، الطبعة األكذل، دار عالء الدين، دمشق، ، الطريق إلى القيادة و التنمية الشخصيةجيم كور توا 3
 .ٛٔ، ص ٕٕٓٓ، الطبعة الثانية، ؾبد اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات ك النشر ك التوزيع، لبناف، اإلدارةالسلوكية و شفيق رضواف،  4
 ٕٓ، صٕ٘ٓٓ، الطبعة األكذل، دار اؽبومة، اعبزائر، ، مبادئ اإلدارةصباؿ الدين عويسات 5
، اعبزائر،، دار أسس و مبادئ علم اإلدارة العامة -المخل إلى العلوم اإلداريةؿبمود شحماط،  6  .ٜٚ،صٕٓٔٓالعلـو
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ة، لل٣ُاصال الح٣لُضي اإلاٗجى ثمسل والتي: ألاولى اإلاغخلت مُة الؿلُة ب٨ٟغال ًغثبِ والظي ؤلاصاٍع
ّة
 ؤلاصاعي، الحنُٓم صازل الؿل

اٖتها، ثنُٟظىا الحابٗحو ٖلى ًحٗحّةو والتي الؿلُة،  وامغ ئنضاع بد٤ ًحمح٘ ئصاعي  عةِـ ٧ل ىى ؤلاصاعي  ٞال٣اةض  وئال َو
ة ال٣ُاصال ٞٗنانغ للجؼاا، جٗغيىا .                                        والجؼاا والُاٖة ألاوامغ: هي ئطو ؤلاصاٍع

ة، لل٣ُاصال الخضًص اإلاٗجى ثمسل التي و: الثاهُت اإلاغخلت  بحو ثغبِ التي ؤلانؿانُة الٗص٢ات ٨ٞغال ٖلى ٌٗحمض والظي ؤلاصاٍع
  ًٖاا من الٗاملحو ٖلى الحأرحر ٖلى ٢ضعثه في ال٣اةض ؾلُة ٞححدضص ٦ُاو، بل  ثباٖا بىنٟهم لِـ الحنُٓم و ًٖاا ال٣اةض

غؽ بُنهم، الىالا زل٤ و الحنُٓم،  .                                                     للمنٓمة اإلاكتر٦ة ألاىضاٝ بلٙى  طل من الىاخض الٍٟغ٤ عوح ٚو

ىو  ًدبىنه، آلازٍغن ًجٗل ٠ُ٦ ٌٗٝغ الظي ىى ؤلاصاعي  ال٣اةض  و ئطو ئلُه نسلو ما      محّة  الظي ٞهى بالُاٖة، ئلُه ٍو

 .                    الاخترام ًٟغى الظي ولِـ الاخترام، ًىطب

 الؿلُة من نٟىطو ٌؿحمض ال الغةِـ زصٝ ٖلى ٞال٣اةض ، ؤلاصاعي  والغةِـ ؤلاصاعي، ال٣اةض بحو الٟغ١  ًٓهغ ىنا ومن

مُة
ّة
هبدىو  ٣٦اةض، له الجماٖة ازحُاع من نٟىطو ٌؿحمض وئنما الغؾمُة، الؿل  .                                                له  ثباٖا ٍو

ىو  ال٣اصال ًحدلى  و ًجب: ؤلاصاعي  اللاةض نفاث: زاهُا  ات ٧ل في ؤلاصاٍع  ٧الجزاىة، ألاؾاؾُة ألازص٢ُة بالهٟات اإلاؿحٍى
، ألامانة،  ًمل٪ لغةِـ ٢ُمة  و طضوي  ىنا٥ ٞلِؿد. ومغؤوؾيهم لحابٗيهم  زص٢ُة ٢ضوال ًمسلىو  بدُص ال٨غامة، الكٝغ
لم اؾحشناةُة مهاعات ، الجزاىة من اإلاُلىب اإلاؿحىي  ىظا ٖلى ٨ًن لم ئطا ور٣اٞة ٖو  ؾ٩ُىو  ٦ظال٪ ٧او لى ئنه رم والكٝغ

لى ؤلاصاعي  ال٣اةض في بالظات الخؿنة الُُبة ال٣ضوال  ىمُة في ق٪ وال ؾِئة، ٢ضوال   و ؤلاصاعي  ال٣اةض ٖلى ًجب و٦ما.  ألٖا

ن، زضمة )قٗاعىا التي الغوخُة باالعؾح٣غاَُة محمحٗا ٩ًىو   الظمة ثحُلب والتي ،(والصجاٖة صاةمة، نؼحهة زضمة آلازٍغ

لى.  وألازص١ والخماؾة وال٣ُحو  بدُص ي٠ٗ، ٞيها ولِـ قضال ٞيها لِـ ب٣ىال ألامىع  ًأزظ  و الناجر ؤلاصاعي  ال٣اةض ٖو
٪ ال انه  ي الٗامة، للمهالر زاصما ٩ًىو   و و اإلاغؤوؾحو، نٟىؽ في ألازص١ ًٞاةل ٌٛغؽ  و ٌؿحُُ٘ اًة ًحمؿّة  بٖغ
حر  ملؼمة عةِؿُة مهمة وهي الٗامة، الٟىاةض خؿاب ٖلى الخانة الٟىاةض  ألازص١ ىظو ا٦خؿب ما ٞاطا لصؾخبضا٫، ٢ابلة ٚو

.   إلاغؤوؾُه خحما بضوعو ؾِؿ٣يها عؤؾاةه من

ة امحص٦هم الجامُٗة ال٣ُاصال من ًحُلب: الجامعُت اللُاصة مخُلباث: زالثا  وؤلانؿانُة الٟنُة اإلاهاعات من مجمٖى
نىا ٧ي وؤلاصعا٦ُة

ّة
ة ألا٧اصًمُة بأصواعىم ال٣ُام من ًحم٨ ة وؤلاصاٍع  وواضخة، م٣نٗة ألاصواع ىظو ث٩ىو   و ًجب بدُص والتربٍى

 بدؿاؾُة ثخؿم التي ألا٧اصًمُة البِئة في وزانة ال٣ُاصًة اإلاهام ثد٤ُ٣ في اللىاةذ ثمندها التي الغؾمُة الؿلُة الث٨ٟي ئط

 ؤلاصاعال ٞجىصال.  اإلاسحلٟة اإلا٣اومة  ق٩ا٫ ئػاا مد٤٣ ٞكل ئلى ث٣ىص والتي ال٣غاعات اثساط في الخؿلُُة ألانماٍ اثجاو ٖالُة
                                                           

 .ٚٓ، ص ٜٜٜٔ، ترصبة سادل لعيسى، الطبعة األكذل، دار عالء الدين، دمشق، ، الطريق إلى القيادة و التنمية الشخصيةجيم كورتوا،  
حوؿ حكومة  اؼبلتقى الوطٍت:، كرقة مقدمة يفأخالقيات العمل كأداة للحد من ظاىرة الفساد اإلداري في الدول النامية صويف إدياف، قورارم مرمي، 2

 .ٕٓ، ص ٕٕٔٓمام  ٚٓ-ٙٓالشركات كآلية للحد من ظاىرة الفساد اؼبارل كاإلدارم، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، 

3
دراسة ميدانية لعينة لكليات جامعة منتوري :أثر التمكين على تحسين جودة الخدمة التعليمية بالجامعة "رزؽ اهلل حناف  

 .ٕ٘ٔمرجع سابق،ص ،"قسنطينة

 .ٕٓصويف إدياف، قورارم مرمي، اؼبرجع السابق، ص  4
 
،مرجع سابق،ص "دراسة ميدانية لعينة لكليات جامعة منتوري قسنطينة:أثر التمكين على تحسين جودة الخدمة التعليمية بالجامعة "رزؽ اهلل حناف  5

ٕٔ٘. 
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 وصوعات ملح٣ُات من ألانكُة ومحابٗة الاؾتراثُجي الحسُُِ بجىصال الالتزام ٖلُه ًنبػي الظي ال٣اةض طىصال ٖلى ثغث٨ؼ

بُة  . الجىصال ر٣اٞة ٖن الًمىع  و٦ك٠ زل٤ في جؿاىم التي....ثضٍع

ة ال٣ُاصال طىصال ثحلخو طل٪ ئلى ئياٞة  وثغ٢ُة وثنمُة البُئُة، لحٛحرات مىا٦بة طضًضال مناهج و ألا٧اصًمُة اإلاٗاًحر في ؤلاصاٍع
ة اإلاٗاًحر ٦ظل٪ الٗلمي،و البدص  مٗا، الارنحو  و ألاؾاثظال  و للُلبة ؾىاا اإلاكا٧ل مٗضالت انسٟاى في اإلاحمسلة التربٍى

ة، اإلاسالٟات مٗضالت انسٟاى في اإلاحمسلة ؤلاصاعال مٗاًحر و ًًا نهغ ؤلاصاٍع ة اإلاٗامصت ثنُٟظ وؾهىلة الحدٟحز، ٖو .... ؤلاصاٍع
ُٟي اإلاجا٫ في للضزى٫  الُلبة ئٖضاص في مهما صوعا ثلٗب  و جؿحُُ٘ ئطو، الحٗلُمُة ٞاإلاإؾؿة  ثىطيههم جؿحُُ٘ خُص الْى
ُتهم بهم وثٖى  اإلاؿإولُة اثجاو الُالب ؾلى٥ ثنمُة في ثنجر ختى الٗامة والٗص٢ات ألازص١، مؿاةل بٌٗ ٖلى وثضٍع

جي ئٖضاص ًجب الؿى١  وآلُات الٗىإلاة ٖهغ يٝو.  وؤلازصم   الجامٗات زٍغ
ًة
: الجانبحو في الكاملة الجىصال إلاىانٟات ثبٗا

ج ىظا  طلها من ٌٗضّة  التي اإلاهنة  زص٢ُات م٘ ًخؿ٤  و ًجب والظي. الىطضاني والجانب اإلاٗغفي، الجانب  نىعتها في الخٍغ

غ ىنا٥ ٩ًىو  ولن ،(وطضاني-مهاعي  -مٗغفي) السصرُة  ُٚبة في والحٗلم الحٗلُم، منٓىمة في قاملة طىصال  و خ٣ُ٣ي ثٍُى

.                   الىطضاني الجانب

ج ًم٨ن ٞص          ا طامٗة لخٍغ ًّة   ٩ًىو   و ثسههه ٧او  
ًة
عا  و لها ئال مغجكُا  ًة و مؼوّة  في ٦بحر ث٣هحر ىنا٥ ٧او ئطا  ًة

ضاص، ؼ ؤلٖا
ّة
لى الحٗلم، صوو  الحضَعـ ٖلى ًغ٦ ة ٖو لى الؿلى٥، صوو  واإلاهاعال اإلاٗٞغ  .                                            ال٠ُ٨ صوو  ال٨م ٖو

 ختى والىالا، وألامانة والض٢ة الؿلى٥ في الانًباٍ من ٦بحر ٢ضع ٖلى ٩ًىنىا  و الجامعي الحٗلُم  ؾاثظال ٖلى ًجب لظا

ة ٢ُمة ٩ًىنىا  و ًجب. َصبهم  ٖحو في ٢ضوال ٩ًىنىا  في الٗلم مدغاب في ٌؿ٨نىو  وقىاةب  لِٛ الٌٗلىىا ؾامُة ثغبٍى
  ٌكٗىو  ثىاي٘

ًة
، نىعا

ًة
اجهم َصبهم ٖلى واُٖة ور٣اٞة ؾاَٗا  في وال٣ُم والاخترام الخب من عنُضىم ًؼصاص  و ٌؿٗضىم و َو

 . َصبهم نٟىؽ

ل ؤلاهفاق حىصة الخامـ اإلاخؼحر : (اإلااصًت ؤلامياهُاث) والخمٍى

ل
ّة
ل ًمس ل وبضوو  جٗلُمي، نٓام  ي مضزصت من ألاىمُة بالٜ مضزص الحٗلُم ثمٍى  ٖن ٖاطؼا الحٗلُم نٓام ٠٣ً الصػم الحمٍى

د ال٩اُٞة اإلاالُة اإلاىاعص له ثىاٞغت ئطا  ما ألاؾاؾُة، مهامه  صاا
ّة
 طىصال  و والق٪ خلها، الؿهل من وناع مك٨صثه، ٢ل

ل ل٣ضع ثابٗا محٛحرا ثمسل الٗمىم وطه ٖلى الحٗلُم ٗضّة  النكاٍ، مجاالت من مجا٫ ٧ل في الحٗلُمي الحمٍى  ألامىا٫ ثضبحر َو
اا الصػمة ل للٞى  ألامىا٫ اؾحسضام ؾىا ٞاو و٦ظل٪ لها، اإلاسُِ الحٗلُمُة البرامج ثنُٟظ في ال٨بحر  رغو له  مغا الحٗلُم بحمٍى

ل ئلى ٚالبا ثدحاض والتي الحٗلُم طىصال ٖلى خحما ًإرغ الظي ألامغ الحٗلُم، وبغامج زُِ جُٛحر ئلى ؾُإصي  صاةم، ثمٍى

ل من مهاصعو اةض والظاجي، الخ٩ىمي الحمٍى .  والحضٍعب والاؾخكاعات البدىذ ومغا٦ؼ الخضمات ٖو

ص  واإلاسحبرات والحجهحزات ألاراذ،  نىإ طمُ٘ جكمل خُص الٗالي الحٗلُم مإؾؿات في اإلااصًة ؤلام٩انُات وثحٗضّة

                                                           
 .مرجع سبق ذكره، التعليم العالياالبداع واإلبتكار كوسيلة لتحقيق الجودة في بن اعمارة منصور ،  

مرجع سابق،ص "دراسة ميدانية لعينة لكليات جامعة منتوري قسنطينة:أثر التمكين على تحسين جودة الخدمة التعليمية بالجامعة "رزؽ اهلل حناف  2
ٕٔٚ. 

للبحث العلمي يف العصر الرقمي، مركز البحوث :  ، كرقة حبثية مقدمة يف اؼبلتقى الرابعفجوة البحث العلمي بين الغرب و العربحبيبة شهرة،  3
 .ٜٓ، ص ٕ٘ٔٓمارس ٙٔ-٘ٔكاالستشارات االجتماعية بلندف  كاؼبركز االحتواء االجتماعي  دكلة قطر، يومي 
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حًمن...واإلا٨حبات ة اإلاحٛحر ىظا ٍو :  اإلاإقغات من مجمٖى

غال وؤلام٩انات اإلابجى مغونة - . الاؾخُٗاب وصعطة ُٞه اإلاحٞى

ؿُة الهُئة  ًٖاا اؾحٟاصال مضي - حرىا زص٫ من ال٩لُة م٨حبة من والُلبة الحضَع حر الحسههُة، للمهاصع ثٞى  ٚو

ت ٦حب من الحسههُة
ّة
. للمٗلىمة الىنى٫  وجؿهُلهم ثنُٓمهم زص٫ من اإلا٨حبة ٖما٫ وطىصال وخىاؾِب ومجص

حماص حجم - .   اإلاالي الٖا

ة لئلخهاةُات وبالغطٕى  ٨ُة اإلاحدضال الىالًات  و ًغي  الؿنٍى  الٗغبُة الضو٫  م٘ م٣اعنة ؤلانٟا١، في ألاولى اإلاغثبة ثدحل ألامٍغ

 الحٗاوو  و الحنمُة منٓمة ) ط٦غت ٣ٞض.نٟؿه للٛغى اإلاالُة الحسُُُات في الٗالم في ألا٢ل الضو٫  بحو من جٗض التي
٨ُة اإلاحدضال الىالًات  و (الا٢حهاصي   ع٢ام في ٦ما صوالع ملُاع 480 ئلى ن٣ٟاتها ثهل و ؾنىات منظ ألاولى اإلاغثبة ثدحل ألامٍغ

٩ي صوالع ملُاع 130 بمبلٜ الُاباو رم ومن صوالع، ملُاع 136 ئلى الٗام نٟـ في ئنٟا٢ها ونل التي الهحو ثليها ،2012ؾنة .  مٍغ

 نحاطها ئطمالي من باإلااةة 0.3 خىالي  ي ٣ِٞ صوالع ملُىو 750 مبل2003ٜ ٖام زههد مجحمٗة الٗغبُة البلضاو  و ٞدحو
جي غ و للبدص الَى .     الحٍُى

 والخدضًاث آلاماٌ بحن العالي الخعلُم حىصة:  الثالث اإلادىع 

: العالي الخعلُم في الجىصة فلؿفت جُبُم فىاةض -1

٘ ئو  الحٗلُمُة اإلاإؾؿات ثغطى الظي آلاما٫ لبلٙى الهغإ مضي ٨ًخك٠ إلاغخلة مغخلة من الٗالي الحٗلُم ثُىع  إلاؿاع اإلاحخبّة

حو و ؾاثظال َلبة من ثد٣ُ٣ها  ٌؿمى ما بمُمذ ئال طل٪ ًحأجى لن اإلاٗلىماثُة والسىعال الخالُة الحُىعات وبدؿب.وئصاٍع

ا ًسمغ ومنهج ٨ٟ٦غ وثبنيها بها  ألازظ ًجب والتي بالجىصال، : ًأجي ٖمّة

ة ال٣ُاصال  ٤ٞ ثىؾُ٘ - . ممحاػال ٢غاعات واثساط الاؾتراثُجي الحسُُِ في ث٨ٟحرىا ٧ل ًهبذ بدُص الٗلُا ؤلاصاٍع

ة ٖلى اإلاداٞٓة - غ زص٫ من الحٗلُمُة اإلاإؾؿة وؾمٗة خٍُى  والحضٍعب والحٗلُم اإلاؿحمغ والحدؿحو والحجضًض الحٍُى
 .الجامُٗة البُئُة اإلاحٛحرات م٘ والح٠ُ٨

ة -  عيا ل٨ؿب اإلاناؾب الى٢د في ٖالُة طىصال طات زضمات ث٣ضًم زص٫ من الحٗلُمُة للمإؾؿة اإلاناٞؿة مغ٦ؼ ث٣ٍى
 .اإلاناٞؿحو ٖلى بالحمحز الٗمصا ور٣ة

ي - ي زص٫ من وؤلانحاطُة ألاصاا بحدؿحو الجامُٗة اإلاكاع٦ة ثبجّة  .الٗمل ٞغ١   ؾلىب ثبجّة

 .الجامُٗة ال٩لُات ٢بل من لهم اإلا٣ضمة الحٗلُم زضمة طىصال بمؿحىي  ر٣تهم وػٍاصال الُصب عيا ثدؿحو -

حو الحضَعـ ىُئة  ًٖاا عيا ثد٤ُ٣ - غ وؤلاصاٍع م وبك٩ل ٖمل وعقات زص٫ من  صائهم ٦ٟااال وثٍُى
ّة
 .منٓ

                                                           
م الخمس عينة من أعضاء ىيئة التدريس في كلية اآلداب والعلو: متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظرامسلم أضبد اعبعبارم،   

، كرقة مقدمة يف اؼبلتقى الدكرل الرابع للبحث العلمي يف العصر الرقمي،مركز البحوث كاالستشارات االجتماعية بلندف  كمركز ومسالتة بجامعة المرقب
 .ٖٗ،ص ٕ٘ٔٓمارس  ٙٔ-٘ٔاالحتواء االجتماعي بقطر،

،مرجع سبق سات التعليم العالي في الجزائر الواقع واآلفاق مشروع تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسزين الدين بركش كيوسف بركاف ،  2
 .ٕٔص.ذكره
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 الٗمل ومإؾؿات الكغ٧ات من اإلاُلىبة الحٗلُم مسغطات من اخحُاطاتهم ثلبُة زص٫ من الٗمل ؾى١  محُلبات ثد٤ُ٣ -
 .اإلاجحم٘ في

 الا٢حهاصًة الحنمُة في باإلاؿاىمة والٗاإلاُة، اإلادلُة الجامٗات بحو الحناٞسخي مغ٦ؼىا وثدؿحو الجامٗة صوع  جُٗٓم -
ة والاطحماُٖة غ والبكٍغ  .بالجامٗة اإلادُِ اإلاجحم٘ وثٍُى

جحو طىصال ثدؿحو - اصال في ٌؿاىم بما الجامٗات من الخٍغ  .الجامٗات مسغطات ٖلى الُلب ٍػ

ن -  .ال٩لُات  ٢ؿام طمُ٘ في باؾحمغاع الحدؿحو ىضٞها الٗالي، الحٗلُم مإؾؿات في الكاملة الجىصال ر٣اٞة ث٩ٍى

 الٗاملحو لجمُ٘ باإلاؿإولُة والكٗىع  للجامٗة، بالىالا ؤلاخؿاؽ وبناا الاثهاالت وثدؿحو الجماعي الٗمل ئبغاػ -
 . الجامُٗة باإلاإؾؿة

 :العالي بالخعلُم الجىصة جُبُم جدضًاث -2

ّٗةب اإلاغطىال، ألاىضاٝ ئلى الىنى٫  من ثدضّة  ٖغا٢ُل ٖضال الٗالي الحٗلُم طىصال ثدؿحو مؿألة ثىاطه  ئلى للىنى٫  الٍُغ٤ وثه

 التي الخ٣ُ٣ُة الحدضًات وثدضًض الخغوٝ ٖلى الن٣اٍ وي٘ وؾنداو٫ .الٗالي الحٗلُم ب٣ُإ زانة الجىصال نٓام ثد٤ُ٣

 :الحالُة الٗنانغ زص٫ من ٖنها الؿحاع ؾن٨ك٠

 ىضٞا ٨ًن لم الجىصال ٖنهغ  و ًضع٥ الجؼاةغ في الٗالي الحٗلُم إلاؿاع اإلاحخب٘ ئو:الٗالي بالحٗلُم الجىصال ر٣اٞة ُٚاب -

ٗالُة نجاٖة ٢ُاؽ مإقغ ٨ًن لم وبالحالي الجامٗة، ؾُاؾة في مٗلنا  ٦ٟااال ٖلى الضالة اإلاإقغات ٩ٞل.الجامُٗة اإلاإؾؿة ٞو
هة اإلاإؾؿة ضاص اإلادؿىب ٚحر التزاًض بؿبب الجىصال ال ،  ال٨مّة  ندى مىطّة ن اإلالحد٣حو الُلبة أٖل   نبذ الجامعي،خُص بالح٩ٍى

.  الاطحماُٖة التريُة الؾحجصب الجامٗة ئلُه ثلجأ وؾُلة الُلبة ٢بى٫ 

 :في ثحمدىع  والتي الجامعي باألؾحاط الخانة الحأَحر ٖملُة ي٠ٗ -

 ن  طل من اإلا٣امة النكاَات ة الجامٗات في الح٩ٍى ن بحو ثٟاوت ثسل٤ ما ٚالبا طاثُة، ثجاعب ٖن ٖباعال الجؼاةٍغ  الح٩ٍى
 في الجامعي ألاؾحاط ئٖضاص ًحم وال. الحضَعـ  طل من للبُضاٚىطُا الٟٗلي والا٦خؿاب الحضعض بٗض ما الضعاؾات في النٓغي 
ا الحضَعـ إلاهنة الجؼاةغ  محٗل٣ة صعوؾا ًحل٣ى اإلااطؿححر ببرنامج الُالب الحدا١  رناا  نه ىى ًدضذ والظي ومهنُا، ثغبٍى
، ىظا خى٫  وعقات  و لضوعات وطىص ٞص والٗملي، اإلاُضاني الك٤ ُٚاب في النٓغي  بالجانب  الحنُٓم ٦ظل٪ و اإلاىيٕى

ة الجامٗة في خالُا به اإلاٗمى٫  ن ثل٣ي ٖلى ألاؾحاط ًلؼم ال الجؼاةٍغ  . باإلاهنة الحدا٢ه ٢بل الحضَعـ  ؾاؾُات في ث٩ٍى

 ي ئلى جٗىص التي الٗمل ؾى١  ومحُلبات الٗالي الحٗلُم مسغطات بحو اإلاىاامة ي٠ٗ
ّة
 اإلادهلة اإلاٗاٝع مؿحىي  ثضن

ة الحدلُلُة ال٣ضعات وي٠ٗ اإلاحسهو والحأىُل غ  و ًٟترى التي ألاؾاؾُة اإلاحُلبات وهي والحُب٣ُُة، والابح٩اٍع  في ثحٞى

 .الٗمل ؾى١  الًدحاطها ثسههات في مسغطات ىى نصخٓه ما ل٨ن الجامُٗة، اإلاسغطات

                                                           
 .ٖٖ، صٕٓٓٓدار اعببل،: ، بَتكت بين الضياع وأمل المستقبل:أزمة التعليم العالي في الجزائر والعالم العربيؿبمد بوعشة ،  

2
،جامعة الدراسات والبحوث االجتماعيةتكوين األستاذ الجامعي الواقع واآلفاق، مجلة دالؿ سالمي ك إدياف عزم،  

 .ٜ٘ٔ، ص ٖٕٔٓالوادم،العدد الثالث، ديسمرب 

دراسة تحليلية تقييمية لالصالحات الجديدة :جودة الخدمة التعليمية في قطاع التعليم العالي في الجزائر بين الواقع واآلفاق حاجي العلجة ، 3
 .ٖ٘-ٖٗ،ص ٖٕٔٓ،جواف ٓٔ،العدد نيةاألكاديمية للدراسات االجتماعية واالنسا، ؾبلة د.م.ل
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 ٖاإلاُا مىطىص ىى ٦ما بال٨ٟااات اإلا٣اعبة ولِـ الحل٣حو  ؾلىب ٖلُه ًُػى جٗلُم. 

: زاجمت

 و الاطحماُٖة الجىانب ٧ل ًمـ والظي باإلاٟهىم ٖم٤ُ مهُلر الجىصال مهُلر  و نؿحنحج َغخه ثمّة  ما ٧ل زص٫ من
ة، الا٢حهاصًة  ًنبػي نمُا اثساطو اإلاجاالت ٧ل في والحمحز للغقي ٌؿعى شخو ٧ل ٖلى ًنبػي ٞلؿٟة الجىصال ومٟهىم والحنمٍى

:  ًأجي ما نؿحنحج البؿُُة الىع٢ة ىظو زص٫ ومن.اإلاإؾؿات  و لؤلٞغاص بالنؿبة ؾىاا زصله من والنمى ٖلُه الِٗل

 الهُئة  و ؤلاصاعي  الُا٢م خُص من ؾىاا ئثباٖه الحٗلُمُة اإلاإؾؿات ٖلى ًنبػي مٟهىم الٗالي الحٗلُم في الجىصال -
ؿُة .  ٖامل  بؿِ وختى الُلبة  و الحضَع

ة الالتزام ًنبػي الكاملة الجىصال صعطة لبلٙى -  وىى  ال ألاؾمى والهضٝ الٛاًة لحد٤ُ٣ اإلاضازل  و اإلاٗاًحر من بمجمٖى
ة  .الغيا اؾحمغاٍع

 .الٗمل ؾى١  وبحو الحٗلُمُة اإلاإؾؿات مسغطات بحو الحىا٤ٞ الٗالي، بالحٗلُم الجىصال ومُالب ومٓاىغ  ىضاٝ  ىم من -

ة ٖلى اإلاداٞٓة -  .   الحٗلُمُة اإلاإؾؿات نجاح ؾمات من ؾمة  ىمّة  هي والحمحز الجىصال اؾحمغاٍع

ن للمجحم٘ مناٞ٘ لحد٤ُ٣ ومحُلباتها بالجىصال الالتزام من البضّة  ٢ُإ  ي في ثنمُة  ي لحد٤ُ٣ -  .والَى
 :كاةمت اإلاغاحع

 :الىخب

ة، الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة الخعلُمُت واإلاضعؾُت  خمض ئبغاىُم  خمض، .1 اا لضنُا الُباٖة والنكغ، :ؤلاؾ٨نضٍع صاع الٞى

2003 .

ؿات .2  .2005، الُبٗة ألاولى، صاع الهىمة، الجؼاةغ،، مباصب ؤلاصاعةطما٫ الضًن َٖى

م ئلى اللُاصة و الخىمُت الصخهُتطُم ٧ىعثىا، .3 ، ثغطمة ؾالم لِٗسخى، الُبٗة ألاولى، صاع ٖصا الضًن، ، الٍُغ

 .1999صمك٤، 

تاإلاسل مدمىص شخماٍ،  .4  .2010، صاع الٗلىم، الجؼاةغ،أؾـ و مباصب علم ؤلاصاعة العامت -ئلى العلىم ؤلاصاٍع

كة ، .5 صاع : ، بحروت بحن الًُاع وأمل اإلاؿخلبل:أػمت الخعلُم العالي في الجؼاةغ والعالم العغبيمدمض بٖى

 .2000الجبل،

صاع اإلاؿحرال للنكغ والحىػَ٘ : ماو، 2ٕ، ٍ مباصب عاسخت واججاَاث خضًثت:اكخهاصًاث الخعلُم ٞاعو١ ٖبضو ٞلُه، .6

 .2007والُباٖة، 

 .2010صاع نٟاا للنكغ والحىػَ٘،:، ٖماو1،ٍ يمان الجىصة في مإؾؿاث الخعلُم العاليٖماص  بى الغب وآزغوو،  .7

، الُبٗة السانُة، مجض اإلاإؾؿة الجامُٗة للضعاؾات و النكغ و الحىػَ٘، لبناو، الؿلىهُت و ؤلاصاعةق٤ُٟ عيىاو،  .8

2002. 

ئصاعة الجىصة الكاملت في الخعلُم ًىؾ٠ حجُم الُاتي ،مدمض ٞىػي الٗباصي،ىاقم ٞىػي الٗباصي، .9

 2008مإؾؿة الىعا١ للنكغ والحىػَ٘،:،ٖماو 1،ٍالجامعي
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 : الضوعٍاث واإلاجالث 

جدلُلُت صعاؾت :حىصة الخضمت الخعلُمُت في كُاع الخعلُم العالي في الجؼاةغ بحن الىاكع وآلافاق خاجي الٗلجة ، -1

 .2013،طىاو 10،الٗضص ألاواصًمُت للضعاؾاث الاحخماعُت والاوؿاهُت، مجلة ص.م.جلُُمُت لالنالخاث الجضًضة ٌ

ً ألاؾخاط الجامعي الىاكع وآلافاق، مجلت الضعاؾاث والبدىر الاحخماعُتصال٫ ؾصمي و ئًماو ٖؼي،  -2 ،طامٗة جىٍى

.  2013الىاصي،الٗضص السالص، صٌؿمبر 

 :الخىىمُتالىزاةم 

م  2010 ٦حىبغ 18اإلاإعر في 739ال٣غاع الىػاعي ع٢م  .1 نُة للح٣ٍى .  (CNE)اإلاحًمن ى٩ُلة اللجنة الَى

 :اإلاظهغاث

صعاؾت مُضاهُت لعُىت ليلُاث حامعت : أزغ الخمىحن على جدؿحن حىصة الخضمت الخعلُمُت بالجامعت"عػ١ هللا خناو .1

ة،طامٗة: جؿُحر مإؾؿات ،ثسهو:،مظ٦غال ماطؿححر ،قٗبة  "مىخىعي كؿىُُىت منحىعي :جؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

 .121،م٢2010ؿنُُنة،

 : الىضواث وألاًام الضعاؾُت 

ـ في : مخُلباث جُبُم ئصاعة الجىصة الكاملت مً وحهت هظغامؿلم  خمض الجٗباعي،  .1 عُىت مً أعًاء َُئت الخضَع

، وع٢ة م٣ضمة في اإلالح٣ى الضولي الغاب٘ للبدص الٗلمي في الٗهغ ة بجامعت اإلاغكبولُت آلاصاب والعلىم الخمـ ومؿالث

. 2015ماعؽ  16-15الغ٢مي،مغ٦ؼ البدىذ والاؾخكاعات الاطحماُٖة بلنضو  ومغ٦ؼ الاخحىاا الاطحماعي ب٣ُغ،

في اإلالح٣ى الضولي ،وع٢ة م٣ضمة ؤلابضاع والابخياع هىؾُلت لخدلُم الجىصة في الخعلُم العاليبن اٖماعال منهىع ، .2

لىم الخؿُحر،طامٗة باجي :الابضإ والحُٛحر الحنُٓمي في اإلاإؾؿات الخضًسة ،اإلانٓم من ٢بل : ٧لُة الٗلىم الا٢حهاصًة ٖو

ش  .2011ماي 19 -18:مسحاع، ٖنابة ، بحاٍع

بدص الٗلمي في لل:  ، وع٢ة بدسُة م٣ضمة في اإلالح٣ى الغاب٘فجىة البدث العلمي بحن الؼغب و العغبخبِبة قهغال،   .3

ماعؽ 16-15الٗهغ الغ٢مي، مغ٦ؼ البدىذ والاؾخكاعات الاطحماُٖة بلنضو  واإلاغ٦ؼ الاخحىاا الاطحماعي  صولة ٢ُغ، ًىمي 

2015. 

ىؾ٠ بغ٧او ،  .4 ن الضًن بغوف ٍو مكغوع جُبُم هظام يمان الجىصة في مإؾؿاث الخعلُم العالي في الجؼاةغ ٍػ

 .2012ؤثمغ الٗغبي الساني الضولي لًماو طىصال الحٗلُم الٗالي ،الم:،وع٢ة م٣ضمة في  الىاكع وآلافاق

ـ الجامعي،ٖاػو خؿن ٞحذ الغخمن،   .5 :  وع٢ة بدسُة م٣ضمة في اإلالح٣ى الغاب٘ جأَُل و ئعضاص عًى َُئت الخضَع

ي، صولة ٢ُغ، للبدص الٗلمي في الٗهغ الغ٢مي، مغ٦ؼ البدىذ وؤلاؾخكاعات ؤلاطحماُٖة بلنضو  واإلاغ٦ؼ الاخحىاا الاطحمإ

 .2015ماعؽ  16-15ًىمي 

م، .6 ، وع٢ة أزالكُاث العمل هأصاة للخض مً ظاَغة الفؿاص ؤلاصاعي في الضٌو الىامُت نىفي ئًماو، ٢ىعاعي مٍغ

جي:م٣ضمة في خى٫ خ٩ىمة الكغ٧ات ٦آلُة للخض من ْاىغال الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاعي، طامٗة مدمض زًُغ،  اإلالح٣ى الَى

 .2012ماي  07-06بؿ٨غال، 
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مت الاػخهاب بحن علم الاحخماع واللاهىن  ظاَغة حٍغ
،الجؼاةغ 1حامعت باجىت/عاكلي فًُلت.ص

 

 

 

: ملخو

مة ثٟصخي خى٫  البدص ىظا مىيٕى ًضوع        حهاب طٍغ  إلاا الغاىن الٗهغ في الاىحمام ثسحر التي اإلاىايُ٘ من باٖحباعىا ؤلٚا
مة ازترنا ٢انىنُة،و٢ض وختى ونٟؿُة  اطحماُٖة مساَغ و مكا٧ل من جؿببه حهاب طٍغ ٗض بدُص نمىططا ؤلٚا

ُة
 من واخضال ج

مة ىظو ،النٟجاع ؤلانؿانُة الجغاةم  بك٘ ُات وخضرد مؿبى٢ة ٚحر بهىعال الجٍغ ة، ٚحر الجغاةم من طضًضال نٖى  اإلاألٞى
ٟا٫ ٧اٚحهاب ا الغطا٫ واٚحهاب واإلاؿنحو،بل ألَا ًًة لى  ً ٝ ئلى الجغم ىظا ثٟا٢م  صي و٢ضاإلاغ ال، الخهىم وطه ٖو  ثسىّة

. والجماعي الٟغصي اإلاؿحىي  ٖلى مًغال آراع من ثسلٟه وما الٓاىغال ىظو اػصًاص من اإلاجاالت مسحل٠ في و٢ل٣هم الٗلماا

مة،اٚحهاب،صواٞ٘،آراع:اإلافخاخُت اليلماث  .اطحماُٖة،نٟؿُة الجٍغ

  :ملضمت

 بحو ألاٞغاص،ومن يض ثغث٨ب طغاةم ق٩ل في  نبذ ختى مٗضالثه ثؼاًضت الظي للٗن٠ مسحلٟة  ق٩اال اإلاجحم٘ قهض ل٣ض     
مة ٖام بك٩ل الجنؿُة الجغاةم الخايغ و٢حنا في انخكغت الٗن٠،والتي طغاةم  ٖن٠ حهاب وطٍغ  ٣ٞضزام، بك٩ل الٚا
مة ىظو انٟجاع الخضًص الٗهغ قهض ُات وخضرد مؿبى٢ة، ٚحر بهىعال الجٍغ  ٚحر الجغاةم من طضًضال نٖى

ة،٧اٚحهاب ٟا٫ اإلاألٞى ا، الغطا٫ واٚحهاب واإلاؿنحو،بل ألَا ًًة ٝ ئلى الجغم ىظا ثٟا٢م  صي و٢ض ً  مسحل٠ في الٗلماا ثسىّة
. والجماعي الٟغصي اإلاؿحىي  ٖلى مًغال آراع من ثسلٟه وما الٓاىغال ىظو اػصًاص من اإلاجاالت

ٗض     
ُة
مة ج حهاب طٍغ  اإلاٛحهب، لها ًحٗغى التي واإلاهانة ال٨غامة يُإ  و ؤلانؿانُة؛خُص الجغاةم  بك٘ من واخضال الٚا

   و امغ ال  و ٧او عطص
ًة
ا ثٟى١   -َٟص ؿلب  و ٦سحرًة  ئو: ٢لنا ئطا مبالٛحو ن٩ىو  ال وعبما ثضلِـ،  و ٚل لخاصذ ًحٗغى  و ماله ٌُة

مة حهاب طٍغ  الغوح ثب٣ى بِنما وثنضمل، ًىم ٖليها ًأجي الجؿض ٖلى التي ٞاقلة،ٞالجغوح ٢حل إلاداولة الحٗغى من  ؾى  الٚا
س٣لة . لصٚحهاب ألالُمة الحجغبة  رغ اإلاهانة بأٚص٫ مُة

مة      حهاب طٍغ بة ٖن الناثجة بالٗضوانُة ثحمحز ؤلٚا  بكتى ئقباٖها ئلى اإلاٛحهب حهضٝ م٨بىثة طنؿُة ٚع

بة ىظو ٖلُه الىؾاةل،ٞخؿُُغ اثه في وثحد٨م الٚغ حهاب طغاةم لٟحد خُص.م٣اومتها ٖلى ٢اصع ٚحر ًهبذ وبالحالي ثهٞغ  الٚا
 الٗغى ىح٪ خىاصذ اإلاجحم٘،ٞاو في مغيُة اطحماُٖة ْاىغال نمىىا،ٞٛضت مٗضالت ثؼاًض نخُجة الٗام الغ ي انخباو

حهاب حباعات الخُٟة الجغاةم ٢اةمة ع ؽ ٖلى باثد اإلاغ ال ندى والىخكُة الٗن٠  ؾالُب بأ٢صخى ثخؿم التي والٚا  و٢ُم اٖل
مة ىظو لخؿاؾُة و اإلاجحم٘ في ؾاةضال  وئخهاةُات  ع٢ام وطىص ٖضم ئلى ًإصي مما والٗاع بالًُٟدة واعثباَها الجٍغ

.  خ٣ُ٣ُة
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مة حهاب وطٍغ م ثم ول٣ض،( )الٗهض خضًسة لِؿد الٚا   و باٖحباع صًنُة اٖحباعات ٞهنا٥ اٖحباعات لٗضال ألاٞٗا٫ ىظو ثجٍغ
ة ألاصًاو طمُ٘ غاى اإلاؿاؽ ثدغم الؿماٍو  للٗص٢ات مكغوٕ ٦ٍُغ٤ الؼواض ئثبإ ئلى وثضٖىا الٟدكاا ومباقغال باأٖل

 ولظل٪ ، اإلاجحمٗات اؾح٣غاع و ألاٞغاص  من حهضص الجغاةم ىظو ؾلى٥  و ٧ىو  ألازص١، ومباصب لئلنؿاو خماًة الجنؿُة
مة الحهضي بمىيٕى خضًسا و ٢ضًما اإلاجحمٗات اىحمد مة إلا٩اٞدة آلُة من ما مجحم٘ ًسل ولم ، وم٩اٞدتها للجٍغ  ، الجٍغ

مة باثد ىظا زًم وفي حهاب طٍغ  ٖليها ًترثب وما خضوثها ٖىامل في البدص ٖلُنا ًملي اإلاجحم٘،مما اؾح٣غاع تهضص ْاىغال الٚا

لى. اإلام٨نة الخلى٫  وث٣ضًم الٓاىغال جصخُو بُٛة آراع من  اإلاباخص ئلى اإلاحىاي٘ البدص ىظا ٢ؿمد ث٣ضم ما  ؾاؽ ٖو

. الحالُة

ٌ  اإلابدث  مت ماَُت:  ألاو  :إلعجيابها اإلاإصًت الضوافع وأَم ؤلاػخهاب حٍغ

 :الاػخهاب أهىاع: الثاوي اإلابدث

مت عً اإلاؿإولت العىامل: الثالث اإلابدث  :الاػخهاب حٍغ

 :الاػخهاب حغاةم  زهاةو: الغابع اإلابدث

مت آزاع: الخامـ اإلابدث  .الضخُت على الاػخهاب حٍغ

ٌ  اإلابدث مت ماَُت: ألاو  .إلعجيابها اإلاإصًت الضوافع وأَم ؤلاػخهاب حٍغ

ٌ  اإلاُلب مت ماَُت: ألاو :   ؤلاػخهاب حٍغ

ٌ  الفغع ف:  ألاو مت حعٍغ ع في الجٍغ  :الجؼاةغي  الدكَغ

حهاب ٌٗض  من و الخغب طغاةم من اٖحباعىا ئلى الضولي باإلاجحم٘ خظا مما  بكٗها و بالٗغى اإلااؾة الجغاةم  زُغ الٚا

ها خُص ٞيها بالنٓغ الضولي الجؼاا مد٨مة ثسحو التي الخُحرال الجغاةم  الجنؿُــة اإلاٗاقغال بأجها:  الٟغنسخي ال٣ًاا ٖٞغ
بة وبضوو  باإل٦غاو   .ٖليهـــا اإلاججي ٚع

دمي         ة بدماًحه ألاٞغاص ٖغى اإلاكٕغ ٍو حضاا الجنؿُة،وخٓغ للخٍغ  ىظو زغ١  ٖلى وعثب مُٗنة ٢ُىص بىي٘ ٖليها الٖا
 ؾىاا اإلاجحم٘ ٌؿخن٨غىا التي الاطحماعي الؿلى٥  نىإ جكمل اإلادغمات من صاةغال ؤلانؿاو خُاال وفي عاصٖة، ٣ٖىبات ال٣ُىص

. آلاصاب ٖنها ثنهى التي  و ألازص١ ٖنها ثنهى التي اإلاٗاصخي من ٧اند

حضاا لجغاةم الجؼاةغي  اإلاكٕغ زهو و٢ض     الساني الٟهل من الؿاب٘ و الؿاصؽ ال٣ؿمحو الٟاخكة و الٗغى ٖلى الٖا
 الجنذ و الجناًات ٖنىاو ًدمل الظي الساني الباب من الٗامة آلاصاب و ألاؾغال يض الجنذ و الجناًات ٖنىاو ًدمل الظي

. ال٣ٗىبات ٢انىو  من الساني الجؼا ، السالص ال٨حاب من ألاٞغاص يض

مة الجؼاةغي  ال٣انىو  ٖٝغ ٣ٞض     حهاب طٍغ  ٖامة بهٟة آلاصاب انتها٥ طغاةم يمن ٣ٖىبات ٢انىو  من 336 اإلااصال في الٚا
. ال٣ٗىبات ٢انىو  من الساني، الجؼا ،من السالص ال٨حاب ،من الساني الباب من الساني، الٟهل من الؿاصؽ، ال٣ؿم في

                                                           

.  ٚٔـ ، صٕٜٜٔراجي سعد ، الزكاج يف العادل عادات كتقاليد ، الطبعة األكذل ، دار الشواؼ للنشر ، الرياض ،  (ٔ) 
 . ٓٔٔـ ، صٜٜٓٔدانيلسوف بنغلت ، تقاليد اغبب كالزكاج يف جزر ىاكام كاحمليط اؽبادلء ، دار اغبمراء ،بَتكت ، لبناف ، : ينظركذلك ك
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نا    مة جٍٗغ٠  ي ٌُٗي لم نجضو الجؼاةغي  لل٣انىو  وبغطٖى حهاب لجٍغ  ال٣ٟه ئلى للغطٕى ًجبرنـا مما  ع٧اجها ًدضص لم ٦ما الٚا

ٗات في طل٪ ٖن البدص و لها ال٣انىني اإلاٟهىم ثدضًض  طل من ال٣ًاا و   .اإلا٣اعنـة الخكَغ

حهاب  و الجؼاةغي  ال٣ًاا  خ٩ام من ٌؿخك٠ ما و       ال٣ٟه بٌٗ ل٨ن و ،"عياىا بُٛــغ المغ ال عطل مىا٢ٗه: " ىى الٚا

حهاب ٌٗحبر   .٧املــة مماعؾة الُبُُٗة الجنؿُـة الٗملُة ومماعؾة عياىا بٛحر امغ ال ئثُاو ىى الٚا

 وئطا ؾنىات ٖكغ ئلى زمـ من اإلاإ٢د بالسجن ٌٗا٢ب ٖغى ىح٪ طناًة اعث٨ب من ٧ل: " بأو ض ٕ ١ 336 اإلااصال ونهد
  ."ؾنة ٖكٍغن ئلى ٖكغال من اإلاإ٢د السجن ال٣ٗىبة ٞح٩ىو  ٖكغ الؿاصؾة ث٨مل لم ٢انغال يض الٗغى ىح٪ و٢٘

حهاب ٖن للحٗبحر الٗغى ىح٪ لٟٔ اؾحٗمل الجؼاةغي  اإلاكٕغ نجض و    336 للماصال الٟغنسخي النو ألو الٚا
 Qui conque a commis le crime de viol )) ٖلى ثنو ٣ٖىبات ٢انىو 
٤ لم الجؼاةغي  اإلاكٕغ ٞاو ومنه مة اإلا٣غعال اإلاهُلخات يبِ في ًٞى  ويعي ٢انىو   مام  نٟؿنا نـجض و للجٍغ
ٗات ئلى نٓغنا ئطا وختى بأؾمائها ألاقُاا ٌؿمى  و ٖلُه ًحٗحو ٩ٞاو ٘ منها وزانة اإلا٣اعنة الخكَغ  الخكَغ

حهاب مهُلر جؿحٗمل نجضىا اإلاهغي،  اؾحٗما٫ م٘ بالخُاا اإلاسل الٟٗل به ٣ًهض الٗغى ىحــ٪ ألو الٚا

  .الٗن٠

 الضاةمة الضولُة الجناةُة للمد٨مة ألاؾاسخي النٓام من ألاولى ال٣ٟغال الؿابٗة للماصال ،ُٞب٣ا الضولي ال٣انىو  جٍٗغ٠  ما         

مة ونٟد التي (عوما) حهاب طٍغ مة  جها ٖلى  ق٩الها ب٩اٞة الٚا ٣ة ثغث٨ب ٖنضما ؤلانؿانُة يض طٍغ  يض منٓمة بٍُغ
ة مة  و ئال مىاصىا، في الضولُة واإلاٗاىضات الاثٟا٢ُات من الٗضًض ئليها  قاعت ٦ظل٪ اإلاضنُحو، الؿ٩او من مجمٖى  طٍغ

حهاب م الٚا  .بها زانة باثٟا٢ُة ثدٔ لم  جها ئال ؤلانؿاو وئخؿاؽ قٝغ ثمـ والتي الضولي اإلاجحم٘ ٖلى زُىعتها ٚع

حهاب الضولي ال٣انىو  خٓغ ل٣ض   حرو الٚا حضاا  ق٩ا٫ من ٚو حهاب خٓغ وعص ،٦ما الجنسخي، الٖا حضاا يمنُا الٚا  والٖا

 ألاشخام لجمُ٘»   نه ٖلى ثنو التي اإلاؿلخة بالجزاٖات اإلاحٗل٤ الساني ؤلايافي البروثى٧ى٫  من 1 ال٣ٟغال 4 اإلااصال في الجنسخي

هم شخههم اخترام في الخ٤  ؤلايافي البروثى٧ى٫  من 1 ال٣ٟغال 76 واإلااصال 1907 لؿنة الىاي اثٟا٢ُة من 46 اإلااصال و٦ظا"  وقٞغ
حهاب من النؿاا بدماًة ث٣طخي التي ألاو٫  حهاب ًدٓغ و زحرا الٚا مة بهٟحه الٚا  من 5 اإلااصال بمىطب ؤلانؿانُة يض طٍغ

ؿصُٞا الضولُة الجناةُة للمد٨مة ألاؾاؾـي النٓام  الجناةـُـة اإلاد٨مة نٓام من 3 اإلااصال بمىطب و٦ظا ( الؿاب٣ة ) لُٚى

 ًجب" الغاب٘ الباب من 2 ال٣ٟغال 27 اإلااصال في  قاعت التي طن٠ُ اثٟا٢ُة هي باإلاىيٕى نلة ألاخ٩ام  ٦ثر ومن بغوانضا الضولُة
هـن ٖلى اٖحضاا  ي يـض زانة بهٟة النؿاا خماًة حهاب يض ؾُما وال قٞغ  ." لخغمتهن ىح٪ و ي الضٖاعال ٖلى وؤلا٦غاو الٚا

مت أعهــان: الثاوي الفغع  : الجٍغ

 :اإلااصي الغهً:أوال

  :الىٍء فعـــل  01

 إلاماعؾت اإلاسهو اإلاغأة حؿم في الُبُعـي اإلايان باعخباٍع اإلاغأة فغج في جظهحٍر عًى الغحل باًالج الىٍء فعـل ًخدلـم

مة لحمام ٧اُٞا طل٪ ٧او ؤلاًصض ثد٤٣ ٞاطاالعاصًـت، الجيؿُت العملُت  مغال طؼةُا  و ٧امص ؤلاًصض ٩ًىو   و ٌؿحىي  و.الجٍغ
 ٧اٝ وخضو ٞاإلًصض ًحأرغ، لم  م الب٩اعال ٚكاا بؿببه ثمؼ١  طل٪، ًبلٜ لم  و اإلاجي ب٣ظٝ قهىثـه بـه بلـٜ مغات ٖضال  و واخضال

 .اإلانـىي  الؿاةل ئنـؼا٫ ًحم لم ولى



 
 
 

 

 
 

    2017–ًىاًغ    : 27العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

188 

 

 في آزغ طؿم  ي ئًصض  و الضبـغ  ي الخل٠ من ٦غىا اإلاغ ال ئثُاو اٚحهابا ٌٗض ٞص امغأة على عحل مً ئال الاػخهاب ًلع وال
ًها ب٩اعتها ٌٞ طل٪ من ٢انضا ٧او ولى آزغ شخيا  ي  و ٖها  و ألانب٘ ٧ىي٘ اإلاغ ال ٞغض  ألاٞٗا٫ ىــظو جٗـض وئنما ٞٗص، ٞو

ة اإلااؾة ألاٞٗا٫ ٞجمُ٘  بالخُاا ئزص٫  ٧اند  ًا وطل٪ ال٩امل الجنسخي الاثها٫ مبلٜ ثبلٜ لم التي للمغ ال الجنؿُة بالخٍغ
ًاا ٦غىا الجاني ًض ٞٗبص ٖليها، ثنُىي  التي الٟدل صعطة  ئصزا٫ خض بلٜ ولى اٚحهابا ٌٗض ال للمغ ال الحناؾلُة باأٖل

 .لب٩اعتها وئػالحه ٞغطها في  نبٗه

مت بظلً جلىم وئهما مثال والثضي عىعة ٌعخبر اإلاغأة حؿم مً حؼء في جظهحٍر بعًى عبث مً اػخهابا ٌعض ال هما  حٍغ
مة ىظو ث٣ىم وال بالخُاء اإلاسل الفعل  ىظا ٖلى ًهض١ ال ئط خملها، ئلى  ٞطخى ولى ئعاصتها يض نناُٖا امغ ال بحل٣ُذ الجٍغ

 .طنسخي اثها٫  نه الٟٗل

 فال علُه، أمنى ختى الخاعج مً اإلاغأة فغج على الاخخيان قيل اجسظ فاطا ؤلاصزاٌ، أي ؤلاًالج قيل ًأزظ أن ًلؼم هما
مــت جلىم  ئنصح مـنظ وىظا الٟغنسخي ال٣انىو  في اٚحهابا جٗض ألاٞٗا٫ ىظو مسل  و ئال بالخُاء مسل فعل بهضص وهىىن  الجٍغ

حهاب ٖٝغ خُص ،1980 لؿنة ال٣ٗىبات ٢انىو   .َبُٗحــه ٧اند مهما طنسخي ئًصض ٧ل  نه ٖلى الٚا

كتٍر مت جلىم فال وامغأة عحل بحن الىٍء فعل ًلع أن َو  واللىاٍ عحل على عحل مً الىٍء فعل وكع ئطا الاػخهاب حٍغ
 كبُل مً ألافعاٌ جلً حعخبر بل الغيــا اوعضام مع أو العىف باؾخسضام خضر لى ختى والسخاق، امغأة على امغأة مً أو

 .بالخُــاء اإلاسلت ألافعاٌ

كتٍر     مة ىظو ث٣ىم ٞص خُت الىٍء فعل علحها وكع التي اإلاغأة جىىن  أن َو  نُا١ من ًسغض رم ومن ألاخُاا ٖلى ئال الجٍغ
حهاب ؿحىي  بجسة الغطل ٞؿ٤ الٚا  ٢ض ٧اند ولى عجىػ   و  عملة  و مُل٣ة  و متزوطة  و رِبا  و ب٨غا اإلاغ ال ث٩ىو   و امغ ال،َو

٣ة ث٩ىو  ٣ٞض اإلاغ ال  زص١ بضعطة ٖبرال وال الُأؽ ؾن بلٛد   والنؿب ألانل ٍٖغ

: العىف اؾخعماٌ  02

 الجاني ٞٗل بها جٗترى التي م٣اومتهـا ئخباٍ بهضٝ ٖليها اإلاججي لجؿم ثىطه التي الٗن٠  ٖما٫ بها ٣ًهض : اإلااصي العىف /أ

٠ ٌؿتهضٝ الظي الٗن٠ ٦ظا و   .م٣اومــة ثبضي ال ختى ٖليها اإلاججي ثسٍى

ًاا ؤلامؿا٥  و بالخبا٫ الح٣ُُض  و الجغح  و الًغب نىعال الٗن٠ ًحسظ ٢ض        ٖليها للؿُُغال اإلاغ ال من الخغ٦ة مـدل باأٖل
 ٞترال َىا٫ ؤلا٦غاو ٌؿحمغ  و ال٣انىو  ًحُلب ال و ئعاصتها قــل  و ٖليها اإلاججي م٣اومة قل ئلى الٗن٠ ىظا ًإصي  و ًجب و

 و ٢ىاىا ٖليها اإلاججي ٣ٞضت ٞاطا ٖليها اإلاججي م٣اومة ٖلى للحٛلب ابحضاا ؤلا٦غاو اؾحٗمل ٢ـــض اإلاتهم ٩ًىو   و ٨ًٟي بل اإلاىا٢ٗة
 ؤلا٦غاو ثد٤٣ اإلا٣اومة جؿحُُ٘ ال  نبدد خُص اؾخؿلمد،

 ال٣ُام ٖلى لخملها ٖليها اإلاججي ئعاصال ئلى الجانـي من ًىطه وخا٫ طؿُم  طي  و بكغ التهضًض به ٣ًهض: اإلاعىىي  العىف/ ب  
 طوحها لضي  مغىا ٦ٟطر بًُٟدة، بتهضًضىــا  و ناعي  بؿـصح  و اإلاغ ال، وطه في ؾ٨حو قهغ ٢بُل من ٖنه، الامحنإ  و بٗمل

 ٌكتٍر ال ىنا الخُغ  و ٖلما ٖليها، قغؽ خُىاو باَص١ تهضًض  و ٦حمانه ٖن ثدغم ؾغ وئٞكاا مكغوٖة ٚحر ٖص٢ة ٖن

 .وىمُـــا ٩ًىو   و ًجىػ  بـل خ٣ُ٣ُا ٩ًىو   و ُٞه

 ٖليها اإلاججي ث٩ىو   و ومسالــها الكٗىع  وث٣ٟض الغيــا ًنٗضم بها و ؤلا٦غاو خ٨م ثأزظ ٖىامل ثىطض ٢ض ٦ما:ألازغي  الخاالث /ض
ٌ جؿحُُ٘ وال ئعاصثــها ٖن الحٗبحر ٖلى ٢اصعال ٚحر اإلاىا٢ٗة و٢د يها ٧امل في ٧اند لى بدُص الجنؿُـة، اإلاىا٢ٗـــة ٞع ًد ٖو  لٞغ
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غط٘ الجنسخي الاثها٫ ىظا ُاا  و ال٣ٗل ٖاىة ئلى الحٗبحر في العجؼ ىظا ٍو  و ، اإلاسضع  و الؿ٨غ  و النىم  و اإلاغى  و ؤلٖا

 .ؤلاعاصال ثٟح٣ض بالحالي

 :اإلاعىىي  الغهً: زاهُا

حهاب طناًة ث٣ىم ال    من بض ال  نما و قغعي مىطب صوو  عياىا بضوو  اإلاغ ال ٞغض في ل٣ًِبه عطل ئًصض مجغص من ٢انىنا الٚا
  و ًجب  نما و الٗام ال٣هض ل٣ُامها ٨ًٟي ال ل٨ن و ؤلاعاصال و الٗلم ٖنهغي، ٖلى ال٣اةم الجاني لضي الجناتي ال٣هض ثىاٞغ

 .زانا ٢هضا طانبه ئلى ًحىاٞغ

غ:   العام الجىاتي اللهض/ أ  عضخي بضوو  ؤلاًصض ٞٗل اعث٩اب ئلى ئعاصثه بانهغاٝ الجاني لضي الٗام الجناتي ال٣هض ًحٞى
 ٚحر اإلاغ ال، عيا انٗضام ٌٗجي الجاني من ؤلا٦غاو و٢ٕى  و و باإلاىا٢ٗة الٗلم ٌٗجي اإلاغ ال مىا٢ٗة مجغص ٞاو منه و ٖليها اإلاججي

م الجناتي ال٣هض ثىاٞغ ًنٗضم  نه  و ٖليها اإلاججي ممانٗة و ال٣ىال اؾحٗماله م٘ الجاني ٧او ئطا طل٪ و ؤلا٦غاو اؾحٗما٫ ٚع

. اإلامانٗة ىظو في طاصال ٚحر ٧اند  جها ٌٗح٣ض م٣اومتها

مة :الخام الجىاتي اللهض/ ب حهاب طٍغ  الصػم الجناتي ال٣هض  و ٢ًاا و ٣ٞها الٛالب والغ ي الٗمضًة، الجغاةم من الٚا
مة ىظو في الجاني لضي ثىاٞغو  .الخام الجناتي ال٣هض ىى الجٍغ

سبد ا ئلى الجاني ئعاصال باثجاو ال٣هض ىظا ٍو ا ىظا بأو الٟٗل اعث٩اب و٢ـد ٖلمـه م٘ عياىا بٛحر ٖليها اإلاججي ٍو  ٚحر الٍى

  و ٌؿخبٗض ال  نه ٦ما. ألاخــىا٫  ٚلب في الجناتي ال٣هض ثىاٞغ ٖلى ٢غاةن ئال هي ما التهضًض  و ال٣ىال واؾحٗما٫ مكغوٕ،
 ًلؼم ولظا الىا٢ٗة في ٚلِ ٌٗض مما الجاص ٚحر الحمن٘ ٢بُل من ول٨نها طضًة ث٨ن لم له اإلاغ ال م٣اومة بأو مٗح٣ضا الجاني ٩ًىو 
 مىا٢ٗة له ؾب٤ ٢ض بأنه الٗنهغ ىظا اإلاتهم ًضٞ٘ بأو الهضص، ىظا في ٌٗحض وال اإلاغ ال عيا بٗضم ٖلمه ًسبد  و الجاني إلصانة

 اٖحضو الصتي البٛاًا من اإلاغ ال بأو ٌٗحض ال ٦ما مكغوٖة، ٚحر ؾاب٣ة ٖص٢ات في َٟص منها  نجب ٢ض ٧او لى ختى اإلاغ ال ىظو

حهاب اعث٩اب ٢بل اإلاغ ال ؾلى٥ ٖن النٓغ بٌٛ الضٖىي  مىيٕى بالىا٢ٗة الٗبرال ألو الجنؿُة اإلاماعؾات  .الٚا

  .اإلاكضصة الظغوف و العلىبـــــت : الثالث الفغع

مة ٖن مؿإولُحه ثسبد من ٖلى ٢ًاتي لخ٨م ثنُٟظا اإلاجحم٘ باؾم ًى٢٘ طؼاا بأجها ال٣ٗىبة جٗٝغ      واٖحباع. ( ) الجٍغ
مة طؼاا ال٣ٗىبة ٌ  زغي  طؼااات وبحو بُنها ُٞمحز طناةُا َابٗا ٖليها ًسل٘ للجٍغ  َاب٘ طات وهي ، الحأصًبي والجؼاا ٧الحٍٗى
مة يغع  ناله الظي اإلاجحم٘ إلاهلخة م٣غعال  جها خُص ، ٖام اطحماعي ترثب» ، الجٍغ  ناخب ىى وخضو اإلاجحم٘  و طل٪ ٖلى ٍو

. ( )«ال٣انىو  ًدضصىا التي وؤلاطغااات لؤلويإ وو٣ٞا ثمسله التي ألاطهؼال ٍَغ٤ ٖن بحى٢ُٗها اإلاُالبة في والهٟة الخ٤
 ًجىػ  ال ال٣ٗىبة  و ٦ما ، ال٣انىو  ٖليها ًنو ٧او ئطا ئال ٣ٖىبة ثى٢ُ٘ ًجىػ  ٞص ، ال٣انىو  ٖلُه ًنو طؼاا وال٣ٗىبة

.  ٢ًاتي خ٨م ٖلى بناا ئال ثى٢ُٗها

مة ًغث٨ب من ٧ل ٖلى ًى٢٘  و ًجب  نه ٌٗجي ال ىظا  و ئال     ها في ثسحل٠ ال ، بُٗنها ٣ٖىبة مٗحو نٕى من طٍغ  في وال نٖى
حهاب ٣ٖىبة ث٣ضًغ ٖنض ٞلل٣اضخي ، م٣ضاعىا  في و رغىا ال٣ٗىبة ثدمله وصعطة متهم ٧ل خالة ًغاعي  و ، بها ٣ًطخي التي الٚا

                                                           

ـ ، ٜٜٓٔماىر عبد شويش ، األحكاـ العامة يف قانوف العقوبات ، الطبعة االكذل ، مؤسسة دار الكتب للطباعة كالنشر ، مطبعة جامعة اؼبوصل ، (ٕ)
 . ٖ٘ٗص

 .ٗ٘ٗـ، صٕٜٚٔأضبد فتحي سركر ، أصوؿ السياسة اعبنائية ، دار النهضة العربية ، القاىرة ،  (ٖ)
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ض ٌؿمى ما وىظا ، نٟؿه  محٗضصال وؾاةل ولل٣اضخي.  ٖلُه  مغو اإلاٗغوى الٟغص خالة خؿب ال٣ٗىبة ث٣ضًغ  ي ، ال٣ٗاب بحٍٟغ
لى ألاصنى الخضًن خضوص في مصةما ًغاو الظي ٢ضعىا جُٗحو منها ، الؿبُل ىظا في  والجزو٫ الغ ٞة ْغوٝ واؾحٗما٫ ، وألٖا

نض ، ألاصنى الخض من  ٢ل ئلى بال٣ٗىبة  ٦ما ، بها الخانة الكغوٍ ثىاٞغ ٖنض ال٣ٗىبة ثنُٟظ و٠٢ ئلى ال٣اضخي ًلجأ اللؼوم ٖو
ظاع وهي ال٣ٗىبة بحس٠ُٟ ًحٗل٤ ما ومنها اإلاكضصال الٓغوٝ وهي ال٣ٗىبة جكضًض ٞيها ث٣طخي خاالت  وطب اإلاكٕغ  و  ألٖا

.   اإلاسٟٟة ال٣انىنُة

:   آلاثُة ال٣ٗىبات الجؼاةغي  ال٣انىو  ًدضص اإلانُل٤ ىظا ومن   

مة ٖلى ٌٗا٢ب ، ض ٕ ١ 336 اإلااصال نو خؿب حهاب طٍغ  الٓغوٝ  و ٚحر ؾنىات ٖكغ ئلى زمـ من اإلاإ٢د بالسجن الٚا
:  ًلي بما ث٣ترو  اإلاكضصال

 10 من اإلاإ٢د السجن ال٣ٗىبة ث٩ىو  ٖكغ الؿاصؾة ؾن ًبلٜ لم ٢انغا ٖلُه اإلاججي ٧او ئطا :علُه اإلاجني ؾً نؼغ/ أ
  (ض ٕ ١ 336/02 اإلااصال نو خؿب ) ؾنة 20 ئلى ؾنىات

  و ًسضمىنه ممن  و له مٗلما ٧او الطخُة ٖلى ؾلُة لها التي الٟئة من  و ألانى٫  من الجاني ٧او ئطا : الجاوي نفت/ ب  
٘ الضًن عطا٫  خض  و مىْٟا  و بأطغ زاصما ٧او  ( ض ٕ ١ 337 اإلااصال نو خؿب) اإلاإبض السجن ئلى الخالة ىضو في ال٣ٗىبة ثٞغ

٘  ٦ثر  و بصخو الجاني اؾحٗاو ئطا :الجىاة حعضص / ج  في لصٚحهاب ال٣ٗىبة وث٣حطخي اإلاإبض السجن ئلى ٦ظل٪ ال٣ٗىبة ثٞغ

  :آلاثِححو اإلاصخٓححو الجؼاةغي  ال٣انىو 

مة اإلا٣غعال ال٣ٗىبة ئو -          حهاب لجٍغ ٗات بٌٗ في ىى بما م٣اعنة ملُٟة ٣ٖىبات هي الٚا  الٗغبي مدُُنا في ؾىاا الخكَغ
حهاب ٖلى ٌٗا٢ب اإلاسا٫ ؾبُل ٖلى ثىنـ ٟٞي الٛغب  و ٘ و اإلاإبض بالسجن الٚا ضام لحهبذ ال٣ٗىبة ثٞغ  ثىاٞغ خا٫ ؤلٖا

  .ؾنة ٖكغوو مضال بالسجن الٟٗل نٟـ ٖلى الٟغنسخي ال٣انىو  ٌٗا٢ب ٦ما ، التهضًض  و الؿصح  و الٗن٠ اؾحٗما٫

حباع بٗحو الجؼاةغي  اإلاكٕغ ًأزظ لم  -      حهاب طغم ٖن ثنحج التي آلاراع الٖا   و خحو في الخمل و الب٩اعال ٌٞ مسل الٚا

 .ال٣ٗىبة ٞيها جٛلٔ مكضصال ْغوٞا ٞاٖحبرىا آلاراع ىضو بمسل  زض اإلاٛغبي اإلاكٕغ

مت ئزباث وؾــــاةل: الغابع الفغع :  الاػخهاب حٍغ

 ٞيها ًنو التي ألاخىا٫ ماٖضا ؤلاربات َغ١  من ٍَغ٤ بأي الجغاةم ئربات ًجىػ "  بأنه ٖلى ض.ئ.١ 212 اإلااصال نهد ل٣ض       
 ألاصلة ٖلى ئال ٢غاعو ًبجي  و لل٣اضخي ٌؿٙى وال الخام ال٢حناٖه ثبٗا خ٨مه ًهضع  و ولل٣اضخي طل٪ ٚحر ٖلى ال٣انىو 

. "  مامه خًىعٍا ٞيها اإلانا٢كة خهلد والتي اإلاغاٞٗات مٗغى في له اإلا٣ضمة

مة ئربات الؿهل باألمغ لِـ  نه ئال ومسحلٟة محٗضصال الجؼاةُة اإلاىاص في ؤلاربات وؾاةل ٞاو ولظا حهاب، طٍغ  ٖضا ٞما الٚا
مة ثشبــد ثلبـ خالة في ًًبِ  و ثل٣اةُا بنٟؿه الجاني ٞيها ٌٗتٝر التي الخاالت حهاب طٍغ مة مؿغح بمٗاًنة الٚا  الجٍغ

غ  ي الٟجي الضلُل بىاؾُة ئرباتها م٘ ىظا الطخُة أل٢ىا٫ مُاب٣ة ٧اند ئطا الكهىص قهاصال ئلى باإلياٞة الحٟحِل ،و٦ظا  ث٣ٍغ
 الٗن٠  راع ثٓهغ التي الُبُة الكهاصال  ؾاؽ ٖلــى  خ٩امهم في ٌٗحمضوو  ال٣ًاال مٗٓم  و ٖملُـــا واإلاصخٔ الكغعي الُبِب
 لل٨ك٠ الطخُة مصبـ بمٗاًنة الخبحر الُبِب ٣ًىم خُص و٢اَ٘ ٢ىي  صلُل الُبُة الخبرال  و ٧ىو  الطخُــة ٖلى اإلامـاعؽ

ة ب٣٘ وطىص  و الـمصبـ ٦حمـؼ١  اإلا٣اومة  راع ٖن  الُحو و ٧الخكاتل الٟٗل و٢ٕى م٩او ٖلى ثض٫ ٖصمة  ًة  و نُا١  و صمٍى

 :مغخلححو ٖلى طل٪ و الطخُة بٟدو ٣ًىم رم
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اٞغ سجخات و ٧ال٨ضمات الجؿضي الٗن٠ و اإلا٣اومة  راع ٖن للبدص :العام الفدو/ أ        إلان٘ الٗن٤ و الٟم خى٫  ألْا
. للٟسظ الضازلي الىطه و الظعاٖحو و اإلاٗهمحو خى٫  و الهغار من الطخُة

ًاا ًسو:الجيس ي الفدو /-ب   الب٩اعال ئٞحًاى ٧او ٞاطا للب٨غ بالنؿبة الب٩اعال ٚكاا ٞدو ٦ظا و الحناؾلُة ألٖا
ة الهٗب ٞمن للسِب بالنؿبة ، ما ؤلاًصض خهى٫  ٖلى ٢اَ٘ صلُل  و٦لي طؼتي حهاب و٢ٕى مٗٞغ   راع ىنا٥ ث٨ن لم ئطا الٚا

.  الضازلُة الٗصمات النٗضام واضخة زاعطُة ٖن٠

مت إلعجياب اإلاإصًت الضوافع أَم: الثاوي اإلاُلب  :الاػخهاب حٍغ

 ٖلى ٣ًضم اإلاجغم لحجٗل بُنها ُٞما ثحٟاٖل ٖضًضال صواٞ٘ ىنا٥ وبِئاتهم، و اإلاٛحهبحو اإلاسحلٟة الضعاؾات صلد ل٣ض   
مة اعث٩اب حهاب،وئو طٍغ حنا الٚا ُٟضنا ٌؿاٖضنا الضواٞ٘ لهظو مٗٞغ ة في ٍو  ومن و نىاٖهم، اإلاٛحهبحو  نماٍ مسحل٠ مٗٞغ

حهاب،والتي صواٞ٘ ٞهم في 1979 ؾنة آبل به ٢ام ما نظ٦غ الضعاؾات ىظو  ىم  :ًلي ُٞما ثحمسل الٚا

 الجنؿُة الضواٞ٘ وئطاللها،وث٩ىو  ئؾظائها ٖلى ٌٗمل ٦ما الطخُة، في والحد٨م الؿُُغال ئربات بهضٝ: للعضوان ؤلاػاخت -1

حمحز  ٢ل، حضاا ٍو  ( ).الطخُة م٘ الحٗامل في ال٣ؿىال من نٕى الضاٞ٘ ىظا ٖن الناشخئ الٖا

حهاب، في  ؾاؾُا صاٞٗا  و ٖامص ٌٗحبر ىنا ٞالٗضواو ضوانِحه اإلاٛحهب ٦غاىُة ٍَغ٤ ٖن ًنكأ والظي الٚا  ئػاا ٖو
البا لة، إلاضال نٟؿه في م٨بىثا الٗضواو ىظا ٩ًىو  ما اإلاغ ال،ٚو مة ق٩ل في ًحٟجغ  و ًلبص ما ٍَى  آراعا ثتر٥ اٚحهاب طٍغ

حضاا طغاا من الطخُة ثحل٣اىا التي ال٣ؿىال نخُجة الطخُة ٖلى وزُمة . الٖا

حهاب صواٞ٘ و قض  ٖن٠ من وىى: الؿاصي الجيس ي العضوان -2  ًسبد  ؾاؾُا صاٞٗا الؿاصًة جٗحبر ئط  ًًا، و نىاٖه الٚا
جض اإلاغ ال اثجاو ٖضوانِحه اإلاٛحهب زصله من . وئراعال محٗة له الطخُة م٣اومة في ٍو

ٌ في اإلاحمسل الضاٞ٘، ىظا ثد٤ُ٣ وعاا من اإلاٛحهب وحهضٝ: الخعىٌٍ -3  ًدـ التي والضونُة الن٣و مكاٖغ ٖن الحٍٗى
٩ىو  وئربات نٟؿه ٖن نىعثه ثدؿحو ُٞداو٫  طل٪، ٨ٖـ ئربات اإلاٛحهب،ُٞداو٫  بها با  ٢ل الٗضاةُة صاٞ٘ عطىلحه،ٍو  ث٣ٍغ

 ( ).ًتر٦ها ٞانه الطخُة ٢اومحه ٞاطا

ا جٗحبر خُص الؿِؿُىباةُة، الصخهُة خُاال زهاةو من زانُة الاؾحدىاط ؾلى٥ ٌٗحبر: الاؾخدىاط -4  مىيٖى
غاٝ للمٗاًحر ًسً٘ ال اإلاجحم٘، ي  ٞغاص بحو ٖلُه اث٤ٟ إلاا ؾلى٧ا ٌؿل٪ ٞغص  ي ئلى اإلاهُلر ٌكحر اطحماُٖا،ئط  وألٖا

 ثنكئة  زصقي، و اندص٫  و نٟسخي اثؼاو ٖضم زص٫ من ًنكأ وطل٪ للمجحم٘، والضًنُة ألازص٢ُة وال٣ُم والح٣الُض والٗاصات
 والؿلى٥ وؤلاصماو الجنسخي والاندغاٝ اطحماعي الص الؿلى٥ ثدتها ؾؿُىباةُة ٧لمة ثًم  زص٢ُا،٦ما مندلة بِئة في الٟغص
 وػنا ٣ًُم ال مبض ،  و ٢ُمة  و ٞغص ألي له والا ال الصخو  و اطحماُٖا،في والكاط اطحماعي الص بحو والٟغ١ .اطحماُٖا الكاط

 الص ومٗاًحرىا ألاولى لبُئحه الىالا ًدمل مندلة،وىى بِئة في ٧له خُاثه ٖاف شخو ٞهى الساني اطحماُٖة، ما التزامات ألًة

ٗحبر ٩٦ل، اإلاجحم٘ إلاٗاًحر ًمحسل  و ٌؿحُُ٘ ال اطحماُٖة،ول٨نه ىو  ألاخضاذ َو  ( ).ألازحر النٕى ىظا من اإلاندٞغ
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 للمٛحهب، النٟسخي الاثؼاو ٖضم في ثحمسل نٟؿُة ٖىامل ٖضال ثٟاٖل زص٫ من ًنكأ الاؾحدىاط  و ؾب٤ مما نؿحسلو    
ىامل ضم الؿِئة الاطحماُٖة الحنكئة في ثحمسل اطحماُٖة ٖو  الظي اإلاجحم٘ في والضًنُة ألازص٢ُة وال٣ُم للمٗاًحر الامحسا٫ ٖو

 في ثل٣او ما ٧ل ثد٤ُ٣ ئلى ٌؿعى اإلاٛحهب وثجٗل بُنها ُٞما ثحٟاٖل الٗىامل ٩ٞل  زص٢ُا،  ؾغثه اندص٫ و٦ظا ُٞه، ٌِٗل
ضم الاطحماُٖة ثنكئحه  ومن ؤلاطغامي الؿلى٥  ق٩ا٫ من ق٩ل في ئًاىا مجؿضا اإلاجحم٘، ىظا و٢ُم إلاٗاًحر مسىله الؿِئة،ٖو

مة بُنها حهاب طٍغ مة ثحسظ ٦ما. الٚا حهاب طٍغ : الحالي الندى ٖلى نظ٦غىا مُٗنة  ق٩اال الٚا

حهاب، من النٕى ىظا وفي :الؼًبي الاػخهاب -1  والسىعال الًٛب مكاٖغ من وللحسلو للحٗبحر وؾُلة الجنـ ٩ًىو  الٚا

حمحز ( ).والسأع والانح٣ام : ًلي بما النٕى ىظا ٍو

ض الجاني ٢ىال ث٩ىو  خُص الجؿضًة، بال٣ىال ًحمحز -  ة بضعطة الطخُة ٢ىال ٖلى ثٍؼ . ملخْى

. واخح٣اعىا قأجها من ضخُحه،بالخِ الجاني بها حهحو وؾُلة الخالة ىظو في الجنـ ٌٗحبر -ب

ٗاني الًٛب من خالة في الجاني ٩ًىو  ومتهىعا،خُص وانضٞاُٖا له مسُِ ٚحر ٩ًىو  النٕى ىظا ئو -ض . ؤلاخباٍ من َو

باعات ضخُحه م٘ بظًئة لٛة الجاني ٌؿحسضم -ص . ٞاخكة ٖو

حضاا ئو -ىـ  ًحسلو طل٪ م٘ ول٨ن ٢لُلة، ص٢اة٤ زص٫ ًحم نؿبُا،و خُانا ٢هحرا و٢حا ئال ٌؿحٛغ١  ال النٕى ىظا في الٖا

 ( ).بضازله اإلا٨بىت الًٛب من اإلاٛحهب

مة ئعث٩اب ئلى اإلاجغم ًضٞ٘ باعػا ٖامص ال٣ىال جٗحبر :باللىة الاػخهاب -2  ئلى بل الطخُة ئًظاا ئلى ًحجه ال ٢هضو ول٨ن الجٍغ
مىما ؾاب٣ا بِنا طنؿُا،٦ما ئزًاٖها : ًلي بما النٕى ىظا ًحمحز ٖو

دحاض صوعو من الحأ٦ض بٗضم اإلاٛحهب ٌكٗغ -  . عطىلحه ئربات ئلى الجنسخي،ٍو

٨غىها نٟؿه ًدح٣غ -ب كٗغ ٍو اا والغطا٫ اإلاغ ال ٨ًغو ٦ما مسنص، بأنه َو . ألا٢ٍى

ٗٝغ بهٟة اطحماُٖا محىا٣ٞا ٩ًىو  -طـ . انٟٗالُا مترصص ول٨نه وطحرانه، ٖاةلحه م٘ ول٠ُُ ىاصب  نه ٖلى ٖامة،َو

حهاب ٣ًىم -ص نحٓغ  و التهضًض ٍَغ٤ ٖن بااٚل . الطخُة من وال٣بى٫  ال٠ُٗ ؤلاعىاب،ٍو

 .لها الحسُُِ ًجغي  الجغاةم من النٕى ىظا في -ىـ

حهاب من النمِ ىظا وفي: الؿاصي الاػخهاب -3 بة الٗضواو ٩ًىو  الٚا  واخض، طنسخي جٗبحر في ممتزطحو الجنؿُة والٚغ

ُل٤  ئنابة ندى بالضاٞ٘ مباقغا اعثباَا مغثبُة الجنؿُة اللظال ٞيها ث٩ىو  التي الخالة جٗحبر والتي. الؿاصًة انُصح ٖلُه ٍو
. ال٣حل  و الحٗظًب  و بالجغاح الجنسخي نكاَه الؿاصي مٗه ًماعؽ الظي الصخو

حمحز حهاب من النٕى ىظا ٍو : الحالُة بالخهاةو الٚا
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بة مغثبِ  ي قهىانُا ٩ًىو  النمِ ىظا في الٗضواو ئو -  . الجاني لضي الكهىانُة الجنؿُة بالٚغ

حهاب ًحمحز -ب ٣ىؽ بأٖما٫ الؿاصي الٚا ة َو حضاا  رناا عمٍؼ . خاصال بآالت ٧الحٗظًب الطخُة ٖلى الٖا

. الطخُة جٗظًب ئلى واضر وبمُل طنسخي، بٟؿاص اإلاٛحهب ًحمحز -طـ

. وجٗظًبها ئًصمها في ُٞمٗن له، الطخُة م٣اومة في محٗة ًجض -ص

دغم ضخُحه، في وثد٨مه ؾُُغثه ٞغى في ًبالٜ -ىـ . ثماما له زايٗة اإلاماعؾة ًجٗل  و ٖلى ٍو

  ًًا، بؿُجاعال وخغ٢ها خاصال، بآلة طؿمها من مسحلٟة منا٤َ في بجغخها الطخُة ٖلى لصٚحهاب طؿضًة آراعا ًتر٥ -و
 ( ).٢حلها ئلى ًلجأ ٞانه له الطخُة م٣اومة ٖضم ٖنض ؾُاصثه  وض بلٜ وئطا

 ٖليهم وجؿُُغ مسحلٟة، بضعطات الظىاو ٧الٗهاب مسحلٟة نٟؿُة ايُغابات من ٌٗاني بالؿاصًة اإلاهاب ؤلانؿاو وئو

. والحسُصت ألاوىام

ٓهغ  ( ).نٟؿُة ايُغابات من منه ٌٗانىو  ٖما ٖلى ثض٫ مٓاىغ  ي ٖليهم ثبضو ال الؿاصًحو  و ئلُه ؤلاقاعال ثجضع وما  ىظا ٍو
حهاب من النمِ  ثىطض خُص  ًًا، وصازلها الضو٫  بحو ثنكب التي الخغوب في ووخِكتها ألانىإ  ٢سخى من ٌٗحبر والظي الٚا
ؿىتها،ٞص لٗضوانُتها الٗناو ٞحُل٤ الجماىحر ثغىب طماُٖة ٢ؿىال  والحن٨ُل والحٗظًب ال٣حل  ٖما٫ ٖن ًحىعٖىو  ٞو

حهاب . والهغؾ٪ البىؾنة في خضذ ما مسل والٚا

ؿمى: ئهغاٍ بضون  اإلاغاَلاث اػخهاب -4 حهاب،بـ من النٕى ىظا َو ٣هض ىبُٟلُا: الٚا   ي م٘ نٕى بأي الجنسخي النكاٍ به ٍو
٨ة حمحز.اإلاغاى٣ة مغخلة في ؤلاناذ من قٍغ  والؿبب طُض، بك٩ل الاطحماُٖة الخُاال في بانضماطه النمِ ىظا في الغطل ٍو

 ٖن نكأ مكاٖغىم في الحد٨م في بايُغاب ئنابتهم ىى اإلاغاى٣ات، م٘ طنؿُة ٖص٢ة ئ٢امة ئلى الغطا٫ اثجاو في الغةِسخي
ا اإلاغاى٣ات ثهبذ خُص ث٠ُ٨، ؾىا  و انٟهام، خالة ة، ىظو صازل الجنؿُة لصثجاىات مًٟص مىيٖى  و٢ض اإلاجمٖى

مة اعث٨بىا شخها 23 بحو من شخها 11  و ْهغ ة ىظو في ٧انىا باإلاداعم الؼنا طٍغ   و ؾب٤ ما زص٫ من ونخبحو.اإلاجمٖى
 مكاٖغىم، و ايُغاب بُنها من طل٪ في ثضٞٗه ٖضًضال ٖىامل نخُجة اإلاغاى٣ة م٘ طنؿُة ٖص٢ة ئ٢امة ئلى ًلجأ اإلاٛحهب

. ث٨ُٟهم ؾىا

ة ىظو ثح٩ىو  :اإلاداعم اػخهاب -5 ات مسحل٠ من  شخام من اإلاجغمحو من اإلاجمٖى  ئلى اعث٨بىا ول٨نهم ألازغي، اإلاجمٖى
حهاب طغاةم طانب ات ب٣ُة ٖن ُٞه ًسحلٟىو  الظًن الىخُض باإلاداعم،والصخيا الؼنا طغاةم الٚا  ٖنه ٦ك٠ إلاا َب٣ا اإلاجمٖى

مة اعث٩اب ئلى ًضٞ٘ الظي اإلاغى  و ؤلاطغام ٖلم ة، ىظو ٖنض  ٢هاو ًبلٜ الجنؿُة الجٍغ اا ٚحر ٞهم اإلاجمٖى  نٟؿُا  ؾٍى

هبُا،ومًُغبىو   ( )ٖاَُٟا ٖو
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ة من الهضٝ  و ؾب٤ ما زص٫ من نؿحنحج    حهاب، صواٞ٘ مٗٞغ  الضعاؾة في ٣ِٞ ًندهغ ال و نىاٖه  نماَه ومسحل٠ الٚا
 ْاىغال ٖصض في اإلاحمسل ألاؾمى الهضٝ لهم،لحد٤ُ٣ الٗصض ث٣ضًم بهضٝ ثهنُٟهم في  ًًا ٨ًمن اإلاٗغفي،وئنما والجانب

حهاب مة ٖن اإلاؿئىلة الٗىامل ،و ىم اإلاجحمٗات في انخكاعىا من والخض الٚا حهاب طٍغ : الٚا

: الاحخماعُت العىامل -1

: الاكخهاصي الاحخماعي العامل -أ

حو يىا في ثدضًضىا ًحم الاطحماُٖة،التي الُب٣ة مٟهىم في والاطحماعي الا٢حهاصي الٗامل ًحمسل   الا٢حهاصي اإلاؿحٍى

. ما صولة في الؿ٩او منها ًح٩ىو  التي للجماٖات والاطحماعي

حهاب ْاىغال خى٫  الٛغبُة اإلاجحمٗات في  طٍغد التي والضعاؾات البدىذ صلد ٣ٞض  ئلى ًنحمىو  اإلاٛحهبىو  ٚالبُة  و الٚا
 نؿبة في الكضًض الاعثٟإ ٖلى ثغص التي الحدٟٓات بٌٗ بُاو ئلى ؤلاقاعال بنا ثجضع الٗامل، لهظا جٗغينا و٢بل.الضنُا الُب٣ة

 ( ).الضنُا الُب٣ة  بناا من اإلاٛحهبحو

: ًلي ُٞما واإلاحمسلة

حهاب طغاةم نؿبة ثؼاًض: أوال  مغث٨بي والٗلُا،ألو الىؾُى الُب٣ححو  بناا من ٖنه الضنُا الُب٣ة  بناا َٝغ من اإلاغث٨بة الٚا
حهاب ٣ة ًغث٨بىجها الضنُا الُب٣ة من الٚا غوٝ بٍُغ  الظًن ألازغثحو الُب٣ححو  بناا زصٝ ؾهل،ٖلى ٖنها ال٨ك٠ ثجٗل ْو

٣ة طل٪ ًٟٗلىو  . ٖنها ال٨ك٠ ًم٨ن وال نٗبة بٍُغ

 ثنٓغ الجغاةم،خُص ٖنه ؤلابٙص ًحم ما نؿبة اعثٟإ في مهما صوعا والطخاًا للمٛحهبحو الُب٣ي الانحماا ازحصٝ ًلٗب: زاهُا
مة ئلى والٗلُا الىؾُى الُب٣ححو من الطخاًا  ؾغ  ومؿاؾا مهانة باٖحباعىا الضنُا الُب٣ة ئلى ًنحمي الظي اإلاٛحهب طٍغ

البا الٗاةلة بم٩انة حو بحو الخلى٫  ث٩ىو  ما ٚو ة ٖن بُٗضا الُٞغ ٩ىو  الكَغ  ئلى ًنحمي الجاني ٧او ئطا ؾهص وال٣ًاًا،ٍو

. الىؾُى  و الٗلُا الُب٣ة

ة ئو: زالثا مة مغث٨بي  رغ في ثجض ما ٖاصال الكَغ ة ًجٗل مما مؿاٖيهم ثٟلر الضنُا،وال الُب٣ة  بناا من الجٍغ  ثهٝغ الكَغ
مة، و ٖن النٓغ ٣ة ثحهٝغ الجٍغ  ٞاو ألازغثحو الُب٣ححو ئخضي  بناا من اإلاٛحهب ٧او ئطا ما بسصٝ مغونة،  ٦ثر بٍُغ

نحمىو  ٣ٞحرال  ؾغ من ًندضعوو اإلاٛحهبىو   ٚلب لِـ ل٨ن.اإلادا٦م ٖن بُٗضا خلى٫  ئًجاص في ثنجر ما ٦سحرا الىؾاَة  ئلى ٍو
. ؾاب٣ا بِناو والٗلُا،٦ما الىؾُى الُب٣ححو ئلى ًنحمىو  الظًن اإلاٛحهبحو  ًًا ٞهنا٥ صنُا َب٣ات

مت في وصعوَا الاحخماعُت الخيكئت -ب : ؤلاػخهاب حٍغ

  و الظ٦غ الجنؿحو،ٞحٗلم بحو الجؿمانُة للٟغو١ نٓغا وألانثى الظ٦غ بحو الحٟغ٢ة ئلى ألبنائها ثغبُتها في ألاؾغ مٗٓم ثحجه
 ث٩ىو   و ألانثى ثحٗلم خحو ألاخُاو،في بٌٗ في ٖضوانُا ًجٗله ما اإلاجاالت،وىظا قتى في ألانثى ٖلى ومحٟى٢ا مؿُُغا ٩ًىو 

. منها والخهىنُات بها ًحٗل٤ ما و٧ل قإوجها ئصاعال في ٖلُه ٌٗحمض ًل منه ثٟى٢ا و ٢ل الظ٦غ ألوامغ زايٗة
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لما طىبد ٣ٞض  ٖنض ال٨ٟااال نمى وثى٢٘ الاطحماعي ال٣انىني والحدحز الٗمل مجاالت انحٟاا ئو:" ال٣ى٫  ئلى ىاًض ؾ٩ىت ٍو

 ( )".الظ٦غ امحُاػات ٧لها ٧اند وزاعطه البِد ئلى ال٨ٟااال ىظو وامحضاص البلٙى

اة٠ الًٗلُة ال٣ىي  ثٟاوت في وألانثى الظ٦غ بحو الٟغ١  ًغبِ خُص ٢ضًمة، ٖهىع  ئلى ال٨ٟغال ىظو وثمحض ىلىطُة والْى  الٍٟؼ

 بِئة في اإلاجغم ثنكئة الجنؿُة الجغاةم اعث٩اب ٖلى ؤلا٢ضام ٖىامل من  و الضعاؾات من الٗضًض  وضخد ول٣ض.بُنهما

ٟا٫ البنات ثدح٣غ التي البِئة الجنؿحو، و بحو الازحصٍ انٛص٢ُة،ثدغم . ٖامة بهٟة الؿن ونٛاع وألَا

. واإلاجحم٘ واإلاضعؾة ألاؾغال من ٧ل صوع  بازحص٫ مغثبِ الاطحماُٖة الحنكئة اخحص٫  و لنا ًخبحو ىنا ومن

نض مساَغ من لخمُاتهم ؾلُمة ثنكئة  بنائها ثنكئة في ىاما صوعا ثإصي ألاؾغال ٞباٖحباع: ألاؾغة: أوال  ازحص٫ الاندغاٝ،ٖو
حهاب ئلى الٟغص لجىا ٖىامل من ٖامص ٧اند ألاؾغ من ٨ٞسحر ألاؾمى ىضٞها ثد٤ُ٣ في ألاؾغال ثٟكل الضوع  ىظا  وطل٪ الٚا

: ًلي ما زص٫ من

ضم  مام الجنؿُة ألامىع  في الحدضذ -  من الخؿاؾة ألاما٦ن وئزٟاا وئىما٫ ألاطؿاص ؾتر ٖلى الخغم الُٟل،ٖو
ٟا٫ ثنكئة ئلى ًإصي ما الجؿم،ىظا . مجحمٗهم ثد٨م التي واإلاٗاًحر والًىابِ بال٣ُىص الاؾحسٟاٝ ٖلى اٖحاصوا و٢ض ألَا

ٟه للُٟل والغوخُة الضًنُة التربُة ئىما٫ - ضم ىى وما مباح ىى بما وجٍٗغ  الغوخُة والحىطيهات اإلاباصب ثغؾُش مدغم،ٖو
ُٗة وألازص٢ُة . الظمُمة الجنؿُة الٗص٢ات من ألاؾٟل الضع٥ في الترصي من الٟغص ثدمي التي الٞغ

  بنائها،ٞانه ثنكئة في ًنبػي ٦ما بضوعىا ألاؾغال ث٣ىم ال ٞٗنضما ألاؾغال، ٖن صوعىا ٣ًل ال اإلاضعؾة  و خحو في :اإلاضعؾت: زاهُا
  و جؿحُُ٘ نٟؿه،ٞاإلاضعؾة الى٢د في اإلاجا٫ ىظا في صوعٍن بحأصًة مُالبة  جها ئط مًاٖٟا، ٖبئا اإلاضعؾة ٖاث٤ ٖلى ًل٣ى

ن اإلاناهج زص٫ من ؾلُمة ثنكئة الُٟل ثنكئة في جؿاىم ة،ٖو  والنٟؿانُحو الاطحماُٖحو وألازهاةُحو اإلاغبحو ٍَغ٤ التربٍى

. التربُة ومٗلمي

صم ووؾاةل ٖباصال وصوع  اطحماُٖة مإؾؿات من ًمل٨ه بما صوعو للمجحم٘ ٦ما :اإلاجخمع: زالثا  ثنكئة في عةِسخي صوع  ٞله ؤلٖا
صطُة و٢اةُة ث٩ىو   و ًجب اإلاجحم٘ ًبلٛها التي ٞالغؾالة الجغاةم واعث٩اب الاندغاٝ من وخماًتهم ألاٞغاص  نٟـ في ٖو

حهاب ْاىغال مىاطهة في اإلاجحم٘ صوع  ًندهغ ٦ما. ًُٟضو ُٞما الٟغص،واؾحٛصلها ٢ضعات ثنمُة ٖلى جٗمل الى٢د،٦ما  الٚا

ٗات ال٣ىانحو ؾن . الٟٗل ىظا ٖلى ئ٢ضامهم اإلاجحم٘،بٗضم  ٞغاص وعصٕ اإلاٛحهبحو ٖلى ال٣اؾُة ال٣ٗىبة جؿلِ التي والخكَغ

: الضازلُت الهجغة صوع  -حـ

 منا٤َ ئلى بها ٣ًُمىو  التي اإلانا٤َ من الىاخضال الضولة صازل الناؽ من  ٖضاص انح٣ا٫ الضازلُة، بالهجغال اإلا٣هىص  
البا  النامُة الضو٫  في الٍغ٠،زانة خؿاب ٖلى اإلاضو اػصىاع ئلى  صي الحهنُ٘ الخًغ،ألو ئلى الٍغ٠ من ث٩ىو  ما  زغي،ٚو

 طضًضال ؾ٨نُة منا٤َ وئ٢امة قضًض اػصخام ٖنه ُٞنجم اإلاضو، ئلى الٍغ٠ ؾ٩او من ٦بحرال  ٖضاص هجغال ئلى  صي ما ىظا

 ( ).اإلاضو  َغاٝ ٖلى اإلا٣امة الؿ٨نات ىظو في ألامن انٗضام م٣ضمتها ألاؾاؾُة،وفي الخضمات ئلى ثٟح٣غ
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 من اإلاهاطٍغن  و اإلاضو،طل٪ في النؿاا ٖضص ٖلى الغطا٫ ٖضص اػصًاص ئلى ثإصي الضازلُة الهجغال  و ؾب٤ ما زص٫ من ًخبحو  
 ٚحر من اإلاهاطٍغن ٩ًىو  ألاخُاو  ٚلب لهم،وفي مؿ٨نا ًإمنىا ختى ال٣غي  في و والصىم ػوطاتهم ثغ٥ ٖلى مجبروو الٍغ٠

 ال التي الحُلٗات ضخامة ألاؾٗاع اعثٟإ الضزل، يآلة الٓغوٝ ٖن ثماما ثسحل٠ ْغوٞا ًىاطهىو  وبالحالي.اإلاتزوطحو
ة ٦ٟااال ث٣ابلها  لب ثسلب ما ٦سحرا ومٓاىغ وث٣الُض ٖاصات من اإلاضو خُاال ٌؿىص ما طل٪ ئلى واضخة،ًًاٝ مىىبة  و ملخْى

اصال.اإلاهاطغ . الجغاةم اعث٩اب في صوع  له ٩ًىو  ٢ض مما الجضًضال البِئة في اطحماعي ث٠ُ٨ ؾىا من اإلاهاطغوو ٌٗاني ما ٖو

: الؼواج ؾً عفع -ص

اصال في ىاما صوعا ثلٗب التي الٗىامل من ٌٗحبر حهاب طغاةم ٍػ  ثبُذ ال التي ال٣ىانحو بمىطب ؾىاا اإلاجحمٗات من ٦سحر في الٚا
 وألا٩ٞاع الٗاصات بٌٗ الضو٫،ويٍٛى بٌٗ في الؿِئة الا٢حهاصًة لؤلويإ نخُجة  و مُٗنة، ؾنا ًبلٛىا لم إلان الؼواض

 و٧اند الكباب مغخلة في ًنسٍغ  و بٗض ًتزوض ٢ضًما الكاب ٧او  و ٞبٗض.٧الحٗلُم الهٛاع الكباب ػواض م٘ ثحٗاعى التي
 من الكباب ًنحهي  و بٗض  ي السصرِنات، في الانسغاٍ بٗض ًحم ناع الُىم الؼواض ٖكغ،ٞاو الؿاصؾة ؾن في ثتزوض الكابة
ُٟة، ي ٖلى والخهى٫  جٗلُمهم ئ٦ما٫  ًؼصاص الؼواض ٖلى ؤلا٢با٫ ٧او الخًاعال ث٣ضمد ٩ٞلما للمؿح٣بل الحسُُِ ْو

 ( ).نٗىبة

هم ًحجاىلىا  و الكباب ٖلى  نه طل٪ من نٟهم    ىا و و الجنؿُة، نىاٖػ  ما ًتزوطىا،وىظا  و ئلى الجنسخي النكاٍ ٖن ٌٗٞؼ
هم باؾحمغاع الكباب اؾخكاعال ئلى  صي باتهم وزًٖى  قهضثه الظي الح٨نىلىجي للحُىع  نٓغا مُل٤ بك٩ل الجنؿُة لٚغ

. اإلاٗانغال اإلاجحمٗات

ٗل٤ ٘ ئلى الاثجاو ٖلى" وو٦غ ٦ُند" َو   و ًم٨ن ما وىى الؼواض ؾن ثأزغ وم٘:" ٢اةص الٛغبُة اإلاجحمٗات في الؼواض ؾن ٞع
ج الهامة ال٣نىات إلخضي ئٚص٢ا جٗحبرو  ٖنه ًنكأ والجنؿُة،مما الكهىانُة وثدٟؼ ثسحر الٛغبُة اإلاضًنة الجنسخي،ٞاو للحٍٟغ
ج ؾبل ٧ل ثجض التي اإلاححابٗة وؤلاراعال التهُج من خالة زل٤  في ًخؿبب  و قأنه من ما وىظا  مامها مٛل٣ة اإلاكغوٖة الحٍٟغ

 ( )...".الجنؿُة الاندغاٞات  ق٩ا٫ من ٦سحر

ا١ طماٖة ثلٗب: الؿىء أنضكاء -َـ مة اعث٩اب ئلى ٖامة،ومُله بهٟة الٟغص اندغاٝ في ٦بحرا صوعا الٞغ حهاب طٍغ  بهٟة ؤلٚا
ا١ ًمحز ما  و زانة،طل٪ غاٝ وال٣ىانحو الضًنُة والحٗالُم لؤلزص١ والحن٨غ الهمجُة ئلى صٖىتهم الؿىا ٞع  ًسً٘ التي وألٖا

حهاب الٗغى ىح٪ مماعؾة ئلى ًضٖىو  ٦ما اإلاجحم٘،  ٞغاص لها  ( ).والٚا

ا١ طماٖة في ًنسٍغ ٖنضما الٟغص  و ٦ما  و٢ُم مباصب ٖضال ٖن ًخناػ٫  ٞانه قاط، ؾلى٥  و ؾىي  ؾلى٥ ٖلى ٧انىا الؿىا ٞع

ٕؼ الهضا٢ة ب٣ىاٖض ثسل  و قأجها اندغاٞه،ومن ئلى ثإصي  و ًم٨ن  ( ).بُنها ومن و٦ُاجها ثىاػجها وثٖؼ
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٘: أوال ل  و قأجها من ألانض٢اا بحو ال٩لٟة ٞع  وال٣ُم للمباصب مناُٞة و زص١ بمباصب الالتزام ئلى ًإصي مما بُنهم، الٟغو١ ثٍؼ

. الٗامة وألازص١

 ما ٖلى ال٨ٟغي  ٖهُانه ٖن ٌٗلن الؿىا  نض٢اا لضي الجمعي ٞال٣ٗل الح٣لُضًة، ال٣ُم ٖلى والٗهُاو السىعال ئٖصو :زاهُا
 محناؾحو الخًاعال بحُىع  ثحُىع  نؿبُة،و جها هي ألازص٢ُة ال٣ُم بأو ال٣ى٫  ئلى وخ٣ا،ُٞظىبىو  ونىابا زحرا اإلاجحم٘ ٌٗحبرو

 ًحٗل٤ ما ٧ل ٞاو ىنا مُل٤،ومن وبك٩ل ٧امص اعث٩اػا ٖليها وثغث٨ؼ الضًنُة الحٗالُم من ٢ىتها جؿحمض ألازص٢ُة ال٣ُم  و
حرىا والُهاعال بالٟٗة  ئلى ومغطوال بًُٛا ًب٣ى ؾٝى ٞالؼاني ال٣ُامة ًىم ختى رابحة ثٓل وألازص٢ُة الضًنُة ال٣ُم من ٚو

لُه.ألابض ا١ طماٖات يمن وانضماطهم  بنائهم ازحصٍ ثجنب ٖلى الٗمل وألامهات آلاباا ٖلى ًجب ٖو  البض وبالحالي الؿىا ٞع

ة ؤلاطغااات اثساط من  ( ) :يمنها ومن اإلاهال٪ في ألابناا ؾ٣ٍى صوو  ثدى٫  التي التربٍى

٩ىو  الظ٧ىع   بنائها ئػاا وألاب بناتها ئػاا الجنسخي بالحىطُه ال٣ُام ألام الجنسخي،ٞٗلى الحىطُه -  ٖلى ٢اةما الحىطُه ىظا ٍو

 اإلاكبىىة  ٩ٞاعىم لبص الؿىا  نض٢اا  مام مٟحىخا اإلاجا٫ ًتر٥ لؤلبناا الجنسخي الحىطُه ئٟٚا٫  و والىا٢٘.ٖلمُة  ؾـ

. والبنات البنحو ٣ٖى٫  في والكاطال

 آلاباا ،ٞٗلى اإلاغاى٣ة مغخلة في زانة ئليهم ًهػي شخو ئلى ًدحاطىو  وؤلاناذ الظ٧ىع  الهض٣ًة،ئو وألام الهض٤ً  ألاب -
  نض٢اا طانب من و٢لىبهم ٣ٖىلهم في الضنِئة ألا٩ٞاع بص ئلى ًإصي طل٪ ٚحر ألوالصىم،الو  نض٢اا ٩ًىنىا  و وألامهات

. الؿىا

غ -و :  اإلاغأة جدٍغ

غ ألاولى اإلاداوالت ثغط٘  ،ئلىووابُه وفىعبُه ؾُمىن  ؾاو صعى خُص ٖكغ الحاؾ٘ ال٣غو  من ألاو٫  الهن٠ ئلى اإلاغ ال لحدٍغ
 في وىضٞهم بُنهما واإلاؿاواال الٗض٫ ،لحد٤ُ٣ الغطل ٖلُه ًدهل ما ٌؿاوي  اطغ ٖلى الخهى٫  وفي الٗمل في الخ٤ اإلاغ ال منذ
 ؾاو صعى نطجهن،٦ما ٢بل مب٨غال ؾن في الؼواض الضٖاعال، و اختراٝ ئلى باإلاغ ال ًضٞ٘ ٢ض ال٣ٟغ،الظي ٖلى ال٣ًاا ىى طل٪

ة اإلاغ ال ومنذ الؼواض ئلٛاا ئلى ؾُمىو  . الح٣لُضًة ألاؾغال وئلٛاا ال٩املة الجنؿُة الخٍغ

غ  و اٖحباع ئلى والباخسحو بالٗلماا  صي ما وىظا       اصال في ٦بحر بك٩ل ؾاىم اإلاغ ال ثدٍغ حهاب طغاةم مٗضالت ٍػ  ،ٞدؿب الٚا

: ىما طانبحو في اإلاؿاىمة ىظو ثحمسل حغنهىث

ن،٦ما طانب من ؾهص ئليهن الىنى٫  طٗل النؿاا ثدغع  ئو: أوال ة  ُٖى اإلاٛامٍغ  اإلاحضازلة الٗص٢ات ئ٢امة في مُل٣ة خٍغ
 وؤلاخؿاؽ ٧االنُىاا،وؤلاخباٍ نٟؿُة  مغاى من ٌٗانىو  الظًن الظ٧ىع  من مٗحبر ٦م وطىص ئلى الجنؿحو،ئياٞة بحو

بة اا،نخُجة من الانح٣ام في بالضونُة،والٚغ   جهن اإلاحدغعات النؿاا ئلى نٓغاتهم اثجاىهم،و٧اند ًدملىجها التي الٗضاةُة ألاؾٍى

  .اٚحهابهن ٖلى لئل٢ضام خٟؼىم ما لهن،وىظا ٖضوات

حماص صوو  خُاتها قإوو في ا٢حهاصًا،والحهٝغ اإلاغ ال باؾح٣ص٫ الغطل ٣ًحن٘ لم: زاهُا ل نخُجة ٖلُه الٖا  ًنٓغ ثدغعىا،ْو

 ( ).اٚحهابها ٖلى ئ٢ضامه طل٪ وإلربات طنؿُا ٖلُه جؿحٛجي  و جؿحُُ٘ ال  جها ئليها
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غ باو الخؿلُم ًم٨ن ال ول٨ن  جكتهُه،وئنما ما وا٢حناا ؾ٨ن  و ؾُاعال  و ٖمل منهب ٖلى خهىلها في ًندهغ اإلاغ ال ثدٍغ
ُٟض ًُٟضىا ُٞما واؾحٛصلها ثنمُتها ٖلى جٗمل و٢ضعات مىاىب من ثضزغو ما ٖلى ًنُىي   و ًجب اإلاغ ال ثدغع   ٍو

 ٖغية ث٩ىو  ال ختى الغطا٫  مام مٟاثنها ئبغاػ من نهٟه،وثجنبها باٖحباعو اإلاجحم٘ في ثإصًه الظي بالضوع  ثإمن مجحمٗها،٦ما

. لصٖحضاا

:  واإلاسضعاث الخمىع  حعاَي-ػ

مة اعث٩اب في ىام صوع  لها واإلاسضعات الخمىع  ٖلى ؤلاصماو  و اإلاسحلٟة الضعاؾات  ربخد حهاب،ئطا طٍغ  ٖلى ثأرحر لضحها  و الٚا

 ثدد  –اإلاجغم ٣ٞضاو ئلى ٞحإصًاو اإلاندٝغ الؿلى٥ ىظا نكىا ٖن اإلاؿإو٫ الٗامل وجٗحبراو ؤلاطغامي الؿلى٥ بهظا ال٣ُام
ضم ل٣ٗله  –ثأرحرىا حضااات من ٦سحر ٖنه ًنجغ مما للمؿإولُة ث٣ضًغو ٖو مة بُنها ومن الجنؿُة الٖا حهاب طٍغ . الٚا

 منهما ٧ل ًدضره الظي الحأرحر ئلى ًغط٘ ازحصٝ اإلاسضعات،وىى ثلٗبه الظي الضوع  ٖن ًسحل٠ الخمىع  ثلٗبه الظي الضوع  واو   

: الحالي الندى ٖلى الحأرحر ىظا اإلاحٗاَي،وؾنخناو٫  في

  :الخمىع  جأزحر :أوال

مة، ي و٢د الؿ٨غ ومغثٟعي الخمىع  ٖلى اإلاضمنحو من ٧انىا اإلاٛحهبحو من 35 نؿبة  و الضعاؾات صلد ل٣ض      خالة في الجٍغ

مة اعث٩اب ٢بل الخمىع  ثأرحر ثدد ٧انىا 15  و ئلى باإلياٞة خاص ؾ٨غ غ ،ٞدؿب الجٍغ  اإلاٛحهبحو من ل٩ل الظاثُة الح٣اٍع

مة اعث٩ابهم و٢د الخمىع  ثأرحر ثدد ٧انىا اإلاٛحهبحو من  50-30 بحو ما  و والطخاًا  ( ).الجٍغ

 اإلاحٗاَي بالصخو ثضٞ٘ ٢ض قضًضال طنؿُة ئراعال ئخضاذ في عةِؿُا ؾببا ٌٗحبر الخمغ قغب  و ٦صع٥ بدص من ثبحو ٣ٞض

مة ًغث٨ب  و حهاب بُنها ومن طنؿُة طٍغ  اإلاحدضال الىالًات في اإلادلُة السجىو  نؼالا ٖلى  طٍغد  زغي  صعاؾة وفي. الٚا

٨ُة  الطخاًا نؿبة ٞبلٛد"...  الخمىع  قغب ٖلى باإلصماو اإلاغثبُة اإلاك٨صت من ما نٕى من ٌٗانىو  نهٟهم  و ثبحو ألامٍغ

مة اعث٩اب ٖنض الخمغ ثأرحر ثدد ٦ن الصجي  ٞيها ٧اند التي للجغاةم بالنؿبة ، ما3 نؿبتهن ٩ٞاند اإلاٛحهبىو  ، ما10 الجٍغ

حهاب، ما ٢ًاًا ئطمالي ئلى  21 نؿبتها بلٛد ٣ٞض مسمىعٍن والجاني الطخُة  ونؿبتها البدص قملها لتي الجغاةم ب٣ُة الٚا
 ( ).ؾ٩اعال ٧انا الطخُة وال اإلاجغم ال ٞانه 66

مة اعث٩اب ٖلى ٣ًضم الخمغ ًحٗاٍ من ٧ل  و طل٪ مٗجى لِـ ل٨ن  ٌٗحبر الخمغ جٗاَي  و ًدضذ الظي ،ول٨ن اٚحهاب طٍغ

. مؿاٖضا ٖامص

:  اإلاسضعاث جأزحر: زاهُا

 الىعٍض في بالهحروٍن خ٣نهما ٖنض وألانثى الظ٦غ ٖنض الجنؿُة ال٣ضعال ٠ًًٗ الجنسخي الضاٞ٘  و له صعاؾة في جكحزن٪ ط٦غ
 ثأرحر زص٫ من طل٪ ،وؾنبحو اإلاٛحهب لضي طنؿُة اؾخساعال ثدضذ ال٣ٗا٢حر  نىإ ٧ل لِؿد انه ال٣ى٫  ًم٨ن ىظا ،ومن

 ( ):ًلي ُٞما الجنؿُة الناخُة ٖلى ال٣ٗا٢حر  ىم
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جىاها - :  اإلااٍع

   .الًاع الجنسخي الٗضواو  و الجنسخي الاثها٫ ئلى ثإصي ال  جها الجنؿُة،٦ما الكهىال ًسحر ال ٣ٖاع هي

 : الخكِل -

غ من الٗضًض م٘ ًحُاب٤ ال ئراعتها،وىظا من  ٦ثر الجنؿُة الكهىال ٨ًبذ . الٗالم في الخكِل مضمجي ث٣اٍع

: ًلي ما نظ٦غ جٗاَيها زص٫ من طنؿُة ئراعال ثدضذ التي ال٣ٗا٢حر بحو ومن

:  الىىواًحن -

ة  و ة ثؼاًض جؿبب ال٩ى٧اًحو من الكضًضال الجٖغ  لضي زانة وبهٟة اإلاحٗاَحو مٗٓم لضي الجنؿُة إلراعال ؾٖغ

ض الظي ،ٞاإلاحٗاَي ٖضوانُة مُى٫  ؤلاناذ،وللمحٗاَحو حه ثٍؼ بة لضًه ث٩ىو  طٖغ . ٧امنة قضًضال طنؿُة ٚع

:  الىفؿُت العىامل -2

 الخُأ ،ومن ؤلانؿاو خُاال في مب٨غا صوعا لٗبد التي اطحماُٖة ٖىامل ئلى ألانل في ثغط٘ النٟؿُة الٗىامل  و اخض ًن٨غ ال
 اطل من وال٣انىو  الاطحمإ ٖلماا م٘ النٟـ ٖلماا من ٧ل ًحٗاوو   و ًجب ،وئنما ٣ِٞ النٟسخي الٗامل مؿىؤلُة  و ال٣ى٫ 
 ئلى الٟغص ثضٞ٘ التي الاطحماُٖة الٗىامل  نل هي التي النٟؿُة الٗىامل ْهىع  ئلى ثإصي التي الٓغوٝ جُٛحر ٖلى الٗمل

مة اعث٩اب حهاب،و ىمها طٍغ : الٚا

:  الصخهُت العىامل -أ

 ئنؿاو ىى الجنسخي اإلاجغم ،ٞاٖحبروا النٟسخي الحدلُل ومضاعؽ بالٟغوٍضًة الجنؿُة للجغاةم ثٟؿحرىم في الٗلماا ثأرغ ل٣ض
حهاب  و ًخبحو الٍٟغ٤ ىظا ع ي ،ومن ٖهبُا  و نٟؿُا مٍغٌ  الصخو  نابد التي النٟؿُة لصيُغابات نخُجة ًنكا الٚا

. اإلاٛحهب

 ثحًمن اإلاٛحهبحو من 33 من  ٦ثر ئو وطض عص لجُبها صعاؾة الطخُة،ٟٞي اثجاو بالٗضاةُة اإلاٛحهب شخهُة ثحمحز 
. الٗضوانُة ٖن جٗبر صاةما  ٩ٞاعىم ،ٞاإلاٛحهبىو  الجنسخي ؤلاقبإ من  ٦ثر الٗضواو  ٞٗالهم

 في وطٍغمـ ًنؿىو  ؾى ئلُه طىب ما وىظا ألازغي  الجغاةم مغث٨بي من  ٦ثر نٟؿُة ايُغابات من اإلاٛحهب ٌٗاني ٦ما

 ( ) .اإلاٛحهب لصخهُة صعاؾتهما

كٗغ نسٌٟ نٟؿه اثجاو والعجؼ بالضونُة اإلاٛحهب َو ٗحبر لظاثه ث٣ضًغو ،ٍو  في ناصٞها التي للهٗىبات ضخُة نٟؿه ،َو
 وؾُلة الجنـ ًً٘ ٞانه ،لظل٪ عطص  و ط٦غا ٧ىنه من ِٞك٩ى٥ ، الهٗىبات ىظو ٖن مؿإوال نٟؿه ٌٗحبر مما  ٦ثر خُاثه

ٌ  ( ).بالن٣و الكٗىع  لحٍٗى
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:  العللُت الايُغاباث -ب

م ٖلى ال٣ٗلُة الايُغابات  و  خاالت في اإلاصخٔ من انه ،ئال الكاطال الجنؿُة الجغاةم بٌٗ في ٦بحرا صوعا ثمسل  جها من الٚغ

حهاب  من 1 من ا٢ل  و طُبهاعص صعاؾة  ٦ضت خُص اإلاٛحهب شخهُة في  ؾاؾُا ٖامص ال٣ٗلُة الايُغابات ثمسل ال الٚا

 و٢د الظىاو من ٌٗانىو  ٧انىا اإلاٛحهبحو من 5 من ا٢ل  و وآزغوو ابل ،ووطض ٣ٖلُة ايُغابات من ٌٗاني ٧او اإلاٛحهبحو
مة اعث٩ابهم  ( ).الجٍغ

ضي بحو ومن نحو ؾىػاو الٗاإلاة الغ ي ىظا مٍإ ة  و ولى): الهضص ىظا في ث٣ى٫  التي طٍغ  ئنما اإلاٛحهبحو  و ث٣ى٫  التي النٍٓغ

ح٣اص ىظا ،ٞاو قاتٗة مجانحو ىم  ُٞصصًلٟا في امحر مناخم  طغاىا التي الضعاؾة صلد ٦ما .(الىا٢٘ في لؿاؽ له لِـ الٖا
حهاب من  نماٍ ٖنىاجها ٧او والُد  قىاطا ٩ًىو  لم اٚحهبىا الظًن الغطا٫ آو اربد اٚحهاب خالة 646 ىنا٥  و الٚا

حهاب ْاىغال ثناو٫   و ؾب٤ ما زص٫ من ونؿحنحج ( ).٣ٖلُا ة في ًُٟضنا النٟسخي اإلانٓىع  من الٚا مة صًنام٨ُُات مٗٞغ  الجٍغ
.   شخهِحه وؾمات اإلاجغم وزهاةو

: الىعازُت العىامل -3

 ثٟؿحر في الىعارُة الٗىامل ثلٗبه الظي الضوع   ىمُة ( 1919-1836 ) لىمبروػو ؾحزاع ؤلاطغام ٖالم  مسا٫ الىعارة ٖلماا  ٦ض
 ىظو ؤلاطغامي،ل٨ن الؿلى٥ بُنها ومن لئلنؿاو والبُىلىجي الجؿمي البناا بحو ٖص٢ة ىنا٥ ئو ؤلاطغامي،صخُذ الؿلى٥
 لىنه ؤلانؿاو ًغذ ٦ما الجُنات زص٫ من ؤلاطغامي الؿلى٥ وعارة ٨ٞغال ث٣بل الهٗب ٞمن ؾببُة لِؿد الٗص٢ة

ى٫  مة ْاىغال الو ؤلاطغام ٦غومىػو الىا٢٘ في ًىطض ٞص قٗغو ٢امحه،وق٩ل ُٖنُه،َو . والس٣اُٞة الاطحماُٖة طىانبها لها الجٍغ

ا ﴿: وطل ٖؼ ل٣ىله مهضا٢ا لئلنؿاو الىاخض ألانل ؤلاؾصم  ٦ض ٣ٞض ا ًَد هَد يُّ
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. مؿلم عواو"ك

: الثلافُت العىامل -4

مة اعث٩اب في ىاما صوعا الس٣اُٞة الٗىامل ثلٗب حهاب طٍغ  ىاةل ث٨نىلىجي بحُىع  اإلاٗانغال اإلاجحمٗات ثمحزت ،خُص الٚا
 ع٦ؼت والجنـ،خُص الٗن٠ ر٣اٞة انخكاع في اإلاحمسل الس٣افي الٛؼو  آلاراع ىظو  ىم ألاٞغاص،ومن طمُ٘ ٖلى  راعو امحضت
صم وؾاةل ؼثحو ٖلى الجماىحر ٖلى ؾُُغتها ؤلٖا ؼال ىما الٍٛغ ؼال الجنؿُة الٍٛغ ٍغ  ألاٞغاص ؾلى٥ في بظل٪ ٞحد٨مد الٗن٠ ٚو

حهاب ْاىغال انخكاع ٖلى ؾاٖضت التي الٗىامل  ىم ،ومن . والٗن٠ الجنـ  ٞصم انخكاع الٚا

ضم والالتزام الخن٠ُ صًننا ب٣ُم الحمؿ٪ زص٫ من الخُغ ىظا مىاطهة ٖلُنا ًجب ئؾصمُة ٦مجحمٗات وندن  بحٗالُمه،ٖو

 م٘ بضًنه الاؾحمؿا٥ هللا ٌؿا٫ وؾلم ٖلُه هللا نلى الغؾى٫  ٧او ول٣ض. ُٞه نِٗل الظي اإلاجحم٘ و٢ىاٖض مٗاًحر من الخغوض

. صاوص  بى عواو"  صًن٪ ٖلى ٢لبي ربد ال٣لىب م٣لب ًا:"  ُٞضٖى بالخُاال ٢لبه نبٌ
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 :الاػخهاب حغاةم  زهاةو أَم ومً

مت الخسُُِ 1 حهاب طغاةم مٗٓم  و  ْهغت البدىذ  ٚلب ئو :للجٍغ  ًجغي  وال٣ىال بالتهضًض ث٣٘ التي ثل٪ زانة الٚا
. لها الحسُُِ

حهاب  و اإلاسحلٟة البدىذ من ثبحو ،٣ٞض:الاػخهاب بها ًلع التي ألاماهً -2  ٞغنؿا ٟٞي مٗحو، م٩او ٖلى ٣ًحهغ ال الٚا
حهاب طغاةم من الٗٓمى الٛالبُة  و ثبحو مسص  الىالًات النىاصي،وفي وفي واإلاهٗض الُغ١  مسل ألاما٦ن مسحل٠ في و٢ٗد الٚا

  ( ).لهن مٗغوٝ ٚحر عطا٫ من الطخاًا بُىت صازل و٢ٗد اإلاحدضال

حهاب طغاةم  و اإلاصخٔ ل٨ن   و واإلاجصت الصخ٠ إلاسحل٠ ٢غااثنا زص٫ من الٗغبُة اإلاجحمٗات في ثدضذ التي الٚا

 ( ).منٗؼ٫   و ناتي م٩او ئلى ألزظىا بتهضًضىا الطخُة ازحُاٝ ٍَغ٤ ٖن.منٗؼلة منا٤َ في ٣ً٘ مٗٓمها

حهاب طغاةم ثىػَ٘ خُص من بُنها ُٞما الضو٫  ثسحل٠: حؼغافُا الاػخهاب جىػَع خُث مً -3  منها طٛغاُٞا،ٞالبٌٗ الٚا
حهاب ٞيها ٣ً٘ ُٟة،وبًٗها اإلانا٤َ في ٣ً٘ آلازغ الٛغبُة،والبٌٗ الضو٫  في نجضو ما وىظا اإلاضو في الٚا  ٞيها ٣ً٘ الٍغ

حهاب محه ًغث٨ب الجاني  و ال٣ى٫  ًم٨ن.محٟاوثة بنؿب ،ول٨ن والٍغ٠ ال٨بري  اإلاضو في الٚا  في الٟغنة له ؾمدد ٧لما طٍغ

. وم٩او ػماو  ي

: نهاع  –لُل وكىعها ػمً خُث مً الاػخهاب حغاةم جىػَع -4

مة العث٩اب لهم ؾمدد الٟغنة  و َاإلاا جهاعا  م لُص الى٢د ٧او ؾىاا للمجغمحو بالنؿبة ألامغ ًسحل٠ ٞص . الجٍغ

حهاب الخ٠ُ طغاةم  و الضعاؾات بٌٗ صلد ٣ٞض  جهاعا اعث٨بد التي الجغاةم  و بِنما:  30 نؿبتها بلٛد لُص ثمد التي والٚا

 ( ).% 70 نؿبتها ٞبلٛد

مت آزاع أَم وجخمثل : الضخُت على الاػخهاب حٍغ

ة الٟغض، و في مإإلاة آراع ًتر٥ بال٣ىال ؤلاًصض،ٞدضوره ٖملُة ٖلى وثترثب: الجؿضًت آلازاع -1 ًاا مجمٖى  الحناؾلُة ألٖا
مىما الخاعطُة جب في و٦ضمات عيىى ٖليها ًترثب ٞانه الطخُة َٝغ من م٣اومات خضرد ٞاطا للمغ ال،ٖو  ال  و الجؿم،ٍو

. ثناؾلي بمغى ئنابة و٦ظل٪ الخمل مساَغ نٟٛل

حضاا ٧او ئطا  ٢هاىا ثبلٜ والتي الطخُة ثهِب التي النٟؿُة بالهضمة ث٣اؽ ال الجؿضًة آلاالم ئو: الىفؿُت آلازاع -2  الٖا

مة جٗحبر ئط.قابة ٞحاال ٖلى و٢٘ ٢ض حهاب طٍغ  الكضًض الخٝى ثىاطهها،ٞدالة  و للمغ ال ًم٨ن التي الحجاعب  ٢ـ من الٚا
 َى٫  ثمحض بظا٦غتها ٖال٣ا ًٓل اإلاى٠٢ ىظا ٞاو بالؿصح  و اإلاجغصثحو بُضًه الجاني،ؾىاا حهاطمها ٖنضما اإلاغ ال جٗتري  التي

حهاب،ئط بؿبب و نجبد الطخُة خملد ئطا الٗمغ،زانة حضاا، ما مٓاىغ  ىم من الخٝى ٌٗحبر الٚا  ٞاجها طل٪ ٢بل الٖا

. ٢حلن رم اٚحهبو الصجي النؿاا من ٚحرىا م٘ خضذ ٦ما ؾ٣ُحلها بأنه للٓن َٞغؿة ث٩ىو 

                                                           

.ٜٔ،صٜٜٚٔاعبامعية،اعبزائر،عوامل جنوح األحداث يف اعبزائر،ديواف اؼبطبوعات :علي مانع  /1  
.ٖٕ٘مرجع سابق،ص:أضبد علي اجملدكب /2  
.ٕٚ٘نفس اؼبرجع ،ص /3  
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حهاب خاالت من ال٨سحر ئو: الاحخماعُت آلازاع -3  الٗاةصت من ال٨سحر ألو والًُإ لل٣ٟغ مٗغية الطخُة ٞيها ث٩ىو  الٚا
ٌ اإلاسحلٟة اإلاجحمٗات في زانة ض مما اإلاجحم٘ وث٣الُض لٗاصات بناتهن اؾح٣با٫ ثٞغ  ( ).ثأػما الىي٘ ًٍؼ

: زاجمت

:  الىخاةج/ أ

مة*  حهاب طٍغ  خُة لئلًصض نالخة ؤلامغ ال ث٩ىو  و و زنثى  و ط٦غ عطل بحو الحام الُبُعي الجنسخي باالثها٫  ئال ثحم ال  الٚا
 
ًة
   م ب٨غا

ًة
ؿحىي  رِبا   َو

ًة
ٟة  م ٖاىغال ث٩ىو   و  ًًا مة  ىظو ث٣ىم وال عياىا بضوو  قٍغ  ؤلاًصض صوو  ىى خهل ما ٧او ئطا الجٍغ

حضاا الٟدل من زُحرال صعطة بلٛد ٢ض ألاٞٗا٫ ىظو ٧اند ولى ختى ، َبُٗتها ٧اند مهما  ٞٗا٫ من .  الٗغى ٖلى والٖا

جب (طؿضىا) ٖليها اإلاججي شخو ٖلى ث٣٘  و ًجب الٗن٠  ٞٗا٫*   ٢ىال جُُٗل ب٣هض الجؿامة من صعطة ٖلى ث٩ىو   و ٍو
  ٖنضو ٧لُة ئٖضامها  و اإلا٣اومة

ًة
مة العث٩اب جؿهُص  ئمؿا٥  و الٟم ٖلى الُض وي٘  و الجغح  و الًغب في ثحمسل ٣ٞض الجٍغ

 بكغ نٟؿه في الكضًض الخٝى وػٕع ٖلُه للمججي الجاني تهضًض بهىعال  و ، الخبا٫  و بالؿصؾل الح٣ُُض  و ألاعطل  و ألاًضي

ؼ شخو في  و ماله  و نٟؿه في ًهِبه وطؿُم خا٫ .  ٖلُه ٍٖؼ

مة مغث٨ب ٣ٖىبة الجؼاةغي  اإلاكٕغ قضص*  حهاب طٍغ عث٨بد  طا الٚا
ُة
٠ ٢بل من ا عث٨بد  و ٖامة بسضمة م٩ل٠  و مْى

ُة
 من ا

اًة ٖن مؿإو٫ شخو ٢بل عث٨بد  و  مهالخه، نُانة  و ٖلُه اإلاججي ٖع
ُة
 ٖلُه اإلاججي ٧او  و محٗضصًن طناال ٢بل من  ا

.  الؿن نٛحر

حهاب بجغاةم الخانة الجناةُة الضٖىي  ثدٍغ٪ و٠٢ي*   اإلاحسظال وؤلاطغااات ٞيها والحد٤ُ٣ الٗغى وىح٪ واللىاٍ الٚا
.  زُئه إلنصح ٖليها اإلاججي من الؼواض ٖلى الجاني ئ٢ضم ما ئطا بسهىنها

حهاب طغاةم في الُبِب الخبحر صوع  ًبرػ*       ٖلُه ًترثب والظي ٖضمه من الٗغى ىح٪  و اإلاىا٢ٗة ٞٗل وطىص ثدضًض في الٚا
مة ال٣انىني الح٠ُُ٨ غ ٖلى جٗحمض  و اإلاد٨مة ،وجؿحُُ٘ للجٍغ   ٧او ولى الجؼاتي ؤلاربات في الخبحر ث٣ٍغ

ًة
 ألاصلة ٖن مؿح٣ص

.  ٞللمد٨مة ئلُه  َمأند ما متى ألازغي 

مة اإلاٛحهبة اإلاغ ال ئطهاى مؿألة الجؼاةغي  اإلاكٕغ اٖحبر *    زغي  ٢ىانحو اٖحبرىا ،بِنما الجغاةم بب٣ُة  ؾىال ٖاصًة طٍغ
ًة
 ٖظعا

 
ًة
  ٢انىنُا

ًة
   و مسٟٟا

ًة
ا   ْٞغ

ًة
  ٢ًاةُا

ًة
   آلازغ البٌٗ اٖحبرىا خحو في ، مسٟٟا

ًة
  ٖظعا

ًة
  ٢انىنُا

ًة
. ال٣ٗاب من مُٟٗا

:   ؤلاكتراخاث/ ب

  الكغعي الُب ٢انىو  ًحًمن  و ن٣ترح* 
ًة
مة ٦ك٠ مجا٫ في الٗلمي الحُىع  بمُُٗات الاؾحٗانة لل٣اضخي به ًجحز نها  طٍغ

حهاب ُة و٢ىاٖض الانؿانُة ال٨غامة خٟٔ طل٪ في ًغاعى  و ٖلى الٚا .   ؤلاطغاةُة الكٖغ

غ ئُٖاا ًحًمن نو ئًجاص ئلى الجؼاةغي  اإلاكٕغ نضٖى*  ل ، ٖلُه هي مما  ٦بر حجُة الٗضلي الُبِب ث٣ٍغ  اإلاد٨مة وثسٍى
غ اٖحماص ؾلُة   الكغعي الُبِب ث٣ٍغ

ًة
  ٧او ولى لخ٨مها ؾببا

ًة
.    زغي   صلة بضوو  منٟغصا

حهاب طغاةم في الحد٤ُ٣ ٩ًىو   و ن٣ترح*    ال٣ًاتي الحد٤ُ٣ م٩اثب في الٚا
ًة
 ىظو في للخبرال م٨حب ئنكاا ون٣ترح ، خهغا

حأل٠ ، اإلا٩اثب  . الخبراا من ٖضص من اإلا٨حب ىظا ٍو
                                                           

.ٜٓمرجع سابق،ص:يوسف ميخائيل أسعد /1  
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حهاب، وىى  ال اإلاجغم الٟٗل لجؿامة نٓغا*     بالنو ٨ًحٟي ال الجؼاةغي، و اإلاكٕغ ٖلى والًغوعي  ػم الص من ٩ٞاو الٚا

ة ؾالبة ٣ٖىبة ٖلى ة ال٣ٗىبة ث٩ىو   و الىاطب من ٧او ،ئنما للخٍغ ضام هي الجغم لجؿامة اإلاؿاٍو .  ؤلٖا

ٗة  و باٖحباع * ه بما مغط٘ و ثم  ٦مل ،هي ؤلاؾصمُة الكَغ م قأجها من ونهىم،  خ٩ام من ثدحٍى  ًنته٪ التي ألاٞٗا٫ ثجٍغ

مة الٗغى ٞيها حهاب، بجٍغ .  ؾاسخي ٦مغط٘ ٖليها والتر٦حز الاؾخناص ػةغي  ا الج باإلاكٕغ  ولى ٩ٞاو الٚا

 :كاةمت اإلاغاحع

ة اللبنانُة،ٍ:  خمض ٖلى اإلاجضوب  -1  . 1996،ال٣اىغال،3اٚحهاب ؤلاناذ في اإلاجحمٗات ال٣ضًمة واإلاٗانغال،الضاع اإلاهٍغ

 2-  ٤ُ ٤ُثٞى ة،: ٖبض اإلانٗم ثٞى حهاب،صاع ال٨ٟغ الجامعي،ؤلاؾ٨نضٍع      .1996ؾ٩ُىلىطُة الٚا

ة،الجؼاةغ،:مدمض الٛؼالي -3  .2000طضص خُاث٪،صاع اإلاٗٞغ

ب للُباٖة والنكغ والحىػَ٘،ال٣اىغال،: مدمض شخاثة عبُ٘ وآزغوو -4 .  1994ٖلم النٟـ الجناتي،صاع ٍٚغ

ات الجامُٗة،الجؼاةغ، ٖىامل طنىح ألاخضاذ في :ٖلي مان٘ -5 .  1997الجؼاةغ،صًىاو اإلاُبٖى

ب للُباٖة والنكغ، ال٣اىغال،: ؾٗض:ًىؾ٠ مُساةُل  -7  .2001ؾ٩ُىلىطُة الجغاةم الجنؿُة،صاع ٍٚغ

 .2011ابغاىُم ابغاىُم الٛماػ ، الكهاصال ٦ضلُل ئربات في اإلاىاص الجناةُـة ،مُبٗة  َلـ ، ال٣اىغال ،  -8

.. 2004طغاةم الٗغى والخُاا الٗام ، الُبٗة السانُة ، صاع النهًة الٗغبُة ، : ابغاىُم خامض َنُاوي  -9

ض ٖلي اإلاحِد ، طغاةم ؤلاىمـا٫ ، الُبٗة السالسـة ،الناقغ مإؾؿة قباب الجامٗة ، -10  .2005 بى الحًز

ة ، قغح ٢انىو ال٣ٗىبات ألاىلي ، ال٣ؿم الخام ، الُبٗة : اخمض  محو  -11  .2012السانُة ، مُبٗة صاع ال٨حب اإلاهٍغ

الحد٤ُ٣ الجناتي والحهٝغ ُٞه وألاصلة الجناةُــة ،الُبٗة السانُة ، اإلا٨حب الجامعي :  خمض بؿُىني  بى الغوؽ -12

ة ،        .2008الخضًص ، ؤلاؾ٨نضٍع

ل٨حاب ، اإلا٨حبة ال٣انىنُة ،بٛضاص،  خمض ٖؼت ال٣ِسخي ، الب٨ــاعال ومك٨صتها ،الُبٗة السانُة ، الٗاث٪ لهناٖة ا-13
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مدمض ٖباؽ الؿامغاتي ، قغح ٢انىو ألاخىا٫ الصخهُة ، الُبٗة . خمض ٖبُض ال٨بِسخي وص.  خمض ٖلي الخُُب وص -14

.     2010ألاولى ، مإؾؿة صاع ال٨حب للُباٖة والنكغ ،طامٗــة اإلاىنل، 

ة اللبنانُة ، الٗاصات الجنؿُة لض:اخمض ٖلي اإلاجظوب  -15 .      2012ي اإلاجحمٗات الٛغبُــة ، الُبٗة ألاولى ، الضاع اإلاهٍغ

ة ،ال٣اىغال  -16 اخمض ٖلي اإلاجظوب ، اٚحهاب الاناذ في اإلاجحمٗات ال٣ضًمة واإلاٗانغال ، الُبٗة الاولى، الضاع اإلاهٍغ

.  2013،مهغ،

ٖة الؿابٗة ، صاع النهًة الٗغبُة ،ال٣اىغال  ، قغح ٢انىو ال٣ٗىبـات ، ال٣ؿم الخام ،الُب:  خمض ٞحخي ؾغوع -17

1996 ..

.      م1992 خمض ٞحخي ؾغوع ،  نى٫ الؿُاؾـة الجناةُة ، صاع النهًة الٗغبُة ، ال٣اىغال ،  -18

. 1998قغح ٢انىو ؤلاربات ، صاع ال٣اصؾُة ، بٛضاص ،: آصم وىُب النضاوي  -19
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The logical analysis of belief in Russell’s philosophy 
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Abstract: 

     Russell claims that our scientific knowledge, if it is to be defended against the criticisms of 

the skeptics must be based on solid logical basis. It is this motive that leads him to the logical 

analysis of belief. He approaches the problem of our scientific beliefs in the same way as the 

logician does concerning mathematical problems.Bertrand Russell‘s account of belief has been 

the subject of my critical discussions, considering belief, as a necessary antecedent to knowledge 

remains controversial in the study of knowledge. Due to this controversy concerning the thought 

and writing of Bertrand Russell and his accounts of belief, this essay will focus on a critical 

discussion of this notion. 

 I will argue that Russell‘s analysis of belief is ambiguous and changing. Despite his insistence 

on the use of science and logic, his analysis shows many difficulties.Therefore, his logical 

analysis of scientific beliefs seems like a validity project that has already started and has not 

being finished yet. So that mixing language with logic gives a clearer form to his analysis for his 

contribution to the problem of scientific beliefs. 

 Key words: Belief, knowledge, truth, analysis, judgment, proposition, and fact. 

       Bertrand Russell‘s account of belief has been the subject of my critical discussions, 

considering belief, as a necessary antecedent to knowledge remains controversial in the study of 

knowledge. Due to this controversy concerning the thought and writing of Bertrand Russell and 

his accounts of belief, this essay will focus on a critical discussion of this notion. I will argue that 

Russell‘s analysis of belief is ambiguous and changing. Despite his insistence on the use of 

science and logic, his analysis shows many difficulties. 

         Since he considers belief as the central problem in the theory of knowledge, logic is a 

precondition to his philosophy. And any description of a property as being in belief without any 

mention to truth as the reflective awareness of his belief, it will be seen as ambiguous if not 

inadequate. My task is one of focusing on the internal elements of beliefs and their relationships. 

This is the principal way in which I will interpret Russell‘s ambiguity in analyzing belief. I will 

suggest briefly some alternative interpretations, thus I will argue that Russell‘s great 

equivocations lie in the disparity between his logical analysis of belief and that of his scientific 

descriptions, especially those of physics, psychology and physiology. 

       One of the difficulties of the subject with which I am concerned is that terms must be 

employed such as truth, knowledge, and perception. Since these words, in their philosophical 

uses are vague, imprecise and changing, these difficult terms are all ambiguous so long as some 

remain interconnected? It follows that what Russell said at first is liable to require emendation 

later. 
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        Truth exists in a certain relation between a belief and one or more facts; when this relation 

is absent the belief is false. A sentence may be called true or false though no one believes it. 

Provided that, if it were believed, the belief would be true or false as the case may be. The theory 

of correspondence involves a relation between two things: that which is true or false (a 

proposition, belief, judgment) and that which makes it true or false (a fact, or perhaps a state of 

affairs or an event). Hence, the relation that links the belief and the fact is apparently clear; it 

relates between the subject and the object. And a belief is a part of a relation when it is 

considered as a term in a proposition, which carries belief. 

 The main topic in this article is the following question: what is the nature of logical analysis in 

Russell‘s contribution to belief? 

To determine the nature of Russell‘s analysis I need to propose the following hypothesis: from a 

logical side, belief is a proposition, which I am concerned with in this essay. Belief is also a 

sensation plus an image from the standpoint of psychology. Moreover, belief is also a percept 

controlled by many nervous operations through physical laws, which has an effect on the self 

(the believer). 

        Not all beliefs fall short of certainty. Nevertheless, the world is rarely if ever used for the 

certainty that comes from direct knowledge of perception. Two facts emerge from this analysis. 

First; belief has an object; second, as although belief may very well be based on rational 

grounds, it is usually accompanied by a feeling of confidence. Reason (logic) and emotion co-

operate with one another and vary in their respective strength. In all cases belief can remain 

rational when all the appearances are absent. Therefore, all beliefs have logical forms, which 

should be analyzed. This article concerns the role of logic in Russell‘s theory of belief and lays 

the groundwork for a better understanding of the relation between belief and the theory of logic. 

There are three types of beliefs; direct beliefs, memory beliefs and expectations. The essential 

point to be noted here is that the problem of belief is a problem about the form and content of 

belief. 

The notion of belief reflects developments, not only at the individual level i.e. in the context of 

one‘s experience, but also historical developments of human society beginning, with early 

homosapien, ending with modern man. Russell classifies beliefs into two categories. First, belief 

belonging to the pre-linguistic level is a simple form of belief appearing in children and some 

animals. It leads to behavior that achieves adaptation and communication within an environment. 

The second type of belief is that which exists at the linguistic level. At this higher-level 

philosophy exercises its critical function including logical analysis of the notion of belief and its 

basis.  

Russell‘s concerns with logic and mathematics are great, to the degree that he mixes both of 

them together.   Logic becomes mathematical when   it concerns analysis of the relation between 

symbols and propositions. And mathematics becomes logical by returning to its logical 

foundations or basis. Russell claims no fundamental differences between mathematics and logic. 

Therefore, the logical analysis of belief contains both logic and mathematics. 

1-Types of belief: 

            Russell divides the study of logic into three branches; logic of terms, logic of 

propositions and, logic of relations
1
. Russell further classifies propositions into two categories: 

the first category absolute or formal propositions belong to logic and mathematics. Logic‘s task 

                                                           
1
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concerning this type of propositions is to study the form of the abstract mental operations 

without regard to its material content, and it is concerned with the identification of thought 

within itself.
1
 The Second category represents existence propositions or the atomic propositions, 

where logic is concerned with the identifications of models of physics with the empirical content 

of the propositions. Here, logic is interested in the correspondence of these propositions with 

empirical facts.
2
 

A-Direct beliefs 

         What Russell calls a Belief or judgment, is nothing but this relation of believing or judging, 

which relates a mind to several things other than itself.
3
  The relation of correspondence between 

beliefs and facts allows us to identify that facts exist and are separated from the corresponding 

perceptual judgment. However, according to Russell, this idea is false. The fact is neither 

separated from it nor corresponded to it, and he also   calls percepts facts.
4
 

Russell explains the content of belief with the example of a coming train to the station, so that 

the content of belief is formed by the train‗s noise and the word train, and what exists between 

them is what he calls the relation of predicate in the proposition: ‗‘this is a train‘‘. Furthermore, 

the noise of the train implies a train even without the word ‗‘train‘‘ and presents instead of a 

word train, a visual image of the train. In this case the content of belief contains an image and a 

sensation, which both are connected by specific relation. 

       From these types of beliefs Russell forms what he calls perceptual judgments. But there are 

no sensations, which the visual image is related to, in memory or expectations. The objects and 

predicates of propositions appear different from those beliefs, which express the external world.  

Hence we repeat the question which was presented in the introduction of this research: how can 

we compare the propositions which carry beliefs with the world to see if they accurately depict it 

or not? 

B-Memory and belief    

     When we examine the content of the memory, as a belief, it is a recollection plus image, and 

it is the signification and the feeling, which the image carries to the object, which existed in that 

time. This means that something, which existed before, is similar to this image.
5
The ordinary 

language doesn‘t distinguish between identity and a close similarity. For something to be 

considered a memory, it must meet two conditions: 

         The first condition requires an image, which can be real or imagined in the mind.  The 

second is the belief that an event actually occurred and this may contain an act and object of 

belief. A relation that exists between the feeling that accompanies belief and the content connects 

each other. It is called the feeling of reality.
6
Existence implies feeling of reality. Meaning that 
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there is a corresponding image that requires a letter ‗of‘ which expresses a connection. Thus, the 

object becomes content; the content forms the object of belief. At this level Russell combines the 

content with the object in his book, Analysis of Mind (1921). 

      Moreover, the memory is represented in two forms: first, verbal expression, second, non- 

verbal expression. When the image is presented to the mind, the content contains 1)-The image 

2)-Feeling of reality 3)-A relation between the image and the feeling of reality.
1
 That is, the 

feeling of reality accompanies the image. Both words and images have meanings equal to factual 

images (images of fact). Hence the relation between belief, fact, and truth appears to have 

linguistic signification (denotation) related to meaning
2
.  Because the act of belief is a feeling 

confirmed through reality, belief relates between images, feeling, and reality. 

        At the first level a recollection image doesn‘t contain a meaning, except through a memory 

belief, which resulted from it. In memory belief, the meaning precedes the image. At the second 

level, one meaning can generate objective signification, which appears with double property: 

truth and falsehood
3
. In this Russellean sense, objective reference equals meaning. Therefore, 

Belief, from a logical side, becomes a proposition. 

C-Expectations 

             Russell, in his book Human knowledge (1948), divides beliefs according to their 

succession and order in time, into two parts: A) Pre- linguistic beliefs. B) Verbal beliefs; for 

instance, belief in a past event, that William the Conqueror who conquered England in 1066, 

which is a belief in words, is not only an essential physiological characteristic (sounds get out of 

vocal cords
4
when it is uttered), but it is also a social characteristic in communication.  The image 

of this historical personality differs from one person to another.
5
Therefore, images appear in two 

forms: 

1)-Imaginations 2)-Recollections. Recollections are divided into two forms: first, recollections, 

which contain images and words and second, recollections, which contain only images. In this 

sense recollections or a feeling of a past event accompanies belief. Thus, belief appears as a 

feeling not as a relation. This is what can be found in Analysis of Mind. 

       From what has been said, we can say that Russell‘s views on beliefs resulted from direct 

percepts, which correspond to external facts; these beliefs are only direct recollections. Russell 

sets conditions that should be found in recollection, in order to be able to say that this is a true 

recollection. In a symbolic way, what is involved in saying that A is an image or idea of B   1) - 

A similarity in the structure 2) - And they should have a special role- A and B should have some 

common influences.  When the previous conditions are achieved we shall say that B is the 

prototype of A, as (in this case) belief carries ideas and images. And the difference between 

recollection and the image is in the feeling that accompanies the recollection. 
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            Russell‘s definition of the image, or of the concept as a prototype, makes in his view, the 

relation of similarity between objects of belief possible in the context of what is called the 

prototype. This is in order to overcome the problem of identity, which is refused by theoretical 

physics. Russell gives the following example to show the difference between a recollection and 

imagination: ―therefore that is, memory as opposed to pure imagination, there is the belief A is 

related to something as an idea when B is a prototype of A, we say that A is an image of B‘‘ And 

this is the definition that Russell gives to the word ―of‘‘. 

       Russell sees that determination of the meaning of the word and image is based on causal 

efficiency.  Hence, he classifies belief into active belief, simple belief, and the third, merely an 

idea. Furthermore, there are other sensations (feelings) related to disjunction, implication, and 

disbelief, which are opposed to the feeling of reality. So the content appears as a cause of belief. 

This means that a fact is its cause, and the content of belief is not constant. Moreover, it is 

overlapped and mixed with object of belief, and the cause of belief may be a fact and may be 

taken from experience. Russell claims that part of the causes of this experience is in us. And the 

external causes are those, which push us to believe, for instance, general beliefs  ― all men are 

mortal‖ is one belief and its generalization is a part of belief. 

2-The logical form of belief  

A-The logical form of belief through the logical construction of language 

Russell doesn‘t restrict his study on atomic propositions only, but he also studies molecular 

propositions. He highlights the molecular proposition, which has two verbs, and he includes it in 

the logical analysis of belief. He classifies the molecular propositions into two categories: 

1-Molecular propositions which contains words (linguistic connectives) for instance, ‗or‘ and 

‗if‘. 

2-Propositions with more than one verb; believes, hopes, and wants
1
 

      Russell doesn‘t restrict his work on the distinction between molecular and atomic 

propositions, but also his work extends to separate the analysis of   propositions from the 

analysis of facts. He claims a difference between the analysis of propositions and the analysis of 

facts. The propositions submit to the abstract logical construction. Yet, the facts, belongs to the 

external world (reality).He argues that if we have disjunctive proposition such as (p v q) we 

cannot say that there is in the world a disjunctive fact like (p v q) corresponding to (p v q) but we 

can say only that a fact exists in the world corresponds to the proposition p and another fact 

corresponds to the proposition q.
2
 

         In the context of logical analysis of belief we find ourselves in front of a new form of 

proposition and not with a new form of fact. The molecular propositions composed at least of 

two atomic propositions, if the molecule is divisible into atoms, the molecular proposition is 

divisible into atoms as well. In another words, the molecular proposition can also be analyzed 

into simple atomic propositions.  

        Now the distinction between the domain of the analysis of propositions and the domain of 

the analysis of facts. Is that the propositions in the field of language can be molecular or atomic, 
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and also facts in the external field can be atomic or molecular (complex). Molecular propositions 

are constituted of two atomic propositions connected by a logical connective such as ‗and,‖ or, 

and ‗‘if.‘‘ But the atomic proposition doesn‘t include any logical connective; logic (philosophical 

logic) is concerned with forms of facts and attaining different sorts of facts, different logical 

sorts of facts.
1
 

           Russell points out that the molecular propositions are three types: 

1-Conjunctive-propositions ―˄‖ and it is a logical constant  

2-Disjunctive propositions‘‘ v ‗‘ 

3-Hypothetical- propositions‖ if‖ 

          Russell tries to construct a rigorous logical language that enables us to avoid some 

difficulties, which are hidden in natural language. And the logical language is composed in a 

whole from constants and variables. And when we ask questions about the nature of these 

constants we find that they are connectives that have the form of the letters in the natural 

language, ‗‘and‘‘, ‗‘or‘‘, and‘‘ if‘‘. ‗‘And‘‘ has temporal and sometimes spatial meaning and 

means in the former simultaneity. And means in the later preceding which is equivalent, in 

symbolic form, as it is mentioned in Principia Mathematica to the logical constant ―˄‖ 

B-The logical form of belief through the linguistic construction of language. 

     While Russell treats the nature of the logical form of belief, he studies beliefs and specifically 

the forms of facts.  Beliefs, from the logical meaning, are not only restricted to facts, but are also 

related to propositions. Thus, belief is a belief in a molecular proposition instead of being the 

molecular proposition itself. Furthermore, there are infinite various forms of facts. 

    Russell‘s method of treating beliefs differs from his method in treating judgments in his theory 

of knowledge. He distinguishes here between proposition and judgment; and he claims two types 

of occurrences: non-actual occurrence or a judgment such as, 2X2= 4, and the other one is an 

actual occurrence as part of belief in a mind of a person in a definite time. Russell calls this an 

existence proposition.
2
 

     Russell concludes with questioning the nature of the fact‘s form when a person believes it. 

Moreover, he opposes the view in which belief is considered as a relation to a proposition. For 

instance, ―I believe the proposition p,‖‖ I believe that today is Tuesday,‖ and ―I believe that two 

and two are four‖.
3
 

          Russell doubts too much the possibility to confirm the view, which asserts a relation 

between the self and the proposition.  There is an assumption, holds beyond this saying, 

expresses that Russell is no more believing in the self (subject) that carries belief. This is due to 

the laws of the theoretical physics that impose results deny the existence of the self (subject) in 

the classical philosophical meaning. The subject, as it was considered in the past, becomes from 

the point of view of logic merely a term in the same level with the other terms in the same 
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proposition. Therefore, Russell has to seek an alternative in a new theory where the proposition   

involves two or more verbs such as believing, wishing, willing, and so forth.
1
 

          Russell aims at creating logical syntax. Since any language is constructed out of logic the 

meaningless sentences will not be useful from the syntax view. He claims that the verb ‗‘loves‘‘ 

occurs in the proposition ―Othello believes that Desdemona loves Cassio‖ seems as relating‖ 

Othello believes that Desdemona loves Cassio‖ to Cassio whereas   in fact it does not do so. The 

verb ―loves‖ appears as ‖ A believes that B loves C.‖ He concludes by claiming that the verb 

loves should be replaced by another verb. But it is not allowed to put a substantive (noun) 

instead
2
. Accordingly, the secondary verb except (believes) is a relation between terms. Though 

it doesn‘t relate between them in case of false judgment. Thus, in this case, the verb replaces the 

logical connection to make the language able to conform (correspond) to logic. Therefore, it can 

depict reality.    

          Studying beliefs includes three fields: logic, syntax, and facts. By reconstructing rules of 

syntax and sentences that rule the language, logic overlaps with syntax giving us a linguistic and 

logical analysis. 

       Going back to the problem of falsehood, we can successfully use the false beliefs in 

clarifying ambiguous beliefs. Hence, this theory contains a paradox, which is: every time Russell 

is approaching his objective, in establishing a theory about falsehood, he is facing a puzzle about 

how do we know the way to treat falsehood without assuming the existence of the non- existent? 

1-Beliefs and propositions which involves two or more verbs:  

Russell argues that the proposition is not which has two verbs, but the fact, which is expressed 

by the proposition, that has two constituents correspond with the two verbs. Those two 

constituents are called verbs. Accordingly, it is difficult to find a noun, which depicts all the 

objects referred by verbs.
3
 

2-Interegative sentences 

        Russell asserts through his analysis that questioning the content of belief during the time of 

believing is impossible. Because, there is no answer to the question: what do we believe when 

we believe? And this question belongs to Meta- language.  Meaning that, when we believe that 

―today is Tuesday‖ we can‘t assume that ‗‘today is Tuesday‘‘. These examples give some 

specific importance to Russell‘s philosophy. Because those are concerned with interrogative 

statements, which enable us to distinguish between questions to maintain what is possible and 

what is impossible. 

It becomes clear   gradually that the statement; when the philosopher wants to get rid of any 

question he has to analyze it and by clarifying its words would be able to flee from the puzzle 

and get rid of confusion is a consistent statement. The difficulties that may be exposed by facts – 

as Russell sees them- it is dependent on the possibility of reduction in a manner that unable the 

reduction of facts to relations between other facts. This leads us to speak about the problem of 

reduction concerning beliefs. Because it is mentioned at the level of the logical analysis. So that, 

we can ask whether our reduction of beliefs to facts or other propositions is possible? 
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Russell gives great and specific importance to the logical form of belief, which represents the 

logical drawing of the thing being believed by any given person.The logical form applies also 

too many mental phenomenon which Russell calls the propositional attitudes, such as, desire, 

hope, and will. All these cases unite under one similar logical form, as Russell says: ―is‖ what 

you believe and what we desire are of exactly the same nature‖
1
. 

The propositions, which carry beliefs, may be false, yet, facts are not false. Because, they are 

only perceived, and perception is not subject to falsehood.
2
 For this opinion, an exception which 

is the existence of things being believed and do not correspond to facts confirming their truth, for 

example, our belief‖ today is Tuesday‖ which is really is Wednesday. Among the difficulties of 

logic is that it concerns the world of abstracts, therefore, Russell sees that we should follow the 

field of logic with vital instinct of reality in logic. Also this vital instinct of reality has to be well 

developed.And we see that it is not a demonstration, and it may express a modern trend 

indispensible as it is a direct knowledge or acquaintance, but Russell refuses intuition 

completely. 

3- Belief and logical principles 

A-Belief and contradiction 

Russell doubts the opinion of Meinong, who believes in the instinct of reality, because he accepts 

the existence of the object ―the circular square is fiction,‖ which is a negative belief. Russell tries 

analyzing it from the side of the predicate and the subject, which leads to doubts that not only 

concern the refutation of this proposition as being false, but it extends to refusing it as being 

considered false, and true beliefs should be substituted for it. 

Defining the square as a shape with four equal sides contradicts saying the circle is an enclosed 

curved line. Hence saying, ―the circular square is a fiction‖ drops us in contradiction, which 

prevents logical analysis.‖
3
This means that Russell distinguishes between false propositions and 

nonsense sentences. The first belongs to logic, but the second is beyond its scope, because it‘s 

not possible to resolve it or to propose it. Russell‘s definition of the square as being a 

mathematical shape with four equal sides   contradicts the definition ―the circle is an enclosed 

curved line‖ which does not exclude dissimilar shape, because it includes oval and 

doesn‘texclude it. 

B-Belief and false proposition 

          At the beginning of the analysis Russell considers the proposition as a logical part of 

belief. And he carried out his analysis until he arrived at a level where he could distinguish 

between belief and proposition, by mentioning the characteristics of belief, which do not exist in 

the proposition he believes in. But the false propositions couldn‘t be mentioned in the case of 

describing the world, because there are no existing facts corresponding to them in reality, even 

though they are logically accepted. If there is an implicit position in what he says, Russell 

indicates that logic is wider than the world, because logic includes true propositions and, in 

addition to that, contains false beliefs.
4
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       In brief, the criterion of true judgments is based on the avoidance of contradiction, and it 

appears a simple criterion but following it is very difficult, because the natural language carries 

contradictions. To say:‖I believe x‖ is not true, and the appearance of belief as a relation between 

two terms, proposition, and me is also not true. Analysis shows the logical form of the true 

proposition is the same as in the case of the false proposition. 

There is a clear opposition to considering belief as a relation between two terms. It is the subject, 

and the relation of belief expressed by the verb believes. And it is the proposition x. The self I 

believe in the subject. The proposition appears as a constituent of a belief. 

Belief= [(I=term) + (relation of belief= act of belief) +(x, which is a second term)] 

Russell rejects this view because of its difficulty and ambiguity.  It is a view that considers belief 

is one as part of a whole, so it would be an obstacle for its analysis. Even if it is not possible to 

logically accept this proposition, it is possible from the linguistic point of view. It becomes clear 

to Russell that considering the proposition as one of the constituents of belief is false. Therefore 

he needs to provide an alternative theory in which belief includes the constituents of this 

proposition.
1
 

Accepting sentences at the linguistic level however is unacceptable. Natural language allows the 

formation of its utterances that are meaningless, without violating both the syntactic and logical 

rules. And this language itself is used in logical descriptions of beliefs. Thus, we ask the 

following question: how can we describe the logical form? Describing the logical form of belief 

is related to the manner in which this notion is constructed, and when we take into consideration 

this means or technique, it appears to us difficult how to theorize a form for belief. It is possible 

in the case of atomic proposition, but it is not possible in the case of belief, and this is due to a 

simple reason. The spatial relations are always atomic relations or constructions of atomic 

relations, and this is related to fact, where there are two verbs in judgment and in fact.
2
 

Russell wants to delineate the grammatical construction of the proposition being believed, in 

which the grammatical construction corresponds to the fact that moves towards it in the case of 

truth, and grammatical construction of the proposition doesn‘t correspond to the fact that doesn‘t 

move towards it in case of falsehood. 

C-Falsehood and contradiction 

Is the contradiction the same as falsehood?  

Russell argues that when we say:‖ Desdemona loves Cassio‖ it appears to us that we have love 

that doesn‘t exist between ―Desdemona and Cassio‖ as we are in the presence of a contradiction 

similar to saying‖ all Cretans are liars‖. And it‘s the case, because it implies the existence of 

what doesn‘t exist, so it is opposed to the fundamental principle of mind and logic, which is the 

principle of non-contradiction. 

Russell claims that is possible to treat the theory of judgment in another way, by proposing the 

following diagram: 
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Othello 

 

 

Desdemona 
1
Believes           Cassio 

 

 

 

Loves 

 

 The objective of this diagram is to illustrate the logical form of belief, which emerges through 

the important relation between existence and beliefs –true and false beliefs- Russell proposes two 

complete types to categorize all useful propositions. 

1-Absolute propositions 

 

 

 

2-Existensial propositions   Analysis of proposition 

 

B-false 

 

 

Logic, according to Russell, is a useful means for dealing with judgments and avoidingmistakes 

made by language and experience. It is evident that this analysis adopted by Russell has 

importance. It doesn‘t make the distance between syntax and logic closer, but he only tries to 

make syntactic rules correspond to the facts that they describe. There are some difficulties that 

make some ambiguities appear with respect to belief in the definition of its nature. These 

difficulties are related to the speech in its syntactical aspects.  These binary classifications of 

Russell are aimed to group notions and principles or rules in order to   be able to construct a 

scientific edifice with consistent bases andfoundations.
2
 

4- Substitution bases and its relation to formalization 

A-Substitution 

        What follows from Russell‘s expression ―the same logical form‖ is that the form may be 

obtained from the other, substituting its constituents by new symbols. In the example, 

Desdemona loves Cassio *.we put the symbol A instead of Desdemona and we substitute the 

verb ―loves‖ with the symbol ―on the right of.‖ We substitute Cassio with the symbol B we 

acquire the same logical form‖ A on the right of B‖, and this, according to us is unacceptable if 

terms are interrelated or overlapped whether on the abstract level or on the practical level.  
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The difficulty that faces the logical form of real phenomena lies on the big difference that exists 

between the forms of the propositions being believed. It seems that belief cannot -from the 

logical point of view appear in the same rigor in different cases, it differs according to the nature 

of proposition that we believe.
1
 

If we have ― I believe k‖ and ― believe x‖, considering what can be given as meaning to the 

logical form, it doesn‘t stop only at substituting one term by the other, but it acquires a new 

position based on the principles of derivative propositions. Then we get ―A believes x‖ by 

substituting k by x. Therefore, this consideration leads to the belief that the logical form is not 

similar in value from the realistside. Thus, different logical forms should be formed according to 

the nature of what is being believed in, and this leads I assert the impossibility of dealingwith 

belief as a   single term. 

           In fact, when I explained in the previous paragraphs Russell‘s notion of the logical form 

of belief, which is directed towards formalization, we were explaining some views which had 

been seen by Russell as being able to represent the empirical beliefs, and we saw that Russell 

ended in asserting that is impossible to substitute the terms in propositions, except if they are 

emptied from their content and this the easiest way to avoid the difficulties that the matter of 

overlapping between terms in beliefs makes the process of substitution  related to the principle of 

identity.
2
 Russell refuses the notion of identity, which has existed within the contemplative 

philosophies, and he wanted to present a new notion derived from mathematics, which means the 

equality (A ͻ B). (B ͻ A). Moreover he uses derivation instead of using terms. Russell had to 

realize the significance of terms, propositions and connections, but when he transferred these 

notions into philosophy, he found that there is a big difference between mathematics and 

philosophy at the abstract level.  This is reflected on belief as one of the fundamental notions in 

theory of knowledge, which is considered as one of the important philosophical field of studies.  

       We return to what Russell had presented in the logical analysis of belief, which leads to two 

issues: ―The first issue: the impossibility of dealing with a proposition being believed as an 

independent unity in the occurrence of belief‖
3
whilst‖ The second issue: asserts that is 

impossible to put the subordinate verb at the same level with its terms solely, by treating it as an 

object term in belief‖
4
. 

To have an idea about what Russell meant through this notion, we need to expose it, to be able, 

to understand the objective of making it. And in order to be able to investigate its validity, I will 

expose the most important forms Russell presents to the logical form of belief. 

1-The first form: what he calls the atomic proposition, however, he sees that it is useless 

stopping at this point, that is ―I believe x‖ is not true according to him. 

2-The second form: the proposition of belief seems complex depending on the constituents that it 

contained, especially after the addition of the word ―believe‖ as we are saying something about 

the proposition. In other words it has the property of truth, and if we add- as far as Russell‘s view 

is concerned- the verb ―assert‖ to every complete belief it takes a more complicated or a complex 
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form,
1
 as if Russell wants to enter what we say about proposition ―A believes that B loves C‖ in 

the case of meta- language. 

          He introduces English grammar in the logical analysis of belief, what he calls the 

sentences with more than two verbs* in order to add to the components of a sentence the verb 

―believes.‖   Belief does not even appear, as an entire unity, which may make the process of 

analysis difficult. Nevertheless, his adducing the verb‘‘ believe‘‘ raises difficulty and an obstacle 

concerning what he calls vital sense of reality, because we cannot ask what we believe when we 

believe. Yet, what he calls propositional verbs such as, wants, desires, hopes…etc. can be 

substituted for beliefs, so that it can be said, that they true or false provided that they can be 

verifiable. This idea can be found in the work of the linguist Austin. *   

In a previous time Russell confesses that he was looking at the subordinate verb believes as a 

term that is put at the same level with other terms. And even though it is a term it expresses a 

relation of belief, and because this explanation lead to the emergence of some difficulties, 

Russell rejected it and presented to us the theory of proposition with at least two verbs
2
. 

The process of substituting symbols in the system where one symbol doesn‘t refer or denote only 

one thing, we observe here that by the word ―thing‖ Russell doesn‘t mean necessarily one 

specific object, and this analogy corresponds to the interpretationprocess in which interpretation 

(A believes that B loves C) a model of it.
3
 Hence, the process of interpretation is based on the 

selection of the model, so it is found in the field where he can interpret symbols into that model 

in a way that makes us move to the original natural language, or rather to a natural tongue. 

―Othello believes that Desdemona loves Cassio,‖
4
and this features multi- meaning as we 

previously mentioned. The statement given ―Othello believes that Desdemona loves Cassio‖ can 

also be interpreted  from one language into another and if we want to envisage accuracy, we 

have to use specific formulas of formalization
5
 in which the form in logic is being a means and 

an objective at the same time. Formalization logic is a means of clarification and also an 

objective. But in classical logic it is merely a means and also there is a grade in between called 

semi-natural Tongue. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 -Ibid., pp. 216-217. 

 
2
 -Ibid., pp. 216,226. 

 
3
 -Bertrand  Russell, Introduction a la philosophie Mathématique, trad. Moreau (Paris : Payot, 1922), p239.  

 
4
 -Russell, the Philosophy of Logical Atomism, in Logic and Knowledge, p 226. 

 
5
 -Russell, Introduction a la Philosophie Mathématique, p 237-241. 
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Formalisation logic formalized system Semi-formalized system 

Formalisation logic formal system semi-formal system 

 

 

 

 

Natural langage Natural Tongue semi- Natural Tongue 

Reduction (substitution) 

 

      * John, Austin (1911-1960) is a British philosopher worked at Oxford University he was 

among the leaders of philosophy of language. After the Second World War he founded a theory 

called ―theory of speech act.‖ 

We can conclude from the above that symbolic logic, -which is considered by Russell as the 

basis of all sciences even mathematics- is a mere technique and not a science by any means.  Its 

relation to the theory of beliefs is a relation of means and not an aim, so the formalization he 

uses to build a formalization theory of language expresses the theoretical foundation of the 

theory of belief, which is based on the non-contradiction principle. 

        The theoretical foundation divorced from its empirical meaning is not important to the 

degree Russell gives to it. Whatever   the case, the thing that should not be done by the 

researcher- according to Russell- isseeking the final answer, because he may not be given crucial 

results.  Also he speaks about a semi problem, and to avoid this confusion is to go through 

logical analysis which makes its words clear to get rid of the ambiguity swirling around it. 

4-The relation of logical form to the prototype of belief 

Russell states as an example the word ―black‖ whose meaning can take many forms (images) of 

black within one person. But in the abstract, however, in the absence of such a belief –which 

when it exists, is usually a somewhat vague feeling in this case - it is possible that the prototype 

exists but not the external reference. And, pure notion can have a prototype but it is not   the 
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external reference of an idea or of the belief through the explanation and clarification by words. 

Nevertheless despite the possibility of the existence or presence of the prototype, it is not 

possible that it exists   with objective reference.  

Yet in the case of memory belief, the external reference is included in the experience of the 

person remembering in the psychological process.
1
And among the characteristics of belief are: 

1)-External reference: Can be viewed in its simplest case, which can be observed   

behavioristically. If is present in a conditional reflex, when the presence of A causes the behavior 

appropriate   to B‖. This covers the important case of acting on the information   received. Here, 

the phrase heard is A, and what it signifies is B‖ look out, there‘s a car coming‖ you act as you 

would if you saw the car.  In this case you believe    what is signified by the phrase ―the car is 

coming.‖
2
 

2)-Russell, in his definition of belief, blends the psychological side with the physiological side, 

as he sees the pure physical condition can be a belief. He talks about the body that believes, ―A 

belief, as I understand the term, is a certain kind of state of body or mind or both.‖
3
 

3)-Believing is the collection of organic states linked to each other through external reference. 

4)-Believing in a young child and in an animal is demonstrated by an action or series of actions. 

5)-Believing in man is of linguistic character, and the suspended reactions (Russell may intend 

the pragmatic meaning) often becomes more or less, static condition‖.
4
 

6)-The question: what is that is believed when an organism is in a state of believing? Is usually 

somewhat vague. 

7)-The problem of defining belief involves a certain degree of vagueness –and to avoid that 

Russell should give another formto philosophical objects. 

8)-Using words to generate beliefs, such as those acquired by schoolboys in old fashion 

educational systems; the schoolboys develop   different attitudes and behavior towards the same 

belief.  
5
 

1)-In historical fact: William the Conqueror 

2)-In future fact: ―next Wednesday will be a holiday‖. In the former case the schoolboy has the 

right form of words, and cares not at all for their meaning. In the latter case, he acquires a belief 

about next Wednesday, and cares not at all what words are used to generate his belief. Sothe 

former belief, but not the latter, is ―purely verbal.‖
6
This analysis reminds us of Chomsky‗s 

theory about the generation of sentences, and Russell generates beliefs from words. 

                                                           
1
 - Russell, Human knowledge, p 126. 

 
2
-Ibid., 161. 

 
3
 - Ibid., p 161. 

 
4
 -Ibid., pp. 162-163. 

 
5
 -Ibid., pp. 162-163. 
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Russell carried on his analysis of the same example.  If the schoolboy believes that the sentence 

―William the conqueror (1066)‖ is true.  His definition of ―truth‖ is purely pragmatic; a sentence 

is‖ true ―if the consequences of uttering it in the presence of a schoolmaster are pleasant; if they 

are unpleasant they are ―false‖
1
.   

Regardless of the schoolboy belief, and resuming the perspective of a philosopher, what do we 

mean when we say that a certain sentence is‖ true ―? Russell defines true sentence by saying: it‖ 

must depend upon the significance of the sentence‖. And this vague definition raises 

philosophical difficulty. So, complete precision is impossible both in science and philosophy.  

Belief is expressed in language by asking: ―what is happening in me when I have the belief 

which I express by the sentence S‖?  Accordingly, there are two kinds of beliefs: First, static 

belief as opposed to belief shown by action: static belief consists in an idea or, image combined 

with a yes- feeling.
2
Second: Active belief is shown by action and behavior. 

8)-Psychology, according to Russell, treats belief only from the historical side. Logic studies the 

conditions that assume true beliefs, yet psychology studies motives and reasons. 

In conclusion, then, as I suggested earlier, Russell founds belief on logic. He reduces its internal 

relations to logical entities and makes its propositions formal and meaningless. The concepts of 

formalization and symbolization are introduced; therefore, beliefs become a collection of formats 

empty of material linguistic content. 

An inclusion relation, first, controls belief‘s relation to fact. Belief is included in a proposition, at 

least, with two terms.  Second, an implication relation governs it, since belief implies a fact, 

which corresponds to it.Correspondence between the fact and its mental presence is therefore, 

only approximate, and is not exact. Belief‘s relation exists at different levels. It is a pure logical 

relation on a higher level of abstraction, and a linguistic relation on a lower level. 

        Russell reduces the foundations of beliefs to a logical nature. They are reduced to five 

postulates, out of logic, which validate the scientific method. Scientific beliefs, therefore, are 

based on a metaphysical principle, which considers things of experience as logical constructions, 

which contain primary entities. He founded a new field of logic called meta- logic based on the 

                                                           
1
 -Ibid., p 163. 
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 -Ibid., p 164. 
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following statement: what do we believe when we believe? But Russell, I argue, constructed a 

new field, that I might callMeta-belief. 

After his application of logical and mathematical analysis, he found that many false beliefs exist 

in ordinary language. This shows us Russell‘s objective to construct a unified and artificial 

language for expressing scientific beliefs, even though this is difficult to reach because most 

grammatical structures of languages do not correspond to logical ones. 
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Résumé: 

Le choix de ce sujet  a été base sur des observations d‘une pratique clinique, parmi ces 

observations la difficulté de l‘enfant handicapé à s‘adapter avec ca famille et son environnement. 

Ce qui était remarquable c‘est la volante de la famille et en particulier la maman à aider son 

enfant handicapé qui se comporte d‘une façon a normal. Durant notre travail avec ce type de 

famille nous avons remarqué qu‘un problème relationnel peut avoir un impact sur le psychisme 

de l‘enfant handicapé et pour cette raison la sensibilisation de la famille est très importante. 

Les mots clés: 

L‘handicap-la psychothérapie familiale systémique -le retard mental.  

Introduction: 

 Pour réalisé cette étude qui se base sur l‘application de la psychothérapie systémique et familiale 

nous posons la suivante problématique : 

A quel point la psychothérapie systémique -familiale peut servir à améliorer la relation entre 

l‘enfant handicapé et sa famille ? 

Et pour étudié cette problématique, nous avons appliqué un programme thérapeutique sur un 

enfant atteint une déficience mentale légère. Mais avant de présenter l'étude de cas, nous 

chercherons à clarifier les concepts et les variables qui sont basés dans notre étude, à savoir: la 

déficience mentale et le handicap, la famille de l'enfant souffrant d‘un handicape mental, 

l'efficacité de la thérapie familiale. 

1- l’enfant  et L’handicap : 

L‘enfant handicapé s‘est celui qui commence ca vie avec un déficit ou acquis un retard durant ca 

croissance, on comparaison avec d‘autre enfants qui ont le même âge. Selon l‘OMS il comprend 

3 dimensions qui révèlent autant de composantes du handicap. Ces concepts sont les suivants : 

déficience, incapacité et désavantage 

    - Déficience : " Dans le domaine de la santé, la déficience correspond à toute perte de 

substance ou altération d'une fonction ou d'une structure psychologique, physiologique ou 

anatomique. " 

    - Incapacité : " Dans le domaine de la santé, une incapacité correspond à toute réduction 

(résultant d'une déficience) partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité d'une façon 

normale ou dans les limites considérées comme normales, pour un être humain. " 

    - Désavantage : " Dans le domaine de la santé, le désavantage social d'un individu est le 

préjudice qui résulte de sa déficience ou de son incapacité et qui limite ou interdit 
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l'accomplissement d'un rôle considéré comme normal, compte tenu de l'âge, du sexe et des 

facteurs socioculturels "
1
 .  

2-le retard mental chez l’enfant : 

Les termes utilisés pour définir les personnes présentant un retard mental ont beaucoup évolué au 

cours du temps. Au XIX
e
 siècle, les personnes ayant un retard moyen ou grave étaient qualifiés 

d‘idiots ou débiles, alors que celles qui présentaient un retard léger étaient appelées imbéciles ou 

débiles légers. Le terme mongolien, en lien avec les caractéristiques physiques associées à la 

trisomie 21, a également été utilisé jusqu'à une période récente ; il est tout à fait familier et 

dépréciatif. Le terme oligophrénie s'utilisait pour un retard mental grave. Il n'y a toujours pas de 

consensus clair sur le (ou les) terme(s) à utiliser, à ceux de « retard mental » et de « handicap 

mental » s'ajoutent par exemple les termes d'« arriération mentale » ou de « déficience 

intellectuelle », ce dernier étant notamment répandue au Québec Collectif, « Lignes directrices 

pour l'évaluation du retard mental »
2
.  

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), dans sa Classification internationale des maladies 

(CIM-10), définit le retard mental ou (mental retardation) comme un « arrêt du développement 

mental ou un développement mental incomplet, caractérisé par une insuffisance des facultés et 

du niveau global d‘intelligence, notamment au niveau des fonctions cognitives, du langage, de la 

motricité et des performances sociales »
1
. 

Le retard mental peut être divisé en trois types, le premier est le retard mental profond avec un 

QI entre 0-20 degrés, qui a un taux d'environ 5% du total des retardé, et un niveau mental ne 

dépasse pas les 03 ans et sont caractérisés par l'absence de la langue et l'incapacité à faire de base 

de leurs besoins, de lui créer subordination complète à la mère. 

Le second est le retard mental moyen représente environ 20% du total des retardé le QI entre 25-

45 / 70 degrés et l'âge mental entre 07 et 08 ans, ils peuvent apprendre la langue et de pratiquer 

des comportements simple ils n‘ont  pas la compatibilité sociale. 

Le troisième type est un retard mental léger, qui a un taux de 75%, et un  QI entre 50-70 / 75 

degrés, âge mental entre 08 et 10 ans, la caractéristique la plus importante dans ce type est la 

capacité à lire et à écrire et d'étudier et de suivi leur arrivée jusqu'à la fin de l'école primaire, 

mais sous une éducation spécialisé selon leurs capacités mentales
2
 . 

Malgré les multiples et différentes types de retard mental, mais les caractéristiques des enfants 

handicapés restent fréquentes, indépendamment de QI, et puisque notre étude a porté sur 

l'efficacité du traitement systémique à améliorer la communication au sein de la famille de 

l'enfant qui a un handicape mental, nous avons remarqué grâce à notre engagement avec cette 

proportion sur le niveau psychologique et social, que les enfants souffrant de : 

*changement de l‘humeur et l‘incompatibilité émotionnelle. 

* Incapacité à contrôler les émotions, ce qui peut parfois les amener à l'irritabilité et agressivité. 

* difficulté dans la compatibilité et l'interaction sociale avec un désordre du concept de soi. 

                                                           
1
 -GUIDETTI .M et TOURETTE.C,Handicaps et développement psychologique de l’enfant, Edition Armand 

colin, Paris,  p 58, 1999. 
2
 -Ordre des psychologues du Québec, Octobre, p6, 2007. 

1 -la Classification Internationale des maladies  sur le site de l'Université Rennes 1). 
2
 - MIMOUNI.B.M, Les troubles mentaux de l’enfant et l’adolescent, 2éme Edition, Ed OPU, p197, Algérie, 

2005. 
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3-l’impact de l’handicap mental chez l’enfant sur la famille : 

La famille vit dans une structure interne qui se compose d'un ensemble de relations et des liens 

qui se partage parmi ses membres, mais ce système comme les autres systèmes peuvent être 

exposés à un trouble qui pourrait conduire à une mauvaise communication entre les membres. 

Un exemple d'un trouble qui imprègne la famille, la présence d'un enfant handicapé à l'intérieur 

de la famille est l'un des obstacles qui abordent le processus de la famille car elle nécessite 

l'adaptation, cet ajustement est un processus interactif qui change le système de la famille
1
 .  

Le fait d‘avoir un bébé  normal augmente l‘estime de soi des parents, en revanche l‘enfant 

handicapé peut causer une blessure narcissique, cela a été confirmé par Mannoni
2
 . 

Scelles confirme que la naissance d'un enfant avec un handicape mental est toujours une blessure 

narcissique pour les parents et quelle que soit le degré de l‘handicap, Les parents se sentent 

coupables, Soit de leurs  incapacité à avoir un enfant normal ou envers l‘incapacité à le protéger
3
 

. 

Le vécu psychique de l‘enfant handicapé est une chose étrange pour les parents ordinaires, ils 

sont incapables d'imaginer ce que ressentie l'enfant, donc il ne peut pas l'aider dans ce qu'il 

ressent et de l'exprimer. Les besoins de l'enfant, provoquant la frustration pour les parents d'une 

part en raison de leur incapacité à lui plaire, et pour l‘enfant puisque il sent l'incompréhension de 

l‘autre
1
 .  

L‘handicap affecte même les frères où il provoque un manque de compréhension de la situation 

envers l'enfant, et les interventions multiples des parents pour protéger l‘enfant peuvent 

empêcher toute les relations entre les frères 
2
. 

C‘est pour cette raison qu‘on peut dire que l‘enfant qui a un retard mental est besoin toujours à 

l‘autre surtout si l'indépendance était inexistante. Donc la présence permanente d‘un membre de 

la famille à coté de l‘enfant est nécessaire, ce qui provoque une négligence surtout chez la mère 

envers d‘autres occupations. 

L‘accompagnement de l‘enfant handicapé nécessite une concentration des autres sur lui, car 

l‘handicap de l‘enfant limite les relations  avec le monde extérieur, soit par honte ou par la 

protection de l‘enfant des différents frustrations. Certaines familles préfèrent l'isolement pour 

éviter toute personne étranger. 

4-l’efficacité de la psychothérapie familiale systémique : 

Les psychothérapies familiales systémiques sont considérées comme le résultat d'une série de 

mouvements qui ont émergé dans le domaine de la psychologie clinique et la psychopathologie 

d‘un coté et en conséquence des pratiques traditionnelles sur la famille (médicale et 

comportementale) d‘un autre coté. Tout cela est pour le traitement de la maladie mentale ,et 

surtout le travail qui a été élabore par Bateson et l‘équipe de palo alto sur la communication 

(surtout chez les schizophrènes) ,étant donné que certains membres de ce groupe s'est concentré 

sur le contact des patients atteints d‘une schizophrénie et la contradiction des liens (doubles 

contraintes) qui existent entre les patients et leurs mères (1950) et par des observations de divers 

                                                           
1
 - AIMARD .P et MORGAN.A.(1985),L’enfant sourd, Ed PUF,p70,Paris.  

2
- MANNONI.M,L’enfant arriéré et sa mère, Edition Seuil.p26, Paris. 1964. 

3
 - SATIR.V.(1982),Thérapie du couple et de la famille ,Edition EPI,p62,1982. 

1 - SCHELLES.R,fratrie et handicap Edition L’harmattan, p29,Paris, 1997. 
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aspects de la communication au sein de la famille, ils ont été convaincu que le patient fait partie 

d‘un système et les symptômes sont des manifestations fonctionnels au sein de la famille
1
 . 

Ce type de psychothérapie est basé sur des tentatives pour  modifier et organisé  les interactions 

entre les membres de la famille et les mettre comme une structure qui respecte la fonction de 

chaque individu  

La thérapie familiale systémique repose sur l'idée qu'il y a des événements spécifiques dans la 

famille à travers les générations peut affecter la vie des individus, Afin d'explorer ce processus 

dynamique on  devrait fonctionner sur l'application des  stratégies de traitement familiale 

systémique et ses techniques. Et tout ca pour réalisé les buts suivantes : 

* Parvenir à une meilleure compréhension de chaque membre de la famille et pour le reste de 

membres de la famille 

*Résoudre des problèmes communs entre eux. 

*Ignorer le stress émotionnel dans la famille 

*Résoudre  les conflits et l'anxiété qui existe entre les membres de la famille. 

*La Protection de la famille contre la probabilité de troubles psychologiques. 

*La réalisation de la santé mentale dans la famille en tant que groupe et en tant qu'individus. 

*Réduire la différence et assurer la compatibilité entre les sexes entre les différentes générations 

(parents et enfants) dans la famille. 

Et pour atteindre les objectifs de la psychothérapie familiale et garantir l'efficacité de ce 

traitement, le psychothérapeute doit construire une alliance thérapeutique avec la famille de 

l‘enfant handicapé. Et pendant les premiers entretiens, le psychothérapeute essaie d'atteindre 

avec la famille à un consensus clair sur les objectifs les plus importantes et les principes centraux 

sur toute action commune.
1
 

A cet égard, Robert Jay Green propose le terme de compatibilité ce qui signifie: "la négociation 

d‘un accord clair ou implicite sur le sujet du problème et  les objectifs. Tout cela se fait au cours 

des séances et le  considère comme approprié au cours de la thérapie". En plus, il faut traiter le 

problème d‘une façon indirect pour faciliter la tache a l‘équipe thérapeutique pour  affronté la 

résistance de la famille. Car toute tentative de forcer la famille produit un dysfonctionnement  

dans le système et réduire la possibilité pour le changement. 

Le psychothérapeute est le principal vecteur pour les individus à changer, pour cette raison, il est 

nécessaire d'envisager dès le départ dans la base de la relation thérapeutique et le partage des 

thérapeutes
1
. 

La Théorie systémique attache une grande importance au psychothérapeute et affirme que 

l'efficacité de la thérapie familiale apparait que par la capacité du psychothérapeute pour 

contrôler la relation thérapeutique. 

Parmi les chercheurs qui se sont intéressés au rôle de thérapeute, Balint et   Scheinder , ils ont 

étudié la relation entre le patient –médecin, Murray Bowen   a également utilisé le terme «coach» 

                                                           
1 - SILKE.S, L’étude de cas en psychologie clinique, 4approches théoriques , Edition Dunod,p14, Paris ,2012 
1 - TAN NGUYENPourquoi La psychothérapie ? fondements , méthodes , applications ,Paris, Edition 

Dunod,p122, 2005. 
1 - GERARD SALEM, L’approche thérapeutique de la famille, 5éme édition, Ed Masson, p150, Paris, 2000. 
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plutôt que thérapeute, selon lui on peut assimiler la relation therapeutique a un coaching ; c‘est 

comme un entraineur  dont le rôle est d'améliorer la performance des athlètes à la limite et pour 

les aider à découvrir le vrai chemin. 

5-étude de cas : 

*présentation de l‘enfant : 

-âge :7ans 

-sexe :masculin 

-position de l‘enfant :2eme 

-motif de consultation :mauvaise resultas a l‘ecole. 

*présentation de la mère : 

-âge : 39 ans 

-profession : femme au foyer 

-niveau scolaire : secondaire 

-fratrie : 3, 2garçons et 1 fille 

-grossesse : normal 

-accouchement : difficile 

-relation avec l‘enfant handicapé : mère protectrice 

*entretiens : 

La mère est venue pour une consultation psychologique avec son enfant qui a présenté de 

mauvais résultats à l‘école, ainsi  que des comportements bizarres. 

La mère a était coopérative au cours des entretiens avec, nous avons demandé un examen 

médical approfondi sur l'état du Fils, et nous avons essayé de contacter le professeur a l‘école 

pour la rédaction d‘un rapport sur la situation afin d'identifier l‘état psychologique et mentale 

pour de l‘enfant. 

Le psychologue a applique le test de Wechsler afin de déterminer la proportion d'intelligence qui 

était à 60 degrés, et après avoir une lecture sur le dossier nous avons posé un diagnostic d‘un 

retard mental de type léger. 

Au début la mère n‘as pas accepte l‘état de son fils, c‘est pour ca qu‘elle a demandé un autre 

examen ce qui nous a pousse a convaincre d'abord la maman. L‘absence du père a également été 

l'un des motifs d'insatisfaction de la mère en raison de ses conditions de travail il est souvent 

absents de la maison dont la mère porte une grande responsabilité et que l'état  de l‘enfant 

handicapé exigent une protection particulière. 

Il a également remarqué après l‘information des parents  sur l‘état de leur fils que la relation avec 

son mari a été troublé, surtout que la situation a besoin de soutien et d'assistance entre le couple, 

ce qui nous a fait suggérer un programme thérapeutique de la famille, en essayant à travers 

lequel d'améliorer la communication au sein de la famille, surtout que cette atmosphère perturbé 

a un impact  sur les enfants et surtout l‘enfant handicapé. 
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La psychothérapie : 

Nous avons adopté dans le processus thérapeutique le programme structurel de Minuchin, qui 

est basée sur le concept de la structure familiale, il considère que  la base du traitement 

systémique dans la famille est la communication circulaire avec des feed  back et des réactions 

doublée. 

On peut dire que les imputs qui se produisent dans le réseau de communication produisent 

parfois un effet cumulatif et parfois un effet distinctif et ceci selon la structure du réseau. En 

outre, les communications contradictoires génèrent une situation critique dans la famille qui 

apparaît à travers l'offre, qui est une solution au problème de la relation. 

Nous avons également mis un contrat thérapeutique avec les membres de la famille à une 

alliance thérapeutique, ce contrat contient: 

* Déterminer la direction de la famille pour le thérapeute (individu / famille). 

*accepté les points de confidentialité. 

* Établir des objectifs et des processus concrets en peu de temps et qui comprennent 

l'amélioration de la communication au sein de la famille et de leur faire prendre conscience du 

problème de leur enfant  handicapé et de les aider à accepter le handicap avec la façon pour une 

bonne prise en charge aux enfants handicapés. 

* Définir le cadre des rencontres. 

Sans oublier le rôle actif du thérapeute qui a  appliqué le traitement famille structurale pour 

travaillait principalement sur la construction de la frontière existante entre les membres de la 

disposition générale, et de clarifier la frontière flou, et d'ouvrir la frontière rigide, afin de 

développer le système et arrivé avec la famille à un niveau d'équilibre, le changement se produit 

à travers le degré d‘appartenance du thérapeute à la famille avec un schéma thérapeutique, il 

essai de  modifier la structure de la famille pour les modèles interactifs où il ya un 

dysfonctionnement, et tout cela par rapport au type du thérapeute et le système de la famille. 

Au cours de l‘application du programme thérapeutique on a passe par trois phases essentielles : 

La première phase : on a essaie de présenter le programme thérapeutique, les objectifs, et cela 

était dans la première et la deuxième séance. 

Deuxième phase : comporte les étapes d'application et les techniques du programme 

thérapeutique structurel avec les membres de la famille, et cela est au cours de plusieurs séances. 

La troisième phase: est la dernière étape, son but et de résumer les objectifs thérapeutiques et 

préparer  la famille pour terminer le traitement avec une révision de toutes les étapes du 

traitement. 

Résultats du programme thérapeutique : 

Après notre étude de la qualité et le niveau de trouble au sein de la famille, nous sommes 

concentrés sur la façon de les traiter et qui se représente dans une tentative pour apporter des 

changements dans le niveau de communication au sein de la famille et d'améliorer l'air troublé de 

la famille qui affecte les enfants, et particulièrement l‘enfant handicapés.et pendant les entretiens 

avec la famille nous avons découvert la flexibilité, ca veut dire l‘acceptation des membres de la 

famille le changement   .les  Familles se varient d'un système à un autre dans le degré de 

flexibilité, elle est directement lié avec la maturité affective des parents, et leur estime de soi , la 

confiance en soi et de l‘autre joue un rôle très important dans l‘ouverture et la fermeture du 
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système sur le monde extérieur  .le travail pratique nous permet a distinguer les différents  

niveaux de la flexibilité : 

1-  Initiative: à ce niveau les individus sont caractérisé par la vigilance et la précision dans 

l‘observation des troubles mentaux ou relationnelle, faisant ont suffisamment conscience de la 

nécessité du changement. 

2- l‘acceptation: accepter les opinions des autres, le psychothérapeute fonctionne pour attirer 

l'attention, à propos de la nécessité du changement. 

3- l‘hésitation: Il accepte l‘opinion de l‘autre sans l'admettre, avec Défense de l‘opinion par peur 

de compromettre l'estime de soi et le statut de l'autre. Le psychothérapeute fonctionne dans ce 

cas de mettre de côté le cas de la culpabilité individuelle, avant de commencer à les convaincre 

de la nécessité de changer et de renforcer leur confiance pour les encourager à saisir les 

changements.  

4- déni: est un état de la résistance au changement avec l'insistance sur les positions habituelles. 

Le psychothérapeute besoins avec ces cas de l‘étudier plus a profondément pour gagner la 

confiance des individus et de les convaincre de changer, car il est parfois conseillé de l'essayer 

avec chaque individu séparément. 

5-le  rejet: un cas d'opposition de l'autre opinion et de jeter le doute sur son état de santé, à 

l'exclusion de la nécessité du changement et de son potentiel. Le psychothérapeute a besoin 

d'étudier l'histoire des deux parents et les types de l'éducation reçue par chacun d'eux, afin 

d'explorer des moyens efficaces de persuader le besoin de changement.  

6-l‘évasion: un manque de désir dans la confrontation, et d'éviter la situation thérapeutique, et 

ces cas Le psychothérapeute ne peuvent faire rien parce que les individus préfèrent la poursuite 

de la souffrance qui a convaincu un nouvel avis ou appeler au changement 

Conclusion: 

Les résultats de cette recherche soulignent l'importance de l'état de la famille afin d'aider les 

individus à atteindre la santé mentale et révèle que le champ de la thérapie familiale a encore 

besoin de l'investissement et des chercheurs privés dans la société algérienne Afin d'établir une 

culture spéciale de la famille algérienne et approprié pour le traitement de troubles et de 

problèmes rencontrés par des méthodes scientifiques, et cela pourrait contribuer à 

l'enrichissement de travail thérapeutique en général. 
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L’Afrique face à un défi climatique 
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Résumé :  

   Le changement climatique en Afrique s‘accompagnera d‘effets sans précédent sur le milieu 

naturel et l‘environnement humain, bien que nombre de ces effets soient difficiles à cerner en 

raison de l‘adaptation et des facteurs non climatiques. Nous assisterons à une baisse des 

rendements agricole, des saisons de végétation brèves et des modifications des précipitations 

rendront l‘accès à l‘eau difficile, et plusieurs aspects de la santé, dont la mortalité, et les maladies 

infectieuses ou des épidémies.  

  Le faite de penser, d‘après ces phénomènes, à notre survie et celle de nos enfants, le défi 

deviendra une mission difficile mais qui peut être possible. Nous penserons, d‘une part à une 

énergie propre et durable, photovoltaïque ou éolien qui réduit ou abolie les émissions des 

différentes gaz tels que le GES, et de l‘autre part à une agriculture intelligente qui s‘adapte au 

changement du climat. 

   Par ailleurs, chaque citoyen peut jouer un rôle très important en faveur de son continent, en se 

servant de son savoir-faire pour faire face à cette crise telle que la sobriété.  

Mots clés : Afrique, enjeux, justice, changement, climat, fossile, énergie renouvelable, 

génération, financement, gouvernance, climate-smart, sobriété. 

Introduction :  

   Les changements climatiques forment un problème complexe qui, tout en étant de nature 

environnementale, comporte des conséquences sur toutes les sphères de l‘existence sur notre 

planète. Ces changements climatiques ont de différentes répercussions sur maintes problèmes 

mondiaux tes que ; la pauvreté, le développement économique, l‘agriculture, la croissance 

démographique, le développement durable et la gestion des ressources. Quelques sont les 

différents impacts des changements climatiques sur la continent africain (l‘humanité 

l‘écosystème et la biosphère) ? Face aux changements climatiques, est-il juste de demander le 

même effort aux riches et aux pauvres ? Quels sont les enjeux de justice entre nations, et entre 

générations de même nation ? Qui sont les responsables des changements climatiques ? Sera-t-il 

possible de recourir à une agriculture intelligente qui s‘adapte aux changements climatiques ? 

Est-il possible, en Afrique, de recourir à une énergie renouvelable, propre et non nocive et de 

gagner le pari du défi climatique ?   

Les réponses à ces questions s‘ouvrent à un grand champ de recherche, comprenant des 

approches éthique et politique et des enjeux de justice entre nations et entre générations de même 

nation. En prenant, bien sûre, le cas de l‘Afrique, qui est un continent qui subit les effets du 

réchauffement de la planète.   

Les données scientifiques : 

   Certes, l‘augmentation en fréquence et en intensité des événements météorologiques extrêmes 

en Afrique (vagues de chaleur, sécheresses, inondations, cyclones et typhons). Puis, l'élévation 
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du niveau de la mer, son acidification, la perte de biodiversité et les changements 

pluviométriques, donc le bouleversement complet de ses écosystèmes, risquent d‘entraîner 

destructions des moyens d‘existence (habitats, troupeaux, champs). Ce qui contribue à une baisse 

des rendements agricoles, famines, maladies et manques cruels d‘eau et crises économiques, 

donc de provoquer des centaines de milliers de morts, des migrations massives intérieures, dans 

le même pays et extérieures, migrations clandestines vers l‘Europe, ainsi que des conflits sociaux 

et armés. Les changements climatiques sont parmi les plus grave menaces qui pèsent sur les 

sociétés africaines et humaines à moyen et à long terme, et sont uniquement synonymes de 

risque et menace. C‘est tout simplement «une question de vie ou de mort »
1
. 

Série de rapport : Baissons la chaleur : élaborée pour la Banque mondiale publié à la fin de 

l‘année 2012 sur les phénomènes climatiques extrêmes, impacts régionaux et plaidoyer en faveur 

de l‘adaptation,  sonne l‘alarme en exposant des données scientifiques les plus récentes sur le 

climat, concluant que d'ici à la fin de ce siècle, le monde se réchaufferait de 4 degrés 

Celsius (4 °C ou 7,2 degrés Fahrenheit) par rapport aux niveaux préindustriels si nous 

n'engageons pas dès maintenant une action concertée.  Ce nouveau rapport examine les impacts 

probables du réchauffement — actuel, à + 2 °C et à + 4 °C — sur la production agricole, les 

ressources en eau, les écosystèmes de l'Afrique sub-saharienne, et sur les villes côtières dans 

l'ensemble de l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est. 

Les impacts de changements climatiques en Afrique  

 Impacts sur les ressources en eau :  

   L‘eau parmi les phénomènes naturels touchés par le changement climatique. Sur les régimes 

météorologiques : nous trouvons, d‘une part, les inondations, qui sont des catastrophes très 

courantes en Afrique du nord, exemple l‘Algérie en 2001, l‘inondation a fait 800 morts et une 

perte économique d‘environ 400 millions de dollars, de l‘autre part la sécheresse, exemple 

l‘Afrique de l‘Est en 2011 et 2012 a été touché par la pire sécheresse depuis 60 ans. Donc, les 

eaux nécessaires à l‘agriculture, deviendront dans les années prochaines de plus en plus rares. 

Cette rareté d‘eau, pose un grand problème, lorsque nous saurons, d‘après le PNUE 

« Programme des Nations Unies pour l‘Environnement » que l‘état de l‘atmosphère, de la terre, 

de l‘eau et de la biodiversité, décrit les changements intervenus depuis 1987.  

Les experts du GIEC estiment, en général, que le nombre d‘êtres humains notamment les plus 

pauvres, souffrant d‘un manque d‘eau pourrait tripler au cours de ce siècle, si les températures 

devaient augmenter de plus de 4°C. Les trois phénomènes affectant les réserves d‘eau douce 

disponibles pour la consommation humaine sont la baisse des précipitations dans certaines 

régions, la montée du niveau des mers, et la fonte des glaciers
2
.    

a- Impacts sur l‘agriculture et l‘alimentation : 

Le changement climatique s‘accompagnera d‘effets sur l‘agriculture, sans précédent. On 

assistera par exemple à une baisse des rendements agricoles, des saisons de végétation brèves et 

les modifications du régime des précipitations rendront l‘accès à l‘eau difficile. La population en 

Afrique devrait atteindre deux milliards dans moins de 37 ans et, dans 86 ans, trois naissances 

sur quatre se produiront sur le continent.   

                                                           
1
IPCC, Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge (UK) and New York (USA), 

Cambridge University Press, 2013. 
2
Source, Rapport technique du GIEC/IPCC sur le changement climatique et l‘eau. http://www.ipcc.ch/ipcceports/tp-

c...  



 
 
 

 

 
 

    2017–ًىاًغ    : 27العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

231 

 

Les rendements agricoles en baisse et l‘accroissement démographique galopant, exerceront une 

pression supplémentaire sur un système de production alimentaire très fragile. Les experts 

signalent que, si la situation actuelle perdure, l‘Afrique ne pourra subvenir qu‘à 13% de ses 

besoins alimentaires d‘ici à 2050. Cela fera également peser une nouvelle menace sur les quelque 

65% des africains dont la subsistance dépend de l‘agriculture, y compris sur les enfants et les 

personnes âgées – premières victimes de l‘insécurité alimentaire. Pars ailleurs, cette dernière 

pourrait être source d‘instabilité sociale aggravée par des conflits  violents comme ce qui s‘est 

passé entre 2007 et 2008 au Niger entre l‘autorité et les rebelles de touaregs dirigés par le 

Mouvement du Niger pour la Justice (MNJ)
1
.         

Cette transformation quotidienne du paysage sur tout le continent tels que, les sécheresses, les 

vagues de chaleur et les inondations ont réduit les rendements des cultures et la productivité du 

bétail. L‘Afrique de l‘Est fait face à la pire crise alimentaire du XXI
ème

 siècle. D‘après Oxfam, 

12 millions de personnes ont cruellement besoin de nourriture en Éthiopie, au Kenya et en 

Somalie. L‘année 2010/2011 étant  la plus sèche depuis 1950/1951. Cela pose un sérieux 

problème pour un continent dont l‘agriculture dépend de la pluie. 

Principe de responsabilité :  

   Les changements climatiques ne connaissent pas de frontières, tout le monde est concerné. La 

création du Groupe International sur l‘Evolution du Climat « GIEC » a pour mission de publier 

les informations fiables au plan mondial sur le climat. Cette instance internationale scientifique à 

démontré qu‘il y a une impérieuse nécessité de comprendre et d‘agir à l‘échelle régionale voire 

sous régionale comme l‘Afrique subsaharienne ou le sahel, jugé par ailleurs comme la région la 

plus vulnérable aux manifestations des changements climatiques. Ces informations forment des 

repères importants sur le niveau de contributions de chaque pays à la pollution et à l‘émission 

des gaz à effet de serre « GES ». D‘où, ces pays s‘engagent ces à mener des actions concrètes de 

lutte contre les effets adverses des changements climatiques par des mécanismes de financement 

prévus à cette effet, c‘est à dire un travail collectif à mener pour sen sortir.    

Le souci international :  

En raison de la gravité de la situation, de différentes institutions ont été créées au niveau 

international afin de traiter les aspects scientifiques, juridiques et politiques de ces changements 

climatiques, tels que la convention cadre des nations unies, sur les changements climatiques 

« CCNUCC » qui, son rôle et sa responsabilité résident dans la sensibilisation des Etats, 

particulièrement ceux qui s‘avèrent les plus polluants à travers leurs activités industrielles et 

économiques. Donc, on pousse ces pays à avoir des engagements dans le but de réduire leurs 

émissions des gaz à effet de serre dans l‘atmosphère.  

Par ailleurs, les activités menées par des protocoles internationaux qui sont devenus 

opérationnels, ainsi que le fonds du protocole de Kyoto
2
pour l‘aide à l‘adaptation des pays en 

                                                           
1
 Perspectives économiques en Afrique 2009. Notes par pays, volume complémentaire : Volumes 1 et 2. 2009. p 

523.  
2
Travaux du sénat, Paris 2002. (Le protocole de Kyoto, programme international de lutte contre le changement 

climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, signé en 1997 et entré en vigueur en 2005, vise à 

réduire les émissions de six gaz à effet de serre :  

- Le dioxyde de carbone (CO2); 

- Le méthane (CH4);  

- L'oxyde nitreux (N2O);  

- L'hydrofluoro carbone (HFCs); 

- L'hydrocarbure perfluoré (PFCs); 

- L'hexafluorure de soufre (SF6). ) 
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développement aux changements climatiques, 38 pays industrialisés se sont engagés à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre de 5.2% en moyenne. Ces engagements ont été pris pour 

atteindre leur objectifs en 2012, par rapport au niveau de 1990, année de référence.  Un autre 

sommet s‘est tenu à Copenhague en décembre 2009 s‘achevant sur un échec : un accord 

juridiquement non contraignant. Les pays industrialisés, émergents et en voie de développement 

(Chine et Inde notamment) ne sont pas mis d‘accord sur les mesures à prendre au sein de leur 

pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les engagements de la Chine et des Etats-

Unis, les plus grands émetteurs, ont refusé de se voir imposé des quotas d‘émissions, échappant 

ainsi à toute objectif contraignant.  Toutefois, le dispositif qui avait pour objectif de réduction 

des émissions de GES lors de la Conférence des Parties organisée à Doha (Quatar) en 2012, a 

montré ses limites : la Russie, le Japon et la Nouvelle-Zélande se sont désengagés. Ce qui rend 

difficile la construction de l‘action collective sur le climat, la biodiversité, les pandémies et 

d‘autres sujets majeurs.  

   Dans le but d‘apporter des preuves scientifiques des changements climatiques et de ses effets, 

l‘Organisation Mondiale de la Météorologie « OMM » et le Programme des Nations Unies pour 

l‘Environnement « PNUE » avaient crée depuis 1988 déjà, le Groupe d‘Experts 

Intergouvernemental sur l‘Evolution du Climat « GIEC » chargé de rassembler et d‘évaluer les 

données scientifiques sur le sujet. Ce groupe qui forme un office d‘instance suprême de la 

gouvernance scientifique mondiale sur le climat, a confirmé lors de sa réunion à Paris 2007, les 

influences de gaz à effet de serre et la gravité des changements climatiques en cours et 

prévisibles.   

Compte tenu de ces échecs répétitifs, les Conférences des Parties réaffirment la nécessité 

d‘élaborer un instrument juridique contraignant et applicable à tous les pays pour succéder au 

Protocole de Kyoto. Cela se révéla être l‘objectif fixé à la Conférence des Paries organisée à 

Paris en 2015.   

   En plus de cette gouvernance politique institutionnelle et scientifique du climat, la 

communauté internationale est dotée de plusieurs mécanismes de financement tels que le fond 

d‘adaptation et le fonds de carbone. En Afrique, la Banque Africaine de Développement (BAD) 

a mobilisé en 2011, au profit des Pays Membres Régionaux (PMR) 596 millions de dollars pour 

des projets d‘adaptation et 925 millions de dollars pour des projets d‘atténuation, et en 2012 les 

chiffres ont été portés à 523 millions de dollars pour l‘adaptation et à 1708 millions pour 

l‘atténuation
1
.   

Enjeu de justice entre Nations :  

   La COP21, comme c‘est le cas d‘autres conférences des Parties organisé par des Etats et les 

différentes conventions-cadre des Nations Unies, était un compromis guidé par la justice 

climatique « ... la notion irréductible de justice, reste le postulat de toute spéculation sur 

l‘organisation des sociétés »
2
. Tous les pays participants à la conférence doivent assumer leurs 

responsabilités devant les générations présentes et futures à la suite de ce qui se passe dans le 

monde comme changement climatique terrible qui touche partout, en particulier les pauvres ; les 

pays non développés. Sur la base de l‘équité, les pays développés continuent de montrer la voie 

en assument des objectifs de réductions de émissions des GES, cause principale du changement 

climatique, mais sans faire la moindre mention des énergies fossiles. À partir de là, tout est 

permis : l‘Australie peut agrandir son port d‘exportation du charbon au risque de détruire 

                                                                                                                                                                                           
 

1
 http://www.afdb.org/fr. Fonds pour les changements climatiques. Vu le 09/07/2016. 

2
 Bourgeois Léon, Solidarité, troisième édition, Paris, Librairie Armand Colin, 1902, p71.  

http://www.afdb.org/fr
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complètement la grande barrière de corail. Une plainte peut être déposée par Trans-canada, une 

entreprise canadienne, contre les États-Unis qui refusent la construction de l‘oléoduc Keystone 

XL
1
 qui devait transporter le pétrole le plus sale du monde extrait des sables bitumineux. La 

Commission européenne peut planifier la construction de nouvelles infrastructures gazières pour 

importer toujours plus de gaz en Europe. En France on peut remettre les gaz de schistes sur le 

tapis et promouvoir le forage en eaux profondes comme au sommet Deepwater de Pau
2
. 

Enjeu de justice intergénérationnelle 

« (…) comme si l‘homme n‘était jamais seul, comme s‘il avait reçu en partage une matière et 

une force, offrande qu‘il devrait à son tour transmettre par l‘entreprise d‘un être ou d‘un 

acte… »
3
 

Le changement climatique dans le monde entier et notamment l‘Afrique pose une question grave 

de justice intergénérationnelle ; la génération présente et future. Si les émissions de GES ont 

principalement été le fait des pays dits « développés », les changements climatiques se 

produiront selon toute probabilité majoritairement dans les pays dits « en voie de développement 

», ainsi que dans des pays qualifiés de « moins avancés ».  

Au cours des 25 dernières années, le nombre de catastrophes météorologiques telles que les 

inondations et les sécheresses a été multiplié par deux. Cela explique pourquoi l‘Afrique connaît 

le taux de mortalité dû aux sécheresses le plus élevé du monde. Cela pose un sérieux problème 

pour un continent dont l‘agriculture dépend de la pluie.  

Malgré le défi de la pauvreté et les conséquences du changement climatique, l‘Afrique devra 

vivre du 4-15 mai 2016 une vague mondiale d‘actions de masse ciblera les projets fossiles les 

plus dangereux de la planète afin d‘arrêter l‘extraction du charbon, du pétrole et du gaz et 

d‘accélérer une transition juste vers une énergie toute renouvelable. En Europe, plusieurs 

initiatives sont en préparation, en particulier en Allemagne près de Berlin, pour imposer la fin du 

chemin (Ende Gelände) pour le charbon. Ce qui fait penser que l‘Afrique devrait prendre part à 

ce grand projet qui épargnera la vie aux générations futures et leur prévoit le bien-être. C‘est une 

nécessité face à l‘épuisement progressif des énergies fossiles et pour contrer le changement 

climatique, malgré les enjeux dont l‘Afrique est confrontée : le besoin en technologie, le 

financement des énergies et la question de la gouvernance. 

   Certains pays africains sont arrivés à exploiter cette énergie renouvelable produite des 

ressources naturelles non polluantes tels que le vent, l‘eau, la chaleur, le soleil…les 

performances du Maroc (29ème pays le plus attractif au monde, premier dans la région Mena, 

deuxième en Afrique) pour le développement des énergies renouvelables montrent que ses 

efforts ont porté leurs fruits. Donc, nous pourrons s‘inspirer de cette expérience pour la 

généraliser dans tout le continent africain. 

   Le bon geste : De manière magistrale, chacun et chacune d'entre nous vit depuis des décennies: 

face à une menace mal définie mais manifestement de grande ampleur, les autorités semblent 

estimer que tout ce que nous avons à faire est de mettre en place des petits gestes. C'est vrai dans 

le domaine du climat mais aussi dans tous les autres, déchets (le tri), la diversité biologique 

(manger du poisson certifié), (il est devenu manifeste que la préservation, la conservation et la 

                                                           
1
 L‘oléoduc Keystone : exploité par l'entreprise Trans-Canda, est long de 3 461 kilomètres et transporte 

essentiellement des hydrocarbures synthétiques et du bitume dilué issus de sables bitumineux. 
2 Une commune  du Sud-Ouest de la France, préfecture du département des Pyrénées-Atlantiques en région 

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. 
3
 Marai Sandor, Les confessions d’un bourgeois, Paris, Editions Albin Michel, (Le Livre de Poche), 1993, p164  
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restauration de l‘environnement font partie intégrale de l‘exercice entre autres, des droits à la 

santé, à l‘alimentation et à une vie offrant une qualité de vie décente)
1
. Toutefois, les droits 

essentiels invoqués dans le débat climatique tels que la santé, la vie et la subsistance ne 

débouchent pas des obligations des effets climatiques néfastes mais des obligations des moyens 

(des droits créanciers- des droits à). Ces droits créent des obligations des institutions publiques 

de veiller à protéger la vie des citoyens et la santé publique en particulier la classe vulnérable ; la 

plus démunie ou la plus nécessiteuse, car cette dernière est la plus exposée aux menaces 

climatiques et la plus vénérable. 

 

Principe de précaution :  

   Que devons-nous faire ? Comment passer à l‘action avec détermination ? La réponse se 

résume : faites preuve de prudence afin d‘éviter la catastrophe. 

   La séquence : éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel pourront être les 

solutions les mieux appropriées pour protéger et maintenir l‘état de l‘environnement. Eviter le 

pire des impacts sur l‘environnement. Réduire, consiste à minimiser au maximum les impacts 

environnementaux des projets, et en dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts résiduels 

après évitement et réduction. 

   Cette séquence s‘applique à toutes les composantes de l‘environnement et qui portent sur les 

milieux naturels terrestres, aquatiques et marins. Elles comprennent les espèces animales et 

végétales, les continuités écologiques et biologiques, leurs fonctionnalités écologiques pour 

maintenir les écosystèmes.   

   Les lignes directrices de cette séquence s‘adressent à l‘ensemble des acteurs concernés ; les 

services de l‘Etat, les établissements publics, collectivités locales, entreprises et associations et 

d‘autres parties prenantes, agissant en tant que maître d‘ouvrage, maître d‘œuvre, prestataires, 

services instructeurs, autorité environnementale, service de police. Ce document a été élaboré en 

2011 et 2012, par un groupe de travail réunissant des représentants de l‘Etat, d‘établissement 

publics, d‘entreprises et d‘association.  

   Ensemble, nous pourrons agir le plus tôt possible pour diminuer le changement climatique en 

fixant un prix élevé pour le carbone, en indemnisant les pollueurs - Arthur Cecil Pigou (1877-

1959) un pionnier de l‘économie du bien-être ; l‘Etat doit, à travers ses impôts et ses 

réglementations, faire payer aux contractants les dommages de la pollution (externalités 

négatives) causée par l‘activité des entreprises, de ses fournisseurs et clients. Ils ont pollué, ils 

vont payer- en réduisant les subventions aux combustibles fossiles, en amplifiant les 

investissements dans les énergies renouvelables et, en encourageant l‘agriculture climato-

intelligente, en bâtissant des villes sobres en carbone et à l‘épreuve du climat.         

La lutte contre le changement climatique :  

Les participants au forum africain du carbone qui s‘est tenu au Kigali, Rwanda le 30 juin 2016, 

ont convenu que le succès de la lutte contre le changement climatique nécessite en Afrique une 

finance, la coopération et un engagement solide avec les acteurs non étatiques. Nous ajoutons la 

modération de nos besoins et désirs, une sobriété libératrice et volontairement consentie.   

 

                                                           
1
 Cullet Philippe, Definition of an environmental right in a human right context,  Netherlands Quarterly of Human 

Rights, volume 13, 1995, p26. 
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1- Le financement :  

   Il est inutile d‘aborder, en Afrique, un projet de telle taille (lutte contre le changement 

climatique, transition vers une croissance plus verte), sans faire recours à un financement d‘une 

banque mondiale ou locale.  

   En 2001, à Marrakech, les accords qui, sont adoptés à la septième session de la Conférence des 

Parties, exposent en détail les règles d‘application du Protocole de Kyoto, mettent en place de 

nouveaux instruments de financement et de planification, en vue de l‘adaptation aux 

changements climatiques et établissent un cadre pour le transfert de technologies.  

   En 2013, les principales décisions adoptées à la 19
ème

 session de la conférence de Parties et la 

9
ème

 réunion de la CMP comprenaient des décisions sur la progression de la plate forme de 

Durban, le Fonds vert pour le climat et le financement à long terme, le cadre de Varsovie pour le 

REDD+ et le mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et dommages.   

   Les responsables de la Banque africaine de développement, ont appelé à la rationalisation des 

offres de financement et à des dépenses plus rationnelles, remettant en cause, par exemple, la 

logique des subventions aux combustibles fossiles tout en recherchant des occasions de financer 

l'action climatique.  

   Bref, le fonds devra être conçu pour devenir un instrument catalyseur, dont le champ d‘action 

soit suffisamment large pour financer une gamme variée d‘activités relatives à la résilience 

climatique et à la croissance à faible émission de carbone. Cependant, l‘Afrique a besoin de 

recevoir sa juste part du financement climatique promis.    

   L‘enjeu est de faire de tous les décideurs économiques et financiers des alliés pour progresser 

vers une économie bas carbone qui maintienne le réchauffement climatique sous le seuil des 2°C.  

2- Participation :  

   Défier le changement climatique est la tâche de tout le monde ; elle vise à intégrer la 

participation des acteurs non gouvernementaux (ONG) à la conférence et aux processus de la 

Convention des Nations Unies.  L‘intégration du public, de la société civile et du secteur privé 

sont d‘une grande importance dans ce défi. Les femmes qui, sont aussi potentiellement des 

actrices dominantes du changement dans la transition vers une énergie renouvelable, comme 

elles sont les principales responsables de la gestion de l‘énergie dans leur foyer.     

  Cette action, interpelle les Centres régionaux et nationaux sur le suivi du climat et des 

ressources en eau, les services de météorologie, les universités, les plates formes régionales et 

nationales sur la réduction des risques de catastrophes naturelles, les directions de protection 

civile, la société civile, les ONG, les populations, les Systèmes des Nations Unies (PAM, 

OCHA, UN ISDR, FAO, PNUD, OMM), etc.  

   Tout projet, doit en premier lieu s'attacher à éviter les impacts sur l'environnement, puis à 

défaut, à les minimiser et, en dernier lieu en cas de besoin, à compenser les impacts résiduels.  

L’action de l’Union africain en faveur de l’environnement :  

   Que tout les pays africains aient une politique commune de l‘environnement et au même 

service du développement durable. Et, pour réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et 

humains face à ces événements extrêmes, les scientifiques du monde entier et de plus en plus les 

gouvernants ainsi que les acteurs de la société civile, aperçoivent qu‘il est nécessaire de : 

 - Développer les systèmes d‘informations régionaux et nationaux pour l‘alerte en temps 

opportun des populations en cas de risques de catastrophes, qui deviennent de plus en plus 
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nombreuses, de plus en plus fréquentes et très souvent, entraînent de lourdes conséquences 

notamment la famine et la disette causées par la sécheresse et la désertification, ainsi que les 

inondations causées par des pluies saisonnières (Afrique Subsaharienne). Ces phénomènes sont 

des causes puissantes des fléaux sociaux et politiques pour déclencher des guerres civiles.    

- Renforcer les initiatives en matière de réduction des risques de catastrophes par la préparation 

et la sensibilisation des populations, les élus et les dirigeants. 

- Conduire des études sur de nouvelles techniques de génie civil, et sur la qualité des matériaux 

de construction, en vue d‘une adaptation des infrastructures aux événements extrêmes. 

- Développer des systèmes de prévision, de prévention, et de gestion des catastrophes naturelles 

en appuyant les centres régionaux sur le climat et l‘eau. Cela est possible par la mise au point de 

modèles de prévision, de méthodes fondées sur la télédétection à haute résolution pour la 

surveillance des événements extrêmes et la conduite d‘analyse sur les probabilités d‘occurrence 

de ces évènements. 

    Pour arriver à défier l‘état de notre climat changeant et surmonter ces crises, les experts en 

science dans le monde, ont élaboré un programme d‘une agriculture résiliente à tous les 

changements.    

Le programme de l’agriculture climato-intelligente ACI (Climate-smart agriculture CSA)  

   Devant les diverses crises environnementales et les changements climatiques, les africains et 

les autres peuples sont tenus à bien gérer leurs situation à l‘égard de l‘agriculture, en prenant en 

considération ces grands changements imprévisibles, et pour s‘adapter à un nouvel 

environnement. Ce type d‘agriculture appelé climate-smart agriculture CSA, est une  approche 

qui aide les actions nécessaires pour transformer et réorienter le développement agricole dans le 

cadre de nouvelles réalités du changement climatique. L‘agriculture climato-intelligente n‘est 

pas une technique, mais une démarche
1
. Exemple ; la diversité génétique des animaux d‘élevage 

peut aider à nourrir un monde plus chaud. Pour mettre en place une agriculture durable, nous 

sommes confrontés à un triple enjeu climatique :  

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre à l‘échelle nationale et internationale dont 

l‘Afrique qui n‘est toujours  pas responsable, malgré que les spécialistes ont évalués sa part ne 

génère pas les 4% des émissions mondiales de ces gaz (contre 12% pour l‘UE, 16% pour les 

Etats-Unis et 25% pour la Chine) en demeurant toutefois la plus touchée par le réchauffement 

climatique et dont les ressources en eau ne cessent de baisser considérablement, exemple : La 

contribution de l'Ouganda au changement climatique est très faible, mais les impacts sont 

disproportionnés.  

- S‘adapter au changement climatique. 

- Et répondre aux impératifs de sécurité alimentaire.  

   Pour en arriver, le projet d‘une agriculture intelligente à été lancé en septembre 2014. Deux 

conférences sur les politiques publiques ont aussi été organisées, l‘une à Hanoï en 2012 et l‘autre 

à Johannesburg en 2013. Ces deux conférences ont conduit au processus connu sous le nom 

de « CSA Alliance » (l‘Alliance pour l‘agriculture climato-intelligente), leur but est d‘accélérer 

la mise en œuvre de l‘agriculture climato-intelligente en identifiant des approches prometteuses 

et en encourageant la prise en compte des ses principes dans les politiques publiques et les 

mécanismes de financement public correspondant. Cette Alliance devrait être officiellement une 

                                                           
1
 Lipper et  al. (2014).  Climate-smart  agriculture for food security. Nature Climate Change 4, 1068–1072 
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question primordiale lors du Sommet des Nations Unies sur le changement climatique, en 

septembre 2014 à New York.   

   Les deux séries de conférences sont complémentaires et ont toutes deux insisté sur 

l‘importance de la convergence entre la science et les politiques publiques.  

Ce projet est une approche qui nous permet d‘atteindre des priorités de développement agricole 

dans un contexte de changement climatique, tout en intégrant d‘autres priorités de 

développement, et de mettre en œuvre les politiques publiques et les conditions techniques 

(sciences) et financières (finances) nécessaires pour :  

- La sécurité alimentaire : Atteindre les objectifs nationaux en augmentant la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, de façon durable par l‘augmentation de la productivité agricole et 

des revenus des agriculteurs, sans avoir un impact négatif sur l‘environnement. 

- L‘adaptation : Agir pour renforcer la capacité d‘adaptation des systèmes agricoles et 

alimentaires aux changements climatiques. Une attention particulière est accordée à la protection 

des services écosystèmes. Ces services seront essentiels pour le maintien de la productivité et la 

capacité d‘adaptation. . 

- L‘atténuation : Travailler de façon à diminuer et/ou à éliminer les émissions de gaz à effet de 

serre et d‘augmenter la séquestration du carbone
1
. Cela implique, que nous évitons la 

déforestation et, que nous gérons les sols et les arbres de façon à maximiser leur potentiel.  

   Le programme de l‘agriculture climato-intelligente a été mise en place dans quelques pays où 

l‘adoption des techniques de gestion et de résilience face à la menace de la sécheresse. Au 

Sénégal où les petits producteurs (fermiers) récoltent les bénéfices de pratiques agricoles 

climato-intelligente, grâce aux semences certifiées et aux nouvelles technologies, ils produisent 

d‘avantage de vivres pour leurs familles, est un exemple de cette réussite. Cela signifie que ces 

pays font mieux en s‘adaptant à un nouvel climat et en réduisant leur impact sur 

l‘environnement, seulement à terme, les enjeux sont bien plus importants.  

Le principe de sobriété :  

« Refonder l‘avenir sur la logique du vivant d‘abord de renoncer aux mythes fondateurs de la 

modernité, qui sont incompatibles avec ce propos. Il est absolument certain que la sobriété, si 

elle devait se propager, serait un formidable antidote aux excès destructeurs. Changer de 

paradigme signifie, selon nos aspirations, mettre l‘humain et la nature au cœur de nos 

préoccupations et tous nos moyens à leur service
2
.»  

   Face au « toujours plus » indéfini qui détruis la planète au profit d‘une minorité, la sobriété est 

un choix conscient inspiré par la raison. Cette sobriété est un art et une éthique de vie, source de 

satisfaction et d‘un bien être profond. Elle indique un positionnement politique et une action de 

résistance en faveur de la terre, du partage et de l‘équité.      

   Compte tenu des écarts gigantesques entre les modes de vie entre les riches et les pauvres et, au 

déséquilibre historique des responsabilités en matière d‘émissions de gaz à effet de serre, 

l‘application du principe de sobriété dans les pays développés apparaît comme une condition 

essentielle à l‘équité et à la justice sociale de la lutte contre le changement climatique.        

   Les mesures de sobriété constitueraient, pour les pays riches, un puissant signal pour inciter 

leurs consommations à ne pas s‘engager dans la voie d‘une consommation hyper-intensive en 

                                                           
1
 FAO, COP15, Conférence de Copenhague de 2009 sur le climat.  

2
 Pierre Rabhi, Vers la sobriété heureuse, éditions Actes Sud, 2

e
 édition, Arles, 2013, p114 
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carbone, mais plutôt engager une réelle rupture avec le model insoutenable du « toujours plus » 

en modifiant leurs propres modes de vie.  

  L‘application du principe de sobriété dans les pays développés devient comme une condition 

essentielle à l‘équité et à la justice sociale de la lutte contre le changement climatique. Dans un 

monde où la consommation d‘énergie est contrainte, éliminer de consommations inutiles au 

nord, c‘est donner de la place à des consommations vitales au Sud
1
. Du côté des riches, 

l‘économiste et sociologue américain Thorstein Veblen (1857-1929), sa pensée de la 

« consommation ostentatoire »
2
 nous apprend que le désir d‘imitation des modes des plus 

fortunés par la classe moyenne peut conduire à une épidémie culturelle de dégradations 

environnementales. 

   Du côté des pauvres, leur pauvreté et leurs besoins seront parmi les causes du changement 

climatique parce que les inégalités sociales, de revenu et de pouvoir, jouent un rôle moteur dans 

nos crises écologiques. Indira Ghandi, présente comme chef d‘Etat au sommet fondateur de 

Stockholm en 1972, a évoqué que « la pauvreté et le besoin sont les plus grands pollueurs ». La 

pauvreté pourrait être une arme à deux tranchants : l‘éradication de la pauvreté est un objectif 

écologique lorsqu‘elle entre dans le cadre d‘une redéfinition de la richesse et de ses indicateurs et 

elle est le contraire lorsqu‘elle est considérée comme un simple rattrapage sur le mode de 

l‘hyperconsommation.  

Et, pour mieux cerner le problème du réchauffement climatique, le recours à une énergie 

renouvelable deviendra une solution pour tout le monde.    

Energie renouvelable :  

   Plus de la moitié d‘énergie exploité en Afrique est d‘origine fossile, se caractérisant par la 

saleté et la nocivité. En dépit de ça, nous enregistrons  une pénurie dans cette énergie, dont un 

nombre important des africains n‘ont pas accès à l‘électricité, un africain sur trois, soit 600 

millions de personnes, et ce pourcentage est plus élevé aux zones rurales.  

  Et, face à cet enjeux et d‘autres en matière économiques, sociaux et environnementaux que 

présente la situation énergétique du continent africain, il est temps de développer un modèle 

fondé sur la compétitivité des énergies renouvelables qui forment une réelle opportunité et un 

défi. L‘Afrique est doté d‘importantes ressources en énergies renouvelables au monde (solaire, 

éolien, hydroélectrique, biomasse) qui, peuvent être exploitées et transformer ce continent à une 

puissance économique capable de stimuler l‘ensemble de l‘économie mondiale. Outre sa richesse 

en radiations solaires tout au long de l‘année, dont les experts approuvent que l‘énergie éolienne 

y exploitable à grande échelle, le continent possède un énorme potentiel en matière de 

production hydraulique et géothermique qui reste à exploiter.  

   Mais, même si les estimations théoriques du potentiel technique des énergies renouvelables 

sont très élevées, les décideurs devraient adopter une approche pragmatique et privilégier les 

potentiels qui peuvent être exploités en recourant aux technologies parfaitement éprouvées et 

commercialement viables qui sont compétitives par rapport aux options conventionnelles.      

   Le coût de cette de transition énergétique ambitieuse est difficile à établir, vu la multiplication 

de ses volets, notamment dans le domaine des économies d‘énergie. Mais une chose est sûre, 

                                                           
1
 Jean Gadrey, L‘enjeu essentiel de la sobriété énergétique oublié de la COP21 ?, Alternatives Economiques, article 

posté le 09 décembre 2015. 
2
 Ce concept « consommation ostentatoire » est fondateur en sociologie et on le trouve sous une forme ou une autre 

dans la sociologie de Pierre Bourdieu, de Robert K. Merton et dans une autre mesure dans l‘œuvre de Jean 

Baudrillard.  
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c‘est que les Etats africains peuvent, avec leur potentiel, lancer un vaste programme pour 

développer les énergies renouvelables.   

   Déjà, de nombreuses initiatives publiques et privées sont à la portée des africains : lors du 

sommet « Défi climatique et solutions africaines » qui s‘est tenu en marge de la COP21, François 

Hollande a annoncé la mobilisation de 2 milliards d‘euros entre 2016 et 2020 en faveur des 

énergies renouvelables en Afrique.  

   Ainsi, le Président Barack Obama a lancé en 2013 le plan des Etats-Unies dénommé « Power 

Africa » ‗‗L‘accès à l‘électricité est essentiel aux opportunités d‘aujourd‘hui‘‘, qui vise à 

apporter l‘électricité à 20 millions de foyers en cinq ans. Ce qui reste, c‘est de chercher à 

bénéficier de ces initiatives.  

Conclusion  

   Défier le changement climatique et ses effets néfastes est une mission qui demande un grand 

travail. D‘une part, l‘homme africain quelque soit, gouvernant ou gouverné, est concerné par ce 

phénomène qui, constitue une manifestation d‘un changement durable du climat dû à l‘action de 

l‘homme ou résulte simplement d‘une variabilité naturelle du climat, par mettre leur savoir-faire 

et leurs connaissances au service de leur communauté pour pallier cette crise climatique. De 

l‘autre part, chercher des sources de financement, soit nationales ou continentales ou mondiales, 

tels que la Banque Africaine de Développement. Et, protéger les ressources naturelles tels que la 

forêt du bassin du Congo : deuxième poumon vert au monde.   
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Abstract:                 

This is descriptive study aimed to study the impact of internet addiction among the students   of 

medicine - University of Bahri. The internet is a global computer network providing a variety of 

information and communication facilities, consisting of interconnected networks using 

standardized communication protocols. And (264) of student selected as sample size from total 

number of study population (782) student. The data was collected through questionnaires 

containing question regarding to the impact use of internet addiction, Data was analyzed by the 

statistical package for social science (SPSS). The result indicator that 100% of the student 

selected are use the internet and have the impact of health that explained25.8% said yes they are 

feeling tired in their back bone, 46.2% effected by finger during use the internet in the reasons of 

the writing, 61.3% that   show the students  some times are feeling with effect in the neck, 48% 

impacted in eyes and 57% they said reduce the physical activity. The impact of internet among 

the social relationships showed 43.8% is high, 39.6% is medium affected, but they not affected 

represented 16.7%. And explained that disadvantage represented 38.3%. 

The study recommends to the World of Health Organization(WHO) and the ministry of health 

should be conducting the health education program to the students toward the impact of the 

internet.  The  World of Health Organization(WHO)must be recommended to the company of  

telecommunication to design the devices of internet to make the warning device to read the level 

of impact to the user. The user of the internet must be use the away control device during the use 

internet to reduce the impact. 

Key words: Internet Addiction, University Student. 

Introduction: 

The internet is a global computer network providing a variety of information and communication 

facilities, consisting of interconnected networks using standardized communication protocols. 

The origins of the Internet reach back to research commissioned by the United State Government 

in the 1960s to build robust, fault-tolerant communication via computer networks. While this 

work together with work in the United Kingdom and France lead to important precursor 

networks, they were not the Internet. There is no consensus on the exact date when the modern 

Internet came into being, but sometime in the early to mid-1980s is considered reasonable. It is a 

network of networks that connect millions of the people around the world. The internet is a 

widely recognized channel for information exchange, academic research, entertainment, 

communication and commerce. Now the use of internet and its outcomes has become a 

controversial issue. At one hand it is a most important and useful need of modern man while at 

the other hand people are sickly addicted to it. Researches show that the frequent use of internet 

caused a lot of psychological and mental disorders like anxiety, depression, stress and obsessive 

http://ijer.skums.ac.ir/?_action=article&kw=13112&_kw=University+Students
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compulsive disorder. Our present research is also an investigation of internet addiction and its 

negative influences on students. Since 1990s Internet users rapidly increasing and it is become 

one of the most important topics for the research (Rotsztein, 2003). 

A studies has found 83.4% of the frequent Internet users age between twenty years to forty years 

(ZDNet Research, 2006). In addition, 30 of them browsing the Internet without any specific 

reason, 67% of them are male and one more vital issue is that young adults act much like teens in 

their tendency to use sites, where 72% of them are engaged in social networking, days and nights 

(Pew Research Center, 2010).Increase awareness and hold technical, socio-developmental 

seminars and conferences on the applications and areas of use of the Internet to serve the 

development of the Sudanese society and the private sector‘s role in Sudan. 

– Provide Internet services to increase awareness about Sudan‘s culture, civilization, and 

services in different fields such as Tourism, Art, Science, Economy, trade, and others. 

– Increase awareness of Internet usage and applications throughout the Sudanese 

governorates(telecommunication in suadan2014). 

Materials and Methods 

      The target group of population was student‘s college of medicine in the University of Bahri 

on Khartoum state, there is 782 students (20.6% boys and 78.4%girls) 

Methods of Data Collection: 

 A pre- questionnaire was carefully prepared, tested and directed to the students to obtain data 

regarding information concern about the knowledge of internet addiction and advantages & 

disadvantages and changing with pretest the interview targeted the teaching staff of the college 

of Medicine 

Result  

 

Figure No ( ) show the kind of device that use the student in college of medicine at University of 

Bahri2016 

Table ( ) show the rate of student that go to the place of internet in the college of medicine at 

university Bahri 2016  

N=264 

14.40% 14.40% 71.20%

labtop computer smart phone
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 No % 

Yes 19 7.2 

No 208 78.8 

some time 37 14 

Total  264 100 

Table No(2) showed the number of the hour that student spend in the use of the internet in 

college of medicine at University of 

Bahri2016 

N=264 

 no % 

least than one hour 42 15.9 

from one to three hour 98 37.1 

more than three hour 124 47 

Total 264 100 

Table No (3)explain the reason of use internet among the students in the college of 

medicine at Bahri university in 2016  N=264 

 No  % 

educate and research 109 41.3 

talk with other 79 29.9 

Chatting 46 17.4 

watching  films 12 4.5 

Twitter 18 6.8 

Table No  (4 )explained the kind of problem that happened among the students in the 

college of medicine at university of Bahri in2016  N=264 

 No  % 

Yes 110 41.7 

No 154 58.3 
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Total 264 100 

 

 

 

Figure No(2) show the effect of internet in the social relationship among the students in the 

college of medicine at  university of Bahri at 2016 

N=264 

 

 

Figure No (3) illustrate the feeling tired in your backbone during the using of internet among the 

students in the college of medicine at university of Bahri in 2016 

N=264 

Table No(  5  ) show  the feeling  tired  in the finger during using the devise students  in  college 

of medicine at university of Bahri at 2016 

0
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16.70%

39.80%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Yes No Sametimes

25.80%

47%

27.30%



 
 
 

 

 
 

    2017–ًىاًغ    : 27العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

245 

 

 No  % 

Yes 89 33.7 

No 122 46.2 

Sometimes 53 20.1 

Total 264 100 

Table No(6 ) illustrate the feeling tired  in neck during writing among students of  the 

college of medicine at university of Bahri at 2016 

 No  % 

Yes 89 33.7 

No 122 46.2 

Sometimes 53 20.1 

Total 264 100 

N=264 

 No  % 

Yes 92 34.8 

No 102 38.6 

Sometimes 70 26.5 

Total 264 100 

N=264 

 No  % 

Yes 127 48.1 

No 66 25 

Table No(6 ) illustrate the feeling tired  in neck during writing among students of  the 

college of medicine at university of Bahri at 2016 

Table No (7) explain the feeling tired eyes during using internet among student in the 

university of Bahri 2016 
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same times 71 26.9 

Total 264 100 

Table No ( 8 ) explain the relationship between the physical activity and the internet using 

among the student of the Bahri university at 2016 

N =264 

 N0  % 

Yes 102 38.6 

no 113 42.8 

Sometimes 49 18.6 

Total 264 100 

Table No (9 ) explain the kind of  problem happen due to use internet among students in 

college of medicine atBahri univesity2016 

N =264 

 No  % 

Yes 204 77.3 

no 60 22.7 

Total 264 100 

Table No (10 ) illustrate the type of problem that happened among the students in college 

of medicine at  university of Bahri 2016 

 No  

Behavior 96 

Socialist 54 

Cultures 23 

Psychology 24 

Anxiety 7 

Total 204 
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Discussion 

        The result showed that is increase use the smart phone   71.2%, see figure ( ) these lead that 

people do not went to the place of the internet services 78.8% see table ( ) and The result 

showed that student spent more than three hours in the internet per day 47% see table (2) and the 

spent at night more than day time and this is the one of the main reason that lead to health 

problem. And the most reasons of use internet are educated and research 41.3%. see table (3) 

.this study agree the study by Jones 2002And researcher showed that it can serve as a fabulous 

global library as well---fully 73% of American College students now use the Internet more than 

their university library for researching term papers and also agree with ASAM, 2012 said there 

are different types of internet addiction ; web surfer, pornography, chatting and video games 

characterized by dry eyes, headache, sleep disturbance, neglect of family, problems with school 

or job. 

       The figure(2) resulted the impact of internet among the social relationship that showed 

43.8% is high , 39.6% is medium effected , but they not effected represented 16.7%.this result 

meaning the internet addiction effect the life of students by directly or indirectly , and the 

number of the people that uploaded unpersonal picture in the social media are more than other do 

not unloaded , they represented 61.7%, this meaning that problem that happen during the internet 

among the students is represented 41.7% in the table( 4) and the most kind of problem is  

miscommunications with family and with other people.  And this agree to Paul Bansal, 2010 It is 

a significant threat to once health and social well being in that it enforces antisocial behavior.  

       The study showed that according to health impact of internet  used that illustrated they said 

yes they are feeling tired in the backbone, effected by finger during use the internet in the 

reasons of the writing and feeling with impact in the neck , impacted  in eyes and they said 

reduce the physical activity. 25.8% ,46.2% , 46.2% , 48% ,and57% mentioned respectively with 

figure(3) and tables (5,6,7) and (8)  this agree with Nicholascarr, 2010Using the internet can lead 

to lower attention span and make it more difficult to read in the traditional sense.  

          The table ( 9) illustrated the rate of problem of internet among the students and 

explained that the 77.3% are said yes that happened the problem and the most type s of problem 

is behavior that showed in table (10) and the result showed at table 23 represented small 44.3%, 

medium 35.2% and bigger 20.5%.  this study agree with the Martha (2008) It is characterized by 

excessive and poorly controlled preoccupation or behaviors regarding the computer use and 

internet access that‘s lead to disorder . 

According to the table 24 explained that the advantage of use the internet 61.7% are more than 

disadvantage that represented 38.3%.this agree with the study Croatia said  the internet is a 

global system of computer networks which serves millions of users worldwide. There is a huge 

amount of public, private, local, business and governmental networks. People do all sorts of 

things on the Internet. They learn, pay their bills, do shopping, communicate with friends, even 

work and earn money. The best thing about the Internet is that getting information is much faster 

and easier. It is possible to instantly approach information and systematically analyze them. 

Conclusion: 

The study concluded the most age use the internet under the twenty years and they represented 

42.4%.and must of them used the smart phone more than computer and others devices and the 

number that spend in the internet  Showed in The resulted the table 6 are more than three hours is 

47%. 
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The impact of internet among the social relationship showed 43.8% is high, 39.6% is medium 

affected, and the number of the people that uploaded impersonal picture in the social media are 

they represented 61.7%, and happen during the internet among the people is represented 41.7%. 

According to health impact of internet used that illustrated at explained25.8% said yes they are 

feeling tired in the back bone, 46.2% effected by finger during use the internet in the reasons of 

the writing,61, 3% that represent yes and are feeling with impact in the neck,48% impacted  in 

eyes and 57% they said reduce the physical activity. 

And that the advantage of use the internet 61.7% is more than disadvantages that represented 

38.3%. 
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